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Ρ Τ Η ~ ~~ ΜοΝυΜε Ντ‹›Μπα

Η19το1ι1εοικΠΜ. ΒοαΜΑΤΙοο1ιύΜω

ΨΜΟΙΚΑΙέΙΠΜε ~

Ν Α1νιι>1.1εε1Μειεο1.ιΕστΙα

τ Ο Μ υ ε ΠΠ.

ΙΝ αυοΝοοΝΤΙΝΕΝΤΠω Ϊ
Β 110 δΗ Ο Α·ΜΝΑ Ι. Ι) ΐ.Π..ΈΝΒ 1οτὁἱιπἰεΡ-τωΡοίἱτἰ @ηει·αΪἰεΧεΡὶίὶοΪεἱτυι11 ΗΒΗ ι

“ - ΧΡτείατἱοιπεε @ι ὶπειτἰειε ττἀιτΠειτἰστιεε τά: €ω:ο ἱ1ι ]ατά1πιτπι ΑΒ εο ίαΕΕειε 9 δε νίκοι·ιμή

κ ετι1όίτοτιπ11"ειά *όντα εΡὶίὶοὶεε.Χ -

Άέί.Β ΕΚΤΪ £ΑΪὶμΪΗΙΑΝΕΝδΪδ οτἀἰιπἰε Μίβότι1πι ἶΪεαϊἰὶἐὅειιοτεΪὶε δε ὶὶϊτοὲὶιὶἰἄἄἑιρι1ἰ

Μοτι1ιτιςΡΜο!εε Β:Ιεθεεμ . Δ τ _ -

ΡΕΑτι1ι ο 1:Μ>Η1ΝΙ φωωάακΠ65 (πάω 6:ΡΝεοΙε ε @κι π.

,Ζεεοιυιι νιτειιΒιΕΝεατΗοΜΔ νοιεει, 8: Ρετατε1ΑεοΝ11

ς1ι1έτόαιτι €ΡΙΓεο!εε.

  

Ρ:·οάίτ :πωσ ΜΜΜ /?Μυο @εχω Ζ)σωπί Β Μ Ν Α Η ΝΕ; ἔ

Ο βουτά Π Η δ Ι Ν Ι Ό Η Κ Α Ν Π, Ρκεεἐμετστιι›π Θ' Μ`ουασΒοΜΦ
- Ἡ Βσπαἰ2ἄἰποτκω δ· δυπἔτεἔόιτἔοπε ό”. Μπέυά.

  

Ρ Α ιι 1 ἰ 1 ε,

ΆΡιιά Μ Ο Ϊ ΑΙ. Α , :ή ΚΨΜ ΡΡ. ΑυΒιιίἱΙιιἰΔΗοτυπ1 , ΡτοΡἔ Ϊοὶιτειπ δ. ΜἰεΒΔοΙὶε.
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ιι Α2 ΕΑ Τ ι ι

Ε ιιτιιμε Με εστω:: τσιπ; είι ΜαΒἱΠοιιἰἰ ιιοίιτἰ , εΡἰΠοΪει

ειιιιιι ειιιπιιιετ εΒιτιΠιιιιοτιιιιι νιτοκιιω όεειιιιιιιιιιιιιι ίΞτειιΙι,

% ειιι:ιε οιιιιι ί.υιιιτιιο [Μάιο εοΠεΘετειι ισ Ιι:ιιι:ι,ΑιιιΒιοίιι Γει!ιτει:
α ._ δε Ρεττι Ι)εΙΡΙιιιιι ()εωει!άιιΙειιΠε οτόιιιιε Ρπεΐεδιοτυιτι Θεσε

Ι τ:ιΠιιιτι , Αιβετιι ειδο.τιΒι:ιιιο, δε εετετοιιιιιι φωτ” ιιοιιιιιιιε.

Ι·ιι·ειΡιιιιιιε :ιιπειτι :ιΒ εΡιΡτοΙὶε ΑιιιΒιοίιι , ειπα Ροτιοιειιι νοΙιιτιιιιιιε μικτη

εεευμειιιιτ. 5εό νιτειιτι εφε ειστε οιιιιιιιι νει ρειιιειε @κι ει:ετιιιι.

Ξ ιζ. Νιιιιιε είὶ Αιιιιιτοδιιε ιο οΡ Με Ροττιει ΚοιιιιιιιτΙιοια ιιοιιεί!ιε Ρατσι

πω” 8ε ωιΒιο68, ίεό ιιιεἀἱοετἱε οπιιιιατ , ω) ιιιιιιιιιιι ΦΗΜΗ η”. :κάφε

:ι μισο επιιιιιιιεείι ΡετιιΒιιε ΠιιτιιιιιτΙιι!ειιΒΒιιεεαποΒιι ΗοτειιιιιιιΒειιτατ Μο.- Αω,ΓοαΩ

Με: Αιι€ειοιιιιιι , [πιω Παετιε ιπιΒιιετιε!ιιε , εισαι Μπιουτ ιιειιιιιιετιι Ιιει&ε- ι>υξιωιι=ιι=

πω: 0ιωωτε. Μ νετο ποπ ίετιιεΙ τείΒιιιιι·. Νειιτι ιη Ρτ:εί.ιτιοιιε ιιι 8 Ιοιι:ιιι- ιΤωΐιι"Πεε

Με (Σιιτγί.οΠοςι·ιι ΗΒιοε εάνετίιιε νἰιιιρετιιτοτεε νἰιεε ιιιοτι:ιΠιειε , Μο.ωιπο Β":39“€ώ“

@οι !οει Ριεεΐεδιο, ειιι οιιιιιε ι11ιω,τωεωωω Πιοτιιιιι ρτἰιιιιτἰεε, εοιιίεετιι.

Με , σ.εεεΡιιιιιι τείετε , εισαι Πιιετ:ιε σπιτι (Παω ι:ιιιιι Ι.:ιτιι·ι:ιε εΠετ εοι:ιίεειι·

τω. Ετ εΡιίὶοΙε. μ. ΙιΒ.6. (ΞτεΒοτἰο τιιοτιιιεΙ·ιο ίετιιοτι ΠΒιιιΙ·ιαιτ , τωειιιΕωι

ι11ιεεεωιωειι,ω φαι μτ··ιιιι|ιι: οωατα.€ Πιι1ΐετ, τιιιιτ;ιιιι Πιο Ρεθ:οτι ιιιιττιιτιετε

ειιιιιιιι , οι Πω ίετε εΠιιό , ειιισ.ιτι άε ιρδι 6εεοτιιτιι εοιιιιετΕιτιοιιε εοΒἰταιετ.

Εοε τειιὸειτι στα εΡἱίἙοΙο. 8.ιιΒ. ιι.. 91447220 μη? ς#εόΐιι, πιτ Με ειπα άινιιια:

ΡΞεκιιιε ιιιιρ!οτειιι,ιιτι τετιιεο.ιε π! ιΡτω, ειιπι ὶρίἰε νἱνετε, ειιιιι ἰρίἱε πιοτι

νειΙειιτ , θ' Μ» εύΓιιπάειε ε:σηευπα»: /βέτπιιυι , ιιἔ›Ι ραΜπάασ /βιι·ΙΜ: αστερι ετ , ιιισί

τειιετιιιιι Με Ριει:ιτίε Γεωτα , ιιΒιειά νιτΠεε επιασε ΡετνειιιίΤετ. Ε: ει θάμ

ιιιττι ἴετιβετιε: Νωβι , ιικ1ιιιι:, φαιά Μωείτπο πούΙ: ρπάωέ ώ, ασκ ·υεεεωκέ ω ΕΡϋω!_Μ_

ΟΙπιβε »πάπια # άε&εωπα: , ειιιίΡΡε ειιιι ει Ραεπιία Μίπωωωπε , α(€επτε ,ιο/δισ

υΙΦάκι “Με θιι0πιΜ8 παϋπιεπω ωεάιωκιπ. Ιτειιι κι 5ιΙνεατιιτιι πιοιιιιειιιιτιι ι

Μεωεωο ι φαΐ/ο, σκοάρκει »καιω εάνι·πει·Ξ: έ» Μυπαβειίο. Κεεπέτιτπτα ποεί:,[Μ

πε›· , ,Πάρι (μα: α σε:ετΙ: Ρεκβ·εΐΙο , επί ιι ΡτἰΜα ειπε νοεει:ἰ]ῖιωα:.

5 πιω αυτου μπω ιωωεπ Θτατιιιιιαιἱεει: ΔιτςιΡιιω ιιιόιιιιειιτ:ι, οΡετιιιιι ΡΡήσιά·ιι
όεειιτ εΙοεΙυειιιίεε ίιιΒ ]οΙ·ιιιτιτιε Βιεινειιιι:ιτε. Ιε οι·ιιτοΒιιω ιιιιιυε ενι ΒιεΠε μια "φα (58.

- εεΡε, 'Ποια πιω ιιιει8τιο: τω :ιάοΙείεειιτεε ει·ιιόιεΒειτ, νετιιιιι ΡεπίΡεόι::ι

  

ΕΡΗΜπ.ι.ιά

Ι

Αωωο6ι ιιιειοΙε, οΡειιιιιι ιιεπιιιιί τω” ΙιιΒειιτιιιε εοΙΙοεανιτι ιιι€ετιτειιι ιο ·1·εωι.ω .

Πιο :κινεττεΒειτ εινιόιό:ιτειτι άιΓεειπΠ, Γοιιπιε 8: ειΒο ει: Ροτιι Ρ:ιτειιιε ιιτεΒο.- "'1°α"'ω

Μπιτ , δε ειιιιι ιιιιΠιε εΠετ ειἀοιεἴεειιιἱα: «παει οΒιιοκιιιε , σε ιιιιιιιτιιιιιτι τετιιΡο

Με Ριιιιέι:ιιιιι ΐτιιίϊτιι ειΒίιιτιιεΒειτ. Ηιε ειεεεε!εΒιιτ , ειετἰε 8: νι8ειιε τιιει·ιιοτια , ια

ιιιειιιτιι εκεεΠειιε , α ιιαι:ιιτει[ιε εε ΗΜ ΡτοΡτιιιε ίετιιιοτιιε οπο: , τιιιο ίωινιί

Επιε οιιιτιεε ειΠιειεβειστιιτ. _ _ > ι

° 4. ΡιοἔτεΠὶι τετιιροιιε ενω θτεεεειιιιτιι ἱιιΙἙἰειιτἰοιιιιιτι ΙιιοΙιιιιι :ιΡετιιἱίΪετ μεεωεσω
_νειιειιιε ΕιιιτιιιιιιιιεΙ βΙιτείςοΙοιιιε Β)·ίειτιιιιιιιη ό: θεσιιιειιιεε ΗΜ: εοιιιιιιι€τω “*°

Το2%. Π!. £ΐ
Ι

ω·



. _ |

ι ε; : _ΡΙ:/ΕΡ::Τ1οΏΜ Ψ ν

τεοτ ε:: ΙτετΙ::. Ποόἰ::Π εάοΙεί::εοτεεε εόῇοοκἰτ δ: ετ::ιπ: :Με ΑΜΒτοδοε , :τε ό::
ώ Βοί:.:τει «Η ε::ττεο:ἰε ΜΒΜ ΐου.ν:τετε Ατττεει , Μοτο εε:Ρτοε εἰ: εμε ε:ΠΡ:ίεεοάατ

::εί::!εττο, οτ εετετἰε οιοκι1Βοε ΡοΠ;:::ιο:τ:ε , :ΗΜ :ΜΝ εο8:τ:ιτετ. Ετ ι:::::ιΒ:ι-

το: :ιοοτ::Πε _ΕΜοπεοοεΙ -εὸοἱε-ἴεεοτἱε ειτόοτετο Πο:Ποιι::1οε ό: Ρτοἔτείἶοε, -

Η . :ετοοοε εοι::: :ἰοέΪ:ῇ»:Ι: αυτ:: αο|ιεοπαπάιυπ Ρπε:!εωύε:.
Μ°""° 5 Νε:Ιοε τειτοεο ΙΑοΒίτττ:τ :Πο νεοεττ:ε. νοε::.το στο:: ΡΙοτει:τοιτη ΕΜΠ::

::οεΙε , ίεεοτοε είτ εοτο::ι:οο οπεἔἰίἔτοο: , εΙοο:: ::ο:άεπι Β.έτοι·:: ::τε:ϋπιοε Πε:

οωι::Ροτεοτ:ε σου: δ:: ::οοί:Πο ,Βτεντ απο: τε:::Πτοε εἰ: εοεοοΜο Β. Μετα

ε!ε Αι:.€εΙ:ε, :Β::1τιε ίεεοὶο οοπτ:οπ: τειτοί:τ. Αοθτοτ είτ ΑοεοΙΗτιοε :οπε

Ποτο (ΧιοποόοΙεοί:οτο βήμα (ε.τ:εεεεοτειτοε, ο:: οποο:τίτεττοπο ίεΓε :εεε

ω.: ΡὶίΪε Απ:Βτοί:οπ:, :ισἰοέΪανπω ΜΜ.Οδιοέν::, αππωιμπα π::-8:::: ΜΟ::00. απο

μια:: @εκει [πιιωἰιππ Ο' ·υ:ζώωιω είπω [ηπα :: τ ν. Μαιο· β:: αποψη: , ἰὸειι:::οε

Ροίτ απο ττει‹:Ηὸ:τ ΜἰεΒοεΙ/Ροεεἰεοεὶιιε :ο εο φωτ: εάοτο.:ν:τ ωτεΙοζ:ζο

ΐετ:Ρτοτοπι Ρἱοτεοτἰιτοτοο1. Ατ ωειτόοιτ: -ειΠεΙοο:Ι :τι Αο:3:οίτ:ι:: τε::τοτο :τ

:εΡίἰΠε, ό: Ιε8εοόοτο :τ :: ι ν. απο:: :ΜΜΜ Ρτο :::ν. νε! ε:: Βοε οπο 8.τ€οι11ετπ0

εν:οεττοτ , :μισά :παμπ εΠετ ί”ε::::ζεοε:το Ατοὶποίιοε απο:: η”. :Ιοο :τοσο
πιατα:: ε:οε εοοί:Βο:ιτ,οτ :οίτ::ν:άεΜτοτ. Β

Εἰ:: νετο :το έΡί:ε τγτοε:::5: Π:: Ρτὶι:εἱ[:ἱΞε νἰτετοἰοΙὶἰτοἱτ [οπο , ω· ω:

το: · ςνεὶ νετετε.οοτοοετεω :ο οΡεϊ€ :Πν:οο φωτο :ο Πιείτε οΒεὸὶεοτἰεε εε τοξο»

απ” ἱοτἰε ε:ΒΓετν:ιοτπε· ωΙω επετ ί.εεοοόοε. ΟτεΐεεΒ:ιτ :ο :το Ρ:ετ.τιε , ετείεεΒετ τε::

ἔἰοοἰεειτόοτ , ετείεεΒ:ιοτ ε: ::ο:9ετΙοε Μιά:: Ρωἰτετ εοπ: οποτε. Ε: Γετνε.τ::

οΒ:::οε Μοόο::οω Βοτιείτατέε όεεοτε , οπ:ο:οτο ΗΜ εο:οτεπ: τ:ιε:ιε εοοε:Πα

.εξασ"“ήΠε νὶτ. ΝτΒΠοτοἰοοε παπα: ::1:Ρτο::ειτοοτ ε:: ειο:ὶεἰε εμε οοοοοΠτ ίειοέτοτο εμε

"ΠΡ·°Β*'”'“ Ρ:οΡοδτοπι. Ι:::Ι:Βο::Β:οτοτ :ονει:ετ:: τειτι!:ΒετοΙεω , τοτ ε::ἰτι:ἰἱε οποτε:: άο

οτε ὶοίὶτοᾶοιτηἴοτο·τοπι όει:::Ιοε Ροττ:.είοεε ::εεοε , εΒτΙΡΙ ::οοτ:::οο ε:: Βο

- ετοἰοοιτι εοοί-Ρεδτο, ν:ταεΙοε πποηόιιτἱ ἰτιε:τἱ8εοτἱοίατ. Φ:οά :1οΙόετο εαπ::

:ιπποεετ:τομέ::ετει:τ, ενετττοε εοτοΡ:οβενΙτ. 8ΜεττΒετοε απο: :τιΠΒο:ε ίειοθ::

::ποι::ε: Με, ε :με εὸΪετὶΡεοε ίοεπιτ το ΐειο:ΐτοτοτο Αο8εΙοτοτο αετοπ:. Με
Ρε::ιιοτοε εοιποπ:ε:Πε οΡετοΕι:ιτ ειίσεετΙ::::ε νία:: οοτε:τ:1οἱετεπ:, ίεΒοΗεεοπι

ω”. :οοι:ειίτετ:: Ρτέοε ·Ρτε:Εεεττ , :μπω βετο οτ:ΗΜΒοε :ο:τ::ιτετοτ6 Παμε εστι

·νετήειπ:Βοε οτιά:::οε 8εοετοδίΠτο:ε ειόο1ε[::εοτ:Βοε, ::οτ τεττι:ετε]οε :ιΙΙ::::εβοο

το: ,εΡεττοε Η: Β:::ϋπι :ο Γειοότο :Πο τεεεΠο ίτο:Ποτοπτ Ιο::οε εεΙεΒεττΙτοοε,

ε:: :1οο ἴεὶεοτὶετοτοοιπι:ὶοω Β·οδτοε ε::ἰιτιὶἰ Ρτοάτετε. Ό

Ρ'ἰ"'° ή” 7.-ΪΙΒἰεοτιτ τοοἱτει Αο:Β.τοί:οε ΡΙο::Βοε:ιτιο:ε εΒὶτατὶτ ἰοίτεοτ:ιοὸεε Πττετ::
:Με :::Πειοτ:ιπ· . . δ

ε:: “Με το:: εοοίὶἰιει, πιο:: τε81οπι :ΗΜ Ρ:οροί:τοιι: :::ΐρετίοε ρειίΠτο εο::ιεεε εοτ11

ΦΗΜΗ' - θτεεεοε τω:: Ι.:ιτΙοοε νἰοόΙεεοὸ::ιι!οεεττ:8ε το οποιο :μοβ εοτΡοε άοόττίδ

τοοτοττι ν:τοτοο: εείΗ8:ιτ:οοε τεὸὶἔεοόὶ, εκΒἱΒεοὁἰτοι:ἀειττ Π:ο:Ποδε οοπή

βοε ,::οΙ:Π:ίδο:ο :τα ἴοενἱίἴἶοπο Ροετο Ωοίτοο άε Με:Πετε εοτοΡττττοε ΠττετΙε

:τιίω!εν:τε :1οοά .ηοἰὸε:ι: :Με Ρι·ο::εόεοτε πειτε απ:: ο:ειΒο!θεε, απο :ινὶὁε,

τω:: Ρετἴενε:εοτετ°είτε::εεοτοε, οτ ΕοτοΡεο: οιοι:ειο εκοοώὶίἱτΙΠῖττιὶε ό:(ε:ΡΗ

Η :οποιο οπ:Μοτη Ι:Βτ:ε τεΪετἴετἱτ ,τά απο οτι:οὶε. :ΡΓε οτι-ω Αι1:τ:τοί:οε [εκπο

°°ξἱΕΞΦΡέΞΒ τ:ττετείεΙεδτ:Φωο.ιπ τοτετ:ιο Β:ΒΙ:οτ::εεειτο, εοιηο:ί:τ:ε οτι::Η::οε ἴετ:Ρτοτἰ- ·

“οπω- Βοε , τοει8ττο ὶτοΡεοόἱο ὶι:ί·ὶπἰτἱί`:Ιοε Ει::οτ:Βοε οάοτοετοειτ. ΗΜ:: :τττοε:ε [Με

ίεο εοτειο: Η::1οε:ετοτ, [ω Γετο:ετετ, ΙοοεοτΙοε :ΗΒΗ ΡτοΡοοεΒ:ιτ, ειπα:: νε

τετοπι Πτ:τοε πω: ε::ροτ8:ιτιοοε ει:: :τοΡετ:τοτοοπ ίετη:τοτοττι τοεο:Πε , ω:

εοπ:Ρατε.ττάοε , αοτε::(ετ:Βεοόοε ; :::οοε εο:ι: ε:: ΡΙεττί:1οε εΙοε εΡὶίτοἱὶε, του:

ε:: Με ι:πείεττ:το :με ε:: Οοΐο:οτο έ:: Μοτεοτἰοπι :Η Μεά:ε:ε, :με ει:: Νἰ·

εοΙ:ιοπι ,.ιι:ἱ Β:ιτΒατοο: δ£ εετετοε -Πττετ::.τοε ν:τοε όΜεοοτο:· , εοΠἱ8ἰ βιεΠε

' Ροτείτ. δὶς εο:ΡΡε Β::.τσε:::ιτ Ρτωί::ιοτ:ίΠοποε :Πε νὶι· , ἴοἰο ειοτὶεΙοὶωτὶε ίτοάίο

οΡτἱππιε ειττεε απ: , ίοΒ!ατοοοεεο οεεείΪεττο εοττοετε δ:: εοττο:1:Ρι..

. Με:: Δ:: 8. Ατ:1οε Μ:: οπι:::ιοε ίτοό:ο εοτηοττεττε ε::εὶτοτοε,:ι::ὶιτιοω Ρτἰτοο :Ρ

·;:ῇ ° ° . . . . . . . . .

°Ι?ἑἱῖξἑζ?;Ϊ ΡΜ:: :τά ::ινιοττι ΡΙοτεοτιοοτοτι: Οτιέιτιεε. (ΜΜΜ: @επι ,ιο:1οιτ Αοδοίτιοοε,
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ο Ρπειοτιο _ :η

Φοτειιι , ἐο||ιιιιι θ" τω: ι||ιι/Μιιι πιι(ζιι|οι·ι ^υο/ιιιιιιιπ ΜΜΜ ω' ιειιιιώιιιοιιοι;ι εοΜΙο26:ει45,

ρωιΖωηιω [ο οτιὅειιο:[ιοιεοτιι`ι: , Ε: ιἰιΞιιιιιιιο: Θ βοορκε:, ιι: οπο οιιῇικ ιιιιιιοοιε

#οτει·ε :αρα/Ή , £ἔτοζἰο σοιηιειιάιο εκριι%ειιι , οι ει: ω ε[οιοι·ιιιιι ·ιιιι·οτιιιιι ρτομιδιιισ:

σκοπο: |ιοιιιάο οοοιιο[:ι ικοοιι. Αᾶὸἰιςμιε βτι1Βτοίιυτιπ οπτιπΙ:ι Βετο απο Ιικ:ι:Ιε:ιπέ5
ειόττιοόιιτη ΚΥΜ οτικιίΠ:τ, εΪιπιειίΪε:εΙυο, νοΙιιτ:ιετι ἱΡίσιιττι ίυτηι110 ππειΒιίϊτ:ιτι1ϊ

οΒει:ΗΠε , :ώ εοειιιε 8τατιίδτιπ: εκτεΡευω , Ρι1ΒΗςι: ιποπιιτικιπ:: ·ειό:εόΕιιι1ά

ΗΕ πό ΓοΕιτιυππ εοτυιπ,τ:ιιι ;ι!ιοιω-ω ΙιιιΒετωτ εωΡιάιτ:ιτετπεΙατοτυω δια κι·

ΡυΒΙιε·ετ ν:τοτυππ. 4 ο ώ ν· _

ο. Οοπνέτίυ: :ΜΜΜ ΜοττΒαἰ νοοετοΒιΠ: Ροιττί: ΠΠ Βοττιπι3 :ιό Γειιι&οτυπτ

Ρο::ιπο ἴοιπε:, δ. ]οΒοοπι ΟΒη·ίοΠοοπ Μοτο: ο.άνετίιι: νιτι1ρετ:ιτοπ:: Με::

Μοοει!Ηε2 ΜΜΜ τεεἰὸιὸἰτ. Η πιο οΡετὶε εάνε:ΐοε €03 ἱωΡτὶωὶ: ΓιιίεεΡίτ ι

τ1ιιί ίἔ€€ίΪι1π1 €]υε δ:ιωτκιΒειοτ ; βιιιι|ιμε οιιιιιιοιι: ιιιοιιιιώι: ιιιιικιιιιο(9'[ι|ιιιιο (7'

ι:·βιβι·ε οιοιικοοοιιιιι· ·, ειιοιι||ι :οκ/οσο @Μι οιιιιιιιιάνετιεπ·πι πιο »Με ιΜ7Ι05αΡΓά·

/ιιιιιιιιΜΜο «πιο “πιο ·υεἰ οιιωΡάς-ριοιιι πιεί ε|ε(ζοιιιιιι (9 “ιο-Μο ιίι79·ιι/οιπ.

πο. Βάια: Βοε ἴΡεεἰτηιι3ε , πάω αιΡωε ό: όοδ:οτι: αυτοι ιι18ετιίο 8: διευκ

Βιει, σε ἴεΪει Η Η: ΡιΞιπιωόὸικο:ὶτ Νοτη ΡτεττετΙ1σιπ:Με εμ:: :τι ΜιιττΒευιπ,

κ1ι:::: :ζει:ετ:ιΒ: , ΡτωΡω:ω Ευἔειπὶο ΡειΡειΙν. εται:ΗΜιτ νειιυίΈιίΠιπε, πετώ::

·8ξ ΜαιΒτοτιοικτε ω: ιιρετ Ιοίωοι1εω, Π: Ρετ ΘΡιίΈοΙ:ιε ΡουΙῖ, $€ΠΠΟΠΟ8 εστι

1τα ]ι1ὸ›2ο:,8ε άε θεο ὶικοιπΡτεΗειπίἱΒιΙὶ Βο:ΜΠ:ιε .ιο:11ιιιτ:ιεΙυε :1ΠειΠΒτιε ἀέ

τετο 25: οέΈο. 5εττυοικε οποιο 5. Ροπή: ΕΡ!πετι1,5 ]οΒ:ιοπι: 5εϊιοΙ:ιίΗει δεσ.

!εω,ιτειέΜευτιπ :Ποιο οΙε νιτἔἰιπἰιιιτο,ηιοι νιι!8ο ιιιττιΒιιιτιπ ΒειίΠιο, Μάτια :εά

θ.ιοΠτ. ΑΒο)τεΦι: είὶ τ:ισάεω 55. Ηττα:: νιτει:. 4
πι. νε:τωτιπ Ιοτε:ροΐικτε ίσειππετιω Μπα: ειι::,ιιτ οτιπιίΉ: τ:ιτιτἱΪΡετ Ρειιόἰἰ:

ΠΠ: πιοικιΠ:ιειε, οΡετατιπ νεΝετ ει!ιεΙυεω ί)ιο€ε:Με Ι:ειέττΠ ΗΒΗ: ιιτιΡεοόοτε;

:ιττ_1110€0τι1τ11 ΡτεειΙουε ΔεεΙυΙενὶτ, ω!. ό1ει πιο:: Ροτείὶ ομοια: ιονιτυ:. /4ιιέ>”Μ

οι” οοιιιιοιωι απ: ιιιιριι|ιι , ιικιιιιτ :ο Ι.εοιπιτόυω 1οαιωωωω ίξτ:Βεια:, οι οπτ

2:97 ιο/ιιιιιιιιιοι ιιιειιοι,οιιομοι μ·ιοεοιβίι: ραπ: Μιειι: ει: (;πεσο επιπ:[ε·τειιώ: ορε

Μακ «Μα άοσκοπιοι·οοι , Ρισέοιιι: βοει·ιιι ίιοτο: ιἰε ?πο άεσετήιιε Ρ/οιίο[ψοοιιιιιι ιο

@πικαπ οοιι·υετιιιιιι..... %οι του98ιι οιιιισοι·ιιιιι ω: ΜΜΜ , οοφάι: οιείθοι:οιιοιιιοιι: /ἔ›τ

αιωιω Ρωιιιιοτιιιιι πιιι·οτιιιιι)οιτοισΡάφι θειιιιειιί:, Λΐιιιοιιιιοιιε Μοβιιιμ Ετ €ΡἱίΪΟ·

Η Δε:: ?Μου 92.202 πιο ρειιιιιι: άι/ιέέιι:, οιιιΜΜθιισ βιισοτιιιιτε το/ιι: οιιιισιιιιιιιι ιιο/Ηιιιιι,

9ιιοΜιί0 :ιι πιο ·'082'8Μ Μία θ' ω/Ϊ#ῇιιιιι εαιεβε Μου:: τιιιιιοΙοειε ΟΨΗ ιιυιιονι, οι 2.4 ιιιι!/ο

ώ ι//οι·ιιιιι ρω.: , ρου: :υπο οποια· ΜΜΜ: ιιοοι: αρσιιιοτιιιιι , ιἰεπιιιιιο Ριιιιιιιἰ:; ΡΜ:

- ιιιιιιιιιιι απο ·ιιο[βιο , :μισά κι :Μι “ω” υιαίιιίίι: οποιοι:: ιιι·εσοιτι: , οιιοά Ϊιιιειι: ιιι

39ο: |107Μ7ι: , (μια οπο: ιιοοι: ομοια: ροβοιού·υειιιιο. (3οιειιιοι Με απο οι π· , /ι·ιιιι·ι·

οιιι.ιιιιιβοιε , σα! τοιιιιΣοοι· ι//οι·ιιιιι Φεβιέιιοι άεβτιιψ Μέσοι· , ιίιιιιι ιυπειει· ι||οπιιιι σου

' /ιιοιιιιἰιιιειο ἔειιιιίιιιιιι οοιι·πισιοιιέι: 2ιιω, οοιιιι·οι ιιι/ΐιιιιιιιιιι ιιι·οι ιιιειιιιι , υμιν” πιο!

διεπισιιι άι·άι , οι: Ροιοιι:ιιιι ιιιυι:ιβιιο |Ειδιιιιι ποπ 6772626: :β φωτο αιιιι έοιιέιο/Σι

σα: [πιο ··ο: ράφια: πιο/Μ ΙοιΙοιι/ει·ιιπι πιο πιιο|ειιι%οιο οιιοι·ιιιιιιιΜπι μοι, οιιιέιι: οι"

ιιιο|ιιιιιιοιιε τειιιέ?.ιιιι: ε, οιιἰειιιἰιιιιι ρο/ΜΜο εκαι1ιοιιινι οι: ωεοωΖω “μια ιΙυβε άι/έττ°δ

ιιβοιε #πρ/2ι , ιιιιι'ιιδιι:; ιιιοιιο οι: ει: οιιιιιιι βιιιοιιιια |σθιιοπ 5 [οιιιι:ιιιι/ιιιιι οικω Μ

8%ιιι , παω: ιιιιιοιιουι 2πετιοιι: ) ιιιιιι' ιπισ'ιισετειιι ωο!ω ροιιιι7]Ε·οι. Ε/ἰ οιιιοι, 9$10ά »ιι

:ιι-Με ιέζιιοτιι: , Ρ|σιιΜζιιιιιιι ιιωβειιίιοιι: , βέβι: οιιιιιο: ι||ο: , ΙΜ ιι: ιιο σο ιΜάιιιιιιιι·, Μι:
@πιει ε.κρι·ιιιιοτε , οιιιιικιιιιιιιιιιβοιε οριιιιοοε: οιιιιι€5 ρι·οβοιωιιπ, άεβάιτοιιιοπο ρἰεἄιὶ

θα· Δω ιο: ΜΜιιιιο:. Ε:: ΝὶεοΙ:ιο ε1ιιἰ νετίιοπι Μ: ιο Ρτίωι: ἱτιίΒιΒειτ, @ΜΜΜ

ἰτιτετει`ὶ:ι , (μισά ίοιτέΈοτιιτπ μποτ:: Μαι: Μουτ:: :ιβίωνιΠΕε.

Π.. Αάεο :πωπω οβίιί:::το ΜΜΜ: πω: Ρο:επιτ , οι: Νιε:ιπότιιττ1 σε ΡΒΠοίΈτει

τω:: , διπιΠεΙυε: δ: οΡιιΪευΙει ςυπάιιττ1 ΡΙυτατεΒι , εμε ιιπικιτικ οίΗειδιωβειοτ ,

:ιά!εεε:ιε : Ετό οπο:: :ιό εουίυετει τενετἴυ: ΠιιάΙει,εκτιεωειο1 ακουω :ιρΡοίιιιτ

πω:: 55. Ρ:ιττιππ 8: τ::ιόΈ:ιτιιι ί;ιοάι Β:61π ό:: νιτ8ιτΜοτο, αμεσα (Σαβτ3ε!ι ό::

Σουόμ1ηπετιο τω:: εο.τόιτκιΠ , οτόιτιι: ΠΠ ΡτοτεέΕοτι , Ι:ΜεΙυε οποιειίΠοιο,Ρα

Και «απο Ροπ:ιδειΕυεεο1ο ιν. οοιιίεε:ανιε. Τιιιι1 οΡιίὶοΙειιτι ε:ιιωεω μπι::

Απο”. (ὰ

τικι)υ:Ι. Ι.43.

(δεκτά ::ΐιί:

0Ρεϊδ

Πάω.

Μξττὶἰ :εω

το Ντιπ Μαιο::

τι: ὸετε.

ΕΡὶίὶ.ι. 1. α·

εμα.3.ιει:.ψ

Ερἰίἱ:: 1. ι_:·ἐ
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«ό (Ξτεζζοτἰσττι Νειι:ιστοι·ισιτι :το νεό 5οΗι:ιτισ , ττ:ιθ:ετσττι :το Ρὰτεόἱἴο,όε`

5:ισστόοτιο δε ε σέ) και τ ετ τ; 8: Αττι:ιτιο.ίιτ Ιιστοε εισ:ιτσοτ :ιόνετίζιε 8ετιτοε

δ. Πιοτιγίισττι ότι ()ει::Ιείϊι ό: όε Εε::τείι:ιίτιω Ιιιτ:τ:ττετιιο. , νιτ:ιτιι 8 θτει;οτιί

Ν:ι2:ιτπιειιι, 5. Εσἔειιια, ΜατισεΠε (Μεσα: στι :ιο:ιττωτ ::οτιττ:ι (Μεσο

τστιι εττοτεε ΗΒτοε τ1σ:ιτσοτ πισω Μ:ιτιιικι ν. Ροστιίιςι ιτιειεὶιιιο όεόιε:ινιτε

Ιστἰτιιαόσε :Με ο (λεω ίετισοτιο νοσσίτιΠιττιο :οτιντεττττ. Ηοε :ιστεττι (Ζει

Καιτ Ματσε , :τσι ιτι Μεσοι ΡτοτσΠι: Ρ::ττσε 5τενστιτσε ίειτιίΠτσε οΒ(ετν:ιτ,

@δεισ στι: ττειθ::τιστιι :ιόνετ(σε δτ:τεοε , όσεττι Ττιττι::ττιτσε , εετετι:1σε ΡοΠ:

εσττττεεετιιτοτεε τΡ6 Ατιιστοίιτι :ιτττισσ::τ€:. Ηιίτοτι:ιτιι τρωμε ίἔσ Ρτο!ιιτιοτ:ι

ετιτοιιιοεττιιοτι:ιθετιι Ο:ιίιιιστιίτε , όσα ΡΙ:ιτιο πω: τσόι:ι δ: ΒετΒ:ιτ:ι , στι:ι τω»
Πτ:ιτοΒο Πείιόετιιει:ΡοΠνττ ό: τεεο$τιονιτ. ό

- Β. Λαμ:: Με Πσόιιε 8: ισ::σστ:ιτιοτιισσε τσισ :ισσοε :ιό ίστιιττισττι ιτἰ8ἰιιτ:ι

νο.ο:ιΙΤετ , ό: Δεωτσωο ιστοττσι εοτιἴοττἰο Πττετειτοτσιιι οττιιι·ισττι ττσετειστ,

τ:ιρτσε είιισνιτσε πό ίσιοτόιιιιε ::Ι8.νστιι ειστιο τεμ. ιτιόεσσε ει! Γσττιιιι:ι :τα

εΙσΠεε τιο8οτἱ:ι νοτ::ιτσε , τιιιίΤσε :ιό τ:οσ::ιΙτα ,όε!Έ:ιτσειιστιτισε ιιτιοΠ:οΠεσε :ιό

ιτιιρετ:ιιοτεε Οτι::ιιτιε ό: Οα:ιόειιτιε τ τ:ιστιιι:ι σσιεΙσιε (Ροετιιιιτι:ι οόιόιτ ίσω

τω: τε!ιΒιοσιε ό: όο:ΐιτισιτ. Δ ε τ τ `

Ιξε"Μ30Πα- τι. ει ?στα σε Μιετι:ιεΙιΡοοετ:ιτι::ιο, όοδι:τιτι:ιτιι @σε στοΡε όινιτι:ιτιι :ιό

ιτι σΕι Με. τιιιτ:ιτ:ι ετ:: βοτιθεστιατισε, Β:ιίι!εσιιίιε 6: ΡΙοτετιιιτι:ι Γ)ιτιοόσε Ετ ΜΒΜ: στ·

::;γζΞΩω όσοι (πωσ ό:: ΟοσΠ:ιτιτιετιίι Γγτιοόο :στο τιετιιο Μια τετιΡτωτ, 8: Π: Πιό::

Ρ:ιτστιι πεστ:ιτσε Με: :ισθ:οτ, :επι πόστ Ροτείϊ ειδεττι) Β:ιίι!ειτ:, ιικισ:ιαι,

ΜΒΜ οτ:ιτιοτιε ίσαντΠισι:ι, ε:ιτόιτι:ι!σε 8: :ιτιιιίΗτεε ττισΙτοε, ί.σό ]οτό:ιιισττι

Ρτ:τΓεττισι δ. 5:ισιττεε ε:ιτόττι:ι!ετιι όιτιεοτισττι ό: Ιε8:ιτστσ :ισσίτοΙιτ:τ ίεόιε, εἰκ

τισττι Ρτοτίσε:ι ί.σι·ιισιο ΡοτιττΗεο, σε όεΙιτιινιτ, ρεΙ!ει:ιτ , νετί:ινιτόσο μι».

::ίΠισιτε όιεσσε, σε :ιό Ροτιιιίι::ιε εισἴόειιι Ρ:ιττεε τενο:::ινετιτ. Ιό νετο ε ὶίὶοἱ:ι

στη. :ιό (Σοΐτιισπι Με ντ:τστε ττιότε:ιτ. Σττφή :τό το σ.» Βα[[Μ /ταυτόο, "Σ πέδ

Συ· τωι|τιιυτ ]πόττίο :και/Μι οι!Ισιωπάτκ Μτωοτατιτε , ?ιστό [88:ιτΙ:Μ από” Ρττότυτ ω»

τω» »τσέπη β·υττιετ τιιιὸ?οτἰτατε /ιωτ α|ίο:κτω. ΛΙΙιτοτωπ ,σκέτο φωτο ἰτιωτιετἰω τ77Ε·.

ωρα· πο: :Μάτια απώτατο , (9%τ1ιστε· κο/ίττ|τιέΐπω θ" ροκτήσέβσετε σκότωσε ό»

:τω Πτιόε δ: ττ:ιτιΠ:ιτο Ροττ:ιττ:ιτιι οοικι!ιο , :ο Γ:: Πο.τιτιι τοσεΡιτΙοτό:ιτισε,

νιόεσό:τόσετι:ιστ: τη τετιι Μπακ ει. 6:5τ.. Μπι τι τι. Μπι πότε εοτιοιΙιι Ριο

τετιτισι. ΕΡἱΠοΙα :ισιετιι :Με :ιό ςστιιόεσι ροτιτττιαττι , εισ:ιττι εισιόετιι ό::Πό:::
τ:ιττισε,όε ΡτοίςΡετο όσ (:οΙσττισει ωΔωειτ δ. θεοτειι :ιό νεΙστιι ειστοσττι τα::

ΑΜ* ε... Β:ιβετ. δεαφβόεαΜατισκέ τω: μια:: τω:: α'τώσε , τουτπιστόαπε ρτωιττ τω: Ο. πω”

-1Μ'ΜΒ'3' αιτόΖωι|εττι ()οΙππωιση απ: τ!ίτ τίτ :σε παρτ:: απο Ροβεβατ ιτι/ττιπ:Ια , /συτωορετε το:

όσο :πρεπε τηέτατσιω τω: /τιπέΐΙτατέε , :τα @σκάσω α: /Σιέ?κτπΨ ,στα #20:: 6ωττ)4.

τα τα:: Μόπωεπτ%Μπα Ρατεστεω ού1ίσττι. ουσ/τπτ: τό Ρέιιττυπωπ πτἔοτΙἰε πιο/τπτ: τιτ

ότιτατιιε [υπ , β/δ στα :ιοί το τ:στρεπτ. ΜΜΜ: ωτάττωίτε : Μπακ Θ* εμέ στο πωσ·

πιπόο Ρία: ποτ:ετε στι”, Ρϊ0άτ:βΘΡσβΙ. Ετ ::ΡιαοΙ:ι τω.. :ιό εριίξοτιιιττι Οετνισσ(ετιι,

6εω6ω ε:ιτόιτιέιΙετιι ΕγΡτισιπ !ιτιετιτο:τ :ιό ίσετιι ί:ιτιότιτ:ιτετιι τενστΐστσσι, Η

ΒΙ:ισότε 8: όιι!::Ισσε ιιινττετστ Πττέτιε.

ζωέζι»Ξέει:== τ; Β:ιίι!ε:ι τειιόετιι Ρτοΐεό!:σε τσίΓσ ΕσΒεστι :ιό $ι8ιίτιισιιόσιτι ισιτιστ:ιτο

και , £:ιειΙο οι:οτ:ινττ ττ:ισετεττι :Πιο εοιι::ι!ισττι,στι ::οΙΙι8ιτστ ::σττι οι: εισαστε
τττιιιείστττ.

στιόει:ισιε πό Εσεετιισσι, τσττι Θ:: όσσόε:τιιικι,ιτι :με [ο τιεἔοτἰσττι ιΠσό το ΑΙΜ

τε8:ι!ι εοτιἴεειίἶο όιΓεττιίΠττιο ειιΡοιιιι.

τα. Ρετταττει: νοτο 8: Ρἱοτετιτι:ε εισιόεισιό :ιό τεόσεετιόοε :ιό :::ιττιοτι::ατιι Η.

ήμιι€τεΕε.

_ ?επτα Β:ιΠ -

13ο

ἙοττιτἰΩ δ:

Ήοτετιττ2 ιι

ιι σκάι στει- όετιι (Παω [πάρετε :ιέτστιι ε:Π: 6: ωσστιτοτ οτόιτι:ιτσττι, ιό τοτε στι: Ασι

Ξό: ετττϊό- στοίιο όστιετ:ιτττισσι. Μιίΐσε στιιιιστιι νεσσει:ιε ε. ίσττιιιιο ΡοΠΕι6€€,ό€όσιτΙτ

“Μ” :σε Ρεττ:ιτι.ιτιι,τιιτιιιικτιοατο σε: :οτιτ:Πιο, Ρτοόσάιίσσε τη τιι€όισπι ε:ισιιι

βσε Ρτε:οιΡσιε τ1σισσε :ι Κοτιι:ιτι:ι εε::!εδει όιίΠόεΒ:ιτιτ , τιιιετΡτεε σσσετσιτ,

όσιεσιι€Ι::ι σττιόσε Ραττι, δνε: (Έστω δν:: Ι.:ιτισε οοιινετττ:τετ δε ει:ΡΠε:ιτετ.

θτς;τοε τω Ιόόσε οτιετιε αι ΒιετΙιτ:ιτο στ: ο!εσ:ιστια σα ©ΧΦωιστ, σε (Επεσε τιι:ιειε ακό::
τοπικα °

:τεστ

___.ι_ά!.7.



7 · ῷ ΡΚ£πωΤτσΔ `_, .εν

Ντιπ είστττ11 [ΜΜΜ. @ο Ροττο @επεσε οττιττετ Πε τω δενίτπτΠ: ω ίτ:ττπει

..-ωω..., τι: ·ἀείἱὁετἰυω τήν: ίεττε τιτιΥΥοττιοτἰρ Ροίἶετιτ. Τακτι θ! »σε τω·τωσ

ὶτοωρἰτἄκυτπτ,ἰοτ1ιαΪἱτ τ:ΡτίτοΥει :ιό ()Υ1ττΠορΥιοτυττη “φ-..τάφωττ ·υτίν»οτίπτε,υπικ

ευε[τ αε·άψυκτο: εττΜττετιτυτ. Ετ ..τ ·ΜάεΥπι€Υτιιι : @κι τπωφοτ Ρ!πέμε επω!Μ

ΜτΙ ωιώκτηκε ποθ: .τύ9τ74, /Ετέί τωρτωω›· μπίππόκυωπτω τι#ἐἄκπι τπτ πατήι

θϊσ87ΙΒ τη·

Ρ η. Αὁ·τιποι1τιἰτἰτιτετε:ι Ἑιι€εηἰζι1Μ γΙτιεετιτἰτ5ε ἱτ1·ΡτΙιτὰΙε εϊΓε Ιετπἱτετε πε Υπε

ττείὶεἰἰε €τττειΥπετιάοε. Ντιττι [τετ(?ε, έτι-εεττ, μετρα εκρτπάωπ τρωω τω». [τ·εαΜ

ΡΗΜ.υ1/ετίπτίπ θμπι.»ιττ.μ.. τ βιττΙπττμωι ω... Μ». »Μπιτ κυιΜο ?και τοπΡοπ]Έ

]ωτδΖ.τ (9·/τέπετττΙ , πω: ·υτάτύέττυ πιιέΜπάκω τω: ἰπἄιΣπαἔιτετ |επτΜΐιΜ , β ποπ βα

- ω» τετιΥτικ1° , βτπω μια]ώετ @Είσαι ορκτοκτη τα πσπ|πεβα :πιάτα ττ:ϊάειπττΙτ επτ·εΨδ.

Αό Με: Γικιόεβατ Ιε8:ιτυπι Ρε:Ρετιωτιτ ει: Ιτιτετε Γιις5 τηἰττετετ £ύΩΪτ2ΠτἱΩοΡ0

Πω, τ1ι1τ ΠΥπιιτισ Ραττἰιιτη Μ”. ότττΒετετ , Βοτιπτιιεττ1 Πιιεετιιττι 8τ Μάι-α

€τοίτιττι ιιττΙυε Ρτυόεοτεττ1, (ετν:ιτιιτυτο το εεεΥεδ:τ Με υτιὶοτιἰεὶπἱτετ Βο- κ

:τσιπ Ρτοππονετετ ·-τ1υο‹]υ·ε τα ἰΡΗε τποποι:ΥΥοετ]υτ εΠετιτ ᾶἰἔτΙὶοτεε,εά [τιΡτε-"

πιτ ετἰαπα ειιττΥττιτε φταιω 5 Β.ιΒετεττΙοε :ΡΜ ίε το Ηοι1οτε ττιπΡι1Βεε Ριιετοε"

Ερίίτ.ητ.Ι.ιΕ

1- 1 .χ

εωϊτπτωτι

Ε·υ8επτο ά;

ΞρΠε τσάιιετ·'π·

τΠε :ιό τ:ετΥπό

Πειτε: Μεπι.

λ3τ 1-8

'νεΥ εεπτυτιπ τοΐοτωαπόοε [Αττικ εεεΥείἱετ τττΙΒιτε δε Κοτο:τιποτυττι ττιοτὶΒτιε , α ·

εε τει-πι (Σταετε φωτο Ι.ειτ1τήε Υὶττετὶε ττηΒοετπάοε Γτιτιπιπι απο ὁὶΥἱἔετπτὶα. "

Η: επι-υπ 2ρ[ ροτωίπτωπ , 1Π61ΗΒέΒ2.Ε, ?κακάο τω” ...τω , ι εοπἔπιω τω. αάβίέω

τισ επτα , 2π-β:ίτ (θ' ττΥ6·υστΙουιτ Κου2αΜ· ττεἰτ[ιτ , ει: /ζωτ(Βε αΙοοβοίτσα[τάΙ: $επττίε:/ετ·

τ ·υτώαπτ βιο”, σήαττττ|εβτ ΙΜικΜ ραπάκω ττεάΙ ω. Ιωτετιωτ. Αττ1ι1ετό ΒεττεάτδΗ

ΧΙΙ.ε›τεττι ΥοεοηΒττωΒτιτ,ευτ εκ Με τιιιὶ τΥε Ιιιτἱτεἱε εοιπνετΠ ειτἰ ΟΥιττίτυτή

Επι ιΜτ.›.Υ31 1ὁ1Υ1ἔετ1τὶ:ι ί:ι1ετατιτ, εΡἰί-εοΡοε οτάτο:ιτε,9ι:οε ἰὸοτιεοε τυετατ ειτ

Βττωτι1ε. και όεττεάαΠετ ; ετιιοτὶ πωσ τιττιιτιπ ειΥ1:ιε τΥε ΒετιεὸΙδτο τττεττιοτε
τω. ° Δ - - . ρ Φ μ Υ

18: ΤτατιΠ:ιτο τἰεηἰεΙιτε ΡΥοτετιτἰατιπ εοπεὶΥἰο , Μετα ἰτιίὶἰτἰτ τω ἱΡΓοε Πτ:τεοε

τοτε Ι.ατττ1οε επτάρτττεε ΡιιΥΓειτιόο 6τ :ιτΥΥιοττττικΥο , τπτ εοεδτυε Πτ τ:ιττεΥεττι ΒείΪει

' Ποπ Νὶεπτιι1ε ειιιττΓτεε , νὶτ υττάετΙυατμε όοετΙΓΠτπυε , εοπΗτετηω|ωτ πι Ριιέ|έτο

ετ τοπευτπτα Οπετοτωπ , αέ/ιΥαπη· Μφττατωτ (9 φΜεο[Μ ωπκτύπ.τ , |ξικτ?αυτ Κοριαπτυπ

ττττίυβαυτ πό?ε #επτέτε Μ ω)βε,·το/ίτιΥετ , Φ .τεεωε”τω. Μ βιωθο!ο τείι1%»ιτ|ατ?αυτ,Φ

]ενείΥτ· Υπτπεβίευτ , Μα: εσεβροπτω τ φωσ” οπί»·οβττωικη υπ βτέρω ούτε. Μ Η·

έτωιια τω ΡΥοτει·ιτΜ του. ΑΡτΠτε ποσο η”. Με Ππι1ΥτΟΡοίτ (Σπάει οιιπιίε

Ϊυττιττ1ἰ νττί εκεττιΡΥο ετἱάυτἶτα , εετετὶε τΙυοτΙυε εειΡἰτυΥΕε , Δε τμήΥ:ι1ε σετ εστι

τεσττο , θιεΠε σ.ετΙιιτενττ , ετΠτοτΙυε τἱεετετο τ1οτιτε ] ι.ιΥΠ , ίτιΒίεττΡΠτ ΑτττετοΠιιτ

- εοτιειΥϋ :ιέττε ειστε οππτιεε ειΒΒ:ιτεε. ·

πρ. Ηοποπιτιο ἄεΙπυΥε/κἰτ , :Πε Ατ.1811(Υ:τι1118 τ11ΟΠεεΥΊι18ἘΥὸΙ°εΩτἱΓΗΙ8, αεοωΡ|τΙτἰ·

τω. (?πττοπικι Μ». (Ματ: ·υοίιιυιΜτύω αί2%πε 2π[(€πτέα: ωκωπύκε, τω.ττωε τυπο

#·τέττ: κατατήκε ·τ·ιβάκ: τίτυεήεο[οηέα:. . . . . ετ·νέπι: τυπο :στα θ' ετιττἰι`πτι|2ιιω/ἐ

επιτιππω τοΥ1075/εβ απ» ρωτάτε έωέι·οβ υιτ·τωε Ρίω·ταπω άτέέτε τουτρεπκω ότι·

ΙΜ” ,Μπι ευρω ραφπω , τα “ω” κά” ]οτι:Μ.τ, ευπ/ΐαπτέ ριάΙείο ιιΥτβτω·ταίτ. νε

τιπη τοτ εἔτεΒἱοε Ιο.Βοτεε ττπ8τε άεεεΥ:ω.τ τωτι1οτταΥτ8Υοττετ εοι11ρει·ιίξιττδωίΠιμ

τετ]υε ρείτεττ1 Εττυτὶ:ι ΡΥοτει1τὶ:ιτ εκτττιέτι1ε εΠ: ΑτιπΥστοί]υε τι. ΜΥ. ΝονετπΥ5τΠ

:πωσ ()Υπτωτ.β9. ιιττ ΓεττΥσττ Αι1ΒοίΗτιυε ντα ήι1είεττΡτοτ. Πττόε εττιετπΥειτισΙί

Μτετι:ιεΥ ΡοεεΙατιτἱτιε, ΒεΥΥΔττπὶουε, ΜΒΒε:ιιε _8τ εετεττ τεεεττττοτεε , τμή νίττιπ1

εΥιτε Ρτοάιυτετε ειεΥ :τυπικο ΟΥιττίΗ 14.90. (Σεπτ: Δι1δτοτ είτ ΜΔιιτικ εφε τἰὶΪεἱ

ΡτιΥτιε , Ευἔετιἰυττ1 τΥε ἰτιτετἰτιι @σε το Ρτὶπιὶε 1ικΥοΥυΙίΓε.Να!!αυηυτοΙππωμί!ω

τω» , τιιεΙυττ ,'τιιιΥ·Υυτιπ εάνετβιω ταρω ξςπτ·υτα: ιρηιωω :Νώε Φάτε ά. τιτίεο τι: αΪί·

«ετικέτα σωρο τπέεαπάτπη αυτ: ετ 8000228 τυοτατε ποπ €εβι78τ : .4'ωύτοή]ίίτ, (μέ: το

ω» επφιι2τήτω εττ|ε ω: Ιτιππ·πι Μα» ΜτεΜμβΙΦε αττωτττ? ΜΗΝ 6τ ίεΧαἔεπειτἱσ

ττκήοτετττ εττεείδΠε ,πειτε τιτ!εο ΙοττΞε :τοτε :ιητπυττι πωσ. εΙυο εεττε τιπι]οτ «το

ίετ εετιτειπιττο, τπτ ίτιττε εοτιίτειτ εκ τΥΙόττε. $εΡι:Υτυε είτ Πι ίτιετττ ετεττιὶ σακο

Μο Με ΙτιΡΞτΙε ό: τττι:Υο-. τπτ ίετΠυττ ΜειετΥΥοπτιιε , τα Ιτττ1ετε ίτιο ΙτειΥτεο; δέ
ΤΘ”. - - - - δ Υ

έ

ΕΡια.....ττ ι.Ε

Μὁτἱτιπ επτά

όεΠέπετιιε εμ

1ετ ετιττΜεΙΝ

Η έιτττεΥ5τΐ|ιιε Οταττο1Μ



ή - ΡΚ2ΕΡ.!ΤΙΟ.

ΗΕ.,8.,_ ,, ΓσΒἰτ ἰσἀἱἔσειεἱο, ἰσσσἱι:, σ:οσπι ΡΙΙσὶοῇσσὶοτΙ Ιοσσειισσ1πωπιν1Π ΡοΐΈ

-,, τοπ εισσοε τεΙἰσσἰαε, σε8Η:&σωσσε εἱσετετσ δικ: τἱτσΙο, θα: σοπσσε μεσο, ·

| -,, εσ]σε τσεισοτΞο. οτΒεττι ιεττετσσπ8ΙοτΙα Ρετνε88.τει είὶ. Βεά Ροτιοτ ΑΙσιΦΙΦω

,,ειΡσό Πεστσ 8ΙοτωεΓΜο1σεσιοισει. Η · ώ . · |

ιο. Μετα σο. Ίσα ΪσΡετὶσε τεατσἴσἱσισε τσ8ετσι σ” ΓΡοεσπισει , Βές_Βεβ0·

ΠΜ ίσΒώθνΞε σοτὶε εάκΗτ. νΞτ:ιτσ5. ]οΒ:ισισε ΟσηΓοίδ:οσπι :ι ΡσΙΙ:ισισ ίση?

_ τεσπα , δ. Πἰοσγίἱἰ ΗΒι·οε σε Πὶνἰσἱε ιιοισἱσἰΒσε 8ε ε!ε ΜγίΗεο. ΤΒεο!ο8ιε, εΡι

. ΦΠο!ειε @σε 8ε εστστσεστιιτἱοτστη ΗΒτοε εἰσοε ·άεειάτσἰσὶΐιτστὶοσε τω, ε1σοε σι

ἴετὶΡίἶτ , ΟὸοεΡοτὶεοσ εεΠιοε ΡΙοτεσσε π: Ι.σσα :ιστιο 16%. $ετναστστ ειστεσι

ωεισσἴετἱΡτίἱσ ΜΒΒοεσεεε Ι.:ιστοστὶαπει 6: Ασ8εΙοτσττ1, άεδτισσ:σσο σε ισ

εόΜε Ισ στο νετσει έτσι· Μείωτο: τείΙσπτι.Τσιτι Η ειὁἴετὶρτἱ ίση: γετίσε ΤΒασίεΙ

σε Ωσετπΐσί- Δεντ81ωωσ τω !ασάεω ε τ σ ο τι ε ε ισ ι ν ι πι ι Α ΜΒ τω ι σ (ΝΟΜΜΠ

αιτιπστ σ: ·

Δ Ριζωεπ0 ΤΜ αι φα: Ικιθ:εσσε ά1:σπισε εΠίετεε εοσθτωεσι, ίσσπι Με Ιοοστο σώστε: σου μ·

(ΜΜΜ νἱ2τει- €άπτ.

ξεεἔξἔνεΐζἰ· Σ! αΔΡἰ: απε'ΐοτετπ Ρτττ/έτιτί: τις” ἰὶἔε/Ϊί ἔ

ν ν τ @παπί τησ: τι τισ/τω αιτττιτπωίοέΐα: στι.»

ΕὅἔΡΙἐΣΪΞ°ἔ=Σ ν Ι:|Ειἱτ κ!ττώτοβι:, 2020 ώεταβττω: στό: ,

σο του . ΟττπαΪάιι|επ[: τε·ΙΉζέοτιί: τ:οπο.9.

Οττιτοτ ·υςθευτεπε , @Με ]ςιεκτιτιστι |έκδια ,

έτσικ Μπιτ έτι Φωτμπε άώ·ττισ τω,

Ιπέετιτο ?κοιταω πάνω: έτι ωτοσκε Φαἰετε: ,

2ΠιιΪτα Φίτί Μοκ/τττωτ 91448 τποπστπΜΜ ά8:ϋ2.

]έττω δύο/οβοωτ/Εεακάο ττατι/?ιιίΙ: στο ,

Πο(ττπτωι Βτι/ἰι πάσο/δη” τἰετἰττ.

ε: τε ἰζοατιτιπτσβεἰτ , ττιετποττιτπἰσ Ζ.τιι?ττί.

(Μάρτ @στα σπασει εοπτιωπετεεπτ ΕΙστττετι.

Ε: Ντζωτιχετιιι: μα: Με έτττετρο·ετε ποστ: ,

@φωτ τοςςτιοττιεπ Τ|πεοίο(€ία άαίττ.

.ώμο υτοϋρ άτιτττω ·υοία›πτωι σούτ:

Ηιι]π: σούτ ιἰεάέτ |ϊκέιττι άάτω ·υττ:“.

ΜΜΜ Ρττετετεα ε|τιτοτττκ #ττΡω °υέτστ14Μ

Βοεΐτέπτυπ σε[τέττιπτ , έκΕζεπτατηκε τσι-τί.

22[βττο εφέ: ποτε: απ: ταψετε σέπια ,

ΟΜ·σιιτιιττι «τοστ ΜΜΜ, τισ/Μι (€ετεστ.

1τη»τ»ω :ίωιεπ:,1%τίτε , ΡΜ: , 2τια·(ζετ , Μπιτ

. Ζ.τιύετατεπ: ατιτττ1ί,[ωβιάτατε έστω::

Ι,αιφεττατί: Μπεστ , σπιτι! ω.τ..ττω αἑΪιι ,

Ε2]90τετ:2 τιτιζἶεἰέαε ·υτττττιττωτ: Μάτσα

σουβ|ιο ρτωἰεπ:, στα· σε ινσεωΙυ|ατ βοτσφια,

Νιιἰἰτισ αι|[Μ σοτι/2Μ νέα #02.

Νεα:: @τπτ πιστα· ωστ2τιωπ ·υτττωΙε ούττετ ,

Ρωτήστε ωστε Ρτο·1αίάτι επττιβετέ.

Εκδεκτο Ρττωτιτσβσατάεω το(€επτεβύττυίτ

φωτωετατρ ττω2τοσε |οαΜ2.

Ηο‹:ΜΜΜ τετττι: Μύτωτι: ; στα@θα Μπιτ:

Ρο!ἔ`‹ἰετ , φωτο ροτ7τιιτ:πτσικ έστω

.βατ ιἔιιιιτ/ἔιστο: θηκε απ·τιεττιτο σώστε: ,

τ άτιμο: ίπ ώε·|έστέ: |εδΐοτύσσετε «τω.

ω!ΐ τα «μέ @εφ τεβάτ: #49" ατα· Τοπαπτί: ,

Τύατι|άαπω κ!τπέτυβ/τω :πατε ματ.

ΙΜΣ· »τέστ βαστα: , ροή: τα τιο/ἰττι/αἰατἰ:

Ρετ·υστ1Μ: Ζωοτόκα |Ϊ4Μ :στα :Με



!

ε? _ ισσιισττο. _ ο σ;

ἔεσσἱτστ σεσἱτΙσε Με εΙιισΓσΙο.. Ε(ζι·ε:ζιι Φ ε!οσπεσιι: «σε :τοποσ έτσοιπίι:

Όιπσπ|σπίτσβ:ιοσιιπισισιιοΐπ @πιω εκρ|ισιπσι , μι· επισσεισ ε|εέπσιω?ισε ωιιιπ Που

διαι·ιπ:. έστω. Ε:: τισ1Βσε σωστο ιστε!ΗΒιιστ σοσ σΙτετισε .ΡτοεεΠὶΠΪε ιΠσσ

ο ΌστιεΡο`τιεοσ. . τ

ω. Εμεσω ετ`ἱοισ ΐσειε σττσεότστσ ΡιεεἰΒσΒ εὸΠἰ8ετε ετΐερεττιτ εστσ ε νἰνἱε .ΕβίτοΗεισβ

ειεΙοτσε εΠ:. νετσισ στου: ἰΠσσ ιτσΡετίεέτσισ ΠΕΠιστιισ ίστσίετε ιιισοσττΙσπιτ 238 ἔΠ5ὸἔζΞ

:ετσι ΒΙ1ἰ,Βτε`νὶσσε ασ ίσττσσσισ 1Πσσ ίσί'τιετσισ , φωσ :ποσο εετσιτσσε Ρετ- Κιτσ”

σσιτετε. _ _ Ο

πι.. Νεσσε το.τσεσ σἰΠὶτσσΙσΒἱσισε Ριτσα ωστε Ιἱττετσε σεσσει:ιτι. Νετσ εστι:

»ιοιστι ἱσ ΗΒτοε ττσισ:σπστ, Ρωτήστε: ασ ΕσΒεστσσι ιν. Ρτιισο Μοτο εοσττ#

ττσεστστ , ισ τΙσισσε σετ: ΡσΙεσετιιιιισ Με οεεσττἰτ , σσει ἰΡίἱ σε Ρτοτσοτἰοσε

ΪσιιἔιιιτσΙστσε , δ. Βετσετσι Μοτο: σε Οοσσσετειτιοσε ττ:τσΓιστίιτ. Ησισε εΡὶ

Πο!α: εποτσἰσττι ΑσΒσίτισσε ντα εστι τσίετσιτ, τιοσστεστσισ νετο ισσ8σε ει:

ΕσΒεσἰἰ Ρο.Ρέι: τεΒἱΠτο σείετιρστΟσοττεσε Κο.ισ:σσσε, τσεσπισιτ τιισσετσ :Ρτε

Πισω σώσε

ασιτσωτισ

Π Ασιστοσσε ετοιΠ:οΙσ σσσεεισιι Μπι π”. :ισ ΝτεοΙσσσι. Οι· σοτυιΡοσιώτι: 6784- ι

τιοσε , ισσι1ττ , στη” Μ” τέι·ε$ιπ βίο Θ* τυοἰπσιπιε ισιτέει·ιισιιι σισιί ο σιε σοι Αισι

σαισσπσι , το οισσιπ [υπο ιιι/ει €9Ρ!πιισιοιπσι ίιιιειι:/ποι Ριισεπιβιτσιι. Νο: πι ο])ΐοιο

σο/ιτο σοσ σεε#·σιπ: ,](πειιιι Μέσι πσιιισιψισπ: σο/ιιι σιοσπ/?ειιι; Μισο: Βεισπιιἰι ασ

Επέςεσιπσι σε εοσσσει·στιοσε ιιιτπσιι%οιε ιἰτῇιιΡιο: στι »Μπιτ , σπο: πισω βιβετιιι

έτιππι!ιο , πι αιι?ιεπιι ποπ τισ/σι Ζ.ιιιιιιι: τισ σιιιιἰπιε: &οσι·υοίτσιπτ Ο σπσπισιισιι: οι"

σι2σπιπ: ισ , ιΙπισπ: «ιι Ρίπιιισσ: <ζιιιιιο: , ιπσι εκ σεισμο σιπσπβπ[ο , ιπσι οι ίιιιειι.:

91409248 Μαι: ρπιπιιισιι: , οπο: ασ ι||πισ Ματσε: Απ: Θ' εκσοτιπιιοσπισ Ρ|εσιπισπ: σε

στα”. δεσ 66 ΡΙστεε :στοκ ίετἰΡίὶΙΪε εισεισ Ροστὶσετ σοσ ωστ8τωσε, αστε :ισεΡ

τ:σσ σιδσιτΞιτεισ Ροσττσεσιτσ, εστσ ό: Ρτοτεθ:οτ εΠετ οτσιστε σε οι Ποτ τοττσ- Ι

Πειττίστησε, στα σσίσσο.σι σοστε τεΡετισστστ. ΡΙστεε :ισ Μιιιτισσισ τσαμπα,εστι δ: ἰΡΓστσ ειιιιίδισ·οισσι Ιοεο Μεσα , Η σσεε στ Μιεσωτ Ροεεισσεττη

Ρ!σιεε τισ σινετΐοε,σσο.: νισιτ Ασεσσ:ισσε τσοσειεσσε ΑσσοΗσισ (ἶειστσΙσσΙεσ

Πωσ (ετιΡτοι. ο · ώ

η. ()ετετσισ Η Ρεσεἰοτεε ΐσΡετίσστ ΑτσΒτοίἱἱ Ιιττετιε :ισ Εσἔεσἰσπι Ρειρο.σμ

σισσιβσε ειστε Επεσε Ρτοείττιστ , εστσ σιτισιτιιτε ιετστσ, τσισ οι:ιτιοστε τσεσεΡτοτε. 1ὶ2τπςἀ2Εψ
ΡΗ: εΡιίὶοἱιε ισοσο εειειιΡοσττ, Ίσα ίςσΡετἰσε σεΙισστ:ι ίσστ σε εοσεσσε Βσ

Μια

σιωσ1 σε ΡΙοτεσττσο, σιιιισσσιισισ σεε οισσεε σσισεστσσισεστἰ εΡτίτοἱσε σ:ι- .

Βεισσε, στι εοΗιΒἱτστ ει: ετσίὶοἱο σσσεοσσει Μπιτ Ρτσισ , :ποσο σεΡισνειτοε

ισ8ετ ω Πιτ ισοτε:,ενειΓσσι στΐειΡΙισεισπ , κισσα: σεσττΙσε πισω σ:ισισσ:ιε

βε εισσσιττστεε, τισσυσεἱστσε 6τ ἔστι: σσίετττισε ριετσεσστστΖ Ετ τστσ Ρετίο

σπιτι Ισσσεσε δ. Βεισο.τσι σώστε ΟΙοιετνσὶΙειτΠε, Εσἔεσὶστσ ίσσισ Ρστετσε

ιιστσοσεσττε, Βσ8εστσισσσοτισε Γσσισ τ:ιστιε στ τσεσεειτστ πιεσε στενιΠιτσε ο

σσσοττειτστ. Μέ στή: ιπι Ροσισΐοιιπ: ιπισιτιιι , τστΙσιτ ετιιίτοΙο. η; μυ [σε ισ το

Μαι πσιιιοσεσι σωστά |ιειιιιιπσισεισ πωσ , ποστ ασ ιο/ιιιπεσάπισ/Ροσ/σ Με ιιιισίισπσι

σετπ: ιισιισσια Νεο Ρο/ιισοοιπσι φιέστα πσιοπιισι «πριμ σπα /εσιιι·εισ Με Ριειιιιι σ·

στίιιοι Ριεσπερ$$ειετε. Ετ Ρτισεἱε ἱστειῇεότἱε. άστε· οιιισιο , μια· ἔιιπιῇΪσιο ,[!ιαπι

το: επιεσιπ πισω σπισσιισι ισιεφιοιπιι ··υοίπσιπιεισ , τα· το τυποι σουιιπιε σπα ιοσιιΦ

διι , Ποσιισπσι ισεπσι ποίσιοσοπ· πάσαν , σε σπισ :πάπια στο (9 ιιιιτσο ιισσ/ίιοιισοπε

επιεσιπ: , πισω· οισσεσι :πισω επσδιπισοπε το(ζιισιιοσεισ πο! ισιιισπ ισβσπιπσσπ Ο ισ

Ριιι·ιισσιι τοσέσε·ι·ισσιπ:,.Ει τσιπ· πιω! στοπ πισέιέειε [ιιιδιιιπ: πιο ,σιοιστιοσεσσο σποτ

σ ιτσιιιπεσσπ ίσο <τιιιιόπ: τ·ισσώπ/ιιω σφιρίισσ πιιἰοσισι ισοπιπ!ισιτ Ροβιοσιασπε το!

διιιιιιοσιόπ: ι·ιίιοπι: ,σ σπισ πσι τοσβσισιπι·, ισσιοσι: Ρίσσε Ο οΙσιζιι: στοπ· »σε

ισι:, :οτι/Μπακ ισσ/ΐπι ιεραι·πιιοσιλιιιιισίΕ: ποστιιι , πσ[πιππισι σιικ>ιιιοισιπισ Πο

ισισι3ε9·· ιει·ιεσιι ειπαμε φα @με ιεισΡοπι|ιιι σωμα βίιτιπ:, στοπ/οπο ισιοσιτιππϋ

Μι πιίάισσπσι εισίισιτ σιπιιι σιεσπ:/σσει·σοιιι πο. τξι ιισιιοπιιισ/ξσέιιιοιεισ ΡΜ οικω

[πο ιι/ιιιπειτ μι· πι.[ισδιϋπσπ: ΠοισΙσπ: πιω: , ισ πι ··υοίπσιπ: Ρέα σοσ σεβι σούι:

πωσ: , σε φαι π: σφι σφιεστσσπιπι , [οπο σωσει ποί·υτιιπσι , σπα σε Ρεσιιπ: ·υτίίε έ

. ασε: των

τω” στοι

ω



ν1£ῇ ` ΡΚκΕΓΖΤΪΟ.

Ρει·υεύκπε αεἰυεψιτἰὶ Μια: Με /Εκδειεε:τΙ:. Ε: ΡοίΪ: Ραι1ε:α:Τεωρεά7ΐ π! ἰπεψἰειήιΗ

οϋείιευτ ει άουιο ΠουπκΙ ,ματ ἐεα:Μπιε , π: Μ τε απο »ει.νέωε 67ΙΗΜΣ &ιι/πε ›·ε/Μπι-=

ω”βκάίπω. Ετ όεΐσεοάεω :ιό εεεΙεΠεε :ιτιεὶΙἙἰτεε δ: εετά!ικι!εε. Δεεί2·υ2'εδο

μετώπε,ειυπ άπετεπτ /εδτωνε/εξικάαίκω με! έ» ιυο»πρα αλα ·υε/Μιι: , ίπ [Ματέο/δ

ωΡΡατα2α , Μ ε?ιιίε &εί|ει:οτεέπε , Με” Ρίετέιμε ατακα" ε: Ρπείειιοτπυε θ' απ· -

εΐΜα(Ιωπ πιωιετο. Α” £οΪοϊε272 πα!|ωπ ρ[έ εοπευεπΙτε ροπειβεἰ , ρτ·1Μεαπβ

_9ιιε Ιοί αεί $εΜΡοπι β·υπε βιεεπίοιιϊ πι! , ει: “ω” ε:: είοιπίπε: εατάίπε!εύκ: πιώεεω

εωειω)άεω βπετ. ΡΊπιφετεπε αιιιώι.€, π.ι Φεβ ·υοεαπε| , 9ΙΜΠΙ07 /ετυπε «Με επέπειεε

,ε εκ-έιει: επ ΜΜΜ; πώ! , (ε' :επτα Η ιζεπω· , με Ρα|ειω οΜπἱἔιι: [Με. Ετ:

“ εΡὶίἰοΙ:ι ΜΗ -, οπωεε οτἀὶικε ειπα 86ευπάει οΗἱεπι οοτετιε , ΓυΒἔετὶτ Ροτι<

τὶΗεΕ ,ἐυὶὸειυὶά :ψ ὶΡίἱε Ρεεεεπιπ , Για ΡοτἱΠἱωιιτ1π Βεειτὶειιὁὶτιἰεειί-ετὶἱσἱ,

πο:: [ο εετεπΡίΪ πωιπόειε ΐετνατε τπ:ιουε δικ, ΜΗ οΗἱεἱαΙὶιιω Ίυοευε Πιο

τυπ1 σε τηικιόε Ποτ , οπωι Ρευάίο άΙΠ ειπΙειεΙυε Ρτοει.πει:. Εεε επέ:ιιτι οπΗΜε

[οἱ ίἔιεΡἱίΪὶωε εοιιπτυεοὁειε.Ρετἰε εΡἰίὶοἶ:ι χω. εειΡὶειιΗ 8εσετ:ιΠε άεε:τετυππ,εμιο

. ΜηοΠε 6: @Ματ οΗἱεἱο ίτπετεΠθ:οπι ἴιιετατετειπἱτἰε τε:εΙυδε ,έι Πω ΓαπόΗ·

τω: εοιιΒτωο.ιΞ. Κεττιονετ εΡἰίἙο!;ι [€€ΠΙ1(12.0ΠΠ8 ΠΒὶΙωΡοίἱτυω νὶίἱωτιὸὶοτ

άΙΜε ν:ιιι1ωβτοί2. Ιπ/πηςιεκτ εεεε ποΪ›π , Μερά , μειίπωθποβπι' καιω: οπι|Ρ

Μ: , ?κή μπε ρία7ιε ρο/Ϊ μ·σωστέοπεπι »τεσπα οπἰσ πιο/Μ· επ απτέμειω παύε

η; /ὸΜΜΜ. Ε: 9ιπάεω, έΜ!φΜΕ Ραπ , #›πεπτΜ τω: βεί” απ: Με Ρτεε/εό?πω

πω»! Μια/ία Ο ὅιιἐεεπειειεἰο άεβάτιπα 9ιεετεπετ /;ιωείΑιτέιετ αρκεί εε , απ» πο» :Μάο

Φεπιβειω ε/Ϊε , #·ά μπακ. @ια εε:ζο ππέοπε ρότα! τε!τέέοπί πεβτωαπάκ Μ:ετφ/ει βιο

Μπ επάΙεια πο/ἰτει έεεπεσαίω ρεεε/εεε! πο» Φἱεἰεο, :πω Μ ΙΙυβ τε|ΙἔΙοπε πιο/Μι Ρία:

|οπέζε φανει απο πο/Ϊπε /αβείαπτ Ιωροβτπω »Με ο›ιεω ·υΙείεωιπ. Εκεἰἀετατ Ροκ::

τιπιι ιεωΡοτὶε Βοεἰτι οτεΗτιε. υ:Πει :ΗΜ Ρἱετὶί-εἰυε, τεἔιιἱειτὶε ὸὶΪεὶΡΙΙιπ οἱ:

Γετνειπτω,1η8επεεωφε ΒοιΜουτυ Ρεωικ1ειω ΡατὶεΒαευτ ιπὶ Ίιιετὶωτ εΡὶίὶοϋ

κια”. ἱὶΒτἱὸεεἰττιζ. ώ ' ' °

ΕΡὶΜι2 Μ· Μ. Νου ττιἱΩοτὶ5 επιασε τετϋ ίὶικἰὶοίῖε οωοἱΒι1ε εΡὶΙἘοΙειτιι‹ὶ ΝἰεοΙειιιπι, :αἱ

Μοϋἱ κι Μ· Ρταπείεοω ΒΜΒ.ιτι1ω, τι !.εοοπόιπτι ]υΓΗΜεπιπη , εμε: ς:Ιε τεΒιιε Ιἰετετει

ω”. Με Εεεε α:ιδΒιοε , οἱ: εάΜε ειΒ ὶΡΓο Αιιιὶποίῖο οΡετὶΒιιε , όε εοόὶεὶΒιιε ειιτι1

(Ἀπὸ απο Εειτὶοὶε, ηιιοε ἱΡί·ε 8: :ιὶιἱε ετυεὶΙΠὶττ:ὶ νὶτὶ ί-υτοττισίἔυεὶὶο ί·υπν

ττπιε1ι1ε ἀὶΗἔετιεἰα τεεο!ΙἱἔεΒαπτ δεῖ εο:ιεετνειΒ:ιιπ. Ε:: Με άείεεφετε ειιηυω

εΠΙΉεΠε,ει:τη οπιτιὶει επεσε οΒΐετνεισό:ι. ΕΡὶίὶοΙ.:ι π. Μ. Νὶεοἱειυπι νοΙυττιετι

θτ:εοιπτι εκἰιπὶα: ΡοἱεΒτἱτυὁἀτιὶε·,εΙιιοὸ ἴεΡεεπτι επι€αιΉ:ιε $οΡΒοεΙὶε εφο:Ιοε:·

Με , :ιεειιταπὶΠὶτικ σΙείεΠΜτ , θιεεευτεΙυε Η: ιπιπιπ1ιωιπ ΡοΕεἱευω “ΜΜΜ Εστ

ωοίΪιιε νἰἀὶίΓε. Ματσε εΡὶίὶοΙει ε.. τεε:εσίετ ΠΒτοε Μ) ὶΡί·ο ΝΙε:οΙ:ιο εΙε:8απτ1ίδ

τικ ΓετὶΡεοε, ΑιιἰἰθεἱἱΗ ΗΒτοε κιν. ηι11βι1ε Πττετειε (3τπωε δεί-ε Μίετευτι.ιττ1

Ρτοτπὶαὶε, Ρειίὶοτἱε ΠΒτιπτι, ευ]ιιε πι1Μοπ [υρετείἶε ωετιιὶοπειτι οτεόεΒ;ιτ,

ΑΠε:Π εΡἰί-εορἰ ο.ά Κε:τωειιτη τηοπεοΒυω ΠΒεΙΙυττι , Αθ:οΜυπι ΡαεΠιιιυπι,

(ζοττπ:Μ (ΕΜ €τ:ι€ωετιτα ό: Ι.:ιέἙ:ιτιεἱὶ όε ἔτατὶει Πώδε οΡἰίἱεἱο Βοπήτήε Π

Βτοε; 9υοεἱ Ροττο οίἙετιὸΙτ:ὶιιεοττιΡ:ιτ:ιΒὶΙεω Μπι:: νὶτυτι1 , που εκεΙυἰτει1ὸὶο

ίοΙιππ αυτ εοτἱτΡατειπιεΙἱε ,Τεά δ: εκἴετὶΒειπὸὶε νεπετι1ι·τι ΙΙΒτἱε ὶπειιΒοΙΙΪε. Η

νε:το οΡετἱε , ε1ι1οό Ηπα: ὶτιἔτπειιω πάω εεωΡοτἰε Βοι·ΜΜΒιιε Μάσκα, τειιπἰ

Ϊειεὶεὶσειε Αττ1Βτοδικ , α: ΡειιΡεπε ε:κεΙαπιετ : @ε εισαστε Νέεοίαε /ίιωίπωι, μέ:

ιπἰοτευε ἰ»ετεά2ἐΙἰεω απευιέ, ρ›··ιεου·εωεκε ΜΒΜ: »παρεα .[επψεπεεπι εἰιἔπε βικώιτε

.αμε ειέυιΜιτέ ροη?? τι: |ερπ|εαυι /ετε ύπωιπέ:ατεσπ εκείω/ΐιζ, Μ /ὁΡΙΜ βοεπίππω

ε «νέα α! θα: βοπεβΜπιε/ΜάΙα Ρ7ἱο2°8°Ζ2ἰὅ`ἰΙα7ε /ἰικἰιι#Π , |ιι·υεκιιιτευηπε Ρτοε[2·υεσπ Μ

παπα , π:Μ .εκ ε‹:ε›ω/ο ·υοίπρωικω Ξιιτέετε Μ |1σεΡ[ειείάΜΜικΜ άοεΐπέωε Πωσ τε

εφετε: , ·υέ Ξὅπἰιεε ω!βοτεει:ϊοπέ: ε|ΐεήι?1. Τε Ραίνετε @φαι 06[Μ ·υεεετωπ υποπιιαπωω

Μ Μου» εεάσα2/ίΙ εί2|εέε222ία βιςζιι|ειπέ. Ό: Μέ! Θ εείεθτΙ: ιΉοπωι ωε»ωπε (9 ρεεε

[επε ω” Θ /κΜΜ ΡοβεΠϊα$ Ρ!ιπΖωιιυι άεόεό2τ. Ταεετπυεεἰεἔειο:ὶί!ῖππιιω ὶΠιιά

;άωκνω δ.: ;ιι°ιτὶ€Ιι1ἱΠὶτΠι1ιΏ£οΠ€ὶΙὶοτι1Μ νοΙιπηετι ε1ι1οάε: ἰίὶοΙ.ο. τετεἰ:ι εοπι·_

πιειι·ιοτειε , ει: Ι:ιιιόειτοε ποπ ίεττιεΙ εοάἱεεε εἔτεἔἰοε Τεττι11 Μή , (ῖγΡτὶειιἱ,

5. ΗΠε.εϋ, αΙ1οτιιπηιιε Ειτιθ:οτιιιπ Ρ:ιετιιω. η. διπιπτι
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2.5. ·5ιιιιιι·ι νότο οι: ΈειιΡεοτιοω ιιιόιειιιιιι Ειπε ιιιοοιοοο που «Ποιοι.

-ΣΙ.:ιειιιιιιιι ιιο::ιε εΡιίιοιο :ιό Βτοιιιιιιιι , ‹1ιιεκι ίειιιιιιιε ιιι.ιειε ιιιειιι: ιο ιε8εικιο,

οιιιιιιιιιι ειι€ειιειοειιιιΒετιε. Μιτιιτοι ιο Ρτιιιιι_ε ιο ευτεοιο (ΞιεΒιιιεηίι ιτιειιε

Ιιο.ιεττι νετιιοτιιτιι 8ε ειοειιιιι ιιι:ι.ν·ιτ:ιτειιι. ΟΜεινοτ ιΡΓιιιιι Ρτο:ιετ εετει·οο ει:

ειείι:ιιιιεοε ειιιοε ιε8ειιτ ,·τιι:ικιτιιιιοι είΤε ιιιιιονειπάοιοτιι νετοοιιιιιιιιιιιιιεειιι,

·ιιιειΒικιιιιοι1ε ιιβει;ιιιιιιιι οτιιτιιιιιιι ιιιίειΡιιιιο.ιιιιτι ετιιειιιιοπεπι Ρα [ε ιεττε.

Κοοιιιιιιιιι πιο ,, ιιι€1ιιιΕ,ριιιιιιιιι , ιιιιιιιο /ξ·ιε οιιιιιε: «ω οι: οπο: Βάσια ιιιιζιιοεμ

οιιςοπιιι.,δεοι οι ιιι ιιιιιιιι: ,.]ιι/ιιιιιιι ,οιιιιιήιιιιιιιι:_ οι· Μά7'ι')#7' , Μιιισιιιοιι , (Ϊιειιιιιι:

.ω!ιεχιιιιιιιιιιιι: , Ριει·ιιι: , Οποιοι: βιο, Βιοιθι/ιι: .4ιεχοιιιιιιιιιι: , (ο Ριιιιιοιιι_ιιι:

οιιιιιιιιιιι [οι, ιι: οχι ιε/ιιιιιιι·,οιιι.ιιιιιβιιιιι.τ. Νεειιιε τιιιιιειι$ειο Ατι:ιτιε ειιτιιιιιβε

ειιειιίιιτ. Οτεοοιιι ΝγιΤεοιεοιιιτιιεοιιιοι ιη Οειτιιιειιιιι-Οιοτιεοτιιτιι :ιό (Ήχοι

Ρ::ιειειιι ιιιιιίιιειιι ίετιιιιιο.ιιι οποτε ιιοιιιιιιοεο ίετιΡειιπι , :ιτισιιτ:ιειιι· ιιιοιιιε

είιε οοιιε οιιοττι"Αιι€ιιίιιτιι ίιιΡετ-Πειιείιιιι πει ιιςτετειιιι. $τιιιιιιι ιΡΓιιιιι εΠε

ετιιιιιιι δε αειιειΠιιιιι «Μ. Αιιιειιιειίιιειοόιτιικι ΕιιιιΒιιιιε ιιιιιιι, ιιιιιιιοιιε ε”.

ω» τεΡετιτι Ροίιε. Ετιιιιιειε ιιι ειιιε ιιιπιε ιιο'νετιιιε Αιιιιιιι νειιιιιιιιτειιι φοιτη

τιιιιι απο ίειπειιτι:ιτυττι απο νοιοοιοεο, ιιι€ιι:ιτιι Ρτοιεδιο, Ποιοι οτιιιτιεε επι

ιιιιιειπιιτ , γετιειειι`τιιι , :ιτιιειπ. Ρτοιιιιι.ιε Ποπ ο ει νει ιενιτειιιιτιο8αιιι , φωτ

(Ρέιτιιτιι ιειπιτ ‹ιε δ. ιοιι:ιιιιιε ειιιμοιιοωο, ‹ιε δ. ΒιιΠιιο, ‹ιε 5. ιοικιιιιιε οι.

ιιιιιεο, ‹ιε δ. ΕΡιιτειιι , ιιε Ι..:ιόιο.ιιτιο. Εχριιιιιιε ετι:ιιιι ιιιιειιιιιτιειο ιιττειιιτοτιιιτι

[οι :.ι:νι ιιιοτεε οι ιιι€ειιιιιιιι, νιδιοτιοιΡειττεοίιε, Ρτ:ι.ιιειΓει ΒιιιΒιτι . θεοτ8ιι

Τι·:ιΡειιιιιιιι ,Μο.τιιιειιιι Οιιηίοιοτεε, (Σο.ιΡ:ιτι ιιιιιοι δ: εετετοιιιιιι ειιιι:ιετιι

ιιοτιιιιιιε , εμε: ιιαετοιιιε ιιιιιοτιο: οιιιιιιι;ιιιιι εοτιίετιιιι , ιιειιιο οοιιιοτ είι οιιι

που ειόνεττει:. Γ _

π. 5ιιΡετίιιιιι εοιιιοιιε ειιιε :κι Ρταιέι.τοε εε τιιοτι:.ιειιοε οικιιιιιε Πιι,ειιιιε τιτα

.€_ζιε Πιο: ΕοοιιΙωω ειιιιιιιι ιιιτετιιιια:. Νιιίειιιιιιι ετιιιιι πιοΒιε ειεειιιτπ Απι

ιιτοΠιιε ο.τιιτιιι τοι ίεετειο , εο8ιωτιοιιεε , ειιιζόΈιιε, ιοτιιιιι ιιετιιειιιε Γε. Ρετνετ

ιιΒιειιιε :ιτιιοτ ειιιε ιο ιιιιοε, ιιιιιιιιιιιι ιιτειετιε τειοτιιι:ιιιειι οτειιιιιε ω εοφ

ιιιιίΠ , ειιιιιιοιιεει.ιιοι Βοιωτοι· , ειιιοε ιιειιιιοτιεπ δεί εοττιΡιε , ειιιτιιιιιι ιιιιιε Με

ειιοοιμ ειιεετιεεε κάτσε ΡτεεεεΡιιοτιεε , 8ε οιιειιιι ΡιοΒε ε:ιιιεισιιτ τε8ειιειι;ιττειιι

ιιιιινιιιιιιιε ιιιιιιιι:ιτ. Ι)οεετ ιτι:ετ :Πιο ,απο ειιιι ιιιιο :ιιιιΒιιιι ιιιιεινε τιιτιοτιεόι
. 8ιιιτ:ιτεε Μο εοιιίειίιεει.τ, ιιιοττετιι Ωω Ροιιιιε εοιιίειίεετε; ΠιιειΡιεικιειε πιο

ποπ είιε ιιιίι ιτινιιο ο: τειιιέΈειιιτι οιιιιιιο, ιιεε ίεειιτε ειιιοιιειιι Ροίιε οιιιιε Πι

Βιιε τεειιιιιιιιε, _ε1ιιιίι.ιτειιιο πιστευω ιιοιι Πτ.Ιειςιιε Πιο ιρίιιιε εκετιιΡ_ιο εοιιιιτ·

ιικιιιε, ειιιετιιιιτ ίἔεΡιΠιιιιε ιτιιΡοίιτιιιιι ίιΒιοτιιιιιιε ιιιι,ευτειτιι , εμε ο ιιιιιειιιιιιιο

απο εοιιί.οιτιο ιτ:ιτιιιιιι ίιιοτιιιιι ,· ο. ιοειιιιιιιιι ιιαει·:ιιιιιιι ίι·ιι‹ιιιε οι) ετειιιιιιεει:

Μπιτ οτιο Ρτοτίιιε ιιΒιιτειιιειιο.τ. @οικω απο ιιο|οι·ι· , ιιιοιιιτ Ποτά Πιο Ηιε

ιοιιιιιιιο ,ι ειιιειιι ιΡίε ιιιοιιαι”τιειε ιοιιιωιιο ιτιιΒιιετοι ιιι τιιοποίιετιο'Αιι€ε

ιοιιιτιι , ιι8ιιιΠεο.ιιε οτοιιιοτιοτιεπι ἴιιιιιιι,_ καψω πι: .ο ιιιιιιοιιο οιοιιο/ιειιι

@Με €9ῇ ιιιιώ·ι·ιιιιι,ιιιι.σ ισ , τιιι,τιιιιει , (9ιιεειει·ι: ιιιιισΦιιιιιιιιιιιιοιι: οσοι/ιι: ιιο/?ιι:

|ι·ιιιιιιιιι,βιιιιο ιιιιιιιι: ειφιιειιτε` ιιηιοιιοιιι ρο#ι. Μάέκθ ειπε ιιιι,ιέοι·ε “ρω (ιάΡιιιιιιιιι

ποιο/Βια 4ιιιά_οιιιιιιιιιοοοιιιιιι ιιιιιιιιιι: ιιο/ιι·ι.έ @οι ι οιιιιι καποτε ιιιιιιι ιιιιιιιιι ιιοιι

μι... Ευ ι|οβ Με· ιιιινι. (οιιοιιιη οφ Ριοιιιοιιι.€ βιιιι.Νοιι μου οοιιιιιιειε ιαει3ι··

πω, ιιιιιιι πιο Μια· ιιεκιειιιιι Μάιο οιι/ιιιιιιιιιιι·υήιι·ο ιἰιι|ο#ιιιο·β|ιιιιο. Ετ Ι.εοιιιιτειο :

οποιο μοι ιειιιιιιιιοιιιιιι ιιοι ιιι|ς:ιισι'ιοιι: πω; ειιβιιιι. @ιο ειιιιιι ,· οιιιιιιιιι ιιι€εβιιιιιιιι

ιιιιιιιιιιι :Μα/οι εχειζέιιιιιι ιιι ιιιοιιιι/ιει·ιο, ιερειιιε ού «κι ι,ιιιιειε ιιι ιιιιιιιειιβιιιι £Ι4ΜΠ4Μ ιιε

ιιιδιι: οποιο: , ιιιιιι/ι·ιι€ιοι ιιιιιειε επιφιο. 4ιιιεο ειιιιιι ιιιε Ρεπιιιιιιιι ιιιιιιιο οποιοι/α οι: ,

ει: ποπ |ιοΜΜ ιιοιι ιιιέιειιιι ιι·ειιιοιε εοιπιιιι. (ιοιιΡιιιιιιιι· ?πιάσω ιιιακοιιιιιιι οι ιι·αιειιι

οιιιιιιιιιιι »οικω , @ι άι· εισι·ειιιιε @πιο ιιιιιοι·ιε βιιιιειιιιιιι , οι εοιιβάετιιιιο,οιιοά Μοι

ι%ιιιιι: τειιζιοιιι: σοι” * ικα·οι. διά ιοιιιιιι μινι οι.. εοιι/οιιιιιο ιιιιιιιιι φάει , μια

:ιι ιιιιιιιιοτι οι· ιἰιῇιετιιιιοιιι οπο» οιηιοι. Ζε »ή ιιιε ιιοιο..‹ Πιο: ιιιά·ιοιιοιιιι επι

ι

ΑιιιΒιοΠι '

ιιιιιιειιιιιι Δε

ωεωο.

1.. 14,.1$ο ' ι °

Π: εοτιοιο

Οιτιετιειιιι

1.ιι...ι. ιΡιιι.

Π).

Πε Όπερ

ιιο Νγίιειιο.

ΕΡιιι ιι Ι.ιιι.

η. ι

Πε Αιιιιιιιι.

Πο: Δ ,Χ

εμ1ι.ιο. με.

@οσοι
οιωιι αει [Με ι

ι.ιτοε δ: πιο·

ιι.ιειιοε .παι

ιιιειιιι.

ποια. ι @οι

›ι' Ε. οιιιιε.

ὅσοι , οπο ιιιιιιιοιιιιιιι-|ι ε.ιφε:ΐοιιιιιιο· ιιεε/ι , ιιιιβιιύετει·]ιιιιιε οι ιίοιοιιι ιιιιιιιοιιιι:ι. Ετ ω· οι ω.

· Πιοιιγιιο πιοιι:ιειιο: δσιοιοιιι ιιιιιοιιιιβε ειιιιιιιιι πιο, πιο ιιιιίιδιιιιιιι ιια·ι ιι]]ιιιιιιιιιιι

Τοιιι. ΙΙ Ϊ
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φατσα σππι ι·£ἔἰιπἰπΐετ απσσί απιαεπι απαιπ ιπ·υιιιιε ασπρα», Βσπε @Μή ,Ϊπ‹ιΪα

θ· .σπιτια τοπβιεπιια πιο/Με , τῇδε (9 ται·ιταε πια ,ρατει· ,απιαπαπισ [επιμπβπαισ .

απιστειππιπ /στπιπε ποπ ιζςπσταειἰτετιτ €τάεπτ ετα €τιιττ1ιετ1τί: @ισαέιαιπ|ατίε α]ιππ·

εισπϊ :ισ/Με ατσι-ΡΙσ (απατα ε πα πσπρσ/]ππι ταιπεπ ποπ ιπιι·ατι ,φπαπ ι απ: Μια δια

ιπ|ατισ ιπα. απ πι ααΪεσΐπιπ ππιπει·ιε πσ/Μι σπιτι σ.›αιτιαίτιΙσ (€πατυ#ιπππιππεδπαιπ|α

Με? Ντιπρε/ αιισπι απε,·τιίτειπ παταω μπα; ασίτ·ι·σ α(εαπεται) στα πι: απο σπιστιι πιά

απ Ρι·σ[ππσίπιπ τπι·απππι Ροία(απε πεΡσπιτ τσιπσέΐπε ·

η. Μοοειίτττ8 ντιπ όιδιήτατεττι ,εοΗῖεἰε,ἴεἱτοἰτατὲω απο ΡΪιττἱΒιιε Πι Ισεἰε

τιττττ εΡτίτοΙει αυτ”. Μπι όετ:τττττ σο! Ηἰετοηγττωτττ ττ:τττετττ άτί-ετττίδωε μα·

όττ::ιτ. Ησι·ιακ, ἰτητήτ, απ|τεε πω: , π: Ροή/Μπι ιπ ιιπιση· Με (Π' ιπ Με σΡετσ [και

[απο |ίπάσαπτ. ά(€πτάαπτ·απαββ|ισιτατσιπ [παπι , αυπ1ιι|τ·δΐαπιπι·απε τἰιἔπιιαιε›π. Ειτε

τπππ [πέιιίατι Με πιππωσ ιπππααπιε περι! Ρει·ίτιι|ϊ.τ , ·τιστατιπαπι ίπ πικαπ: Ρεά·ιΐαπι

στα τ'ισστιατεπι. απ ποπ/πιπιπα ίΙσει·ιαε τγι1,·υιτιστπιπ ασ αιασσ2ιτ ·τιισ|επτα[επτιιιπιε πρι·

θα , @ατι (3πι·ι/ιιι/π(ζο σει··τιιτεε σσιαπβια]οτ%·. απ πιστα πσπ[π(€π!αι·ιε (Φώκια ε/ιζα'έ

πσπιιπισπε 4228203 @ειπε ππιπιπιαπ· :επειτα ιπ σεΜιπσίέπειπ Μἰἔπαι·£ ταΪψεπι.Σιπσ!οαπα

·σπαπιβιέ ασβατισε πσβτππιαππβΡστ αι·αττπιπ ιπα]α,πσπ κι” αβιτσντ,πι απ: αΙΡ0/20|0

ιιτισετε]σίισιτει· ΡΜπι:Οαππιππι απισπι σπα ισιτσ]ππτ οἔιἰιιι,ἰπ απιεπισι·α ·υστσ/ξιπΡοι· απ·

ετεπτι , /ἔαπιπιπτ ααφπιετπα: ·τιστατέσππ Ραἰιπαιπ. Ετ εΡὶίτοιετ ει. πατατα, απαβ,σσπ

τυπιι|ατισπι Φώτα· Ο πι τα ·υστατισπο ιπαπεισ πα ·υστατι σ/Ηε. Ιππαι·σιε άπίσπ Ιτα

ώείπε απιιιΙσπισιπ , [ιρρισπιεπτ [.ιαπι |ιπαπιτε πσΖτι , ?παω 'παταω πσ/τιπ σ.τιἔεπτιαιαε

ι||απι @παπι τσιπρἰσχι . .. ·τισταιι @τισ ατι σπτεισπι , ασ! ιααπαπι||ιιαιειπ,ααΡατειπ.

Ρεπ|εαπιιπιπι ιίιαπι απἰσπιστ , τσ$ίτατισπα/απε τατπαΪεε ασ τει·ι·σπαι στοπ/πα· αξιιτικ·.

2.8. ΙπτΡτοΒετ ττοτττττιπηιιαττι απ, τ1τιτ οττΠικτυ 8: ΜΒττττω ίσκιο νΙτα ὸἱ

Βτιθ;τοττε Μπεστ , :ιττ1ιτε· ει: Με Ι.εοωσ.τάττω ότε Ανοττε :τά Πειττττιτίιετιίτε

τιετ8τετε εττΡἰετιτειπ , Με 8τενιίΠτυΞε νεττετε άε:Βοττειτιιι·. Νσ/ΐι, /ί|ι, ιααπασατ

πιπτατισπσε /ιιφεπιπιιισι Μπα/αι: ασ Μια: α παπα- Ρατιισια· εκφιιπατασ. Ι(στσ|ια τα πι;

τετ σωστα στά/παπι: :πα ·υσιαβασιίιιατυπ αποσπε τα τσπ$τε$ατισπσΡτσιπιπ!έ. @Ραπ

απαστε·πι «κι ιιιοπα/?ειιι πιπιαιισ ·τισ|ππται·ια, ίταιααπε (9 ιπσσπ/ἰαπτἰε απιππ ιπαίιτιππι

επιβιπιαιιιι·; το(€ίτα απαπτσ πια(απ πεστεύσππσπι μπαι, ποπ ιπσπαβετίιβ|πιπ τ παταω

σπἰιπιε απσσιιτι ὑααιτπῇπε πιπτατισ. @ποστ πια/σπα τσππιε#αιισπἰε τσι·ιαπιιπα αΡΡειι:,

άπττιό?ισι·επισπε ω-στ-παι πστπιαιπ , μια ιί/απι Ιπ απ" πιο μια εσπ/ξαπ2. δππτ παπι·

πια· πισπα/ἰσιἰα Ρεπιπιπσ τ|απ[ι, ίπ απιαπιΙσσάδε μι· θειδιαιιαπα[ιπσφα τεΪιἔἰσπιε πο

|ιΙτα #επτιαιπτ ›·:(Ζπ|ατ Ε/ἰ Ει·εππιιαβιττα πσ/τιι στσίιπισ ταΡπτηπα απαταστατιταπι μα·

_|εβσπσιπ ασ άπττιόΐισπεπι πιππια:πισ. τ

2.9. βετ! Εεεε Βαθ:τ:ιωε άτ: ΑττιΒτοδο άτιμο ειπε τ:ΡιίτοΠε , τ1ιτα,ιιτ άΜτουε,

Ροτὶοτεττι Βιιτι1ε νοἱιτωὶττΞε Ραττετττ οτειιΡειττ.τ Ατῆετἰττπιιε ειστοπ1 Ρταθιττοττεε

@σε ττόι1τιττΙΙσιε, δ: ςυεία!ετττ πό ειπα Πττετεε, Χετττἰε ΒιιΠί, Αττττ[Ρετ, ΡετιιΙί

_5ειταιεττεττΠε,ατευε εΠοτιιτπ όοιίΗίδ πιεστικα νττοττιιπ,τ1υσ: απο τοτε Ποτ Ηττε

τετΞετ , εΒτεΒἰει ττττεττΙιπιε εοπτιοετττ τσίττωοΜα ίἔιττέτἰτιποτιῇετ ειπε 6: τΙοξτττττετ.

3ο. 5ει.1ι1ιωτιιτ τΡιθτο|ετ ίεΙσότετ ΛΠσεττἱ 5εττΒιετττεττΠε οτ:Ποτε Μὶτιοτιιττι

νἰεετἰἰ τττ:ττετε!τε , θτεεοτιτ Ωοιιττιταὶετ εΡὶίτοἰα ετά Ο:‹:ΙΙἰειττι νὶτΒἱτιεππ ,

πατε σΡττω1α ποττιωΙΙστ δειτο!ι -Ρτετε:τιΠε, (Ξιτετττιἰ νοτομεττΠε, ΡιτιτΙἰ-·Μ:ιἔ

έτι δ: τ:ιιττιω:τω επστηπτἰ,-τμιεω ΐτιίμεστπυτ ε:ίΐοίΣο!Ιυειίτω, οττπτὶιτττι Απι

ΒτοίΠ το2τεικοτοτυ 8τ πταἔττΙ τ10τττΠΠε. Ετ τἰε ΑΙΙσει·το φτάσω τττΠ8ττε

εΠ: Οικιτττή Ρωστ6τι τ°είτὶπιοττἰυτη τ:Ριθ:οπι :τά ΗτιΒιιττοττε:τη ΑΒΒ:ιττετε

ν.ωτ.Ρεσ.ΐεω. 5ττὶΒεΒετ θττετἱ-ττιτε Ρεττετία , επεσε Ι·ιιτΞε 8τετιΠεοε εποε! τιιτἱε

ε”.
αωατιἱτετἰὶσιιε Ρ!σεΙάτίδω6 τττετε:τιπ , Λιστα, τιττ1ιτττ , απ! ππα έσω” [ια

·υιτατε στα, σπα σπιικ ιἰεἰ:ὅἶαιὶσπιε (ζεππα έκτρφειαι. Μα σπα-στα Ρπιίσπισπα εαπ/ί!

Ο @ρεστα Ασπα Μπα τ σπα πω” πιτ απο: ίπιτι|επιππ , σίτ·ίιπιππιπι· , Θ· 9αα# -

πισίίε ιπ/τι||αισ τσπάιππιππ @Η αιταιπ ιιιααπι ταπιάτιπ:Ύπιιπσ ·τισι·ιπι τσπιτι·π,επιπ τπτ"

ιπτπιιιιιι· τ Φιιἱα 97ιιίιπιπαπιπηθ' απαιισιπ τσππιεπιια επαιπιπαιππ. Οιπιτισ πε!ιαπα,πσ

σ!πιππε ατα ( Ηὶ‹: ε8ἰτ στο οταττοττο αἱ: στο ΜΒΜ Ρεττετττετ 7. Μαι] εποε:
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ξ44.7.) ρωο»ππωε ὸπᾶπὶπ›π ΐππεεπεπ επϊπεπρπππεππε τεΡοτεπνΪηππο |ε?2επέ3°, που:

ἄἱσειπ9 ππεπωυΞε (9 εκποππιπ: π? , βά Ιππρπ|Ιε , σοξέί2 , Ιπβτππιεπεπεπ κά ]ίιπιππε,

αἱ είσαι: επι.κιε. Ετ φωσι1ω:ιτιά ΪΠ.Ε8Γ]€€Η8Ε Ηπα ?παταω να· Με ἰπῇπἔΪπ Ιππέ

ρωπε, :Με πε πωπω ππιείεεπ "Με ·υι]π: [ε. ΦΕ: ππεεπι πεί τώπππ:ξ#ἰεπωΡεεε

έπειτα, άοέΪι#`πἔπ: |εκ.ΐου·, πεπε%πω: τπεύίοέπε ππίο[ιπδΐο ΠείΕΜεσοπέ Ρπδί!ί

τοπιμπιτω· , ποπ είαιάπ, ποπ επἰε›ε ,ποπ Μπαρ εεεφΙπεπόεεπτέ ν . Ι Ι Η μ

μ. ΕΡΠϊ:οΜ αυτοϋπ ἴυἰε σΡι1ΐου!:ι Ίιπάεπι εοτυπποΕηοτε.τ, (με τίοπόυτ1ά αΕβη"Ρϊ

Ρτοὸὶεω ΡΗπιυπι Μι:επιε @πε Ροἔἔἰἰ ειάνεΕ·Γιιε'τεἰἰἔὶοἴὸεπιπεπεἱἐεετιτεεεία! '

ειπε πιο.88 @Μπι ἴυΡΡτὶττιἱ Π ί:οπο υίΐΙικιτι τε:Ρεεζουει1τ, 8: ν11Ιαιιτο αὁὸίοἰ,

κρασι επΗ:Η Πι !ικ:επι. ΝΗ5Ν €ιπἰπι ΓετἱΒἰ Ρ6τείἱ πεεΝικ , :ΠΕΠ Ρτςκειεἰυὲ

ω, ε:οοτυππΙΙοδοε. ΚεΙὶἔἰοίΒε 1Ποε νοτειΒ:ιτ , διπιιΙ:ιτο-τεε ίἑτὶόὶὶτπιἱε , Πτο

εε εττοτυππ , ἴεεἰετἰΒιιε άττιΡΠεε.τοε , ΡετνετΪε: α8ετιτεε , :ἐιΒίὶΙιτς νἰτευτε, δυο

Ϊεἰετιτἱ:1, ἰιτιριιὸειπιεε , ἰτιΓσΙεητεε , στήσω ππΡ6τευτεε , ί.αΡετβοε , ι1ι1οτυπ1

πιοικιΠ:ετώ είΪειπ ίξε:!ετιπο οίδάπα. Αττϋεἰίδττια Μεο ε61ινὶεἱε ετ5πΐιιτ:π ΑΙ
Βετωε ἑΡἰίὶοΙει 5.. φωτ ὶπἴςτἱΒἰτιιϊ εἰε ΜΜΜ” εεαζΙψεπεπ ε; [αἱ ω. Ι11όάε:·ν

ταεἰοηε, (μια: ::Πεϋπ όεοετ 9ετΜ Πεί ΡΕεεεοπτωμ ?σε πωππω, ποπ ρο#πὸπ,

Με, Γαβ ἱΡΓο ὶπἱτἱ@ ,πποπειεπ »Μάο ίπ “ΜΜΜ ἰιεεπ:ἰπυπ ασεπ/πεΙοπέ: εε·πρεπ2:, πε :ειπε

ρφωπβ-πθ.4ροβοϊο ε το Ίυἱε 63 τ1υΙ ]ιπϋτειε ειΠεοιπϊι ίετνυκτπ3(ιιο άοιΜπσΠετ

πιο: αιεΠω Ή:αΒΙ: :ιιιιοι·ιπ , επ τω: ω, οαππε:, Ρεφππεπ εεεεερεπ,ωοεε: πωπίπτοεε:

]ππέΐιωπε :° Ετ ΡοίΈ Ρευαι: Ηεε πωπω άεσεπε, επι Ροδ-$έ πιπάα#επε,εε·πάιεΙσπεή

“Με , ρ›·πάεπτεπεπ, υποε|επιτευπεαπ , επσάε7Ηπεπ ερ· βύη/ϋπππεπ ρηβ/[οπεεπ ἔ ε.. .

Όεὶικὶε ΡοΒ8ἱιιιιπ παπα τε$85.τ δεί-ε Βοο!οεο Μ ίταττιππ ί-ι16ευτιπ ΙειμόύΒυε ζω

Π3οτειϊ°ἱ Ραε1ακυτ, πότι ςυϊάεω εοπττει ειιπ5, εΙυεττι πιαΒὶε οποτε φωτο ΙΜΗ

·πο!ετΜ:ι άεΙἰςυιΠΕ Ρ:ιτει:5 [αἱ Ρτο νετΙ:;το, Ρτο ῇυίἙ1:ἱ:ι, Ρτο ΣεΠΒΕοοε , Ρτό

Ρἱετατε, :ιο όεϋΜΙυε Ρτο εοτιητι ἱπτεἔτὶτπε ποπ άεΐεπάεπΗα,ευπ5 Μ οποτΙ$

τσουπ (ο ΓυΜΡετε ι1οΗτ, ἴοά ΡειιιΙιπτι τοππιπεπόειιάα Ι.ἰττετἰε-ὶΙΙΙεΒυΜΒτιΞίἴ

Πωἰε τεΓΡΟΠεπ Ροἔἑἰυεε ὶίἱοΙειἱιπετ αΜ;ιε , 15.902 ό: ΑΠ:εττο ἰιιίἔτὶβὶιιιτ,

ΕΡ5Π 8. Μπιπτι αΠιπτι :ι β ετΞΕ.›ωπι :ιάνει:ΐυιε νὶτυΡετειοτεε ττιατκγτιπη, (ΣΕΠ

ΠοΡΒοτσεΡἰΪοΦΡο ΑΗιώικιπ ι ωἰπἰτ ΑΠ:εττι1ε , Πωο!φε ά Ρο!Πεετιιτ,ίεΠέ

τΙετοιωτι1τιππ :ιΙ19ιωπάο , Η θα” ὁεὁετὶτ, Μ ι1εΪειτὶυττι ΗεττοειΡΒτοᾶὶτὶ ΗΒεΙΠ

:ιιιέΙοτεππ Απτστιὶοπτ ΡωοτωΙαιτιιιω,εΙυοά ιαττιπτι Ρτείἱἱτετὶτἰπὲεττυπιείὶ,

ΗΒτὶ :ιι1τ€Π1 εφε εάνετί.ιιε Μ:ιτΕγτέε τιπειπἰσοεττι Ἐπὶ: Ι.ικ:·.ε νειοΙΙη8ι1ε;

μ.. θκεἔοτἱυε ()οτι1πιτιιίευε * Πω ίοΙυι*τι €ΡἱίὶοΙ;5. ιιοΒἰε ποςιπεΠ. Ρετπἱετή 1,, ε3,,ε;,.

τΙοενεπετάειε ὶοίἔτὶΡιὶο ὶΡΓει ἰ°οτἰὶει1ε,οτἱἔἰποττι νετ:: τιοΒὶἰ€τϊ1 ἰΡΪε: ἴατἰε άεοΙειτο.1·, "° εο°ωμ

. . . .. . _ . γ . . "Κο- _

απο ετιπΉτιπτι ί.ε επ οι μπακ ειόοΙεί-εεοτἱειαΡυἀ ]οΒατιτιεττι Ρτειοε1Γεοπτ θα» 8Ρυέ Με”,

ξ ικ3ειτισ,_

πιι€.ιφ, Ρτὶωυππ Μπιπικε ππιτεἱιὶοιτεπε. Β ΗΠοε Πιο: νὶᾶοτἱπό εοιπωὶίἐ4 Μι, Οσά

πιε, "' νὶε6ἰτιεοι11ΡετειΒὶἱὶ 8: Πιὶε οπω16ιω εωωεω, αΒίοΙυτο. ΗΜ: ἱΒἰωτ %:ΐ"ε”'

ιιειέὶυε ΒΡτετσεΡι:οτεκπ θτεἔοτὶυε,υτἰ οτειτὶτι8επὶο ἔαοὶΙἰ,ἰα$πτεἀτΪυτιτ Ρεοίεεἰτ, επέξϊ-ἱ

Ατ ΡσέΜεα Η: Ρ:ὶττιὶε άεόπι1ε , σπαει ?σε ΗικΠει ἶοἱὶΡοικΒειε. Νι1ΙΙ:ιεη εΗετα Η εεΧο15%>εεε;

σπασω δικ νπἔπω όικετε, νετί.σε εμιοτἰὸἰε: Ρ 11Ηπ16; Μ εμε εποπ1ΡΙ:1τ·" Μ' Μ'

ειι€εΒειτ, ῇάπκΙυε ΡταὲΪα8ἰεΒατυτ ί:υτι.πιιε πω: :Ηπα ΜΜΟ." Νεςυε επεσα

_ ε!είωετε: Ηπα· ὶοξςεπυοε εμε ίοόα!εε , εΙυΞ Ιευτεετπ ὶΡίῖ ὶιιὺὶἀοτετιτ, παμε ε::

Με ε11πιτ|ι.ιε αμκ. δή: Ει1ὸονὶ:υε ΡεΙέτοπΗ8, Πικάπ νὶᾶοΗΒυ8 τὸ ω, εάι1- Β

ταν€ῖατ. €Ηππεεέσ Ρπεππ›π , Πκ1ιήΕ , ΡΜ 4920ϊθ εἰὶἰιἔεἔππι έ πεπ|εΣιπε επεπεπ ω, Με. Με: ·

σε:ετε:βπάΜ ε.26ε||επε. ῇἄπεπΜε έπώΙέεπππιξ Ναπι π: εΞο ΡΙππω ἱπώεπἰτε |πεί· ε

ω, 2702874721 , πα :Πε μπαι επεωεω επ·0επιπ ε!εέποειέπε απ”. “ !τ:ηι1ε ω", τε

ωτ.α€3:ετε Με: Γι:Ρετ:ιει1Μ νὶάεεε:, οοεΡἰτ ίωιαιτι αἱ :Με ΡοΞτειπΙὶ 8επετα ::οπ- .έ ·

πεττε1·ε. α ' _ Ι_ ; · _ ;

3,. ΡτσΒΜάι :1·586εόΒιώ Γ:εἰΡίἱτ :πωσ ΣΕ268 Με: άεεἱιηο οδΙ:ινό, ;ἱἑεἐιπ α

δε Ι3Βο!!υτΙ: 1ΗΙο ίαηὲὶεο ὸο-εὸιιαιτιἀὶε ά οτυὸὶεπὸὶε ΙἰΒοτ1ε,ἴατγεεε Γεπ,8: έ'

ατωετι Ιγήευιπ Μ! Μειττἰτιιιπι ν.€< @ιο‹.ἰ ηι1Μεπί :::ιποεπ ΡοιπΗΜ τεεἰτα+

να ,ποπ πω!π8Μιιε, απο Μππ:ιιατιταεεοΠὶ: , Ρειο:πή«8ε εοιιοοτάἰεπι 5πτε1·

Είπε όΡει·δυ



ω; εᾶπεκττα _

]τειΠτε Ρτττιεοιεε·εοοετΙιτιτοτοε. Ατιεο ειιιιιι ετιΡτοε εΗτ :ιὁοΙεΪεειιτἱε ἱτι8ετιἱο

ΙιοετιιΙτ Μ:ιττττιιιε, οτ είετιετι!ετιι εἰ ·νιτ:ιτιι ίοτιίετιτ. ()οιινετίοε ττιιτιοε το εε

ε!είι:ιίτιο.ι, οτ ἱΡίε Ιοτιοιτοτ, τοιιτιιιοο ίε Βοτιιτιοα εοτικ ωιιωτ, τττοοε

Με Ηι.ιότ-ιοοε ιττιττιετίοε είτ τιποτε ττοειτοοτόεειττι, οτ ιιοετιιτοτ τΙοοόειοι ττιοόο

ΧΡεοεει τε τιοεἰτιτετντιΙἰο ίεττοετε ΡοτοιΠε. Ειέτοε ιτιτετεει ίο.ιιέτέτ [ετΠε [ποτο

ιιοτει.ττοε , τοίίΤοε εΠ: , οτ ΡτοοτιοΠε νιτἰετιιτ , :το οοιιεΞΗοτιι ΒειίἱΙεετιἴε , :οτ ειιιττι

'ν Ρεε·ω· ει: εο Β: εοιιεΠιο τετἰεοιιτετιι , 5:.Ιιτιιι·τιι Ματσε τὶε `Ρτονιόετιττει Βει, εθεττοει

ο τιοτοττι ετ8:ίίτοΙιε οι Ιτιιιτειιιι άειιοττοπε. Βενετίοε :ιοτετιι5 ίεο Ρεττε:ίοε τοτει:

Με τω». τιοΙιεεε ίετνιτοτιε,ίεο τιο:ινιε :Με τἱε ·τ:τιιιίτι, Πτοε τ:οτιτττιοο εττεεΠιτ. Μι άτ

ωα»τ , ιικ1ιιιτ , τι Βοιωτια τιποτε /ἴιαἔἔιόιιτ ·ετωπιιω άτττωπκτ Ρο/ί “ω”, π·άτευ.τ,

το|ίεε?τε Μςζεπιτ ··υττέύα: ε·Μυποκαυτ παο-βιτζίε -απετττύπτ , Ρ02:ΜΙ |ιιττι2Μ·εκε9Μ αυτα ο

Ξ[αποτε , θ' @τυπο τεττοτιδΖέ Μπιουτ: τερεπιτε. τ Ώ

ιτε. Τοτιι νετοτιοοἰἱἰε ντι·Βο τ:τωΙο Ιοἱιτιιιιιἰε Ρτειιιτιί-εἰ ΡτἰτιεἱΡἰε Ματι

το·ίτιιιι€1τ;τιΡ· τιιο.ιιι ΗΜ απο τιιιιιιττιε , εμε: Ρτατετ ·ίτιεειετ άεεοτεττι , δ: νιττοτεε (Με .Ρωτ

Μπ' - [ιτε τιιιτει!ιοοε εοιιιΠΒιιεε, Πττετιε -ιτιίττοθτιΠττιι:ι ετιιτ, απο Παντοτε τοττι Ετι

τω; , ττοιττιτιιοιιιο Ροίεεοειτοτ ε ·ίεά Γρτετιε εοτιτετιιτιίοοε οττιιιιοοετ οπο·

τ:ιε Ποτ ιιοΡτι:ιε :ιοτει:ετ:ι.τ, οιιιιίοοε οοΠΠεΒιιτ Ρ:ιτετ, τ1οιτι [είε τιιοτιειίΗειε

νο:: ιιόόιεετετ. Ηιε τιιτάιτΞε θτεΒοτιοε Ρτιτιιιτιιιε εἰ στο τω εοτιίεεττινιτ, δ:

τ1ο:ιττι επιιττιτιιοε εοιίτοΙ:ιττι-,τιοττειιιτε το Ρτιτιιιε ΡειιιΙτι τεΙι8ιοΠΠιτο:ι ειοε ΠΠΠΈχ

β: ντότοτιτιο -Ρτεεεεοτοτε, £ετιΡ6ι , ίοτιοετιε ιιιτετ ειΠε νττ8ιτιιτειτεττι, φωτο

βεο νονετιιτ , οι Ρεττιε ΡτιιιειΡιε Εοττοικιττι ιιοττιο Γετν:ιτιιιοο ΡοΠε ;ίεά ετι

ίο·τινττετεοτ 8τ:ιτιει, ειιττοε νε!ιετιιειιτιει , οτ τιιτοΙ ΐοτιτει. -

' το ετ>ιωε 35. Ηπα νετοετιιΠ:ο!τι, Ρτετετ εε τ1οτι:τιιιέτειιοε τιιιτιιιιοε τἰε ΟτεΒοτιο Οοο

Ποτιιττ$ετιιο-> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

οι” Μπι τ:ι-ττιτεο, ιιεττοε ειιιττι :ήπιε ιιοΒιε ιτιοοιοιτ, οτ μου τιικιττιοε, όοειε ιιοΒιε Ιο

11- τισ.ιιι=ιτε 1πτωτει Οοτιεο8τι: ΒΗ:ιε , το τιιίτοτιιι Αιιιοτιο ΡοΠενιτιι ΡτατετιιιιίΒ.ε,

ΡΣθζ5'Σ·ε'2 τιιτΠε:ιτ , :ιΙτετειττι τ:ιιιοε ιιοττιετιτετιι:ετοτ , τΙοειτττοε μου ειτεειΓετιιτ , εοτιτ τωΡω

Με εΡἰίτοΙε , ίετἰ τειιέτο ιΉιο , τιοι ετιτιτιι Μετιτιο Ρτειιιιτοτ , οτι οι ειοε τι.ιιτετ ,

«βοά Ειπε ωττω Γετιε που Ρ0ίτι1τ11. ΑΙτεττιττι εεειιιιω ιΡίτιιιι, τΙοτι τιε :τοι

τω. @οσο ετιιττι ΒΗτιπι εο8ιιοτιιιιιεττι δε ίτιτι61;ιτιιοτιτο!εττι Ι..οάοντεο ]ο!ιοτιιιιε

Ρ-τετιεἱἴει ΕΠο Ρττοισ€ετιιτο ατττιΒοιτ Ατιτοιιιοε ΡοΠενἱτιιιε, εετετιε ειιτε Ποε- -

τιε ιοτιιοτεττι , εατιιτιετι·ιοοε 86 τοττο ΐοίεερτεττι , οτ ΕιιτΡω.ττ ντόετοτ, το τιοΠο

τιιοό.ο Ροτείτ τἰε διεειΠει τιοΐττειιιτεΠτ8ι. Ντιττι οτεετετοοεττι ττοοτί νιτιοττιιι

Μο τι:ιττιΙιοττι , απο ττιιιΙτιε ειιιίτοΙτε (Μ: Ιοείε , τοτιι :το ιΡΓο ειτοττιιο τσιπο

νετ θτεΒοτιοε ,ι:εττε ΓεττοεΒειτ τιοιιοειτειτετ 14,40. νει ίετιοετιτι, τΙοο τεεετιε τι

εάτιοε ετειτ Αττιοτοίιτ (:οτιμιιόιιΙετιίτε τιιετιιοτια. Ν:ιτιι ττειτιΠτιτοπι οι: εο ΙιΒτοιτι`Δ Μάι: με. δ. Μαιο τιε νιτ8ιτιττειτεΙειοόειιιε ; ΜΜΜ, ιοττοιτ , άέτιιτιήε επιδταττύωτάε[ικώτ

διψ

7έτιετπέτατε,άε/ετναπάε τοπτ2πεπτέετ @Με πΠίιι/?με Ρτε/Βικτέ Μάτ· έωεπτετιωτ, β -

ω; @τεστ/τοπικ Ο Βεβωτ , τη ευ οπο: περι· βαττ ΑΜΒιιοετοε το [Μπιουτ /ει·

Μοπευτ ευεττττ, τιιτΙστο τω» Μετί28αειιτπάατ Ι.)επτΜ ΦΠ.: ἐετιττι. 2Πιιίτε φταίω:

,Με 6,8 άο_έΐοτέύττε ετ:τ[τβιβέτί: εέτε8τε τηιπ/τιι[Ιτ τ Θ' [Μπι τπιπ/ΐπἰῇἐτ , ω τω» τι

Μιοτώπε ΕπιτΜΜ έωττωιωτ τω” βιβιι|ήττ. Αιιτιο ιιοτετιτι “μια τιετ πειτε ετα:

Ι,οόονιτ:ι τιιετετιιοτιιε Ειτε. τιετο τιιιιιττιιτι , οτ Ρτοοειτι Βιτ:Πε Ροτείτ ει: 1Ρἴο

Ροίΐενιτιο, τιε ιιιιτιι ιιττοΙττι, οτ Ρειττιτιιε οτι τιιιΡτιειε ειοτιεετε , 86 νονετε ντο

· 8ἰτιἱτετετιι τεσπα.. έ . · τ

36. Ρτε:τετετι τ:οτιίτειτ ε:: ΑτιιΒτοίἱἰ εΡἱΡτοΙτιινιτ.ι κι Οοί·ιιιοττι, τ1οτε τἰιιτιι είε

ετιιιο η”. _όεεετιιιεπι τοτιι ἔετττιε τοιΙΤε ΟοεειΠ:ιττι τιοίτττιττι , ετττοε ε.τιεο παταω

απ: :ιοτιοεττεττετ τττι.5τ Ηοε νετο τιτιιιο Ροετ εττι.τ Ι.οτΙοντεοε Εοτι::ιιΒιι, €ιιιτιο- -

τοττι το ΐοτιοτιιιιιιι οτιόεειττι ,απο τιιιτοε Πτ τείτε ΡοίΪενὶιιο τοπιο ίοΙοιιι μη” .

Ειιιοἴο Λιιιοτοίιι νετοοιιΠετιιιιοετ 5οιιτο τιτἰ [τιτιοτιοτιι Βεωεετι(εττι πετ, ΒΕ

τ εοτιἔτείἶοττι εοτιι νιδτο_τίτιο το ετιθτεΙΙο Οοιτιιι -,οείεττοιτ. Παω, τιιτιοιτ,! :τι

τοππιτεΐουτ ΡτιπτέΡΙτ βέππι ]οτ.ιεκπτωΣ.πττάκωμιτΜα εκπτωση «ματια άτττω , Με ο

[ε εάκσαΜυπ ιΦεακά:ταπ.&ττων2τ Με· τιιτι|κε:τίκτυπτοτ ε!ιτ.β·]ετΊστ,9κτύπτεοωτε
Π · ά6:ρήωΜπ



εεε-τετ- ' εε?

υ .

“·- Δ ιεεεεεεια εεε

›·' Α ι;εριειω @Με ίε7ψετετοι· 2ε:ζεε7/πε εβ Μεπι·ιωω.... * #είρ:ΙΙΙ' εΌ λ @τι ο- * ιιι€ιεΐιιιξ

Ωυε ειιιιποιειε 1-·ιι.ιιι, ΒΕΟΕΝΝι8 Εειι.Με, δωσε “εε #πι-ζ181αζδΒζζ,ΐ

Επι: ε!ε(ειιπτει· , περιιέοτέ χω» , εποε/ί ει· Μιωωε @Με , με: ετπάΙι·ε παρεα 2987- Επι· η”

πειτε, Φἱ:ε πωσ πιο» ραΜιτε]ετεεεεαε. Νεε ειι1Βιι1ιιι επ €111Πι ειε ς2εί!ια ΙοεΙι1%
Δευτ ΑττιβτοΠιιε, ειιτιι όε εε. Ιοειιιτιιτ ?Με Ειτίιιει.Ριε όοδδ:ιίΠπιε, εμε Μ: νι

«ποσοι όιίειΡΙιι·ιει ετιιάιεΒατιιτ. τ ; ε _ μ . ε Δ Ε.

37. Εοόετιι τειιιΡοτε Ποτει:ει: $ε.κοιιιε ΡωτειιΠε , Ι..ειιτειιϊιϊωεόιειεεΙεΕετε Ρ€$$χοιό

` Με ΠΙΝ” , δε ειιίειΡιιιιιε εινα· νιδτοιιτιιε ειιιιιτει ἴε Πττει·ατιιτιι Πι.ιόιιε :Μάι- ·

:ιιτ,ιιτ Ρατειιτε ιιτιοςιιε ιιιοτιιιο, ειιιιι ιΡ6 ιιτιι ὶτιειιιτιΒετει: τει ΒιιιιιΙιετιε ειπε .

δε :ιόιτιιιιιθτ:ιτιο, :ιε ίεΙιτ:ιόιιόυιιι Βιιόιε ιιιτεττιιιττετε εοἔετετιιτ, ιιε ει νιειο. ·

Νεο ειιιόειιι Πιο ει.ιιεΙΙι ιιιιηιιιιιιι Ροει.ιετιι;, τιοπι :ιιιιιεοτιιτιι ΡτεειΒιιε,ιιοιι εοφ `

γιειιε [ποΡιιιςιιοτιιιιι , ιιοιι Γοτοτιιτιι ωωωιιι τειιεττικτιει πωπω ιιοτι εεεεΠ:ιτε

δ: Βιετγτιιιε. Εειειιιε οεεειδοιιε οΒιιιτ8:ιιιτι Μ» ΜΜΟ, δε: νιόι:οιιιιο ίετιι,ειειτ

ειιιιΡΡε @τι ί-ερειιει€ετιιιτιιιε, Ρτο εειειιιειιι(ι1Ιειιιιτι , Ρτο!ιπιοτειιι-ΐετιιιΠτ εμ

Πέοιπιιι όε νιειωιιιι τιιοτιΒιιε δε ειι€ειΡ1ιω, φαω ετεεΗτιιυεεο :ιεεεΡειετειιι ΕΡ;|ιο13..:ευέ

ίοτε , ειι;ιο ιτιιιιιιε ιιοπιιε ει: νιτ Με ὶιιίΪΒιιὶε ι ευ:ιτιινιε ετιιιιι εεἱεἱπειιτιιτ ιιΒιε1ιιε ἔοἐἔἔῇω^

νιειοωιι ιιαει·ιτα ιτι τειιιΡι1ΒΠεειιιι Ιιττετιιτιειτιι, νι:: ειιιιΠιιι:ιιιι, υπο ίσια: ει:

εειπο Αιιιβτοίιο Ο:ιιτιειΙάιιιει·ιδ , νιττιιιτεε ειιιε νει Ρο.ιιειε Ρτεεόιε:ινιε , ειιι:ιιτιι

όιεο τειι€ιοιιιε , Ιιισειει!ιτ:ιτειιι 8ε ιιιειδιιιΕεειιτιειιιι , ίοτειιιιεΙιιιειιι ) τειιιιιετειιι

ειπε, εετετ:ιειιιειά Βειιιιε , ειιιιΒιιε οιτιιιεέ τω :ω ειι1όιτρε , ιιιιιιιο δ: κ). ° .

Β8ιοΠΠιιι·ιοε νιτοε Ιοιιδε ίι1Ρετε.νιτ.ι Αό Επι: νι:: ιιιιαιεΠιιβετ ειιω1ι Ρω

τετιίιε ιιιειιιοτιει ε, ιτειιι 8ε Ρειέτιεειιιε , ειιιι Ριο ίιιι€ιιιατι Ρετἰτιπ 6ιεωε

είἙ ιιιιειιιειιιόο ΑΞίειιιιιΡιιιε Ρτει:ει·ιίι·ε , ιιιιΠει ιιιεικτιε @κι Ριετι:ε , ειιι:ιτιι εε

7Μάιοεεω/κοκκυρ εάμει·έσεω ιι:ιΒι1ετετ, Θ' Μ ευέτιωεω εκεειιε εσθοεια:πεεω ρεεε

· Μαπ2. ' - ι . . _ ε. ;

58.Η:ιε τετιειειιι εριθοΙει, ειιιοά ιιιοόο Π:ιειιιιιιιιε εοιιΗιττικιτι1τ; Ωα:ειΙιαιιι Ε1°ΡΞ"°Η
ι . . .. . . . . _ . . . ι μ ΠΡ|ΪΠΨ°ς=*

ΝιιιΒιιιειιι ΙοΙιειιιιιιε Ι:ι·:ιιιειίει Μειτειιιοιιιε .Μιιιιτιι;ιιιι Ηιι:ιιιι θιιΠε. Νειιιι ΡοίΕ ειιιινιιειοε

ειιιιιτιι εκΡοίιιιτ 5:ικοιιιε , σε ΡτιιιεεΡε Με Ρτει:ΠειτικιΠιιιιιιε, ακομα νιετοιωι “Μ

εοιιΠ:ι.ιιει Βιτιια νἰτιιιτιιτιιιιιετεὸιΒιΙὶιιιιι , Βιιιιε ιΡΠιπι :ιό ετιιόιειιεΙοε ό: εί

Ϊοιττιειιιὸφε :ιό νιτευτετιιΗΒειοε εάνοεειιιε, Πιι€ιιιοτι.ιιτι πιστα εε ιιι8ειιιιιιιι

Πιο ευιιιΓειιιε οτόιι·ιε ΡειΠτιιι€ειιε, 8: ιιιΕπιιι ειιιοειιιε ιιοιιιιιι:ιε, ίιιιΠιιιε ἀε

ΡἰιιΒιπ εοΙοιιΒιιε. νει·Βα ειιιε Με :1Ρρειιιτιιιιειιι ιιοΒιιιε θοτιπι€ω όοιιιιιε εοιιι

ιιιειιόειιοτιειιι. δια ψ ωεπάκωπ Ι. υ ο ο ν ι οι Οοπ:ζα&ε , απ Κ ιι. ιι ο ει πο

επεπ? Με: εοπυκ/ειΜε ιζ20ιωε με» Ιιει|ιε ωρα 5 Ρετ ?Με επείεεεεε: «αμε έΜ/0ετ.·ιΙ07Π

·τ.υό·:α: Με ΡτΜΜε εε·υευψετε ευεάεΜε. (Με: έκ ΛεπταΡπε/εεείω ατύπειτοεπιπ υιιιωιει<

ει'Με Ρεπ€/ο|ἰ/€εἶε722#ε°©ειτε ,-βιίέ |90/ΪεΜ ἰεε#τε ,/οίι` ει/βεἱο ΡΜ |ιικείε πει/Με: «Με

Ρεπεπίπω παρω , Με επεοιπωοάε , άθβειι|τετε: , επείε/Πε: , βιευτε: οικω: Με

των: βεεεεεε θ' Ρει:ιεκτετ ΡεθΦω άεάιεεεΜε, με ευ αει|επέταε2||οπι πιάστε έεύεπτ ;

914οσὶ εετέπει·2 Ροεπετέπε έ» Μετα βείει·εεΜωοεπιπ |εποπιιυπ Ρ87/Μία , έ» Μετα Σειρα·

εφε:οπαω Ζεποπιυπ 728£|$£ΪΙΜ , Μ Μετα , Μ]ιαυπ , Μο/ἰέτίε ό ιἔπεΦΖει έζει!εεωταυε :πεπε

τπστωε. (Θεά επεσε: είπατε υιέ|έΜει, ασκ Μ εε: υ:ΠΖω·ε[τ πέωίεπεεεε ειπε. ] ο Η Λ ΝΑ

Ν ε αμε Ε. κ: ε ι ο υ ε, Α ι. ε. ΧΑ Ν ο ε “με /?·ειεε πεῇω: Με” α29πεεπέεπΙο υπ

'χ /ιΙπωΙ, :ιεειιιὅπτετἱ παπι· ἰὶεεετ , ω: ε[2ειωπάο ἔσω: ειπἰἔπι: Μειέπο Ρτεε#εἰἰο αμε “ΦΑ

ΜΜΜ βειω·ο:. @πιά έ: Ο Α: Ο τ Ι. 1 Α είεεεωα: , με έω:[ε |πτετΙ: Μπειιωι , κι «ειπε

φενετε μα· Ροβ· πιέείεεται· Με” |Ιιτεπι2%»Με ΪΖ|‹2$ Μεσα” Φοτεε!εεω [Με Ηοπεπ·

[εμε [Μεσα. α!πέυπιε πω: τυπο ·υιέπετε: τοεοτε οενεί|εταε , π: Με Με” πιεί βε#

ιτι#»πι: , επεσε: ]Έ·υιέπε ἐπί εἰεἐεειτ. δέεπέα'επε @Με εεεεεεε, /ετεω πιεπε/ι1%Με , Με·

πάμε ΜΜΜ »ιε/δετακιε υπιπει·2εω οΜε:ψεπα , ω@πω εοκεευπήιιε οεπειεκι,ρεε-'

πωπω [εε παιτέΙππετεω άε[εδειάε.... /!τεπε θα] πεἰεπιἰπ πεεπορειευα /ε ευεί εοσπετεπι

πιε22πω εάβεέείτ. Ρτεεερτστεπι , επε(εφτα»: , Ρκάα(ευέπω, εάκωτοτεεπ αιεωπ ὐειἔπε#

πω: 7έεΐοι·Μπω.

69. Πε (Σιιειιιιιο νετοιιειιίἱ ί:ι1Πτσ. Με αΙιειιιιει εδετει:ιιτ, αυτι ιιειιιε Π: νει όεειιωιιέ

ΤΟΜ· γ 6 Ύετοιιειιίι.

 



Με ο εκ.Ξε.εττο. _

_ Αϊσἰεσ: `ΐσῖτ

σωστή.

στεστοετΞτετ ἰσσὶτἱἴτοἐἰα @σε αν1Πττετατσι νετΓατσ: , ττ1σἱ ε:ο:εωεω σεἴεἱατ.

σε Ιἰττετατοτσισ οσσσστσ ςΙεΙΜο: ΗΗΕ: σε Ρατεστεεσ , οά8σσοιοσε ΒαΒ:τστσ

·οισσ:σσι τ·:οσοτε > στ Ιοοιισστ 5αεοΒσ: ΡστΙ:ΡΡσ:Βετ8οσπεσσε. Η-σσετατσεσ

το ΕΜτσίε ὲὶΙ-ἰ8εΒατ Ασιοτοσσε σοίὶετ , δε @σίτοΙα: @σε οσὶἴοσϊ: ενοΙνετ Ρασ

Ασε:0Πϊαι· Ιοαττεστἰσε , τσ (Ξσατὶσστσ ΐαΡΗΠισε τσε1σετ. Οτωτίπο ·υετο 6ΡείΜο :τητα βετο

·υ#τττο ,άσοσττ , εΡἱίτοΙα :τ π. ασ Ποΐτσσεσ, ττια:τέτσε ῇιωτἰ£ατττετ ι:εστέαεττ @ιε:βι#

ἔαἰτιτΙ: εατττα: απο: οτωείαττ: Βοκτήθι Ξτειε@)πα $τατυίτατε εεφ.»ετ.. , :τι εεε «ΜΜΕ

Πίττα μεαπάωϊτσε :ἰἰ|ιἔαττ2 €'57°ούβ=·τ·σεω. Ρτοσεάτωτ ποσππωσιωτι σε: Με ,τεεεεεωοτε

φ' Μ ττπ:ίτευτι Ματσε. Των: οπο:: ποβταβτωοεΙκατέο σε τε , @ είε :ΜΜΜ Ντεοίοο

τα. ΝΜ.:.: Με.. ,άεοπε τε!τοαΙ:βαάτοσ: ε/!. Νεο σπϊσοτ ΝΞεοΙαἰ τσ:τ , στ εετετο: οτσίτταισ

'Μ Ν"°1"ἶ° νἰτο: άοόΠΠΐισοε , το (Ξσατἰσστσ οοίετναστἰα , οσο ροττίστσσσι ασθ:οτε Πο

' “τεστἱατσ νεσἰτ ΜασσεΙἱ: Ωστ)τίοΙοταε εατ!σεότατσ οεεστίατστσε , Ο· Ρεο:..τα

ο

. . . 4 . . . *

.τ κ. .ποιό 10τοβιιτ :τά δττετατιτττι ἰιττεταταττι εοὅπιτιοπεττε. -` 9

8:320:ΠίσΕ: ατο: ΟοΓετνατσσ: αστεσι 1στετ οΡετα @σ: , οσε Ϊασε1σσΙταΓσστ εε σοτιΠἱ
σε τ , . Ν _ , , . __ . .. ο .

- 7... τω, σσΠαισ τιαθτεσσε τσεστιοσετσ δεσ εάιτι αοεο σε:: ε θτσεοτστσ τοστι

=ξέε:©Χ: ,σε να: δ.Αωστοσ: Μεἀὶοἱασεσἴἱε αστἰίτἰτἰ:. εσ:σε σσσεσΡατοτἰασ1 ωστε

Β.:$5τέτεοΞ:;: τισπσ:,εστσττιοσε εστι: @σ: εοιίτοίιε. Ή ' ή ο ι ` 9 " ν
ερἰπο'ωιπ μ. Ισσιι: ετιαστ ερ:ΡτοΙι: εε ετιτ με: εετετι: ίδσΐοιοιεσσα. οσα: τἱε :Μετα

$2:2:ΐΣΙ:=ο τστσ Μάτι-οσε ισίετισιτστ1οΒασστ Ρτατεσίὶ. Τ Ι:ΒεΠσισ Ροετι: 8ε εετετι: εεττ

· °. @Πωσ ΗΒΗ: ὶσ·ὸὶ:τετατ οτσσὶσσπ`αττοεἰΠὶσπσττι. Νετ1σε εο: ίοΙσσα εοτσοστειι.

εΙο: ΡτωεΠεαΒατ , ἴεά δε νὶταστἰο: ατοσεεχεετασάο: Πιοτσσπ ΠοταΗο:, Μέτο

το: , οοΠείΐοι·ε: , νεσόίτοτε: ,ετστο:ε:; 8; εστσ ΡΙστε: :τι Πωσ αεΙάσττΠετ τω

τεστταση (Ξσα1·ἰσἰ σσοε1σε ασσσστσ ΪετὶΡτὶ: Ηττετἰ: Ρεττεστατατ. Β.εΓΡοσσετ

Οσαττσσε , @πατε τ1στε!ετσ τατσ ΡτὶΓεοτιι:σ :ματια εετατἰε σε εοτΠεε: , οστοσε

σοσ :ποσο σοσ Μποστ Βοσσσε: , ίεό σε αόσεττετε οσἱτὶεσ·ι αόριείεεστε: ωσ

ἴεσΪετἰτ. Ατ τσσἴα:,αττε:,ἀοὁ`ττὶσαἴοσε, π.τεΙστ ασεὶΠα: τ!τίε:ΡΙΙσατσσι @σώσω

τεΒἰσα ΤσεοΙο8ἰατ ίσοἴετνἰτε , οοἴεοσἰ, ισἱσἱΠτατεξΞΣαπτ, ἰσοσἰτ , με ατε/τε:

«πεταει, εἴτε αφεί!ο: εοπτέτιτσιτπ, :στα ἰἐτιὅιιατπ,ωε›κἔτταοτε, εοτΡαἡαε άψοπετιι.·εο

«απο τατιέΐοτιεττιβτποπε: ατεἰἰτ , ε.τωτιέπατ, θ· ο#εἰψετττ Ροβιώιτ ....ωτ..-....... δ: στα

δετεαταστι , σώσω: , @πωσ , α·υτιετσ , εοΉατωτι που:Ικα , τιειτκτα:/ὁτ›η@'εαε . Ο .τετ

θε: @με :επρεπε τουττττεττοτοτ, Μο:: ἐτιεε!ἰτἔΞε , τι με·βη τοπείαεωιε ἰτ2£εΪ|ιἔεσ£τε.Ξ ,

(9 Ρε.εεεε.φω ωαΜΗ.ττ. Ηέπεσαε @Θεσσα τεστ. ε: , στι! τω! /α/ι12έκτα Ρα ετε........·.`- ._

ι

. : αβέταστ, ευε| ΜΜΜ:: [ε Μπακ: , α[έοεπτετι ε!εύΙ|ε: αἱ αττφίιβωτι τοπ/Μάι” σώσε Ή

σα. @ο Ωστε ετστΠτὶίΠισε ΡτοΒατ οσατσΡΙστἱτσἱ: εκεττιΡΠ: ΐασέτοτστσ Ρα

ττστσ,στ οσοἀοΡτὶισστσ ΪετἱΡτστσ τω: Βαέτεσσ: όε εοΡὶοίΪΠὶισοάΙεεσεΙτατ·

8στσεστο , Η τοτσσι ασ8σΠ;Βοττοσ: εΡἰίὶοΙαε σσἱσε εαστεΙΗ: εοτσοτοσεσ

ε!ατ.

ἐσνεᾶἰσαἐσ μ.. ΕΡὶίἰοΙα αΠα ἱσνεἱστστ (Ξσατὶσσε ἰσ ()ατοΙιισπ ότε ΜαΙατείΗ: , οσἰνἰτ

ΜΪΠῇΒ ° 8ΠΠ ί!:ατσαισ , Μαστσεε @στα ἰσ τσεἀὶο τοτο ροστατσ , ενεττσΐετ , τοπικ: δ.:

εοσπσἱσσὶίἶετ ; Ϊαεἱσσί-οσε :ΗΜ ἰσὸὶἔσστσ , στ ΡτοΡτἰα @σε νει·οα σΓστΡεσα,

τσὶσσετατ. σοὶ:: τσαἶἰ: τἱὶνἰσἰ νατἱ: οι εετετοτσισ οτσσέστσ , οσο: τσίΜοσε: ά5έτὶταοατ,

οσ:σσ το τ8τοσε σΠα ΡατταΠετ. Κετσ ΡασΙο ίσίἰσε εσαττατ Αστοσϊτι: ΡοίΪενἰ

σσε,ὶσ ίσα (Ξοσια8:ε «Ματσε ΙσίτοτΙα, :ο ασσστσ ΕΕτΠΗ 1407. Λο Ρτσσσσι

ίτατσαστ ὶΗαστ ΜΒΑ:: Με μισώ: Με:: ε!εΐεττοττ. Ρἰττἐπττι/ἑεα|οταω ωεττιοωτ.

(9 τειίέετα αἱ Μοτο: @ὅτε ττδτί12Ματοπέ: βαστα , ττεεεἰἰο τ..ρω,. . . Ρατεο Ματ

Μ” °ΡΦοε"Μ ΕεττατΙ εαπεε|ίωταετεαπε , (9 (ετατισειι: οἔἶο ΡΙ'ατιτι ατΐαί: βευεταοαο

απ. 1Μ.ρ..".τττω έπεισιτει, έπεσε ρτοωΜετιτέ ατεεπτεοπετα οταύατ,/ίπε/ττα ·υοίωτιω

ο/τεστώτιτ , εεττ σε στείρα ...Μετα τυφ·οοπιστ. .

· Μαπεεωυτε δεκτά: , ο..ω.: ταΙτιτετε , τεστ: »Με

· Ρατεύεποεε : τεεέτσί μάσα, των: ,ιιστεε:.

Ι_ Ϊ ΗΒ.ΪΕ .ΜΒΜ ?Γεω7Π 2ΜπσΙ1τστ Ρ08;ἱσ5 ερίσ. σιτε: εεΙΞτα: Μ. Θ” Ϊαᾶσε είτε ακΜεμίεορΕ Ρώτα: νται
σι:. · ο ο ο ο ο ·



ι μ _ _'ΡΚ££2Τ1ο ]·ε _ Ω

Τοτε: ::ιτ-ΒιΕιτο8 Ματιά τιοτιοτοε ΓτιΒιιο&ιτ ο εοτοιιατ:ιιιι ΗοτιΒιιε δ: οτἱοτΞΒιιε

?ΡοτΕιιίξιιιι, ἴοΡτινιε :Μπιτ άιοΒιιετοιιίιιοπο ττοΙοιπετ-ι , εοτιοιιττετε: ίοΙιτειιιι ιιτοιε

ῇυνειιτιιτοπι, οΕΟττεεει:ιτειιιιιδιιτρτο, οι όοι:ιιτίιΒιιε ετιιιοτιιτιι ι:ΡιιΙιίοιιο τιιιιΒιιο

«πιο μτοιιτειτο. Ροίττοττιο εεΙτιιτ , Ιτττιττω @Με μετα (3αίειτοε 8: Ρω
τιδ998, ει;ιοτιι Μεττιιιόειτιι, ΐενεττιτει”το ιτιοτιιΐττι ιιιιΒιε ιτιίοιιΒιιιι, τοΙοτειίΪο, πο·

τ Μισο ΜΜΜ 'νοΙνέτετετιι ιτι1Ητιιτι δι: οτιειοτε ττκ:τιιοτι;ιτιι (ιιΡετοΙΐο Αι ίιιοΙ:ιτο

ο -νινιε Ρττιιιοιἴοο Ποτιττι8ει, Βιιοοιιε εμε Ιοτιαιιτιο Ρτιιτιτ:ιίεο αότιιιο μισο;

δειτοιιιιιιι Με!τιτείι:ιιιι , (ιι(εορτο το Γι: “Με Μετιτιικ Ρττεΐε&ιιτε τετ ιιεΙττιιτιι

Π;τιιτιοτιο, τιιοιιιιικιιτιιτιι ιΠιιό ΪΡεειοίιίἩωιιιιι :ιτιτιοιιιτ:ιτιε , ίου ιιΜτιιιιιι τικ:

τι.ιοτοτ ςιιιτιιω ,ο ίου ΐετιιτιοιιοττι τοττ·ιιιόειτοτ , οοιιτιιιιιο ενεττιίἴο , ο: Μάο Πιτ

ιιιιιιι οοιιιοτίιΠο. @τα Ροττο θιι:ιτιιιιτε,ομιιτι:ιτιιιιι :ιττιιιττι ίτιιόιοΠΠιιιιιιε;

$ιειιοιπιειιιτ-τ ιιιίι:ιέτετιιτ. Ζ Δ

τ”. ίξειιιιηιιετιε Βιτειι·ιιι·ι: οιτοιιί”:ιτι ιιτειιιιιτιιιε ΡοίΡε ΟειτοΙιιτιι, ειιιι ειΠιιε

Μειτεο @Με δειιίοτι:οτιιΡετατιιτ. Νιιτιιιιά νιτ8ιΠι ίτιιτιι:ιττι φοιτ οποια ,

· Η ειιιιιιε Με ικ·τικτιιιιε , Η οάοτιιτιι ΤιιίΗτιιε , 1ιοΡιιΙει: , Παω $ωτι1ωω τιτιιει

Ωω.: 11Π;1. το]ιΒιοτιιε ΗΜ ιιίιτιοαβέιτιτιιτι οΙΪετιτΗ απτο Ροτοτειιτ, νει ίοΙπειιι

τιιεατιτιοιιιτ:ιτο αιιιττιι τωιωτι , 8: νοτια ίιιΡοτίτιτιοτιο όεΙιιόι. Ηιιιο , στο

@το , ]οβ:ιιιιιοε ?τειιιοιίτ:ι.ιε θοιι2ειέει, Ρτίτπ:€Ρε , Η ουτε ειιτοτ τω, 6:Ρ:ιττιιιε

(Με όεεοτιε, δε ιιΒοτειΠιιιιι ειττιιιττι που τιοΒΠΒοτιε , νιτἔιιιιιω τιιιτιιςιιιιτιι το

Πιτιιιτ , σου Ει.ιάονιειιε , που :Πτι ί-ιιετ:οποτοε. Νεο ίσοι φαί ιιοΒέττι , ιτιιειιιιίἶ

Ήιτιιιττι στι” τιιιίΠ: ιιο νιτιε τοτο οτΒο εοΙεοτειτιε ιιιότειιιιιι (ζ:ιτοΙι, @οι δέ

Ειοετοτιεττι οικω: αιιιΠάισιιτιι οιιοτιπι:ιιτι ΗΗΕ ετ τιιι€ειτοτετιπ α: ά:ιτιόιιτιι

τιιιοιιιιο :τα Πιιόιοίοε οττιτιεε Εστω ει:νι οτατοτιΒιιε ό: ροέξτιε τιιιιε αυτο νεεειΙΤο.

Ετ Βαιέιιε Ιοιι:ιτιτιεε Ποιιιιιιιοι , Πιπερια τιιτι·ι Γτιιιότιτιιοιιια νιτ , ιιιετιιτιιιτ:

86 οτόιιιιε Ριετόιε:ιτοτιιω τιταιε, το εο Ποτό ειιιετιι ΪιισπΪαπτ ›τοό?τε ιιιΓοτιΡΠι: ,

τιιιοτιτιιτ :ιεοτοιΠιιιιτ: ,άε όινιτιο οιιιτι1 τπ:Βιεθ:ο,οο ίὶιιόιο ιιιιιιιοόιτ:ο |τττεπι

πω: Κττιιιτ'ιιιω, άινιτιει ταιν.ιετιι οιιιοιιιιι , Ματσε α:οΙοΠ:ιίΠεοε Ρτοτίιιε οοτικιιιιιι.

ΑΒιιιιιιιι ιτ:ιειιιο ιΠιιιτι άσοι θα:: :ιτιοΙετο 86ίτιοΒιιι: ()ειτοιιιε τα Μ:ιΙειτείτιε,

Ιεριιιε είὶ ιιιιιιιειιιο πιστα το οοιιττιιτιιιιιι , φωτ δε :στο Ρ]ιιτιοιιε Με νιτιε οια

τιιΕτωτ εοιιετοιΠο , όοτιιοιιίττειτι νει οι: τιοετοιιιο ΡοίΪοτ. "'

μι. δα! νοτιίτιτιιιιε το Ραιιιιιιιι Μεττοιιιιι νοτοτιοιιΓεττι αιτιοτιτειιιιι τε8ιιιο

τοτιι , ειιιιιε ί.ιι:ινεπι άιτ:οτιότ τομ”, τοΗ8ιοτιεπι , δ: ιιιτιετιειιιι άινιιι:·.τιιτιι

τετιιιιι οοΒιιιτιοτιοιτι ει: οιτροτιοιιτι:ιτιι μα: ιο Η:τιιιιτ «ικα Με οριίτοιο: οιι.ιε

ιιιιιιιειτο ίτ:Ρτειιιι ει:τιΡω [Με οιιιτιοε νει το ΕιιιότιτιιοιιιειΙοε,νοΜιτι τοιιΒιο·

·Μωτιε ιιι:ιττοιι:ιε , Μάτσο Ρτ:ι:Παιιτιοτ:ι νικά: ΓΡιτιωε1ιε οΗιτ:ι:ζι Πι.ινιΠιττιε €Χ·

Ροιιιτ. ΕτιιΠ:οι:ι τ.. ιιιοιιιαΙοε οιιειωτιττι πατα , πο οικω ττιιιιιοτιιιτι ίει:ειιι:ιτιι.ιιιι

Ροτ,τιΡεο τιιιιιτιΡΠοοε , στου: Ηττα οτιιιιιτιο ττετιίιιίΪοτιτ. Ντυπ ωττω,ιτιοιιιτ,

:τι ρ|ση/τμο τουιτούττετττιμε σοιτἔττὅτιττοπτἐπτ Μοκα:|1αΜΜ,ταΜ έτοιτάε/?πάτπω πι ω·

βαστα αι|τιι ωαίτύπτωτ ατμιτεπάο ι τη Πεο/ιτηω]τωτικ είε συκωτι ·ιιτάωπικττειω

των ειναι πιείτε. Οοι·τιτο. νοτο ιιἴεετετιιττι $ιιω:ιαιιιιιιττι τοΙιειοικττι δε: οΒίε:τ

νιιιιτιο.τιι οτιιίτοΙ:ι. ίαιιιοιιτι οοιιιττιοιιό:ιτ, Ρτοικιτοε ιΠοε τιιοτιπτιοε οίἶο , φα

ίπ Μοπα/ἴσ7ἐ0 Μι ( διιΜπι) ι€42ΜΜΜ , Μίκι· τττπ]τπε τΙτιτάτσιπ τωέεζτ ά6Φο·

:Μπιτ υττρωττιω. Ακμή Μπιτ: οσΙοτετιι τοτε ροττιιιιόεΒ:ιτ Ιτειιιιι , (μια τιιιιι

οτιοΒεπιιτ 5. @Ηττα οοι-εΒει·τιττιει οοιι8το8ειτιο. Νου Ιονιτοτ τα Ρτεετοττιιιτ

τοποσ. ειστε Ποτε Νοττιιτο!ει: άοι.%ίΕτιπ ιιιιι!ιοτι ἱτιἴοτιΒιτιιτ , εκ οτι: τιοΒιε

ττιτιοτείε:ιτ Ρωτ Μ:ιτττι τισ νιτειιτιοιωτικτ.

Θ. Πο ἴοτιΡτοτε ειιιοιιγιτιο, ειιιιιε 8ο οιιιιιτιιιο ετιιΠ:οΙα: ΓιιΒιιετιιιιτιιτ, στοπ
αποτιγτιιι ε·

@το ι:οιιί)τετ φωτο ειΠιιτιι σου απο :ι Ι.ιτιο ()οΠιιι:ιο ι>τωο , τ:ο.ιιτ:οΠ;ιτιο Ριο

Τστατιιι0. σε οσο τιιιιιιτιιιι·ι ιτι ιτιετιιιιε άονοτιοτο τιοίττειε τ:ΡιίιοΙατιιιιι εμε Μπι

ιιιιιο, ΡΙο·ι·ιοιτε αΙι:ιε [ΜΒΜ ὁιέἰιιτἱι

:Ϊ ν· τοι-τι @Η Οιιιιτιτιἱ Η ΜΒΜ Μαΐ. Ρ· 8η8 Μπι τιιιοτιγτιιι Ιιττετειε Ιιιτ:οΒο ‹Ιε Μετα, τι. Μ. 8τ Η ιοιιειιιἐ

τι ει: Λιτει:ιιε-ιτις. >ο8- ·

`

Π: ?πιω

Μιιιϊ:οι

ρι4τοιι;

$τ·τέριοτιε .

 



:ή ~ ` “ΡΙζΞΓέΐΙΟ.. , ,

υΒέ,“Ξοΐξω ° μ. τω, αστειο ΠΠε ρι~τι:ίτ:ιτιτιΠιττιιε εὸιτιτιἔἰττιιιε 8: Ρεττιιττι ΒειΡτιιτιιιέι,

τιιιιιιτιιττι ατι ΑττιΒτοΠο δετιετ:ι!ετιι θ:ιττι:ιιόιι!ειιΐετιι, ειιἰ Ειπε ίτιιΡειτ τω, πε

ττιιιιι, ειιιιι ττι€ετιιο 86 τιιότιΒιιε ί-υ;ινιίδιιιιε , τιιτιιίετιΒειιόι άιτ:ετιόιε1ιιε Ωω»

πειτε. $εςιιιυιιτιιτ ι8ὶτιιτ εριιτώπ @σε ότιεετιτα 8τ τιιιιιόττιειιιτ:ι. εΙιια: , Με

τ:ιτιιιε ιιι Ηιτιετε @σε ε1εΒ:.τιε οτατιο οι: ΕιιίεΒιο ΡτιοΙο ειιιετιιΓειτιιιιο,ειΒ.

Ειτε ιιιοτιιιΠετΙἰ (3τιτοετιιιιι. Ε” Ρτιττιιιτιι εΡιίὶοΙειε ίτιαόεΒο.τιτ εκ ε.ιιιιτ:ιε τιοε

ΗΜ τιοιιιιιτΠι, ·ειιιιι ΗΜ τιιἰΠε 86 τίτιεειιτιε , ειπε οΠιιι ΡτοτΠετε νετιετιιε-,

εΙυοόεειιιι ιτι ΙιΒτοε όιρετιετιτα:,ετιιιττι ί$εοτ·ίιιιι. Αιεισιτιτετιιτιι, νετετετιιιΠιιιτι

εάιτιοτιετιι ΡΙειτιε είΤε ειτιισ.ιιίτειιιι , ιιιοτιοιιιιε τερετιτι νικ ΡοίΪε νει σ.Πειιοά

εφε ειτετιιΡ·Ιιιτ, ΜΙ απο τιιιιΙττι πιω ατι Με ΡτοΡοίιτο άετεττιιετιιιτ,γιταπι ειυε

ει: Με Ρτείεττιιιι εισιΠοΙιε Ιε8ετε 8τ τιεΗοτ:ιτε ιιιίτιτιιιτιιυε.

Όι=ϊτιιιιιιετ· 47. νετιετιιε-Ραττιειο 8ειιετε οττιιε είτ ΠεΙΡτιιιιιιε τιτιιιο τ.μ(4. ιιτιίιτιιιε ἱιι

ΒΠδ ο μαπα ο . . _ Δ. . · _ · _

ρ:ιι·ειιν·5- ε· όιτιιτιι ετ Ρατετιτιιιυε τιοττιετι ἴειτιέτι Ρεττι ιιιαττγτιε * οτόιιιιε Ρτετ:Ιιε:ιτοτυτιι,

ἔ¦,ἶ””ο, Μ. £1ι16:τιι ΠΠ ιιια8ιιιοΡετε εοιετι:ιιιτ. Τιτιιοτειτι Πει δε ΟΙιτιίτιιιιιατ Ιειζιε ειετιιετιτ:ι

ε· Μπιτ· :- ετιιιι Ιειότε εΒιβιτ , άειιιόεττ:ιόιτιιε είτ ει τιτιτιια εττειτε, Ρεττο-Ρειτιεοτιιο Ατιιιιἱ

ιιετιίι, 8τωτ Ιετἰτιἰίειιε Πττετιε :ιΡΡτιιιιε ετιιάιτο , ἴεει Ι:ιτιτιει: ΐοιιιιιι ότι;

τιιιετιτι:ι: οΡετατιι όετιιτ. Ηιιιε Ρεττο εἰε Ροττιειι ττιοιι:ιετιο 8τειτι1Ι:.ιτι1ε ειιττμι:τιν

ότι, ειιοτι (λετε , ιιΒι 8τπαιε Πττετ:ιε άιόιεει·τιτ , τεάτιδτυε εΠετ ιτι ΙττιΙιειτιι,

έ; βια. ε. ,, Ρτοτει:ιτ;ιετιιτεοτυπι ΙιΒτοτιιττι θιΡΡεΠεετιιι οιιιιίτιιε , ἴετιείἱτ , * νιίιιτυπι

' ,, Γε ιι·ιοε ιιΒετιτιΠιτιιε : ποπ ίεετιε τ2ιιιιειι_ μιάιειιτιιτιιττι άι: ιΠιε , ειιιιι ετ:ττ:ε

τιςιτι τΠότειπετ, @τω εει:ειιε ότι σοιοττΒιιε.

τ πωιιιωιτ- 48. Τιιιιι νετο 8ετιτΠιιιιιι ιιετιε , ιιτ Με νιιι€ο τιεεἱάὶτ αὸοΙεἴεειιτἰΒιιε,τΙιιἰ

· ίεωρετ ίιιτιιἱτ

ω· ι - . . . . . _ _ .
ω: 1,:Ξ;,2,. ιιι€ετιιο ίιιιιτ πετιοτι, Πιιόιοδυε ιιιιι:τίιτ , ά Ιιττετω 1ιι.ιτιιιιιιιοτεε τοτο Β:ιτυ

Εἐ°;ΞΪΕὶἙτξ° τιετιε Ρεθ:οτε, διετα νοΙιιτιιἰτιε Ιοτιἔε ΡοΗΡοιιεΒ:ιτ., Ατ Πεε ιιιειιοτετιι ἱτιΓΡἰ·

:ειστε ττιειιτετιι :ιόοιεΓεειιτι , εττ:ιτιιιιι τιοε Ριιετἰτἰιε, τιιιο.Ιιειιιιηι1εόι8τιτιτιι

νειιιιι , ίτειτἰτιι άεΗενιτ. νιειειιιιητιετιιιιιε ε” τετιι εΡιίτοΙ:ι, ιιιι:ιτιι Ρεττο Ποιι:ιτο

ν.ΜΕΡ;τι- ιιιοτι:ιετιο, Πι ιΡί·ο Πιο :κι τεΙιΒιοτιεπι ἱιιἔτείΪιι £ωΡ6τ. @στα ἱΜΜο7Μ|ἰι°, Μ

ξ' ΡΞΒ°^' '6° τιιιιτ, φωτο /ΐκέτο , @επτα Μίκι! Μτωτίοκε έπωιβαπι είαβοιπώαυτ , ω[εταίαπωρτεε·

Μακ Μ έωεΞτωπ τιΡΡι·ε|οσπάετεω ! Ι›ωω αυτι @πα ωιοι·ε άτσυμπε , ωτάίθωτιίωκι

- Ρεηνεττω: άιντ:Μ: ἰπσοττκΡτέἐΙ|ευττΪαε ιβεβαι·κυι πιο αάεμπταυτ , β απτττΙαοαπω.(€επτΞ

|ίαυι Μή: , @στα εΐοταποκε , φωββτο φτωίιιοπ οτπατέε', χ2ατιω,Ξω ιπβεββεοπ, α:

ρεαλαιεω ιἰσἔἶι°ἱπαΜ απΙ:ιε θαυιαπωπ ετκάτποπσω :στο Ρετΐοτε Μπι/βουνο. (Μπι απ;

:τα ροταφτ··υπ πω: Ιαι/ιπέΐτιο/ἐ «ΜΜΜ σέ σΡεποπ @κι , α: «Μπιτ 4,8 ω|ιάφτω ,)#ωε:

υιΜίιπο5 άττει·ιοεπε , πο:Μζώικ άσυέττυι: , βιιέΐιτω τα· οιβέιωι ίεΠτοπο ρεπεφεπ· ι Μαι::

Θ· ιἔ›ιοτιιπτἰω αφτα: αεείωτι· , Μάι Μεζέ: άι/ρεκάτωι , τ!ιωιπ Ρι·οβέϊπω σφι. .Φαιά

το79€:ετί επώτβο ΐ φωτ: ιίείτί21Μ.ιηθιβιιίτε , [εΌ/ειτε ΡοεΜΗΜ1 τικςπωεπτί: , Ο ει::

πω:: τωηιαιω Μπ:2ία , Θ· ΜΜΜ[Πετάτε πείτπεπεκάττ , τα Μνεπτικε απο: αετου:

Μοάτιύαπα , ·υε|στωεπτι`ι‹ε Μῇ τύπω ,/Μάιο[κε |ε(€ώτιππ. . . . Ο ατα: πω” , ο Ματ: τει

Ρωτώ· , ο Ϊἴϊ6ΐἱ07ΜὑΪ|ΪΞ πΡρετίτπ: .| υωἰωπ βοκτα: , τεκτἰιπιτ [ασεπ , «ΜΜΜ @ιτε

]ιωίΖωι:. @ο Ραδι'ο τοτΡειιτιώι Ρετ π:: επωεάστε ΡυτιιΜυπ , ω] Ποιπίπισ /ἱι.ωι υιΜέ

άτ:τωιω μπιτεκβιτ ἔ ·

Δ ΜΓ°Π1Μ τω. Ε: τιικι ιιιυΠιιιε ιιιιιτιιι:ιτιι τιι:ιιοτιε ετἱττιἱτιἰε ΗΜ εω0:τω Πιετά ,τιιιοτι
=€ιιιζ22::0ξε· Ροττει ε:τιπιιιιτιι είτ ιιιτιοεειιτι:τ ειιιε ιιιόιειιιιιι , ίσει:ετιιατεε ιιττεταε ιιοτι πιοάο

=<> Μιιιιοτε ιιὶηεειτ, τω Μπι! άειιιεεΡε Ιιιβετιτιιιε Πι:ιε!εωτ ,φαω ί!ειετ:ιτυπι ίετιΡτιικιτυττι

Ιεδτιοτιετιι ,ιό Ρτείεττιτιι ί:ετιιιιτ @μαθω ειτιε. ΕΡιίτοΙ:ι ω.. ΠΕΠ ε. Μ:ιιιτο

Ρτιοτι (ΣαΠτι-Ωατι , εοιιίυΠτ τιινιιι:ιτιτι δετιΡτι.ιττιιιι οτι εκ :ιτιιτιιο :ιτιιΡΙετΕΈ:ι

τικ , παμε ίετιιιιετ ενοιν:ιτ €ειιτΠιιιτιι ΙιΒτοε,τ όοτιιιτι:ιιιι ίεειι:ιτιιτ τιοτι :ιτι

οι ΕΜ_,,_ Μ”. ·Βετιιιιαιίιπι Ρτιοτειιι Ρτ:ιτειιετιι ΘΡιιιοω ειΠ:* όοεετ, θα: Ιεέτιοτιε να

ΜΜ· τετιε :ιο ιιονι τείτεττιειιτι αετ:οε ιιοε είΪε 8τ :ιττιΒιιΙει.τε ιτι ιιοθτε. Ρεττο άι: Ροτ

ε( Με ,_ τιειι τιιοιιτιεἱιο , φωτα τετιτιεἰ (ετιΒειιε, * άΖάττ#ιθ, ιικιιιιτ , ΜπΪτο ττωΡοπεΞνα

Μ' Ϊ° στα |έττεπιε : Ρετ ,Μάο , π: .ιιη>τιττατ που β·ιι/Μι το |τιβοπιβε.... Μ σΙΜΕπατα:π βετε!ί,8

2τττεπιΜΜ ΜΜΜ τε ιτακάτω , τω: ·υιΜπι: , :στο :Με τοπνοπωτέ:. Βε;ιτι τω» , ειιιἱ

' Γετιιτειιιιιι:



ο !!!!!!!ω!!!!!.τ ω!

Ε:τοτ!.!!τοτ το!!!!!!ο!!!!! ο!ι!ε, ο! τοτο οο!!!ο ο!!οο!!!!!!! οπο!. Μο!!!σθ!!: ε! Φ

[ια!!!ο:, !!! Μ· παώ!!! το άσε!! , !!! Κ!!! Πο!!!!!!! θ`τ ·ι!ο!!!!!τα! τι!!! , !!! ε!! !!!τ!!!τα!τ τι!!!

α! αυτΏ: Ε! Ροττο Νον!τ!ο 8 Μ!ο!!!!ο!!ε Μ!!!:!!!!. 4" Ι!!τε!!!!!ττε!!τ!α β!!! τ!θ! θα·

!!!α!!!τατ!! /!!!!!!α , φώτα Μωβ· το θαδ2ο!!Μ φωτ!!! απο!!ο , ά α!πι!!!εί!τ!!!!α /!!!!!!α

Ϊ!!ετατ!.τ , α!!!θτττ αθ!!!!!!ε !!!!!!!!!!!!!! α!! !!τ/!!τ!α!!!, α!! !·ο!!8!ο!!τ!!! ! α!! Π!! ο!!τ!!!!! ετ!!τ!!!!!.

δτΡο!!!.· !!!τε!!οαὅε!!τ!`!!!τ!!! !!θ!οτ, οι!! απ!!! θ!α!!!!!ο!!! [πιο ι!ε!!!!!!εο!!τ , Ροττα!!!!!! σα!!!!!!!α

βατ!!! !!το!!!!!ατ!ο!!τ !!!!!!!!τα , !!! θ!! ρ!!!ρ!!!!!! πω!!! τω!! !!!/!!ττιτ!ο!!!: ατος!!!ετ!!, θα!!!

βατ: α! !!!ο!τ!βτα!!! πτε!!τ!τα!!! !!ε·υ!τα. δο!·!!!ττ!!τ θα/ιτ/!!το!!! θα!!! μ!!!) τα!!! μα!!!

θα!. δε!! τα!!! !!!τ!!!!!ατε αετο!!!!!!ο!!α,εω το!!! Μ!!! σο!!! το!!ττ!!!!ε. Ε!!! Με!!! α!!!,

8 . . . .τ ! .τ . . . .
οι!!! αυτ!!! Μωβ!!! α!!!!τα (οτ /!!!!!!!!α , τ!! τ!! τα ΜΜΜ!!! πο!! !!αθτττε πω!!! Θ Ρε!!!

δία!!! α !ε!!!!α!!!. Ή!!! τα τ!!! ε!!! τα!!! ο οθ!εἔ?α!! , το π!! το! !!ο.τίο!!!!!!α · πο!! τα·
! Ρ δ 9

.Οτο θ! , !!!θ!!!!αθ!τά·.!!Χο!!τ! !!θ! !)ο!!!!θατ , ε! θ!!! τε!!!εττι!!! /!!!!!τ!τ ε!α!!!α!·ο τε-βιτ!ττ

οσο!!! !!!!!!:!!ι !!!ι!ο!!οι!ε απ!! ο!οοι!!!! τι!!! Βιμ! !!!ο! ο!! !!!οο. Ε! Ροττο ΟΠ!!!

τ!!!!ο τ!!ο!!!!ο!!ο: Ε!!ψο!τ το!!τε!!!!ο [ατα ·υο!!!!!!!!!α,οττ!θα! !!!!!!!φ!!!! δα!·!·ατο!·!! !!!!·

!!το!!α!!”ττέ!τοτ ατ/!!απ!!τε! βαττ. Βο!!!!ιτ!!!!!ι!!!! νοτο 5. Μ!ο!!:!ο!!ε !τ!ο!!ο.ο!!ι!!!!!!!

ο!οο!!!!!, °* οσο!! Γι!!! !!!!!ττο!!ε 8ο!!!!!!ι!!!! !!!!!ε!! ἴο!!Ρτοτι!ι!! , οι!!!!!!()!!τ!

!!!ει!!ο1°ι!!!! το!!!!!!οτ!!!ε !!Βοτοτοτοτ , (?θή!!α!!!!! ω, !!!οι!!τ, Ο μ!!! !!!!!!τε!!τ!ατασ

!!τέ!!!!!!! 421, !·ο!!Ξ!οθττ. ε!!! τω!!! !!! τα!! ττ!9!!!!!!! έο!!τ!!!!!!!! !!τα<ζ!.τ μα!!! Οθ!!β!α!!ο

τα!!! ατα!!! ατ!!ψα]!!το!!!!!! !τ!τα·!!! ττ]!!!!!!ο!!!!.τ , !!!!!ο! ·υα!α!!·. Να!!! , τ!! α!!! π!! τ!!! τα!!

Δ[!!εα!!! , θα! Ρο/!!ε!!!α μα!!! !!!!!!!/!!, !!!θ!! α!!!!!! μα!!! (:!α!ο!!ε!!! , Ντου!!!!!!, Ρ ατο!!τυ!!

δετιετα!!!! (9 Ρ!!!!!!!!!! /!!!ατ. δσ!!!σετ τα!!!! ]ςατ!ε!!!!! 8ε!!τ!!ο.! ρ!!! , τι! Ρ!!! !!!θ!!ο θα#

. θτ!!!!!θ!!τ ποθ!!!) α!!!!!το!α!, α!!!α!!!!!ε!!τ!α θττ!α/!!!ο!!!/!α!τ!τ!αεβ α!!! Πτπ!!!ἔ τ!!!

@φαω μια!! !!! απ!! #!!θ!!, μη! πατα!!! , αΡο/!ο!ο!!!!!! τα: σττε!ο!!!!!! !!!οι9ο!!!!!!β!!

τ!!!!!!!! !!!/ἔ·!ε!!· , ατι!»!!!!τττ β!!έΐο !!!/!!!!ατ!, το! τα!!ταατττ ·υυ!!!!!!!!!α ο!!!!!! [ιρτο!!τ!α

ττβ!τα , α!! !!ο/!!α!!! !!τ!!!τατε!!! Θ εο!!|ο!ατ!ο!!!!!! !!!!!!!!!!!!τ. Εο τ!!!!!!ο!!! Ρτοοο!!!!

η!!! το!ἰἔἰο , οτίο!το ν!!! Ροτοο!!τ , !!! ο!!!!!ο!!ο !!!!! ο!οο!!!!!!!δτ!!!ι, εμε!!! Π!

Γι!!!οτο Ροτ!!!!!!!! Ρ!!οο!!!!ε !!!ω!!! Ιο!!:!!!!!ο! Β!Ρτ!!!:! Ε8!!!!τ!!!!, το!!οτ!το!!! ε!!!

ο!!:!!!!!ο !!!!!!ο Μ τ: τι ε τι τ: 1. τ!. Β Ϊ

5ο. ν!!! αυτο!!! φωτο!!! δ! !!οο!!!!!!!!! ω!!! Π!!! οπου!!! !!ττ!8οτε!!, ω!!!

τω!! ου!!! !:οΡ!τ !!ο!οτι!!!! Βο!!!!!!ι!!!! Ε!τ!οτ!!ε ! :!!!οοο!!ο ο!! οο το!!!Ροτο ο!! !!!!

!!!ι!τ!!τι!ε , ι!τ !!!!οτ!! !Ρίο, οι!! !!!ι!!!!!ι!!!! οοοΡοτειτ τοτο ο!!!!τ!ο τ!!ο!!τοοι!ο ω!!!

Ρ!οθτ! , Η τει!!!ο!! Με φ!! :!!!!!!!!οτ!τ!!ι ί!! !!!!οε , μ!!! Γ!!! τ!!! οο !!!!!!οο! σ! μα!!!

ττο!!!!ο!!! οι!!!!!!!!!!!!!ο !!!!οό!:!!τοτ. Ετ το!!! ετη!!! να!!! !!!ο!!!!ο!!ο!ι!!!! οο:!!οο!τι,

. !!!νοτίοε εστω!! τω!! ε!! !!!οτοε θα!!! απο!!! οο!!!!!!οτε!!ο , ο!!Ρ!οοοο ου!!

τ!!!ο!!!!ἰο, !!οτ1ι!ο ο!!!!!! Ρι!τει!!!ιτ νοτοοι!!!!!ι!ε !!!ο Ρι!οτ, !!!!!!!!ττ! οι!ο!!!οι!:!!!! ε!!!

1·ο!!8!οτ!ο!!! απτο τ!οο!!!!ι!!!! οάονι!!!! πω!!! Γι!!! !!!!!!ι!!!! Ροδο, ε!!! 5. Μ!ο!!ε!ο!!ε

Μοτο!!! !!!ο!!!!!!οτ!!!!!! ἴο τοοορ!τ !!!!!!ο τμ!. !!!!οοο!!! Οποτε!! Μο.!!ο! ε!!!!!!!τ!!

ί:!!!&!!!!!!!! !!!!!!!!!!ι!ε Ι)οο Γ!! Ω!!!ο!Ρ.!ν!τ.

5!. Μ!!! οι!!ι!!ε_οοο!!τοίοι!ο ίσο!!! !!το!!!ε οο!!τ!!ο!νοτ, Μ!!! !!ιο!!!ιτει !!!!!ο!

Η!!! ε!!! Βοιωτοι!! !!!ο!!!!ο!!οτοτ!! οο!!!ο!!!,!!οετ το!! !!!!!!!!!τ!!!ν!!!! απο!!! !!!

οο!!!!!ο, το!!::>.τι!τ ; τω!!! ο! εο!!ω!!! Ρτ!ο!!!! :!!!ο!ιε ()!!!οο!ι!!!! Ε!! οτοτ!οτ!ο

τη!!! ίο!!οο!!. !!!τοτ!!!!:!!!!!!8οο ο!!, ουσ!! τοΐοττ, το8ι!!!!τ!ε εμ!! ο!!ίο!νε!!τ!ε!:

ο!!οτοτ!!ο!!!! Ροττι!!!! Πο!!!!!!!!ο!!! α ο!.!!!!!!!!!ι Π!! !!!!ιττο Ι.οο!!!5ι!Ρο!!!!!!!!!,!:ο!!!

!ει!!!!:!!!! οπο! !!! ο!τ!!!!!ε,:!!:οο!!!το!!! › !!!!!!ι!!!!! !!!!!!!!! οο!!!!ει!!τ!!! !οίοο!!!!!!!ο,

Π!!! !!ο!! !!!:ο!ο νο! ο!!! !!οτ:! !!!ο!!:!!!οτ!! Εοτοε ο8το!!!, !!!οι!ο τ!!! !!!!!!τοτο,οοο!!

νἱο!!!!! πο!! Ρο!!οτ , Ρτ!!!:!!οο!!ο :!!!!!!!!!Το, τ:!!!!οτ!! οπο νο!!!ο !!!!τι!ουο 68!!!

Βο!!!!!!τ , [ο , οο ν!ίο 8!! :!!!!!!!ο!!ο , τ!!Γοο!!οτο!!!!!οο!!!!οε :ιο Με !!!οττ!!!! ν!τ:!, :τα

οι!!! !!! !!!!!!!!!!!8!!ετ! !:οΒοο!!ο1οο,(Γοττ!ο!! !!!τ!, !!!!!!!!!!!!!!!!ο !!εΡτοαιτο!!τι!τ!

!!ο οο!!τ!!!!!!οο!!το οι!!!!ο!!! δε!!! ο Με!!!οο ε!!!!!ειτο. Μα!!!!#ο τ:!!!!!ο!!! !!!ατ!!τ

ο!!!!!!! !!!ο!!ο!!τ!ε α!!!!!τ!!!θω !!τ!!!!!!! ]τ/α!!!!!!! θ!!! , ατο!!! ατ!οτε!!! Ρυτά:: το!!!

!·! , ακα!!! τ!! σαιτ/δι !εβο· , τ!! ν!! !!! !!!!!!!!!!ο [!!!δ!α θα! !τέττ!α!!.τ !!!β!!!!!!τα #!!!!!!;ι

πω!. '
έ

Το!!! ΠΕ τ Η Η

*Π!!! 3 .

θ

ΕΜ!. ο!! Ι· έ.

.Πι τοσο!!!

ώ!!! Εστω!!!
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ΗΜ _ Έ Ρ Κε $ΕΓέ Τ] Ο. - ν

Μ, ΜΜΜ μ.. Ηίε νεΙσεἰ ΓΡεεἱιτιἰ-σ5Βσε,‹1σἰ σι σώσει ΓΡΙεἰε:ιΠ ΞσΕισε:σσσα ΐσσεΐεσε

ε=πεΐισ. σ· Με ν1ελοτε:ιεσω εκεεεἰεειεσε, ίοτεἰοτσσι εεΜεεετσσι ίσεσσσιω Βεενὶ ειεεἰ8ἰε,

'ΕΓδ !'ΕΠΠ

Ν.. ε, φ. ΙἘεεὶσησε ὁἰεσσε είε ΜΜεσε, ειΓΓσιτιεο :ισ Ραεεωεσεεσπι ~γ~~~~~ (Ξε

ἔ”,::ἴξὶἐ':=_ εετ‹ἱο εΒΒεεε, εσἱ ΡταεὶΡσει σιοσει-ίεεεἰἱ ίσὶ ΜΜΜ, αεε1σε εεὶειω Ρεεεὶ Ποσειεἱ,

ωΠώ εῇσε ΪσεεεΠ-οεἰε, νὶεεε ἴσΒἰεεε ,εσπι ίεἱΗεεε ὶΠε Κενεσσ:εφ , Οεβσεισπ , Κο

τσεσσ , ασε εΙσονΙε :Πιο Ρεεεεε εοΒεβαεστ. ΕεεΡεο @και ε νἰνἰε Ρεεεο Ποσειτο

ει”. τω) σπεσίεεσ δασσστἰσεσ,εσσο_εοσεἱσσο ασεπ: , δε ΗἰεεοσγπιΞ νἱεσεἰσε εε

σεε:ιΠε , ειιεεεοε1σε ίετστε απο ε]σίόεεσ Ηἰεεοσγπιἰ ίσεεείΤοε τεσσσεὶεεσε,

πισω ίοΙσππ [επ ό: εεὶ8ἰσεει σ:ιεσε;

Αεετϋἰσε ἱσ· ε. Μεεσὶε ἴεΒτὶΒσε εεσεΒ:ιεσε οσε» :Ματσε είε εἰ σσσεἰσ:,6ε ΒεεεσΙσσεἰΒσε δεί

Μ" Μ" :εσσεἰε,σοσ τσοὸοἰσεΒεὶεεσε σοσ είΈ,εασεσω ΠΜ Βοσοεἰε με: εεεεεὶε εΒΒειεί

Ότε:ιεστ :ισ

πωσ ΒΜοσε·

εσΠεε0εσ- “Με πτ1Ρεεειτ1, ἴεσ εοεσε ισΙσέΕσω νεείσε,ισπΡεεεω Γε οσεεισεεεεεε, νὶχσσε

εν:εσι1ενΙε. Εε :ισόΞεσόσε εΡε ἰΡίεΡεεεοεΒπεεοεὶο ΒεΠσσεσΠ εστσ, εἰεἱσεἰε Ρε
, όσεσο σσεὶίεἰεἰ , σσὶεσεσ Ϊσἰε εοιῇσεέὶὶῶσπσε , ίαοτεεσι εοσσσεεει1ε ίσεισ1.

χ. 1350,” Ε!αΐειε έεείωσ θηκε »εαπ/Β * έκ αάέεπεπείεεπε ο]7ίεΙαεπ α Ραετώπε αιΡίΜ|έ , Μ( Ωω

1>εΒ“Γεη' Ζωάπαυι Εεσήειπάσω Δω. Θ?#επιτ›ε·τ :εειυπ εοπεα/έ «βια επεσε, "σε σεισμο σεβ

ειπα σωστο Μαϊοτε εοπ[ίεεπ:έατ? Ι^πε¦Ϊ2Ι ω εαποδέο δ. Μέε/Μείε: , σού: αεβ|[ΜΜ..

ιιωπεύει: , σε ἐεπεπο/ϋ , θειικό μπακ άφεπταε. Νεα ·υεεο Μ Μακεωκεπ ει:: Ρεπει;|οβ/:

[επεσε ωοίε/Μπιππ Ρθ/48%5 εωω7ω ῇωι, θ' :με Με αεΡεἱΜ£ο 8πόεεπακάο 722021::
/ἰετ2ο εάοπεπ: ποπ ¦ἱιΙ , εοαὅἶισ ω:: απωεψίςπι τοπικ οπἰΙπἱ.< Ρεονεπεέσω αεεψετε. ς

Τειπταεπεπε #40 μπακ: Μ/εωικώι , πισω. επ :σε ε|έέεσάο εοπεοπίω , μισεΕ: αείωοείκω

ά;βεκε2επεέύπε , σε π·κε:2 εοπ/ιΙσπε2ε ποπ/σοτέ: , μ» εω·ωπ φωσ ο!πεσεΡετεεεω , επι·

#·πευι π: βσπάαβι , σπα: , [Με σύ ο/$είο εεωεωιβεω , Μπυἰ›ιεἔασε , άε·υεταπω. Ρτεεποε

έιασπε , με" εο[επάΦωε, (7°(επιπ:έτετ σπ!άεπι, εοΜΡ|ατασκε β· επεσε! παο/Με @επεσε

άστα Ο 6206728. ςοιαβάετο Ζωέεεεί!έωεω ΜΜΜ πεεαπωι , ά97ΐε“¦ωεεω τα , ει: βη:

ἐκ άφεπιποπευι επεεφέτου·.- ε

ΑΜι,,,ΠΠΠ, Η. Ετεκὶε ΠΙσπι εἰσΙεἰΠἱσπι σα: εο8ἱεσεἰο ,σσΠο ίε σεσΒἱεσ, σσΠενε σ.τεε

°°[°°€π°'°"' ασε ιτιαεΒἱσεεἰοσε ωστε ἀἰ8σἰεσεὶε εσΙτοεσ εοσίεεσεΗΠ-ε; επεσε ΑτσΒτοδσ-σε

Πισω σβήσο- - · .

ε::ἑζ;ῇὶσὶ· βασθ;ιΙδεσσω ώστε εσεεεεΠοεεω, σισ εεσσε :εστω @εκατ , Πει ΡτεΡοσεσε

ιΡσι.,,.1.ε. σε ὶιτιἰεασεἰσω,σιΙ1ιἱ Ρεοείσε δικ εο εισ8τεΠστσισ ίε εΙΤε εοσίειεσιε. Ηισε θώ

σοτσ Ρεἰοτἰ Ασ8εΙοεσεσ , ΒἰΡίεετσ @σε ὶιτιε8ὶσεω , φωτια σε εσΒὶεσΙο ίσο Επι·

σώσε , Ρεεεσεἱ Πω :ιεεοωεσοάστἰ , σε ωσσ :Με εΗἱσΒετεεσε , εείΡοσεΠε, σει

Βετε Γε ὶΙΙετσεΙσοεἰὸ1ε με: οεσΠε , ε,σίεΙσε ,σ€Ι εοσεεωΡ!εεΙοσε :ισ εσπσΙει

εἰοσετσ :ιεε1σε ισιὶεσεὶοσεσι εεισεἰ μασ :ιεεεσάΕ, εσΡὶεσεεσι επεσείοετσσεἰ ἱιι

ε:ισπάεω ὶσσιἔὶσετσ, εσ,σε “σε ::ατΙείΒε ὶτιπεΒἰσεω Ροεεενετεεε.

Εμ” @Μό 55. 1ΕκτισΙσεσεΡεεισσω :ιὰτσὶεεΒιΙεσπ-ε;σε ἰσ επειτα ειιεεεεεεω ,ΐεσόσἱε

8σ<Ι=π==σΜ· ίεωρεε σε οπισισσε Βεσε εσετεεἰε δε εσιτεΒεεσε ισεεεεΙσπι, ισαίεσίεισεσσε

Μπεστ , Ρτὶίεεετι ἱΠστσ 6: εεΙεΒεττἱτιπετσ Βετιε ῆεσεΗ νοΙσσεεεεω εκσειιἰίἱ-ε.

νΠσε εΙΙ :ιΙἰεΙσιισὸο σι ἀεΙἱσ-σσεσεεε.ΡεσΙο ἰσεεΙσ ἔεσεὶοι· , ε:ιεσεεδ σοσ Ρεισε:ε.

ΒΡΞΩ,σεΙ-4· εεΙὶΒΞοί-εε τενετἱεστὶε ε:εετσΡΙο. εεΠώεε (αἱ 8: εοΙεε;ισάοε σοσσσεσσσετσ είΪε

,, ΡτεεεΙΙαιΒο.ε , σπάσει: Ρ,0ισ,σεηωπεπε.π0ρΜ , Μσσσιε1σε, νΞἔὶΙἰ:ιε , εΗΓεἰΡΙἱ

,,.σεισπ , 8ε σΠει ὶεἱ 8εσσε, ισσΙεσσι σσἰεἱεσι ΡεοσεΠε :ιό Ρετίεθεἰοσὶε ε:ιεστσεσ

,, σεσσε ΕιίΗΒεστσ εεσε!εσεώσε : ίεά σΠιεΙειά εσε.Ιοεσεισ ίαΙΐοι·σσησε ί:εσει·σσι

,, εοΙετεισεὶΐὶτσ , εμε: εεισιεσΒ]οσ8ε Ρτεείεεισ:ιε εεεετὶε ει: σποσειίὶεεὶο 8ε νὶεει

εοσπσσσι ε εσεισπιο ετι σε.

ὐὶεὲ:ξιὲ:ωὸἶἶ: 56. Οεεεεσ8σπ ισΜΙ σιΞἔἰε εΡ6 σι1τετ Με , σωσει ίἱιεεεεσεσ ἰσΙὶἰεσεἱ Γσμε

αρσω. ἔσω εσίεοσιε. Ρεετο @πωσ Εεεετιιεεε, ετι:ιτέιποε εισέεοτιεειειε νιτο, ε1σεσι ιΡίε

- εὸετιἱἴετσε σε! τεΠΘἰοσεεσ , Ρεσεοσεσεε :ισσσεσπάο , εεεσἰσεσ είστε ἱσΗτσπἰε

εεεωἰεὶε Ρεσεεεε ισοτετα ὶσἀσΙἔεε1, σεεείεσεσε ΡΙσσε είε, ε:εἰιοι·εσἰεεΙσε νεΙ

ΙενὶΠὶτσε Με σπεσεἰοσε εΙενειτἰ εσεεε1σεΠεπιεισαβετε Εεεπσ ἰσβὶεσε1οιΞ-ετσ,

σε: 8: σσε:ιεσΜ οΠεο εαπ τοΒενεει ίσσΤεε , εσω σεΙειεσε δζ σ ο Με σι παο
Ροε:ο εο.εσεε , νείιε στα σοσΕΕετσε! (εστω: νεεπι1Βσε. ΡΡ



κ

Β Δ τ>Μετ.ιτιο. ο :οι

ς7. Μοτο :οποιο Ητοοτοτο οΜΗτο οοοο προ.. το: οοοά ετοτοἱτοτ άτ:οτετοτο

Βιοιτοτοοτ , οτ: το!Ήτοεοάο τιμά Π: Βγτοοτιοο ,'νοζετετ. Ε: τΙοοοιντε τοἱοιι:

τ:οοποοάο νοτετιιοτοε οτοτετοτ,‹:οτο άοετοτοοι Ποτά Ρτοάοτ, ίετιΡΠτ Μοτ

Ιοτοἰοοε οτ:ινιΠττοο ΙοίΗοτειοο Βετ8οοποίτ, οιιτ οονττοττε οοδτοτ ΡοτοΒιιτοτ.

πιο» @ο εποπιιι:5 οποιο: , τι: ποτιοπ τα! οπιπιοιι:, οίκοι έτποΜ|ιιΜ: οοΠοιιιοτε ΕΡω-1Πο·

@με μοι/βιο: μι· απο: πια”. οπο ττιπιοοτοβιποοπβοτίοι 2 πε πιεί οιιπιιπο το: οπο:

τοπβειι::Ριτι·ιπτιιι: ιπ/Μι:ττ πιο: το!ακοτττατ..ο. ο οιιοποίο ο πιο, οιιοά τοταβπο οτ·

τω: , :άτιμο ττοιιι[/]ττ, τι: [πριν ο!ιοοο άαιιιιέΐιοτε οΜπυοιιοπο οή98π/2ιτ6Μ [στη

π/οοπέτοοιπ οιππτοιι: επιπάειπβτοιοπτιπ 6οιιιιιοτείτ τοΙοετο το|οιιιτ5 εμέ ποπ ροττβ, οττἰοτ.

Βοτοιπ πιο @ο ετειπο ριιοτειπ, ποπ οι /οίωιοπι ιπ το ἰοὅεπι , /ξιοί ιιπρἰεπιἰοπι απο

πιο. .Ή (πο: ιπτει·ιοι β· τττερωτι τι: ει·επιιιοι, οιιοτἰ οάφτιι: ιΜΜα άοέττιποοι τι/ιοιπιιιι

[οι%·τ, οι απο: Ποιο 87:81:26 Ιου ιοίτπιο ιιο'οοττοοοτ , [ο οτικιπ ιπιρει·ιτιι: Ο Μάο

δίο: ατού/βιο, ιιι/Ϊιιοἰετοι ιποτιοιι: αυτο σττιπιτιτα τοπβτπιοτι , ε:: φοτο οιἰπιοποοοιπ,

Νοιποιοιπι :Μπεντ οποιο, οι οιιιῇιιοοι οι·ιιάιπ·ιιιτ/οοοποτεοτοτε. Τοπ: οοοτἰτι1τ κ

ΡίοΙτοοότ:ιτο ΠΔΕ: ηί'Ροετο ο.τ:οοττεοόε οιττ:ιττοε ἴεἰεοτὶο: τοτοξτ:ιοι αυτ ωτοτο“

ὶτοτοἰοοτειιο οπο. Ποοπ1οτ: Ρτεοεοόοτ Ρωτοοότο όοδΙ:ττοετ .πάτ:Ρττοοοο1, οπο: κ

Ρτοτοέτο ΠΒΙεοοΪοὶετο , ουτ,τΠο ΡοίΙ:οο.οττειζ όοότττοο: ἰοεοοποοοτ. Πεοὶ- α

εμε τ:τοοοτο: Η ειιοὶοοτ τοατττει δέ οεοοΙτοι ίετὶΡτοτοτοοι, Ρτοτοιπόο.οοε 6ο"

οβίοοοοϊττι ίοΡΞεοτ:ο: ότντοπ ίοετ:ιτοοοτει τοοο:ίοΠοττ :ιο τεΓτ:τοττ Ποτ, οσε κ

Γε τοσοι:: :ιτἱεΡτοτο: Ροτττειτο τοοοττε 86 οτοτοτττεα: ντιπ εοΙτοάιο. , τ1ο:ιιο του "

τοοοο οτοόττοοε. α - “ Δ

58. ΡτετἰὶεοοἀὶοΗἱοὶοτο ΡοοΠτο απο τοοοοίτοτἰοοπ ιοοοοεοοτοτοείΐο ο:

@το διο: τΙοιάετο το εττ:οοοϋε τοοοικοοε τΙοεοτε δε ό:Γροοίπτο νοτοοτο Ποτ

ΡοίΪο , Πτι ΡτοτΙοτο οοτο1τττττοτ , οοο ντεοε, οΡΡἱτἰο, οτΒε: Μου: τεἰ οκτώ:: Ροτ

οτοΒοιοτο , Ριαίτοιτεοοο ο: ΙοἔΗοοἱ οτ οτοττοοτ νοτοοτ τ οοιοοΙοοτοικ νοσο

ττοοο του νοεοπτ Γοοτ. _ · ο

59. ΕΧΡΙο:ο.ττ γἰκ ΡοτοΠ: τΙοοτ 8ο οοειοτἱε Ροττοοέτιιοδτ Ι:ιΒοττοοε Ρτο οτ

τΠοτε ίοτεο:οοΒο: αοττοτΠοιοοότε του: τοίτοοτοοοτε. κοιτώ», ἰοουἰτ ΕοΐςΜοε

ΡτὶοΙο:, το οτοτἱοοο 6ο:: τοοε:οττ , οτάιποπι Με τοφτω- άι|οπιιιιι , :ποιοι/Μιο

οπο· ιπ τω: Ραοβιτοτι οτ (ταιρι ο πο: οιιοιποάο ή· τω: οπο Μοτο οοροπετοτ/οτι.<ποί τοπ

1τοοατ. . . . Νοπ |οβοοιιτισ Μο: οτι/τοι; οιιιπ τ:ι·εοττ: Μου: (ο ποπτιτ: ο·οιΖωφο:

ιιιωτι|ιο [σιντι/το @τι ,[υπιτοιι: ποπ ροτττοιιτ. ΛΜιττ βιιποιο: Ροπτοΐτε:, αιιάιποί:: οια

τάιοιο: , έιτε:: βποιιι:5 του οπο: μοι πιοποβετιι: τοιοτποποίι: , Ρτοοιιτ τετοιο: τοπον·

·υοιιέι:[φφυπο οοιιά οποιο: . . .φωτο Κοιποιπ , οιιοτιο: ?επειτα , οιιοτιο: Ρίο

ιτπιιοιπ , Ποιπιπιοπι, Ριετποπι,Ειτοττοοι, ιι: οπο οπο: ορο Μοτο βιο: το|ιέζιοπι »πάθω

Ρειιετιι, (μι: άιπιιοιετοοιτἔ Ακμή τοτοτοοετ: 8τονΙΠττοο. οο8οοει, ε:ι τοοόοίΗο το

8οτεο:ιτ ω. τοτεοτττοτε οι: ίο.οδτιτοοοτο.. οο1οτεττοιίΠε οοττΙοοπ @τιποτε 8ο ο

@Με ,α:τοττίτιοε τοΙἱ8ἰοἴα ντα οΙΉεοε ,οτι ΪοΡἰοοτΞει, τπτ οτοοτοτο οοὶτοο8

:Μο οΠὶεετετ. ' Ώ “- Ι - ν

σο. Εοτοι νοτο οΡοτειοπ Πιοτο οοοπΙοοιο Πιάτο οονονἰτ. Μοτο οοιιοκτοο

τω· το οοοειιτοο: Ωοοοι|ὸοΙεοΠοοοτοοοοίτοτἰο οἔτε8ἰοι,τ1ιια: νοΙτοει1Ροτονττ οτ

τ:ΗΜ , νά οοοΓοτνονἰτ ο τοΒτεοττοο: ΡταΡειτοτι: :το οΐεοιο. Ατουο το το: στο

οποίο οοΒΠο τ:αοοΒτοοι , :ιοΒοτοιε Ρο11οοοο (Ξειτοετοτο , νοΙΙττ-θο.ίτττ, 8148.

Εκο θ.ιΙε:ιτετ , τ1ιτειοπ οεεοΡοτο 8οίΗοΒοοτ Οιίτοτετοοίε: τοοο:ιτ:οτ. Ποοτεοόεο

του: τ:οο8τοοτιττοοτοο: νοοετοιτοτο οοοο 1;ο5.τἱο οοοοτοτιοτοΙοεο , Πττοτἰε

οι! Αοτοοιοτο οοεοτονττοιο τΙοτϊε , εκοτεινττ το: ί.οο οοτἱοοἱΠῖοπο τοτε τ:ικτυτοτυ

τετοιο· (Σοτοει!όοΙεοίο8. Μετα: Ετοτοἰ @το οοεττοοο όοτεοτΠτ 8: εοο(οτνεινττ.

$τετὶτ :στο Ι:Βοττοτε οτάττοε εοοττ:ι Ό:τ:ίοτετο οΡἰί-εοΡοτο Ατοοτἰοοτο, ου: απ·

οοΒὶοιο δ. @οικω Βοοοοἰοτ ντοτοτο εοοτεοόεο:ιτ , τοοΙοιτΙοο Μια ίττοοοο

8τ:ΙΠτ , Το:: ε: ::ΡτίττοΙΞε του: Ροτοτοοτ εοΠΞ8τ 8ο άοοτοοεοότ. .

στ. Ε οτΙοοοττειτο @το ίάΡο οἀττιἰτοτο οί"τ Κοτοο , απο οΠΓοτττίδοποε οποιο:

οτατιοοε: τ:οτειτο 5ἱ:ιτο, Ιοοοεοοττο, ΑΙοιοιοάτο, Ιο11ο , Ι.οοοο , ο. ουσ οι να

`

.` Ρο -... _-Φ_ 77-Τζ----.=---_ζ=-πνο”

`

Με π; το. -ο

ΒΡΩ!. 8ο.

Σώστε: του

οτάιοο

Ρζοτἰτοο τω.

αμε (ποιοι:

τοοοπτετίιο ·

4-..ΔΩ.



τα - Ρ Κκἔ Γ2 Τ' Ι Ο. ο

εποε πό οοτιετΉιωπ ετ:ΣετεΠε Ι.οτετεμπετιΓε, απο Μ? οάφη&ιτε τω, τιιττΕι18

όετπειιτόοτει ετα απο το οττιπειτιάετ: τ:ιιτίε ποστ: εεεΙε τα: , αἱ επὶτπὶοε ἰΠοε τισ

ττοτεο ετ:τετοττττ1ικ Βιιττπιτιειτο ίτ:ΙΜτατεπι €ΙθΙ'ΓΠώςε ντιπ οβίρηττωη Ιοη8φ

ΡοΒΡοτιοΒ:ιτ. .

ΡΗ,Μ"Π , 62.. Ατυπο το88. πτοτἱε ίσοι ττι1:ιττο 86 ττυο.ότο.ΒεΠωο, απο ΡετἱἰίΤετ ο μα·

::ἑ?°άῖτἐΐ°ῇ όποτε ΠΙιτίτττ: όοτιπτώιιω νεοετιιτιπ ,ο Ρ:ιτττετε ἴυἱε πωπω πωπω, οικω τΡίο

"ωτ- Β ιποὶιιὶίἴοτ , οιά επιτότιτοΙοτυω Ρτοτττονετἱ , θέτει είτ εοπτττωο Ροτττ ΠεΙΡΙπΙτιἱ

τηετπἱο, ίυίττοΒοοττΒι1ΐτιι1ε οτιππΒιτε ,τό τοτε Μοτο τείδ:ειΒο.τ , οι νε:Ι Πττετοε Μ.

ΡοτιττΒοετο εοιτιωεοὸοτἰτἰοε τΡΓε Πε:ΙΡΒτουεοκοτοτετ , ποστ! Ροττο που τττοόο

:ι'οτιιιίτ , θά 86 υτ8τ:ττττβιω :ιτι1ἱεἰε 86 ΡτοΡἰιπουἱε , παμε ττ1ΠοτιτΙυε ἴυοὁετιτἱ

Με , σε τουτο: Ρτοτπετεπόοε οάττοΞί6οττάετηυο όΙ8τιοτἱε οοεοδοιπ:τη σε8ΙΞΒετετ,

ΕτΜ·π-1·ι-τ:οτιίτοπτετ τοΓΡοιτοΙττ. ΝοίΪο (ε: οΡτὶιπε ουτε πω, Μάμα πωπω αιτεΗτπι

8 ,, πο: ,ναυτια εττοτιαΙοι18ο ττττιποτε ό58τιττο.το τικΙτοττιττη. δἰπεπεπτ πο” οπωπ

Πω, ποπ ορίσω· ποτυπ οπο: ε|οέετττ. δ! Μοτο επ ψ: έιζοπττπ: έεοποποίοπέπ,ρφοπ

.απο Ρτοτπί οἰπἔπο σοβιτοοπ εἰεὅἶτοπἰτβττοιπ. Ετ Μοτἱοπο (ῖι16εἱτιο,ὶ1Ιυίὶτὶὸοτιπἰι1ἰὶ

ΕιοὲΒΠἈΖ-:ἑΙΕΤἱ Ρτοευτο.τοττ. @οτί πωπω , ἰικτιτἰτ , "οποιο πιπο]8ιτπιπτ οοπτωοπο!οτττω πο! Ροπ

2ετιετττε ω- τέβααπ πωπω, ποπ: ο οπο· , π: Βοπο πιο «κοπο |οπππτ°, που Ρεττοιππτ το Ποοππο. ω:

“ο “'88' επίπ2/οτ47τππο ψ , Νεππο ί-ιιττιἰτ ΠΜ Βοτιοτετιι , ΜΒ πώ εΙἱἔἰτιιτ οι Βοο των

φ1:ιττ1 Α8.τοτ1. 7ποίίτέο ποπ μια τἰτἔεπἄιο: ή , οπο @απώτατο :τοπίο σεπππάπο· επ :ιδή

(οποσ. @ποπ πίπιπππιπ #ετΐπτπ/τιετΙτ , πω Με τπο9βτπτπ: ποτποποποττπτ, ποπ πππι`,

οπο ρποβόΐο πετ πο: πικαπ (οπο, πο: |οπέζο πιἰποπε/π›π οι|ι€ππ:.Ε[2πτ Ποτπίππτ Φύκια/ο

τππάπτπ @Ίπποι , οπου: το||οσε: σποτ Ρπίπσφτοπο Ρομπ” πι! , οπο· απο ΜΜΜ :ποπ/ει

. πω: πατα Ρεπσπ|ο , ΡΜ πιο Ρίο2πτε Μποξ- ροποοπτ, πεΙβπε ΜΗ τοπττπ(€πτ πωπω

^' ν.Μ·εττΠ- εἰ "ποσο ἄἰτετε:61ι1ἱπ τ:ιενειιιε ΜΜΜ ττπ:.*Ιτετη αιτότηο. τ $επετείτ οτάττιτε Ποτ Ρω

ἰτῖπἶ°““°°' τεέτοτἰ , £111ἱΠΜΙΠ ὶΡίὶοΡοτειω οΗΈτεΒοτ , υτἰ εοΙΗετ:το 60: επ εΡἰΠοΙπ5τ.Ι. ο.,

,,ειττιἱτ:ετ1ιιε ΒοττειΒ:ιτι1τ, ιπἰ :ιττιπ:οτι1ττι ί-εττιιετοτυτεοποἰ!ἰυππ : δε νε:το απ·

,, 8ττιο.Ιειτοττι ποπ πιπι;τετι: , που Ρετετ€, ποπ απτο , Π ΗΜ 6τεόετοτ, ειτ

,, Ροκ. ΕΠΕ ττοΞτ!εω Π: Ρεοτ:οτοτει·π , σοφια ω. Ρτο:άττυττι ττοτττΠττοτε,ουοτπ

,, ετεειτοττ Πω τἰεΒετετ; που είΤο τοττνεπ :ιόεοτττΠΡτοτττετιι , τ1ιτἱ που εο8ττοβ

ο ,, οετςτ , :το τυπικο ΡοτΡετιόετ:τ, 86 Οοιτάτιπετἱ Ροτιάεττε ττπι€πττπάτηεττι, 86

,, Ροτνἰτπτἱε δω ἱττιΒεεΙΠἰτοτ6ιπ. ΜειΠτ: ίσο το ΡΙοτιο Πειτε, φωτο Μ οττιττκ:τ1

τἱοτε εοπίτττι1τιπτι Ιοεο , ΙυΒἰ τυἰοειτ ΡετὶειΠο ε:τΡοτή. Πεπὶους 1101101492..

απο τΡΠ ἰττἐτυττ·ι ὶιτ8εΠΪίΪετ Μεττ:ιτιι1ε Ωυεεἰιπυε,Ειιτυτοπ1 Ρτ-0ΧὶτΙ1€Ι10νοτι1Π1

εοτόἱπειΙἱυτη εΙε:ξΗοικιπ , Ι10Π2Π1Γ(1118 του" ( πωπω εστω τοτοε ττεε ττ:ιπ:ιτα

ώ: @ιτε τττοόεί)ττα) νοΙ!ετ τοτκ!εππ ΡτοΡττπτυοτυττι ίιιοτι1ω ουδτοτττοτετηττ1

ο ΒρΞΩ.Ι.;. τοτΡοικτε Δ; ἱτιὸὶ8τιοτι1ε τεΪΡοτκὶἰτ : ποπ οπτέ @οπο , 69 επΡίτ @αποποι

τίποπ ποπ/ποποτ.Βο|πιππι ποτυοτπππ τοτο|Ιππ[τποπ :ίεό?!οπο ποπ ο/ΐ τποποι σο8ττπτε. @τά

απτο: επ το: οτττποτΜ Μέ |οπέοβπε Μποστ τιποτε :Πο άεοεο, π: οποτποοϋποοίποπ ποτιπτέ.τ,

πεί ποσο , τυο! ΡτοΡίποποτπσπ :πωπω οΡεπι πο' απο πτ8πέτπτεοπ Ρποπτο··υεπο·. Νοπ #21 π·|έ

8το[πππτ, Ο τποποτποτπτπ ΡΜοτοπο οπ τίππ/ΐτέτ ποπ οπτετο τυπυεπττπτπ ,/τπδπ: οπέ

Ροττ#ποποι σαφετεππιπ π: , π: Ροβ πτπἰτο:·υΙτπ το$πίπτέτ ίοοοτε.τ , [οπο οπο2:τοπεοπ[

τοπιο” π: »τετοιο οποἰτοπτ : Ατττετι τΠεο νοΜε τεεεΡἱίὶἰε ωεττ::ότ:τη νοΠ:τειτπ.

Εκ οπο το »το οπο: πω: θα ττ·πππτο, π: πω· πο/ϋ , τποππο [τέΐο 6/2 , /οπ Ποπ: , ποπ

Μπιουτ, πιο οοτἰε›π το το πι· που: οπτοἰεπι ··υοτύποπ πω ώμο, ΡΜ πιο |ἐτ#ε, οπο

τοπικα πιο απ. Ε: οΜοοπτο,πτ Με Ιππάτππ Ρτοτποτποτίπτ πο· οποιο: :αζωτο , ?οποιο

έπ ›ποποβετίο Ποτ ππιπτέΡοιπ: #7611ίΙί0 Μαιο: άποπ , πωπω· οπο» Θ* [απο , οπο ποπ

Ρετ οβτποπ οπτπο/Εοτπ οι @το Μπιουτ , βά ο ευπά4]τοπ οίέπππο. Νεοπο επέτπ πιτποτε

βοά ποποτυπ πω” [το οπο εποτιπτ π Οοο τοτποποπο @ποπ Ι)οτο οι εΡἰίὶοΙει πι.

!οιπ1οτττ :τοσο 1492..

ΌΒΙοτοττι

.Ι·τι.ΜοττΞΕ

· ::ειτά1τιειΙΜτι €ΟΠθΒἰΠΓΠ εοοΡτοτιιε τυποι: , ία:ιιτιιε ά: Κοττιειττι , φώτο. τμή

άτ:πι

τη. Εοόοττι τοτε τε:τηΡοτε * Εοιιτετττἱἰ ΜετΠετε ΗΠιττο , ςυττιυΡετ Μ Εκτυτττ



στσ_ν·· "ή

0 Ρπ£ΡεΤτο τ ω

τισΙττιστστ ἰσνἰτστσε, σσσσ το τΡΓο Ι.σσι·σσττο, τσιπ σ. τσστωο τττσ8ϊΠτεττσ δε

(σσέττσ σστγστίο Ποτστ1Π%. Α8σσε σωστο Κοσσσ , απο Βινοτστττ οσπσἱσστ

σ:τΡτ:ττο ΕισΠε Ροτστόστ, ΜΗΝ :τΠσό στσΒτσοστόστιτσ ίτττττσισ Ϊσοτστσ όσΙσσ

σοτιίοτττστιτ. ΕτΙοτ1:ισσί Ετστσττοσ Ϊστἱοσσε βοΠ: τωεσω σ όὶίσσΙΪσ ίσο τοστι

(στο, ό ίττ_;στ6στινττ , Ποτ Ρτοΐσέτο νἰόστἰ σωστο τστσετστο σπτσσΠτΠ-σ. ΕΠ`στ

νστο Κοσπτσ:ι σστἱα ἰΠοτσιτι όστ σ:: οΒΙσόττιστστ , σΙστ ετ:τόσισ ασ Εισστσ σΡ

Ρετσστ στό καψω; Με όστστστ ΓοΠτ:τττα τΠ:τ τιττΙσσ σωστσττΙτνττει όσίσίσστστ

σστιπ τΗτε τη ίΠντε δΞ σστσοττστιε νστΓειττ. Ετ Ρσττο Βσττοτἱο: Κεω2πψοτ·ίε>

μια, έωττβ»ω πο/Ϊπε βἰττκόἐπτ: σε· ετσυττπσσ τω»φτι!!τωετ. δασειστττ Μό)! σα·|έ

πω” τττπρεπτε:,σιμω όιιτττσοπβ·τ·ο αυτ θα @πέσω τισ/τι: τ όσβόστίο έΡ[κ.τ ττ#ίσι.οτΡ|ασ

ΐΙΜΠλη. τ _

ω. Ρτἰνστσετσσόσσό νἱτεσ δεσ @πάτε σοστστττΡΙστἱοσἱε ίὶσόἱο :ιΙΙσότσε,τιο

όἱσστσ :ιΙτσΙσεισόο νοΙσττ οτόἱττἱε ίστ:τόσπτστωσττοσστπ : Ϊσό Ρτοσίωτσε σε

σΒτΙΙσίτττΠτωο στιτότσσΠ 5στπσσΠ ί·-.1τστΙτετττίδοπο @σε τιττσσο δε τοττσε οι·

ότστε ίζσσσειἱόσΙσσίἱε Ρτοτστίτοττ τ οσί Εκταση Ροττσε [σωστο , φωσ Πιτ

τΡσσε σττΠτττττ δε σοσττττοόο σοσΠι!σσόστο ΐσττόσοστ. _
στ. Ατ στα σίττστστυ Βσττωσ:ττσσπ τσΠειστΗτ:τε1 τιττΡστίδσε σίτ ρώτα στό ετο

όταισόστσ , ΐσττπσόσσ σίτ ἴσο 8τττόσ όσῇσδτσε. Εσ τα σΒἰτστἰ σοσΡἱτ Μ στι..

πιστη 15η. Ωσστσοτιστστ Ετστσττετ:Ρττττσε, τσΠεξστοτ:ι οτότστε σα·σοστ:τ όσΡστἰτσ

ἱσ ότσε, 8σ σοσπησσόστιιττοτσσπ νοττιστττιτσ σοίοτοστττστόσο Με :ετσι σκΡΗ

απο όἰἔσὶττττσε τω ΡταΪσόΙ:στιιε οστΡστσ:τε : σΒτσΒἱεισ1 σΙστόσοτ οΡσττιτσ στι·

"σε Β:τάσσσε ΠσΙΡτιτττστσ ,· δε ρΙσττωτι στ: σοτστιτ Βισστοσε Ιοσει Βασό ἱ8σο

ΗΜ σττΡστΠστ στ, νστ8σοτσ ειό ίσσΕστττ ετττ:ττο,στ:ιτ νστο τσθτιηἰτειτὶοσε φωτο

πατα: ΐσστοτ , τσοτσίττΠττοτε ΠΜ τοτσΡοττοσε τστΡετστο ΡτοΡσ ντόστί, ίσό

σσόσσ είτε ττστσοττσΙστττ, σο όσσσόστιτσ ὶσγσἴστοε 8τσ8στο Πισω ΙσΡοε ταμι

σσε. ΩσΡὶσστσε Έσω νἱτἱ ΠΠ τσΙἱἔἰοίἱίΠτιτἰ , νσἱ ότίοστί-σε αΙΉτόττ Οτόὶσἱσ

τσΠόστ.4.ε σοσἔτσἔεττσ , ί-οστστατἱ εκὶἔσ:ιτ ΜὶσἔισσΙ`ἰε Μσττιστ, σώσε όἱἔσὶτσ

τα σποτ πιστα, σωστα τστττ ίσο1ΙΙσΠττε όοστἰσἰἰ·τνσσστἰ σσἴΡἰστἰε Ηοτσ

τση, στττττ σστειστ Εστττττι Ετστηστο, Εστστάσσ όσἰσσσρΩσοσστσ€σττοστε στσἴ4

όση στιΡτττ. σ Πε:ΙΡΙότττο ειστοπτ σστσττἴόσσ :τσττίττττοσε τ τΙστ Με νσΠσστ σοσ

8τέ8:τ.ττοστ ἐιόότσστσ, :ιτόσσ πόσο ο: στ” όιτὅσἰτστσε, Ϊσοίοσσ Βοσοτσε σΒό1
ατο , στιίόστιτ ότΒσττ:ιτσε σοίΑόστσ Βοσοτσττ Ρτονισττστπ·, σιττοσσ ΪεισΪσ, κόστι

τω: Μ τιό νττ:ττ11. Ητσ βιτσττιστ ΒστσεισττιΙττΙστό ΡττΙΤσε σίὶ Π_σΙΡΒτσσε. Ρετ
τττοσσ στστοτττε Ρττωστο όστόστττ τσίόσοιπότΒ, ΡεϊέΈτοσστ Βστσίτττοότ ιΠτσττ:ιε

ΡτοτΙσε σίΪσ, ίσ τω) σσσ ΐΡοΗτιττ σΠο Ρσόὶο ΡοΠσ, σσσ νσΠε. Ε: /?σίτπυερτο

[διο σκτ/ἰτωστ·εω (9 /σΜΜπατ|οπσ όΈωτιυτ , τσσιστσΒ:ιτ , [ασκ σε βεπτήστοπυκ σα

Μπεστ, Ρστότττο απτίωσ πρι· Μτσπίτισ ασφιϊτ·έτατ , Θ" εσωτπάωτ αὅόιωιτἰοπσ τέστ»

σοκβσιιππί @σπα , «τω» τ6ΜΡο7°α|έ μέΪκπι άΙ87°ΜΜ2 ποστ: Ρτιπιτε»τατ έπετ·πόΙαυτ.

Ι)στσόσ τσότστσ€τστο Ροίτ ειΠόσοτ τισσοε ττσΒοττο,:ισ σοσίτττστ:τ στίόσω τσκ:

σοσόττἱοσἰοσε ίοστστστσ , ἴσο τ1σστσττοσσ σστνστίο. σοστΡτσΒσσόστσστστ στι;

ωτι1όσιοσδστσόοσα ,- σσόσσ ίσσπστ ΡοσττΗστε οσθ:οττιστο σοσθτττιστ:τ :ισσο

τση. κατ:: τ:τσόσττι :το ΡτοΡσ τσντισσ , ὶττΗσἱτὶε Μσσ τοόσ Β:τοτττε σοστσιπτοστ-_

οσε τοτο8 πωπω όσοε, οικω όσοοΐσττ :τοσο ιτισσότπἱττὶίὶττιτὶοσὶε [σε τΙσἱστο

ά ττἰἑσίὶτττο. @τττιστΙστιτσ όσττσε €οττσ οσοι σο Μαη σίτ. Ετ €τειντι1ε Εστο
Βατ 'πω. Ρτιτστ , ποσό Ετστττττ:τε εισοΠτοστ, Ϊσό ΓσττσᾶστἰεόίΪσεσΗΙτοε, ΡτισΙστο

Ισίττιστττοστιτ ότι ντσσσοττστη φττττοσσ1 τ όσοε Ρωτώ ειστσ €σσσστεττ βατ

Ετσστο-,ΈΡττσστΡσε τσἱ τττοτοτσε οτ ετσΜτσδτοε ἔστίΪσ, πόσο σΠστττ στα: ιστο

όστη , ττσΠσσ1 Ρ:ττστσα Ρτστ:τττε ττιττοτιστσ ΒαΒσ.ἱίΪσ, ( σοε εισαι ΡΙσε οσσΠτ

ίστε :ιτιτ:τοστ.) ποπ στστττοτσσι ίσοτστσ , ποπ ΙσΒοτστττ. ντόσσόο. στα τω: α::

σττΠοτισ :ἴσττΡΠτ Εσίσοτο ΡτἰοΙο, δ! Ι:ισοΒο Ρττοττ5. Μ:ττττστ ΟΡἰτστἔἰἱ. Ατ
τιττττσσΒσσσό σσστπ τσίαΡὶσἱσσε , σστσε εισαι τσέσστσι· οτττσἰετ, Βσσσ ΜΜΜ

όο!οτστττΈσσόσ τστστίττ. Ποσόοιτεινττοισστα στόστιττοττ ΗΠοτσστ πω, ό: σοσ

Τ0ΪΪΪσ 5. ᾶ

Τοπιο Ι. Απ

τω. ΟττσττΞό.

Μ» 3.σαρ.ττ

Οπα ΪστισΙ:ί.

τω. τ; λπ- Δ

σιιΜΣ:ττω2ό.

Μ» 3. σειρ. τ;

Ερὶ1τ 47.1..

ΤοΠ1. ¦. ΑΜ'.

Ωσπτσἱότ Ι. 3.

εφ. τ..

1Βτό· στη»

ο @θα σρΗΪ,

δ”. δ: (πμ



:αϋ · ε ΡΚ2ΕΕ.4ΤΙΟ. `_ > χ

.·Ο:41.ίαπά» ΒτεἐπἱΏΜω· Μεφω , ;ιυόεοεί;ετε , εοιεΠΠο , ΓμειεΙτ;ιτἰΒυε ἐπὶ: , ἔ0Υε1ἰΙἰἱε εῇι1ε

. επκίε:ε (πρ: ΜΒΜ, απο; ε ΐιεωωΙε ΡοτιτὶΗεξΒι1ε ὶπνἱε;ιτυε, σώσω: Μπιτ: ·

ω;μωμ ωωβςῇ£ε ε1υηι11Ρ1μ;ἱιηὶε. Σεβ 6::οτειι18 ποπ Μπα! Μ Ξι·ΙΜιευπε

ἱΪηἴεὶΡἑευὸιιω οτιιτε , ίηνεέ]:ο τεϊπεξε ειρΞωο. Νοςικ: πω, πό σε απ”, ἀε

βάεω:Μωεω :Ι2Ηἐ111ὶΙΙἱΡο;-τυε Πο.:ἰοιπωτι , :ρεφ [Με μιεΞι:ε νοΙιιςιτεια: ει»

ΡεοΒοηςΙΙΙΤα, όΙω1:;ετε ιιΙΙο Ρε6`το Ροτεεω τ ;

1πωω»πω. Μ. Αηποε βετ; άφεση ΡτοτεΠπ Βιιίο: ἴυΡετἰΪεεΪΩἱτ ΒΦΙΡωσι1εέ δ; ςιιαπΜε

,,ἱιιΙἰτωὶτ_;:ἱΒιιε δ: περτωε νειτὶο εΗἰςετεωτ. ( Νο.ιτι μετα ποάοίδιε [πρόε

οτα. ΜΑ ,ρεεε εε ςΜτε8τ;ιε, ΞιποΙςεεΒἰΙριη μηὶνετΠ εοτΡοτἱε ΜΑΝΗ” , ειιάέτιτε όοΒίε

. _”Έίτατειπ απο δωο ευτὶε άσετπιτ. ίὶτεππἔυτὶεω ε:: Μεσα νεύεσω εωκκιπε

,, ετἱε.ω Ρώυπι [Με εκττειπἰε @τα Για εΠεβυε !:1Βοτανἱτ,) Με ειἱΐυαἱε τ1ποτἱΒι18

_6ε ες:ειετ:ιτοεδρο νὶνρωὶΞ παμε οι:ιτηυ:ιω άεΒαετ. Με! δέ πιστα :ιτιὶωἰ εστι

θετ.πωι , ταεπει νἰπιπε πεο:Μ[Εττ1οε ΗΙοε ε!οΙοτεε ΓυρετειΒειτ , στ Με ίἰετΡοτε

γ_ὶίΪ1ε Πτ, κα: Ξο€επιὶΓεέτο, σα: βηκτπειτἱ. Ροττ6 ίεετατιιτυ Ιὶιτετετιιω ]υ8ἱ

€ε:Ωά»;ε:; ωεόιαι;ιοπε πετεο.Βειτ.υτ, ὸιίΪοὶνεςυΡιοΒεε6ε :σε απο απιΠο. 9ιοι:ι άεσ

Ωω; πωσ: εό6Ρευε ::ίΈ :ισηοφ.5. άεςμρρ ίεΡειωο ΒειΙσπόιιε ΕεΒτιεατιι , :Δωσε

μαι” ιπιοιπ ό: οᾶοἔὶιπρι.

'εραιω:Β[Με η. Εκ ερείΕοΙΙε [Με , ςιι;ιε :πιο ωἱιπιε εΙυ-ειτη φερτο; ττιὶΠσἰί1 ί.εια:ι Ετετπο

&ι·νωί Μ:: ΜειωΙοοευε , ςω;ιεεἱ;ιε ψ:οεΙεώρι Ρ_ουΙο :απο Ιεεε:επ , 8: τγΡἱε

ίιπιππο ΜΜΜ ωαιμὶεως Ρ-ήνειτἐε βιωτΠ:υε .Επε:οΒί Βή:ήεοΠε , Ρτὶο:ἱε δ.

ΜπιΜ Οῖρὶ:ετἔἱὶε Μ Με εεβατιπ ερ-&.-88. ΗΜ πι. ἐΜ230091μ3. η. Ρε

Β:ιι:ιτἱἰ. διάέπ απέωυπ Ρπωε ΟῇτηἔῇΜ , επε1ιι1ε , μπώ ω:: επωσε, ει: μι:: εμ

βο!α"=Μ κο/ΐταπω /ωπύσε @π 2υερπηεποεια. Πω ΡτοΡ:εσ°εα »Μέ :ιας/ΜΙπω,

Μ! ΜΙ” @τσ/Μ Ο επεραι7]υπα»ι εοη·τ:επίσ , ο:ει‹Ρω·Ι μ/[άπε ίπ εἰε|:ὅσπεἰΙε Με, μια

,σα#ΜικΜ άσπρσιωπέμ μπατς·η. ”ζ/τέι92728 [τμίάεπ ιυφυ·@τε , απ· «Μακ :και

ιεεὅ|=ὅσπ#ὶσ ΡΘΜείπετεπ , Με!» _ιἰΙε ›ωόΐαςαε· μήοπ·»άο φρπ , ω» βια· πιω Ιω

τωπαοάο Θ· βιβοπ , επαεωιφε @Μ αρέσει:: πεα/?εωε , 9242 ἰωπέτεα οπαω·εύωτ ,

- ιιο(€οιω. Ε: ΒΡΗΙοΕι Γοεμιοπτἰ ΜΗτιΜτωΒοε (Με ΓυενΙΙΠως:, ο; ΓοιοΒ:ιε:, ελ

, ο(Μ6Η Ιυάειτε , εΙυεεεει.ιι· Μπα Ρτοοεάε:το €εϋτ1οηεω , "'/υπιά :ΙσπάΙωκτΙθα: 07 ΙΜ:

€5ΐ:ώΙ84· θΙφη[Βη9, έ? ίσπρτοφοπι:ακό?οτε.

όξω ς(Σπή_ 68. Πε ερἱΙὶοΙ1εΗΗε , φωτ ττιοὸοι·ετἰ_Πῖωε Πω: , ιιτίυ_Ρετἰυεὸἰκἱῳι1ε,Βἰο

Με· Ρετειὶυω εΕΤετνεΙ ρευεεεετα&ειτο. Ε:: Με Γο!μ_ιυ εεε άεοετΡΠτ εΡἰίΕοΗε, (μπε

€επετώεε ί·ειΠΡΓοτει, _ειβ ειστιο πἱτιπἱτιιπτ 148ο. Πωσ. απο π:Η19τ εἱε ΠΠ @Η

ΡοπτὶίἱεὶΒ05 ΚοπιαΜε, εμε Με ειΠειε οεευ_ι·τωτ. Οειτὸὶοεἰεε ετὶωπ πιιι!τοε,

8›ε άἰνετἴετιιω εεεΙρίδειτυπι Ρκείι:Η:ε , επεφκ Μ Με Ρεττυππ Βε;το:ἰιιω Ρα·

όιωτιοω, ε1ιι1οιιω υτεΒιιω-τ ΪειτειΙΙἀ;ιτΙΠῖιιιε 3 Ιἑ:Ρὶυε .ροππω:ιιάειτ. Κοπιειι1ε:

(εά1ίΕττιΡα όενοτι1ε , νε! Ιονἰατεε @σε ΡτοεοὶΙ:ιε Μετα-π 6: ἀεΡτεεειτυτ, Μω

9ικ: 66 ιιοίὶτειιΞΒυε,εε1ευἱ,τι·ρ.οί.ΡοττειτοΜε ΙτειΙὶειω ΒοΙΙο_, κει:ιιιιτι ΝεειΡο!ζ;σ.

πιστη πωπω ίωΒε:8εω αποο_:."6. ὶπΪωίἰοτ ριιιαΙο «Μ, φυση-παπι .το81ειε θει

τοΗ ΥΙΙΙ. ν1τευτεε παει ίξωσΉ-Ρτεπά1ςειτ. Α8ὶτ Ρ!ετυπηικάε οπΗιπε ί-ιεὶτε·

Βι1ε. Πω νε:Βο. ΦΡὶίὶΜὶεΙΙ-ΙΙε που μπαι-ω ΠΙυΠταπιπ εφε Με ΜΗοωι , Επί

04ΓΠ2Ιεω19068 ;Ρ£8ίἔτ£ἰω,ῳιοὸ δ! όα: Με άΙόΕυιω νοϋπι,εΙυειε :Μάο απ·

ΜΒοπαιιε. ώ

Β. Μεω, 69. ΡοίΗεωο Ιοσο Μ:: ίε:ίξ οίἔετιιτι: ·ίδΙ.ε&κ Μεσοι ορείΕοΙα |ΕΒΜΗ ΥΕ

νπωκ”5' τ€τΒὶ€ΗίΞ3› ΟΝὶἰΒἱΒ €τετι·ιππ 'Εκτώτατυπ1 δ. Αυ8πίὶὶτιἰ ΡτετΡοίἱετὶ Ξ8ΩτιειαΙὶε

86 δ. Κ. Εκεετἀἱτιειἱἰε , ΤΒοπτικ νοΙΩεί ετὶειτι εεεεἰὶπεἱἱε , 8: ΑΙΡΒοέιίΞ (Ηπα

»Η νιιΙ8ο σκετο» ΟτάΜε ΦταάΞε;ποτυω .ὁεΡΦοὶ£€ι1οἱ:1τἰἱ2ΡορεοΙὶοἰ. .Β8Μϋ

νΪτ©£Βἱ©0ῖΗ8 ·ΒΙΟ@ΠΩΜΪ2Μ,.ᾶ απο πειι:ι:τατ 86 ΜΜΜ άοικι Με Ρτἰπιἱε μα..

€Η(38νετ ἱ.Ρ[ε ΑΙΡΙΤΩ0ί08 (Ηοωτήυε. ,,ΒΒτάωειοι1ε.ουτοτ,ὶιιεΙιεἱτ, άοάι1ε 8ε

,,-εισφειπε ὲῖ8ἱὲὶ-118 : Νοπ ΔοΕυπ , ηιιΙ @ιτε οὶοεμιειπὶω νο:Βοι·ιιετι 8ε Επι

» εεπτὶετ.υπτ $9Π©Μεω ιΠχεκ1τ. βιηοενϊε 8επει:1ε ιιιιὸἰτοτεε ,κάοθ:οε , Μπάο

σε ας” .ο ΙΒΜ9%ε ΪΜΒἱιΩειε, ειικοε:ε, .Μια , μάικ1Ροε, ΡΙοΒεἰοε πιιιΜ:Βατ , ΜΗ.

Ζ



ΡΚἔΡΜΤΙῶ μ=ὶ_”Π

@αμε ειιιιιιι πισω , ειισειιιιιειιε-νεΙεεει ιιιιρεΙΙειιιιι:: Κέιπ ει·ιιιιτ ειιιε ιιειΒιι,Ϊειιιειιιιιιτ ομιιιισε,άιεειιόι νιε ιιιειιιιιιει ι εοιιΒιιεΒειιειιοιιιιιιεε ει: Ιοειεοιιιιιι- !Ε

ει” :κι ειιιτι ειιόιειιιιιιιτι , ειιιοτιιτιι ειιιιιιι οτειιιοιιιε ειιιε τοττειιι:εετεεειΡιτ6%

ιιιιιεειιιιιιιιιε ιι νοιιιιίΐει ιιιιΡει!ετε , ξεεεΒιιιιιιι.- Αειο!ιι, ιΕ3ιάιιιιιιοτειέοιΒιια

δε ιιοδιιιιιι,ιιιίιοτιειιιιι,ΡΒιιοςοΡΒιιιιι, (ΡΒιιοιιιειιιιι ιιι Ριιιιιπιιιιιι,) ι εοι -

Βιιιιιιιι.ιε ιιιίι8ιιειιι Με, !ιιιΒιι:ιεΗειιτειεειιιξ (ε!ιειιόειιεειιιι, θιεεε:ιιιι, ειιιἰ

"Πω, Ετω[ειιω φωτο οριιιιιε ε:ιΠιιιΠε. ΜιιΒιιι ιδιιιιι·· Ρτειιι είΪε όεΒειιι: ,Ρειιι;ιοτεε τιιιιιι »κι εΡιίἙεΙπ.Εειε Μεβιιιοτιιιιε ΝεεΡοιι άεί.ειιΡίειει ε πιει: ι·

ει Ετειιιιεεε ΑιιΒιιιιιιιιιιιιι εοΠεεΈιοιιε,τιιιιιιιι οιΡί:ιιιι εΐΪε εισάιιιιυεςυε 8 εικτ

Με |ιιιιε!ειιιι· ιοεο ειαιιο, 8: τιιιιιιιι, ιιιειιιις ιιι8ειιιιιιιοιιιιιιιειιιε, επεσε ιιι-α

Βἔμιςι τεΙιειιιε @ι_ιιειιιε. Κουκ: κι Αιι€ε!ιειι ειΒιιοτιιεεει Με:: εεε τιιιιιιιι-α

Βήμα νιιὶι , Ηιίιοιιιιιιι ιο. ΓιτουΙΦΓΠΙΠ ι [€ΠΡθητ12φω ο “ω” ω..

ι·|ι(|;.ι7.:ιά ιιιειιτειιι Ρι:ιτοιιιε,εΡιΠοιετιιιιι Βιιιιι|ιετιιιιιι :κι θειει·ιεΙεπινετιετιιιτι

ΗΒιιιιιι ιιιιιιιιι, όινειίετιιιιιιιε·όινειίεε !ιΒεΠοε ἴειι , Ηιιιιι: ειιτειτι.5ει·ιι

Ριιιιιιιιιι , ιιιι ε8τεέιιιιιι ιιειΒι Πει Ριεεοτιειιι , πεζει βιειειιιιι εΕ8ιόιιιε.“ .

Ι:ε:, ω, ιΡ6 8ειιιιιιιιιιο ίειιεειιε, α" με πως ό! , :ιιιι ΡιοΒιτειιε εεε Ρτι1- κ

ιιειιιι:ιε ειιι.ΡΡε Πει Ριιιιι τιιιι , οι: ριε:ει:ιτιι Βάια ιιιιι , ειιιιι ιιΒιειιε, αυτ;

ιιιιιιιιιιιε 5ειιιε , εεε ι:ΙεΙιετε ?εεετιε, ειιιιιιιι ιιΠι νειεεο νει τειι€ιο όεεε:ιτιιιι8.

Ετ ειιιΠοι:ι ε. εειιιιιιιαΙι ειιιιι εοιιιπιειιεΙειιει τειι€ιοιιειιι Πιειιι ιιευά ΦΙΛΗ”

ΑΡιιιιιοι Ι·ιοιβετε δετιιιιιιιιιο Ρ:ιτεε ι τεΠει:ιιτ, ( ιιιιιιε ειιιιιι Ενιιι:ιιε εεε ιοι:2 -

εριεεω ίετιίιιιιι επε ιιιΒιιτει· , ιιιιεΙε 86 $ετε.Ριιιιιι Ρ:ιττιειιιι ειιίειιιιιιε.) Βια .

ιιιΓΡιιι:ιι, ειπε-ει: , ιιειιιο 2ι:ι1τιιι83 Η ιιι€ε: , ιιειιιε ιιιεΙιιιε ι Η ΡιοΡιικ.ιι, ιιειιι0 ζ

:ιεειιι:ιιι.ιιω Η ιιιιειιι ειιιοιιι, Πωσ ιιιιιιιιιιιιιιει Η ιοΒιιιιιτ, ιιειιιο.ιιΒετειιυιΜ

Π τειιι ειπα, ιιειιιο Γειιιιιιιιε; Η νειιι:ι Βιι:ιτ, Μαιο ιιβειιιιε, ετι.ιόιιιιιε, εΙε8ετι- κ

ιιιιε Ειε-ιι.= Βιενιιει· ιιιιιει·ιιιι , Με ιιιεει ιιιε ο-Ριιιιο Μια: , ΜΗ :ιιιιειιι ιιεε02·@Παω ιιιιεεω, ειιιάειιιιό ιι€ι ειιεττειιι, Η ιε εε2ειιόετιιια:Πι τει, ιιιιι ετε:ιετ

κι, ιιΜεΙιιιιΠιιιιε ρειειθειιιιι επι Ροτεθε.“ 5ειι ιενειιιιιιιιι ει!. 2Ε8ιάιιιιιι..νι

ω θα ίε:ιειιι Βιιιιιεειιε οιιιιιιιι , ει: ιρί-ο ζωο ιιι ι·ειιΒιοιιετιι ιιιεϊεπΠ ι.ΒΡιβοε

ιι κι. ΡαειιιΒιι. 5ειιΡιει είὶ νειο Εεεε ειιιΠοιε Ροΐι: ειιιιιιιιιι505 Μάρ

θιιιιιιιιε, ει” εοιπ:ιοιιεε ιι:ιΒιιιτ Γεια ιιιιιιιιιιι ιιω,. νιιιι:ιε εΒιβέπ Φινιωτέι Έξι? `

[Με. Ε ριίξοιει ω. αει Μειιιιιεειιιιι θγ-βειιιιιιι , εο·ιιεό?ειιι ίε οτιιιιιι ιει28 ι φα έ;

Ριβιω ΗεΒικοιιιιιι εΒόειιιιοτιιιιι ετι::ιτιειιιιιι 8ι:ιιιιι εοιιιιιιιιι:ιεειιιιιι, ιι·Ξιι·ι .

πιιιιιιι ειόόιτειιε Με οιιιτιιβιιε Βιιινειιοτιε ιιοίιιι ιιιγΗειιεεετιιιιιετι.ιι:ιιι€ ειιιῇ

ιιιι·ειιιΠοιιι ιιιιιιιιει Μπι εφε όεάιί-ΡοβιιοιιειειιιΡοιιιιιι , ιιιι οιιιιε ιιιιιιιι ιιιιιι

εοέιιι.ιιιιιιιιι 8ειιειε τεἔειτιιιιι. Ηοε ιιιιιειιι ιιΒι·οε νιώσε (εμ: Μεβ1ΠΟΠ19$ι

ἰιι ωειιωιιι-ω Ριιτιιιιιι ΑιιΒιιΠιιιιιιιισιιι·τιι· (ετιιΐι:ι ]0ιιε00ι8 ΦΙΦοΜΒ008ϊΜι

ειιιιι ειιιΒιιίδειιι 5ειιΡειιόιοεί·εινειιοιιιισιιε Ε; επιειιό:ιιιοιιιΒιιε. Ε· . ·- υ έΕ"ΆΞ- Μ.

μι. Νοε !ενιιει είι επιιιίειιιτειιό:ι εΡιίιοἱιι ι..ειιιι @θα ιΕ8ιόΙΠΒι (Όωῖ ωῇἱώ

ιιιἱίΪει; ΗΜ ιι ίιιιιιιιιο ΡοιιιιΒεε ειιιιιιιε ιιιι Ι·ιει!σειιεε: Ρι·είιαιιιιιιε ιιιιΠιιιιι Ρο·

“κι Βιιιι_ίιι:ιιια ειΒιεεξιοιιιι ιιιειι.ιιιιιειιιιιιι 0€€Γϊ14 'δω ςΡ“19Ι3 ω·@θεοι Ενώ ι.ιιιιόεε ε [ε τειιιοιιειιε , " ειδ ιιιι·ιει·ετιι τε , 10(1ωτ - ά ΠΊωω ἶἔΠο‹Σ

εεεειιι , ιι€ειετιι , με πιει! ιιιιιιιιε ιιινειιι_Πεειιιιιεεε_ιιι; @οι εεοάιΣι3ιει€Ρ '95 ι α

ΡΙειιιιε σιιιιιι ει: Ρ:ιτιε Βιι>ιιιιιιε ιιτειιιε εειιίειε ΙεειιιιιιιιιεΡιεεεει κι εοιι ειειι. α

πιει: , ειπε Η ει» Ρει!ειιιι ίιετι οίΪειιι, ιτιγιάιοίιιιιι ιιιιιιιιιιΦ 10άι©ε:ει. Αι ιιιιιιιι

όιιε :ιόοτ:ιτ τε @Με ρποιίε 6ιωω, β ριιικάιυπ ππωεψει ίπετε:πηακιωκ :εἶπε

[Με άαπωωιπιπ μιωιιιικ ? 8: ίιιΕ› Βιιετιι εριίϊ012ι" ΗΠΨι› Ρ" Μάι ΜΜΜ 1 _ ε

ιιιιιε : ιιε ιιοειε Μειιιιιιιιιιιιτ , ιιιιιιιι Βοιωτια ίιιιιι , ιιοτι κι ΓγειειιΒιιε. Το α' Τιέ;ιευιιι.

Π (με Με ροίΗι:ιε ίιιιιιε :ιιιίιε, ιιοΠ:ιε είισ._ 5ιε ΙοειιιεΒατιιτ ΨΗ [ω Μακ

άιΒιιιΠιιιιιιε ειιι οιιιιιιιιιτι οι·ε Ριπόὶεειιετιιτ._~ | - μ. 4 Δ Μ ἐω[2ἰ

7ι. Αιιω Ριοιίιιε ιιι€ετιιιιιιιιιιάιιετ:ιτ ΤΙιειιιιιε νοΙΩει15,εετιιιιι;ι ιι Ε οια- ΐ)::22%.ιε

εειι_[ιε, ςιιιιιε :ιτιιΒιιιο Ιιιιί'ειιοΓιιιιι ΑιιΒιιεε ίειιιΐιιιιι εεειεπι ιει·ιιρεθειε ιιινειιιτ. “-5[$$ιωΔεε

Εμ” ειιι&οΙιε $ιΙνείι:ισ Θεώ, Ηειιιιει νιιι. εμε Ι.εοιιειι> Χ. οτειιοιι πι· Βια. ·
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ν0“2πο

Βο ΑΙροοσ·

ΐο Ετιοστττο τ

(σττοσστσι·, τοί-οσο ΑσΒΙἱοοσο.ε το ΙΙστοοσο @στο τστο οσσόττοοσίσοοττοτεε

οσοττσοστ ,σο :τουσ σωττττ οπο. ο:: οτε εικοσι ΕΡπτσΙτε όποττττσε οπο: :τοστ

ΗοτΜ:τττστο δειποΙΙοσίοτη, δ. Κ. Ε. σειτοτσε!οτο, οστ στου ΑΙο:τοττάττ ντ. σ.

Ηοστττ:σσπ ντι. σσττοἰσε τ Ετσοστότοτποτσοε Βεττοσστοτποτσ σοτσόοοοοΙο

ποστ οστιίοοστσε οσοττιτ , σώσε νσπεοτ τσ:ιοοτοειττσσο τετ τστΡσπσ , :ποσο Ηοτι

τ:τώ τοοτε :τσέτοτττειτο σο οττισΙσ ίσο όοτοέτστο οπο. Ετ σο8σττστττ Ποιά νοτ

ίξοσε τουτο αποτο ο·τοίοοσοο:ιτοτ , στ τσστοπτπτστο ίοττοτ , 6 νοΙ Ρ;τιττστττ το

τ:τττοιτοτστττποττσσεττ οτιτὸτσοἱὶ-ε Ισότοτστττ σε τ:σσόοτοττο.ττο. Τστττ νοτσ σεισ

ἴεοειτστ υ Ρττντιττ·οσοτττ @σε τοοτσισ @σωστο στο.:τττττο τστοσοτο, τττττοττοσο

,, ίοσόττίοτττσισ Ροσττοσοτσ,το οτε οσε: ώστε ττιστοπειττ σοΐοοσοσττπτττττ ἴστ ΗΜ

,, οστεο τσε:τττσο οπο [τ:τοοοτ,ττ1στοστσοσ 8οτοτο,σοοσο οοοοπτε τσί]ττίοτσποσο

],, ροττττσστοσε σοίοοστ , τοποσ ὸτπἰοτΙοτο ἴο Ρττοοοτο, σε σο στο το ότοτσ Γασ

ε, σο: στποττο; οκ οστοσε σε ίσοοάστεττ·οστ, τττοοττ.ειτσ νοΙσο οπο σοσττπιττοστε

@σε οττσἴτιτσ , ουτε νστοσ ΑΙΡοστπτ Ροττστ:οττ τσ·[.οοσοτττ ὁοσἰτσστττ τ:οστστετττο

στ, εστω σττοσο τ:σσίοΙσε τστποτ ,τιττττοστττττ. Ρἱσε τοττο ίσο Ητιστττισο εισ

° έτοτττο.ε , ΡΙσε οοσοοπτο σΡοε ττοτσοστο οσοσοτο, οσ:ιτο οσοσοοοτ :τοσο οσ

τσίττισότ στττττοσ. (Σοττο Βειττοσοτοτποτττ Γοττοτσ νσπα:σε στσοτοο:ιτ, σοοσο

στΙστττ το τοαοσσ :οοσεΙοτττ ίοίοττοτο Ροτοτοτ οστοσ ειτττοτττοί!σε. Ητοσ, ειοοοοτσ

όοτοόΈτσστε @σε σσσοἰο , τεστσ 8:τισοτο ΡοπσΓσε οίτ, στ: το ίοίο τ:οσττσοτοτ.

Ατοσο το τσουπ ίτττοαιστ , οσ:ιε ο νοίτοοτο οττοτειε @οποσοο ντοσττττοττο Γστο:=>

οτ. $τοστοαιτ ττ1τοτο.οτι ,,σΡοτειτο, οσ:ττττ το τσοττττίοτττει Αόττ:ιστ Ρττνετττοττο

,, Γοάστοττσοοτ τιττοτΡοίοοτοτ, στ ίοτοστπ]τστ σωστή ίττἱ ποτε το&τίοτττσ σο.

,, πόστο οστττσΙ:ττο ίο.ττεθοτοτ, ίστιτσ οτ ποτε τΡίτσε στο @σε οτσσοσττ:ι, οἱτ·.

,,οσττποο&τσσο , ἰσΒτοοὶἱοσο ειτ:σιστττο σΡΙστοσοτσ τσ:στττοστσ το τσσόστττ ἴσ

,,Ροτοπο. Ατἰοο στ ττοντίΠισστο οσο @σε οπτοτστσ οοτοτἰε στστττοσε ειστοοετο

,, Ρτο:Π:ττΞε , οσο τειιττοττ ΡΙσττοσε νοτοτε οτττσΠττ, οστιτσΙστο τσΒοσε, σο. σοοστττ

ττταοσίτστοσοτο οότοστποτ. @σάκο , τσοσττ , τω» Μο ττοτττττκ , τω» οπο τοςΜ

Μοτο/τττττε .το/τοι , (Φωτο: τπ3οτττοε Φώτο άοτυτττοττοτττ οοοτ·ο , οπο ΙΡ[τττ οοποπτοΙσπ

Μουτ το: [ο τοπια ριιΜκτττωτ |τιστάσττ,ιττ ού σουτ! απο” Ρτ°οτ|ιι: τι|τετττττττ τοττβουτ

άφτ·τοέτίττε τττ.ι]τοττιτίτ το [ο σωστο, το πο·υ#υτττ |τττοττε Μιά ·υεττε τιτἔττοτοτττἰε

τυττἰοττττ·, τω” ο·@ΐττιτττ Ροτετττττοτοτττ αΪτοπτώσοφ|τπ3 [τ/Ρταιττ τπτ/Ρ, ρπε/τττττττ αυτ:

ποττπήβάτίτπωτ/κτ |ιτοτἰτττ ρδττφωτ , Ρτττοίτττττ#ωτοκο εοπβίτοτττ ίσου το/οτττ τω·

ω” , [τοκ ροτροτιτο Μέτωπο. ·

71. Πο ΑΙΡοστπσ (.τ:ισσττίσ ττοοσο @σε οοτίτσοε άτπτοτΙο :τότττοόσω οποτ,

Ρσπ οσττοτττ συ οττττσο σο οτστοτττοτσο στ τονοτοτκοίΠισσ Ροττο !τιτ:σοσ εττω,

οτοΙτοτοοαιτττ εεττ στάττττε Ρτα:στοειτοτστο , @τουτο σσντ οποττο. Ο οτα το.

τττοσ όσο οπο (Πο.οσστσε ορτποΙο τ. οοττττττοττιστειτ, οστσε σσΠο Ιοί £ιστ:τ οΠ:

τσοτττἰσ τ κι” Ϊσὶοσοτ σο· δο/τοτρΜΜοταΜ ρωτήσω: , οτττ οι· τττοττττώτιτττ τιοἰΡοπ·

τοΐαιττωτ σοττποπάοττττττ , τ1ίοσο :το Ρτστττ ν. δε· οοτσπι :τουτο , οπο π: /οσωτ

τω». ΚοττΜ, ττττοτττοττττττ τοτττρἰοττττττ οττἔἱπο$ , Ρϊοςςέτοβι.9; (ο το: ποταΜ ττ€τ.ττ οστο

ΡΙοττσε το , @άστο Ρσσττοστ στοεισόστη. (ο1τιστοσετσ [σίοτο:ιτττστ , ΡσΡτοτἰο

και οσστ: Ιτοτσττι , τοΐσττι οπο σο εισττοσττοττοσε Κστο:ιστε σΡσε, οσσεἰ οεισοττ1

1ειστοιτστ οτοοστοοαι ο:: Μο.οΙΙΙσσττ σσίτττ Μσίοοσ Ιττιοτ:ο. ·

Ρο!. ι. Μ. π. Ωτο&στστττ, ο!. Γττττ&στττ. τ. το Ι. 6. π” ίσο τττοττΓοσι Ι:τ·ττιεττΙστττ ποσο, Ι. οποσ τη» ίσο ισοτποστ με

ιστπτωττ. ο

στους
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ὶἰ].ιιέ "Μέσω δ · 494 ΧΚ σέεκπέσυη ` έ. 576



τΝοεΧ ετ>1ετοι..Ακυπ Ηιπυε νοι.οΜ1Με.

«Μ. «έΡ:««σά«ω 8«Μ«σωπ 3 377

όενἱῇ. «έ σκοπέ"# . ;79

ΧνΠ3 «έ σακάκι 3 58ο

χἱχ. «έ σ«πέσω 3 581

χΧ_ «έσσιωέσω -3 882

Μή. «έ σ«ι:«έσΜ 3 38.3.

.--έ

Μπα Χν111. ΑΒ ΠοοΤ1εε1ΜΗΜ

νὶ1°ι1Πι Ε.ε:οπ:ιτάιιω ]ν.ιίὶἰι1ὶο.ι1ιιττ1.

 

ΕΡϊΠ;οΙ.ι 3. «έ Ζσ«««νέ««σ ]:9'ϋ«έ«««υπ Ραπ

πω: , ;83

«έ σέπιέσπι 3 ;8ς

Μ. «έ Μπέκι: , 388

ἱν. «έ σ«σ«έσω 3 . 389

ν. «έ σιυπέσπι , 330

ή. «έσσιωέσω 3 39;

νἰ]. «έ σ«Μέσω . 393.

νΜ3.«έ σ«σ«έσυι3 393

ἱκ. «έ σσιωέσω 3 39.3

Χ. «έ Μπέσσυ 3 396. σ:

Χῇ. «έ "Μέσω 3 396, ο

Μ). «έ σ«σ«έσω 3 398

«Μ. «έ σ«»«έσω _. 6οο. ο.

Χἰν. «έ σ«υπέσω 3 6οο. ὁ

χν_ «έ σ«σ«έσω, 6οι.Β

«ή, 6έ81«Μέ8Μ3 6οι.ο

χω. «έ Ρ«ΕΖφριπι 3 - 6 ο 3

' :ενὶἰ3. «έ:Π«πσώπω έικσΜ ?σπσ2«Μ 3' ' 6ο.3,

 

Ι.ΙΒΕΚ ΧΙΧ. ΑΠ ο1νΕκεοε.

ΕΡΜοΙ:ή. «έ Ρ|«σἰέπιπυ 3 ως. Β

«έ ΡΙ«σίέσωπ , 663. ο

ω. «έ «ω. αν. ιι

ἱν. «έ Ου; 607. ά

ν. ΝΙσσ2«« ωσσέ-ύ«««Μ« , 668

ν3_ ]«σ«θο «Πέ2ώ·««έσ 3 609

γῇ. «έ ”δω·Μέω , 61ο

Μ). Ρ««ιὶ«« 0««έ«!« !σ3ς«ω Βυποπίσπ36 3 ό: ι

ἰκ. έσω” «Μ«ιέ έσ Μέ.: 3 6η
γ χ. @Μη «ο 3 6.3

ή. Λές«/2«« κι«π«σ«σ 3 6 . 6, Ι;

χξ3, Ε.«..«». «ἔιύ««Ιῖ|«|Ζἰ:·6'«/Μἱ , 616. ὁ

χϋ3. £2έσπι Ε«Μί«σύ2« 3 617. :ι

πάν. «έ ·υ2:«ω ἰίΖΙ4##σΜ Β«ρω«ω 3 6ι7. σ:

«Ν. «έ Ηέσπ«η«κιυ« ω«««σύπω 3 619

κή. Β«72|Μ|υΜ«0 έσ Μ««σσ-0«π«.ἱ«3 6.20. :ι

«Μ «έ .9:σ3έ««««ω Ρ«σ«Μπι 11«σ««««υπ3 61ο. 1:

::νΗ3. «έ σ«σ«έσπι 3 6:.ι _

Χα. «έ σ«υπέσω 3 62.2.. 'ο

ΧΧ. «έ Μ«σι-«««πι Ρ«π2«»› 3 6:.:..”ά

Μή. «έ Μ«τἐ«««ω 3 63.3

Μη. «έ Μσπἰ«««ω 3 62.33

κατω. έσω” Ι««!« «ύ««ύ δ”. Μἰσ|›«σἰἰ.»· «'σ

ΜΙ47ί«Μ1 3 6333' '

κκὶν. Μ««Ζ«:σ« 3 626

σαν· Εὶέσω Μ«σὶ«σ:« , 63.7.«ι

::::ν3. Μ«σἰοπυ 3 627.40

πανΞ3 . Ρ««!« 7σ«στέο 3 φ30

:εκνὶὶ3. Ο«ῷ«σἰ «ω««σ«« 3 σ3;,._;

33···:. .$'σό«β«π« «Μ«πέ ὅ.δΔΖΦ«ΣΟ7Ϊ.6°3 °ε33;ο

χχχ, «έ.$"σό«β«»«Μ 3 63;

:στη «έ σ«»›έσω 3 633. σ.

-ΧΧΧὶ3. «έ «Μπέσσυ 3 633. 6

υακὶἡ. «έ 6σσ32«τέ«ω 3 63«3

:::οάν. «έ 0νσ_ς«7ἱΜ . ό;;

καν. «ἐ&«σἐ3.9σ|›ψἐ«««3 636. στ.

Μαν). «έ δσ&«_#ἰ««ΜΜ 3 636 . κ:

:ικκνή. «έ «Μ«σσ:« δσ64”έ«ΜΜ 3 637

Χκκνἰἰ «έ ΒουιΜ«σ« Ν. σ«τέέ««!σϋπ 6'. 6η..

α.»·3 - 638. ει

:οαΙκ. 13«»«σ« Βστ««τέ« «Ηυ«ιέ έσ 7«!:στ««σ 3

6 8. ο

Μ. «έ «&ό«σσω Σ. ]«βέ «'σ Πέσστ««ο , 5639

Μ!. «έ σ«σ«έσω 3 “α 3.3

Χω.«έ σ«Μέσω 3 63303 ο

ΧΠἰ «έ 88Μέσ°Μ 3 36.30. ο

χω. «έ σ«ωέσπι 3 64.1:

χω; «έ σ«ωέσπι , 6.3.2.

«Μ. Βυπιέ««πώ ?Μέ δ'. Μονέ έσ ?σώσ

σ«πο , 6.33. σ

πάν. «έ «Ι«έ«βέππω π«««σ««σ« 3 6.33. (ζ

:ιΙν3. έσω” Βσ«σέἰέῖ« :πωπω 3 644

κΙνΙ3. «έ 8σ«σέ22ϊ'ιυπ ω«π«ώσσα 3 6.33. 6

1:ΙνΗ3. ΜΜΜ ««έιά2««, ' 6.3.3. σ).

Μα. «έ .4ιι3ς«|?ὶ««Μ 3 6.3.6. Β

Ι. «έ έ«8«#υ2«ω 3 64.6. Β

Ι «έΑ«έ«β2««Μ , . . 64.7

Η] . .Β«ππω 8σ«σέἰὁΐσ 3 ·== ·- . 648_ β

Μ3. «έ «!«έ«/?Επ«Μ , 6.38, °

Εν. «έ σ«σ«έσω , 6.33

Ν. «έ σ«π«έσπι 3 63ο
Μ. «έ σ«πιέσπι 3 3 Π 63;

Ινἱ3. «έ σ«ωέσω, 3 63,.. Β

!νϋ3. «έ σ«»«έσω 3' . 633.. ο

ΒΧ. «έ σ«Μπέσσκ , 633

ΙΧ, «έ Βστ.νσω .$'σπσ«#Μ 63.4,

~.___~
·

ΧΧ. «ο εκ.αΝτ:15οσΜΙ..1ΒΕ.ΕΚ

. - «.ΒΒ:ιτς:τιπ άε ΟειτεετἱΒι1$.

ΕΡὶίἙοΙ2. «έΠ«««ψ«»« «Μοτο έ: 6'«›·σσσἰ..

θα.: ,
6ΐΐ

«έ σ«Μέσω 3 636

«έ Μπέσσυ 3 6383°_

«ν, «έ σ«πιέσπι 3 6383 ά

ν, «έ σ«σ«έσω 3 6, η

ή. «έ σ«πσέσω « 361. σ]

νἰ3_ «έ σ«σ«έσπ9 3 662

νὶἰ «έ σωπέσπι 3ἱκ, «έ σ«π:έσω 3 σ”

χ. «έ σ«σ«έσω 3 666

χ «έ σ«›«έσπι 3 667

«η. «έσωπέσω 3 66ρ.|;;

«έσ«Μέσω 3 669. ο

Χἰν. «έσεωιέσπα_3 67ο.!:

χν, «έ «Η:«:σ.τ6'. Σ«ἰν«2«τὶ: ό° δ'. .Ι·'σϋά.τ 3

67ο. δ

.χν.3. «ΗΜ έσ 6°«κστέ«.ι· , 671

3ε°νῆ. Β«Μ220 σ«αέΖ««Ζὶῇ«ἄἰ ΗΜ«έ7ἰπσαἴ«3

. 6 υ 67

:ΜΙ3. «έΡ:«πη/έτσέ1 «Μέσω έσ .6«τ«σ«Ξύ«στ

` 677'

672:ιἰΧ. «έ σ«υπέσω 3,



τΝοεΧ ΕΡΙε·τοϊ.ΑαιύΜ Ηύ;ύε σο1.ί1Μ1Ν1ε.

Μπόστ-β ωσσσσσ&ἰ|υπ.σ/σ:ἰσ ίπ 7ίΙσπιβιπέδ [σ.

έωσπέ: Ε&Μαξ/?σωσ , σέ Εσέσκσσαρσρσα

.σ π. ω;

αΙ:.σ.6:Μέ σπσσσώἱ ωἰαὶ έσσΐωϊπιέ ρασ/.ιιέσ σο

.|σίυ·σσωρυσέ?έ ]σύσπσσέ.σ £βα/Μσυσέ σέ .Τω

82πωπ πισωπέσω ση·σμ2:έσω,έσ ρσ·υσέυσ..

σέ.: Βσἰ , σέεσωσήμ.σω μέσσσσ)›σκ Ρεπισπ

- .Ι.ισβσσπΜ τσἔὶ:/ἰὶσσω , - 69;

Ρσ.ρ/σιίσ .ωω.φε 6°συισ!έσίσσώ.σ ίπ ό'. ]σύσσι

σύ: €ση/σβσωσ Λίστα: .......ω.. ·νυΞισμο·στο

π: ω.. Μσωφ2σσ , . 697

ΡΙσίσέσ.τ «Μιύπσύσ πσσσσιώἰΜ 2τσπ/ἰσ:ἰσπσσκ σύ
ω /σί!επ.ιφεταπσ βσέΐίΙσόσωσ2: 6|ίωσσέ , ρ

. 699

Ρτσῇιἰσ έπσώσσβ συσκιώΕ σου ΙΜποσι δ'. @έπί

.σαυξβσμ έσ να.: σ..άτέ!κέσσ2: , 7οο

Μσκό»·Μ2 ΟσωσΖέσ|σπῇ.: φωσ!σ ίπ ·σσάσσεω

7 Ι Ι. 60Μ“ΜΜΜ 6'. Εχύτεσσι , μη,

Ρασριἰσ Αωέσσόσ ΩωσΖέσΙσπἈ`: Αν συεξέσπσΜ

.Ε.απϋ σέ £ιγ`σκωκ Μσέέσσω , 7ο.',

Ρασίσέσ.τ Μισ|ωε!!.π ........... σ:: |ώπω φωσ!"

πω: .πωύσφέ σέ €σ/ωωσι Μσέάσσω , 706

τ_-_ἑ
 

1.1ττειωε 1:οοτιεε1Μοκ ΠΜ

νἱτοτυττ1Μ ΑωΒι·οίι.ιιπι ιτιοιι:ιέΙιιιω.

ΕΡΗὶο];ι Χ.ΠΙή Βέ||ἰ 8 ·σ!κή/ισ.σ , 709 ο

Ι.σσπσπέΙ ]αμβάσινέ δ 7ο9. ‹Ι

ἱνσ. ΕμβΙ:Μ , · εσεσ.

ν.Τ|σσωσ Σιωπή, 7ο, . ά

νά. Ι:στωιπέσ ]ι#υ:ἰσσ2.ἰ , 709. ά

νΞ]..$εσπιστέέ ]σ/Μίσπί , 7ορ. ο

Ξ!ῇΐσ!.σ έισσέασισκ Ρ!σί!σθωά . _ 709. ο

.ΞΗ:7σ!.σ έσσ όταν:: .9τφ&‹εσὶ .ΡσΜά ΠΟυκπί ή,

ν Δ 709. Ο

ΧΧῇ. @πᾶσι , ' _ - 7ιο_ α

Μή. 8]8έσΜ , 7Ιο. ά

ποσών. σ/η/έσω , 7·;ο. ο

3αμγ_. σ/ισβίσω, 7η" 2

χ;ική. σ]σβίεσπ . 7μ__α

:Ρε/έσω , 7"__ο

χχνὶἰῇ. ανέβω: > 7η

παφωσ . . 7ι6
ΧΜ:.1/1σ/έσω , μ Ε ' · 7;6

Ώως). σ/σ/έ:Μ , ι 7χ8

χω. Δε' Ρωσσψωπ σώσω: έ: 6°στεστώσσ.σ , χχχ] 4μβρη5ο . . . - 68ι. Β πωπω. σ[σβεστ, 7.αι,

Ρα), σα' Μισέσε!συπ έή·φα!σσαβω έ, 68ι . ο χχχιν. σ]σ/έη" έ, 7.03

. Χχἑῇ. .σέ $ιϋσασυρωαση9σωπό 683. ει π”. σ/σ/έσω 3 _ 7”. Δ

;ε.κΜ. σέ4%ά98 . _ 68 ;. ο ΧΧχνῇ. Ρσσ!2 .9σπασπσΜο· 721, °

ΧΧεν. Μακάι:: · 684. ΧΧΧνἱ]. Ρωσσία μω62 , , σ 7ό

ΧΧν- ΝΜ^ω. 686 Β :εκΧνἱή. 2°ύσσιω εσκ.α.σσεΜ.σ σέ Νέσσ2.«σω

σ :αν σέ Νὶσσ|σσυπ 5 686. ό Νέισ|ί , σ 7η

Ξανα σα' -Ονιστέ»ωπι Ρεπσσσσώπ › 687 πακὶκ. 6σπέΞέέ σέ Νέσσ2σσω Νἰσσ!! , 7η

ΧΧ νύ]. Μ ΜσΪΜ##Μ . 689 π!. ΜΜέσιέ Ι.σπ.υπ σέ αγαπαω .Μσέίκω , 7.6

Μ... σέ]σ!ωσσιω έ:/σ.σέ?σ ΜΕπἱσκ , 69ι κΙ]. Μ... Ι.σσὅσ#2 δ 7.6· °

_____ ::ΙΞ;. ]σπέσπέ ΠΜπἱ , 7,_6_ Β

' π!ἱὶῇ. Ι!σ'έπ.υπέσ. 7.8

ΦΒΜΒΚΟδΙΙ Ο Α Μ Α. Ι.. Β Η Ι. Ε Ν δ Ι δ ΜΝ. Ρτἰσπυπ στ:ὶισυ» ό· νσἐσἰἰἰφσϋπσβἰτἰσισσ

Ριπί:ιεΞοιπεε ἱι1 νειτά.ιε ταιτιΠατἱοπεε όο θα· σεβ άνεσωπα.ιωσσ σ[........... 7.8

_ -εο Μ Ι..ατὶτιιιι11 ΒιέΕ:15. ΧΜΛ σσ”σάέρω , “ΝΑ

ΧΙν]. “πικάπ , σ · ρω.σ_

 

Νἱσσ!σ.ἱ σἰ·υἰ.ι· Ρἰστσπσἰσσἰ σ|σ8Μπη 72,7, ό·

θ” ο

ΑφΜή ©συπσ!έκίσσώ ερ%σίσ σέ Μ»...
ι σίύπσ σ]ασ/έσπι .ΙΥ.ίσσ2.σ.ί , 75ά

.Ε τω,... Ρσυσσσεσ σέ €στσ|σω _έκσέσσιωη

:=ρνήίωσ σκέπωεκ1ι , - 739

'Ρσ&σισ σ”θσΖ.« σέ 6°σασ!σωσ.42ωσσω,έςβωση

1 2Υι/σίσσ σὶυἰ.τ Ρἰσπσσ2Μἱ ) 741

Ζσσσσσέὶββἐοὶσσσ σωσσ ΡΞΩΜΜἰἱ.: έ: Βάσω

ωιτσ!σ Ζακ, 743

 

.εΠετόι..ε εειεετ.ε Α τ. Βεκτ ι

· βειετΒΡ.1ιει1Πε οτάἰ1ιὶ5 Μωρ.αιω ν1ς;ω·11

Βειιει·ο.Πε.

ΕΡἱίἙοΙει Μέ Νἰσσ|σσω Νίσσίωκ Σ 7”

ἰ σέΙσαέσω Γ|σπ·σ::ἰπσισπ , π,

σέ Ι·'πυσσα:σω Μστε/έσ2σωπ ό· ΡΗ|Άσσω

3Μέσέσσπι σ.”..”ωφ. ,σ · " 7”

ἶϋ.σέ Ε!.πωίππσω ρ·έσσα?σωπ Ι.σσσσίίσω κισσ

ι σύισ.τσεσπ ξέσπβω _, 778

ν. ΡσσΖσ π: (.|πέβσ ρσυἱσ|ἰσ#ϋἶσπσ, 78ο

ν σέΠκη%σΡέστσιπ φΜσμω ..ΜΜΜσεβ:: .

Ν · 78ι

Ή). Μ] Πσε!|.·Ζωσσι Οσβ|σσβω ω... στέέ.

' Μ:μπω: ΜΜΜΙΜ:Μ , τ .. 79!

ω... σέ Β. 6|πψσΡύσσιω εχω. 1ΜΜπσκ/σω ,

_ ?Η
α. σέσσσσιωιμεσω ΕισέΜωπι , 800

χ. σέ@ΜΜΜ φάσμσυνι (.°σπσπσπ/δω, 89;

:ς]. σέ έσωσωσω $σιμσσσω 47%. .ΜικΜε.φω ,

σ 8ο

σέ Ρσ&σέπω Πσσεσπέσσω , Μέ

:ώ σέ 8. Ε. φάσμωσ ΛτΖωὶπσσ/ἔσπ , 807

02σύσ Ε. .4|όσπξ .ΐστώἰσκσσβτ Μ... Χίπσ

Μυσ |σσόήσ έ:: :σμ2ισίσ !σσσστσ|ἰ Ρσέσω αίσ-°

όπου ω” ΜεεεεΧων. ν1ΙΙ. Μή. 8ο8

ιών. ΕΡξ/?σίσ σέ θεσπ%ωσωργσω .Εσέεσέσω,
β δι6.ει

102. σέ &εσιιΠίωσσυμμα ΞεσΞσπίσω , 846. α:

Χνῇ, σέ &σσιωϊσωσω μερα» .Ε88ΗύΙΙΙΙΙ , 817 ·

χνῇ.έέ Τσωσ·ήσιω Μσϋπσ σκ ()2πσ υσσέἰσισπ

πμςἱιυπ , 818

νὶἰῇ. σέ Τσυπήσω ΜΜΜ: σκ 6'χρσ ασκέέσσπα



τιποτε:: εττετστ.ΑττσΜ τττησε νστσΜτΝτε.τ

πέττττττ , _ ` 8ι9

Βτἰχ. «τά Ριττίτυπ , 87-2

:τκ. .τά Γ, Ατττοττττωτ πακέτο/ο» Ρ79βρΗΜ

°ξ'βοοίο8Μ ό· αττπτττττττὶτ τοτ'τέτοτττ.τ 3 δ”.

3σο..ττί ΟΖτιτο]ττπτω ΦἱΜτττ τίοττττττττω Πατσα
ώ στο» τωοττω , 8η

χχτ .·το'13!οτττ./τττττ Εστο!τ·οτεττ#ω , 8τ.8

:τοστ (τ”Μέοττί Ροπή Αοττττττω πάψω μοτο

ττοττυ·Ιτ τά Εσεί!τιτττ·νττέτττοτπ . στ_/ττέτοοε'0

ρτω.τ,__ ο , 829

 .

ο τζ

κτωττΙτ Ρτοτττττ#τ .οτί Ζ.τοττοτάτττο Ποτύττοτ η”
ο /?ο!.: 5, - ο 841

σχττ#τ'οτττ τιοΜοτο .το κοιταω-βατ» ,ι 84.3

ο...

ο· θΠΑΚΤΝΙ ν ΕΚ ΟΝ ΕΝ$Ιδ

,- ..Ρτττοι... ο

 

·Ερἱίἱ:οΙττ ]. @ο ·Π!τττὶοτττττι .φωτο , 85η·

αα']ού.ττττττω Ρτιτοττήτττ έ, · 857

μ·τττ8τω ,νεται/άστυ , τα Φωτ!" τ ΟΙΜὐπὶ .το

. Ι.ττώ·υτττττττ Ιοτττττέμτττ, - ` 868

.ΕτΜο!ττ Πττ!τ7οοτ Ροτίοτοτύτττὶ Μ 6τωτέτττττττ ,

τ _ το 8 π . 2.

Φὐἰἰἰ/στέ ΡΜοτοτύοτ·Ε τ.» 2Μεύττττττ Ξ|ΐεταβ2 ό·

έοτττττττττττ Βι|τίφττωτ αράπη: :Μαφί

ττττττττ φττοο!.ττοΕσω , Β74.. ο

θτωτἰττἰ τ·.ττττωχτ [Μάο Βεέ Ιοτ.στοπί ρ..

ττ·έ .ττωττ .9ττττύΖωοΜ ρ·ο!οέττ.τ Μ ·υτττττττ

δ'. ττΙτττοττώτ φψοττ Μττίέο!πττε.Μ.τ , 874,. ο

. 

ΡΑΠΪ.Ι ΜΑΡΓΕΙ ΕΡΙ$ΤΟΙ.2Ε.

ΕΡτίτσοι Α! 7ττττττττβτ τττττηβτττέ £οττοτττ

θὐη/έ ρωττωτωτ..+ , 87;

Ξ Μοτττο!τοττ.τ οττΙοτώ0τω ...τω Σ, 19:ττοοϋέττ 8

τ ° 88ο

το. τττττωεω ε. Βετττω'τέττ Ι9ττεττίτ το τοσοι.

βαττ: 6'. Οττττἰτ τωωτ..ωτοττ , 896

τν. ΗΜ.: Μοτώτοτττπτ Μοττττωπι , 897

ν. ]ούτωττέτω Μτώ·.ο ππώτοτί £τττώτοττ%τττ.ε,
ο ο 898

ή. Μπι Νοέτττοί.ττ Γστοτττοβ ττττιἰἱττέ οτττέὶ<

τ τῷ” , τ: · 899

Ή Βίτσα Βοτἰτιτιτὶ.ο ?σκετο τω... Ιοπέττ.φί.

. Μ!. . 90!

Χ

 

ο

ΑΝσΝνΜτ εττετστ..το.

ΡΕΡτπσΙο. @κοψω :πέστο τττοτυττ!το Μεττ

.. ο· 3 . 9=>τ

η. ]τττοΒο τἰε Μετα Λίττίο[οττττττ , οσο

ο Ρτ.ττττ Ηοττττίττο έ: .4ττέο!τ.τ .
907.
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Αι1ομοτ τ:Ακυ1ΝΑιιε` ΕΡΙ$ΤΟΕΕ

ΕΒοτειΩ©Ι1ίἰ8 , ω δΠνείΕι·ιιττι εΡἰίεοΡ11π1

γἱ€οι°11ἱ€11ἴ€Ι11.

ΟΜυ··Μυραπ:ά 1569

ΕΡΗΜΙ:ι 13.69

ΕΡΗΜΙΑ ἱ]. τη;

εΡἱΙΜΒι Μ. 82.77

ΕρΞίΜΙο. Ν. 1:.8:.·

εΡἰΙἙοΙει ν. Δ: Μ;

ΞεΡὶίΜΙει ή. 3299

ΩΡΗΜΙει ώ. Ή-9Ι

εΡἰΙΜΙο. νϋ]. 12-93

εΡὶΠοΙει ἔκ. _ ι Β Μ Η _ πως.

ἐκ. πω”. #1”. αε8Δ· .Μ8Ιϋ ω! μερα»,

1η?

χ] Ε|πσ/ἔεΜ τ:8ξ.τ Μμ2.υπ , μ”

β ?ώ Ερῇσιυἱ Ι/7ίέσπιπαπ[: , :Μο

ω] Ε/ι8/#(Μ φ2/Εφέ ΓΡΕὅσ2πὶεπ/ῖ.: .Μ απ

.&ὶφι7ω|›πω Ε!ωηια:ψω , 13οι

Άν. Ευπέσέ ΠΠ. :Μέι .0ι:ϋι ιά_/άπτυπικ

ωφε:: ΕΡιετοιωυΜΗυψε νο.ιϋΜ1Ν18.
-

¦ μυπ9ΐ:επι, Έ | Μη·

σα. Εμβηυι καὶ.: αεί@ΜΜΜ ,08"%συπ ,

13οδ

Μή. Ουυ!έ 7. ὶωμτι:σαἰ.τ κι! "...εφ εμβ

αφου: Ρ'Ιζέέστκέεπβω , “ 1307

πιώ. Ε]ιι/κίσω έωμάι::7Ι.ι· Η ΜΜΜ:: :Ρωσ

ΡΜΗ ΙΜΣ

Μ...

  

Επιώ 8:αὶμκ‹ϋ :ιιΪὅἰππ|ἰ: , α Η. 8ο!
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ΑΙ.ΡΗΟΝ5Ι ΟΙΑΟΟΝΠ ΕΡΙ$ΤΟΙ..Ε.

ΕΡΞΙΜΒι ]. .Μ .(πέκπο 29,·καιω , ει: απόσ

. Μ· . η”
ἱ1. ιέ]π:ΜΜπ ΟΜοπὶωπ Σιων;» θ Μ”

Μ. α! Δίκίιυπ Μαπωέκυι , 1319

Ν. αάρἐιπὶμω ωΜ2:Μ|επι· η"

ν. .Μ Παοκ μυπῇΪσεω υπαίιππω, η”

ή. ω' Θω||ε!ππωι Σἰτἰπιυπ ωπαϋπα|εύκ. Πω

ή. Μπαμιστέι πι' ]εσωαθεω πρι» άν.
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:ΑΜ111ιοε1=1

σε ~ :Α1:11ιε 1111111111

ΩΔΜΑ1.1:111ΕΝε1: 1111101115:

:ΑΟ ΤΟΤΙΠΒ ΟΚΒΙΝΙ5 ΡΚ2ΕΡΟ5ΙΤΙ θΕΝΕΚΑΙ.ΙΒ

ο ~ 111>15Το1Α1111Μ 1111111 ΧΧ

Ε:: Ποι·επιιαι: ει·πιι Μαοι!!οπίπ:.

 

οι::π11ππΤιο 1>111·Επιπ.

› '0.:Ε Μάσκα: ιιαιισὶ: πι !πωιοιβεσι: ἰαιπει·ε , Ρτοιίεππι ιαιιαεπι εοι·εζια
ι ειιι/ιιοία έιιιίιτοβ' μισή: Εαιπαιιίπ[ειιπ: _, τοιιπ: οπἰιιιι: Ρι·αιιοπιι @ι $ε-8

ιιει·αίι: )··ιιιτέ άοέΐ%ιπι οστικά· ασ με. Εά σππι ω» ρα ει·ποίιιι: οπιιιιοπ:

  

ποπ πιιι 11οπαιι /ιιιιι επιπ , σο"εσια: πι παπα π: σοφια ιιαπει·ι σπ1·αι·ει. ΗΜ ιἴι/ἶ

ιἰειιπιπ ίπ ιιι·ιιιιι: Μπι (Πιιιβοροοιπιιι (.`ει··υιειι/επι ερώορπιπ , .4ιποιοπι ιιο/Μ αοπ

σπαει απ· απ σοιισιππιπ Βαβεειι/ε παπι! σπα σο |ε(ζαιππι , πιά έτειαιι: απ επιιι [ιισειι:

απόΐοι·]Γπιι 5 πι αι[οειία: ραΜιιι ειιαιοΙα: [πω σοίίι(σει·ει ) αιοπε πικαπ: π: ·1ιο[πιπεπ

απο ειιαπι μπιν) π πεσε/ϊε [πει Γιεεἰιἔεπσἰα: [οι ιταπ/ιπιιιετει. ία σει·ιε σφι/ια: εισ

.είπι|ιτοβ ασ! επιποιεπι (πιτπιοιιιιοιπιπ σοφά: Χ ν. Χ ν Ι. Θ· ΧνΙ1. σΙππιπ: ·υοιι:

ποπ-π: Ιτιατειι: , απα#πιιιππε ι·εσπ|ιετατε Ιοοιπιι εριβσ[α: ειιἰεπι ιιιιιιιι , πι π ειπα: πω."

]πιίισαπιειιι ειπα· άιδει·αιιιπι· ίπ σοιίισεπι > ε|ιέετει. 2ιπισί α- δεταιιειιπ ερώορο ιερει

πιπ:, ιοί Σιίπτιοπ: .α!ιποιοπι πο/ιτι αιιιισι: σοιιιιΣπ]ε παπά οΐποιιιιιι ε/ΐ. Ηιιισ]τασἶπιιι , π:

Ρ|πι·ε: θα εαιιιπι ειιιβσ[αι·πιπ ιιιππ: σοΠεεΉοπε:. Ρτιιπα :μια ἱπ σιωιοι|ιεσα δ: Μισ|ιαε`|ι:

έτι Μπ1:ιαπο ι·ειΔιει·ιιπτ , σοιιβαι εΙοι/ιο[ί: ι.61.β·ριεπιέπ ποιο: ιι14Μοπιι:. Ρι·ιπιπ: εο· /ε

σπιιο11π: Με: εα: Ιοιαβτιιιπ σοιιιέπει, απα απ Ηιει·οιι)ιπππι ][ι·αιι·επι βια» σοιι/σιι|οιιέ

/πιιι ; ιει·ιιπ: ει; ματια: ειπα απ Επἔειιιπιπ ιν. ιιαραιοι , σαπἰιπαἰε: , σ· εριποιο: Με

@κι ; που· οιπιπιπ: απ:: απ Ρἰασιιἰπιιι μια σπ!ιισπ|ατιιιιπ οἰιιεἔΪα ;/επιπ: πιω απ βιο.:

Παιιιαἰάιιἰειι/ε: ; πρωι:: :μια απ 14πέςπβέππιπ ιιιιπα.

Κα. 8σιιιοι. ό· Μπι. απο!. €ο!(επ'. Τα». ΙΙΙ. Α

»Μπα ιιιασπ%·ιιι πι πιοιἰιιιπ , ασ οπο πωπω ιιπφιπιι: |οα!ιιια ]Γιιιύεπι, ψ

-`ὲ
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(.”ο[[εδ[ιο /εειιΜο Με Θ· ιτιριετει ετειτιοδειττιιι[ε[ιι[ετι/ίζο· Μ οΜ[ιοΜεεει ε[ιιτι#ἰιιιὶ

Με .4τιιοιιιι Μει(€[ιοΖεε[ιέ τερετιιιιτ . εοτιιιτιει 8Ρ1][0[ε$$ 438. ιιι [Μτο: Χιιι. ε[ΜτΜιιιιι:.

α. Μβιο: ρτ.εβτιιττι Οιτιιο[οίιι[ετιβ:. ο.. Μ .έιιέέαβιτιιιττι. 3. ε2Μ [ζε)ιιιετέιιτιι. 4.. ειι[ Ραπ

[ιιττι. )·. επί Μ.ιτιοιιιιτι. 6.2ιά δεύει][Μτιιιιιι. 7. ειά Ετιιτιι:Μειιτιι :Μ[Μιετιι Μ: Οειτ£ει°ΜΙ4$.

8. 6ο· ο. Μ Ηιετοιι)τιιιιιιι [τειιτεττι. πο. .Μ Νέεο[Μτιι. π. Μ Ετιιτιεψιιιτι ΒιιΜιιτιιτιι.

ω.. Μ Ζ.εοτιιιτο[ιιττι. η. Μ Ρ[οειάισιιι. -

ΤετιΜτιι εο[[εε'ΐιοιιετιι [Μτι: :ενιιι. ΜΜΜ: Μιε[Μεΐ τιιοπιιΜιι:. ιίτιΜτοβ οίΜ:Μιι[τι:_

Μ ΜΜΜ ερΜο[.ε 47ο. €.%'ΜΜ. Ρτιττιιι: [Μετ Μ: εοτιιΜει . «ΠΜ Μ Πο/ττιιιΜΜεο[ιεειιττι, '

Μι /Ζωιιι ιιιιτιειιΡιιι εο[[εέ[ιοτιετιι . βήμα: Μπι. τ.. Μ.βοιιτειιιιιιτιι . 3. ερ· 4. Μ :ΖΧ/έσω

[απο . ε. Μ ΡτιιιιεΜι:ιιι Β47°[Μ7%Μ . 6. ιιε[Εεοτιιιτο[ιιιιι . 7. ΜΜ[Μιιε[ειιι . 8. επί ΕΜ

έζεπιιιιιι . ο. Μ δ[ιτΜοο[ποτατιι. ιο. Μ Ρ[ειειείιιιιι, π. Μ εειτο[ιιιει[ε: Θ· ε!αφ:ο71ο: Ο. Π.:
Μ Μ οτείιτιι:/Μ Ρτιε[αιο: ερ· ΜοτιοΜο: . 13. Μ άιι(ειιβιτιιιτιι , η.. Μ ΡΜ[ιιττι , η. Μ Μει

τιοΜιιι. 16 . Μ δεοο/[ιειιιιιττι . ι7. Θ· 18. ε86[ Ηιετοτι)ιιιΜτιι [τειιτετιι.

7 [τι φωτια εο[[εε(ιιιοτιε- ειιΜο[.ε Μ8. εοτιιιτιειιΜτ ιο:Μετιι [τι [Μτο: ./εο[ Μο οτο[Με ει[Μ -

Ροβιο: εοτι(ζε/Μ. Νιιιιι [ΜΜΜ ει[Μτιιικιέ: :πρ/εμε τειιιοτιε . ιιιιεΐοτ εο[[εέ[ιοτιειιι Μάριο

Μοτο Μ ιι: εοΜο[ι: . οιιιε Μ Ειιίζετιιιιτιι ΙΜοο»φτε75ω @οι [Μτο ι. δεοιΜτιιατ έ'εΐ :Με

ο20[ ΜΜΜ: φ· εΙυφο7ιο: [Μτο ε.. “Με Μια Μ ε τΜορ[ιοτιιιιι ερΜο7οιιιιι δετ··υέειι/ετιι

[Μ. τ.. /!ο[ Ρ[ειεἰε[ι:τιι ιιιιΡετ ειΜιειι[οτιπιιι [Μ. ιι. Μέ τε[Μιοτιε:βωΡτ.ε[ειιο: [Μτο ε. Μοί

.έιι(ειι/?ιτιιιιιι ιιιοιιαΜιιτιιο[ιΜφιε εμ: ι[ΜΜιι[ο: [Μ. 6. .είε[ ΡΜ[ιιιιι ιι[Μειιετιι ττιοιιΜετιι

δ. Μ[Μιιε[ι: [Μ. 7. Μέ Μιιτιοικτιι [Μ. 8. ΜΗ δΜα/[Μιιιιτιι ιΜοιιτειιι δ. δο[·ωιεοτέ: ε[ε

Κυρ [Μ. ο. ΜΗ Ηιετοτι)ΜΜτιι$ετοιειτιαιτιρατιι [Μ. ιο. 69η. Μο[ Μιε[ιειέ·[ειιι πιστω

ε[Μιτι Μ· Μ.» τε[ιἐιο/ο: [Μ. πι.. δεοιιειιιε: οι! ·υιτο: ει·Μειο: ι[ετείιιιε/ιιιιι Ω βι[έεει [Μ.

η. Μ @ει/ΜΜΜ . [Μ. με. Μ Ζ.ειιιτειιιΜιιι εμ: [τειιτετιι, [Μ. η. Μ· Μ. Μ Νιεο[Μτιι.

[Μ. ι7. .Μ ΡΜ7Ι6ά%Μ ΒιιΜειτιιτιι. [Μ. 18. Μ [.εοιΜτο[ιιττι `7ιι|[ιτιέειιιιιιιι. _

ΗΜ.: οιιιτιε: εο[[εέ[έοτιε: ειιιιι τερετΜει ΜΜι[[οτιΜ: [τι [:[οτετιιιιιι: ἐΜ[ΖοΜεεἱ: _. ερωτ

ειιιιι, ΜΡ:: Θ· οτο[ο Ρτο[πΜ[[ιοτ Φ· τιιιιιιετιι: εοΜο[ειτατιι ατιιΡ[ιοτ πιώ:: Μ _, ιι.Μιιι....ι.....

Με: Ριπειιι[ιε ·υέτ .20.Μΐωιι:. Ε: φ[Μ Με: έτι εο[[ει([ιοτιέοιι: ποτιιιιι[[ει:ΠΜΜΜ ει[ε|ιτε[ιετι-_

Με ερΜο[ει: οφ.. ε[εβείετοια:. ειι/ι[ετιι/εοΜΜ ο[ερτΜι ειιτει·ιιιι. εκ Μέθα: [ΜΜΜ πρ.

εοπ]Γεειτιιιι: Μ Μένει/ο: . 29· ιο. Μ Ρ7'Μ26°φΞ%Μ .Μ[Μιετιι Με (ΜτεετΜιι:. Ηι:ρΜ7ιεΞε..

τω: Μ: οπο: «Μο [Μτι: /ειι ιτατι][οιιοπέ[οιι: οι β εο[ιτι: ΡτιευιΜε . απο ει[ΜιιΜιι: :υι

τοτιιιτι ε[ιιτι#Ϊτιιοτιιτιι [ιιιετι: Μ απ» ΜΜΜ. Ζ)ε ε7τιΜο[ι: :ΜΜΜ έττΜτοβ [Με ειι[ιε ρι

ε[[ε[ΙΜ2 ΜΜ2[[οιιΜ:. Οιππιεε Αω[ποίιι θειτι1ει!άυΙετιίιε εΡὶΡεοΙ:ε Μπι: 18. ό18εΠ:ιε

Γεω: ορτιτικε. Ηιτιοωω [οι τεττιΡοτι: οοιιτικ1επτ. Πι Με οτόιιιι: ε.....ι.ι..ι...:.. <

[ΜΜΜ.
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ΕΡΙ$ΤΟΙ..Α Ι.

»ο οποιο !££|ά#-#Ϊ££ ό”σύἰπισ Ηἰ:πυπ)ωἔ

Έ ]ο2ιπέ: /ἱιἰι °

Μοι·οοοε ΕοΒοοισ. (Μοτο οι: σοιοισ

τοοσ οοιο Γοοτ τοΙἰΒἰοοι οσοτπ,οοπτο

οιοιι κοιτοοοποι τοπ Γπο&ιτπε οποι

το: , οτιοπ 86 οοοοοπτιπ ροοοΙπτο π Γποθ:ι

τπτο τοπ ,οσο οισοο οι ΓριτιτοπΙιοοε ι οι σοι

Με οεοοτιίΠοιποι σοοοοιι νοτοτο 86ὶο τοοι

σσι·πΙιοοε , οοἰοοε οι1ιεωο οσο οοοοε πο

οοΓοΙπτπτο ιονοοι. Μἰοτ οιο6οτπε τοπ σοὶ
τ:Ιοτοοι Ατοτιοοοι τοτοσιοοπτοτ. Ειοε φτω

Απτοοο ΠΙπ οι: Κοοιποο ροοτοιοο νιοοτισ

οικιοι τοΐοτοοτοτε 86 οσε οιιοοτοε γο! τοι

οοτἱοἱοο Ιιποιἰιοοπ ιο τω, σοσ @τι ἰη8τπι.

τἰοε οσιοε οσοἱτ ποοοιοτο οοιοἰοσ οσο νι·

άοο. @το ΡσΙΤοοι τοτ πάνοι·Γοε οποιο, τπο

τποι ροι·ΡΙοκιτπτοοι τοτοοι, τποτπε ροοτιοοιο

Εο8οοο οιοΙοοιπε ποιοί: ποοιιττοτο ποτοιοε ο

Νσο οο οσοι: £οττοοιο ρο&οε , 86 άοιπ ροτ

οστοιπ :ο οος1οο Ροοοοιοε ιοάοΙοοοτοοοο

Ρπττἱε οοο τισΙοι·ο Μαιο ,ο οσο πΙτσ οοοοο

8οοιιτο οιοοιο τοοοπο οι ο ϊ κοπο , οσο..

ίοΓπ 0τοοἱπ3 στοιοοιο οοΠο , Ιιοοτ ιοτοτ πιο

(οι:οοοτο , οδό ιο πΙτπιο οιοοοΙποι ιοοοτιο πί

°Ρπτοε οοπττπ ρπτε οσο ίοτοοε. Ηποοτ σωστο: Β οοοοοτο , πτοοο ·νπτιοτπτο ιοοἰτπτοιο τοτοοι

οσοτπ τοΙιΒιο ρΙοτπ οι τοσοποοτιπ : Μ. οτ

οιιτο ιοάοοπ ί·-οοιιτ οοΠοιοπ οΙοι·σ Ατοτιοο ,

πιο! π Ροοτοιοο Κοοιποσ , νοΙ π ΡΙστοιιτιοο,

στο ι·πτπ οοπττπτο ιρο οσΙΙοοπτ ρπττοοι. τω

νοτο ΓοοιΡοτ ιΡο οοοΓοονοοιοιιε : 86 οοσοἰπιο

. ῆτ ρΙοτοοιοοο , οτ οι οπ οιοτιοοτιοοο οοπτ

° π οΙοτἰοἱε οτ οσο οιτοτορτἰε , τοοΙτπ Ξοιοιοιτπε

οι ονοτοσοοοι οσοτπτο οορτοοοοάπτοτ; στο

ιοοτοιε Γοι·νοε τοοε , οτ ιοΒοοτοτ άσοιἰοιιο

ιοοιιε οι οσοιε ό.ο οιοοἰπΙἰ τοοοοτο Ιπτἔἰτι ο

οτ οοιο οοοΙιε ἱο οΙοι·σ οοΙΙοτοπ οἱοτοιοἱτοτ,

οιιἔιοο , οτ ΓσΙοοιοο οο οοοιιςοοπττπ οπο:

οοο_ΐροοπ, δ£ οοοιοιοπ,ιο ίσιο Ποσ παιιιιοΓ.

στο” ιροοΓοοο οΙοοιοοτιποι ἰοοοπττποἰΙἰ_8ο- τ

ιοἰτο οιιοτπτο , οσοτοοάοτο, οτοποοτο τοΕιοο

οποίο ιοΒοοτοτ 586 οιρτπ τοπτο πιοτιοΙποέ

ἰοιροτοτ νοοτιο, ΓοοπτιοΙοο οοδτοιοε οπτ οπο.

οοιΙΙιτπε οιπι.τοπ. 5οτιρΓοτποι οοπτἰτοόἰοι οσο

Ιἰττοτπε , οοιοοε ιιοροτπτοοι ιοοο π οοοοιΙισ

ο8οιοοπτοιο , οι: Ηιοτοογιοοοι οτοοιιωιο

οοοτοοι οσ οιιττοτοτο στο οσοτοτποάιε οπο

Ποιο ; οκροοποποιοοο άοοτοτοιο Γπιιἐὶἰτπτἱέ

τυπο (οσα οπ το, οοιιΙ στοοιοσ μετα οοτοιο

ΐποοτοε οσοοοι τοοἱ : οοοιτοροοτο οι: πιοἱ

το , οποσ ιοί-πιο ιοτοι· οσε ιροοιοςΛΜόετη ο οἰοῖοιο οσοτο (Ϊοειοσ ί:πέτοε ίοιο οοιτιοτ ,

οοι οιοΙἰοε οσνιιοιιε ίποοΙτπτοο οσοτπε,_νπ

!οπιοοε : ίὶιοιιΙοοο , οτ Γοτοροι· οσοίοονιιοοε ,

π οΙοι·σ οσο οκοοιρτσ Γορπτπτι. Η οτἰτ οσοιε

86 οτοο 86 οοοοοπτἰοιο , 86 οτ π τοπ οικω

τπτο οσΒιε ιοάο!οοπτοτ , ἰτοροιιοἰσ στποιο8.

8ποᾶἰτπτοτο τοπιο @οικω Ι)οοε οσοοι· σοι

οιρστοοε ἱοοοΙοτοοιο πο ττποσοιΙΙποι τοοτιί

Ποιο Γοινπτο άιΒοοτοι· , άοοιιοο .οοπτιοῖοιο.

Ειτ'ιισοτο ιοσοποοτἰο δ. Μπτἰπο το ΡορΙοοπ

·πά Ιοσοτοιο ιΒοιοοιιιοι , Χ. Μ!. Νονοτοοτιε.

Ηιοτοογιοοε ο·πτοι· οιοοε, οοι οιοοοοι οπο.

οοπτἰτοὸἰοοοι_τοπιο ποοοἱοο οσοοἰΠσ ; οι;

οιοσ οιοοοι οο , οτ οοτιἱοοτοιο Ροι·οοτο ποἰτο

Ροτοιιττοτοοιιοσο τποιοο. οιοτιέΙ:ιοε ΠΠ ο

Ιοοοοε , οο οοἰά ποοτο οοσάπτοτοσοσ οπο·

Γοτοοιοτ οσοτι·π Γποιοιτπτοτο τοπιο; ΓοιΙιοοι:

ἴοΙἰ σοοΐοτπτισοι οποτοτἰοοτοιιι , σο οοπιο

ΪοοΪπτ ονοοπτοε ,ιοοοοτοτ : τιοπ ἰο_το ο σοιά

ιοιρτοοοοε ροοοπνι, ΓορσΙοιτ τισ άοοιιοσ

τοοο νοοἱποι Ροτσ. νοΙοοτπε οοττο οσοοιο

οσοοοπ ί:οιτ ; οἰο οπο ί:ποΠιστ ιο οπ το,

οοποι ροοοΙποπτ τοΙιειοΓπ ει·πνιτπέ Ποτ. δοά

το ποοιε σωιιιο Γοινινιτιοιοοποοοε ιοτοοοτ ·· Μα οπξωΠϋ8

ιοιοτπνιτ πο ςΙιτιοοοι , οιιοοι ροτο οτ Βοιω

Διειω ροοτιοοποε όοτοιοι ιοοἱ ρι·οίοοοπτοτ.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΙΙ. °

πο οοτοάοτο ΕοΒοο1οιο

Ε66οβε/ΜΜα !2ἔο6. οι· »οριο ΗΣω·ωι]ού

άι· .Ρι·ιι€φι επωέω «ο 6Μ62|ΜΜ Βοήΐεσκ/ο

οποιον: Μπ:Ζω.τ. Βιιπἔ:πῇ`: »ιΜπ/ἰστἰέ:πώ

6σωικοπέα:ίο: Μπι·»ι% ποιου Οόφ/ο/0

π:ἰ ί:: ΡαοΜΜ. Ρ'κι!!πωπη/Μέ οΜ'Μί.σ το το

Μο:Μβο οπο.: όμοιο 87ΙΙΡύπό[ϋ:;

Οο ροοοοι οσο πω, οσο ιοσΙοοο

Μ ?οπο , ιοι οπο, όοιο τι·ιοιοοε οοο

το οιοτοε οοστῖἀἱο οσοι·πτ ΐοι·ιοοτοτ: δέ οπο:

"ο δ0°ψ'- όπου», απο! Επί!. Τσου. Ι.

Ποιο οΙΤοοι Κότοε;ἀἰἔοπτπ οο ΒοοἰΒοἰΒ

οτοπ ίπο&ιτπε τοπ οποοιοι οισοποοτο Βοτἐ

8οοοε ιοοοΐοοίπιο , πο σοι· οι ο οριο:ορό

(ΣποοΙΙποσ οοιο ορρι·οοπτο , οσο Ιπτπτο π

οσιοιοσ Κοτοοοιποοοίο Γοοτοοτἰπιο,ἰο Ροσ

ι·οοι οπτοιο τοοιτοοτο , οοἔστἰοιοσοο ἰιορο

οιοοοπτ οι;Γοσοτιοοιε ἀοτοἱοσ ΓποιοιΙοιοσ ρο

οο!ποτο ροττοιοοοι οο. `Αοοἰσ ορἰἴοοροτο

ιΡΓοτο οσιοποι πονοοιοο , οτ ιοοι·οιοτο εο

οοτοτ οτπτἰποι οσοἱε π τοπ Γπιι&ιτπτο οοοπ

τποι : οτι πιο: οτ οοσό οοΡἰτ οσοίοοοπτοτ;

Νοε οοττο οπτπτι ίοιοοε τιιοτι οποί-ποι φοτο

ιπτισοποιοτοτ ,το οοειιοπο ποιοΙισ Ροοο

οιοοιο οσοοοοοτοε. ο _

Αοτιοοπ ιπιο τοροτοτο οιιτοποοσοσοτπιοέ

· ο ο

~ οοοοποποο+οο+οοοοπο+οοι+οοι+ο+ο+οπο+ο+οὲ; ~

Μο 1511 ο οιΜοε

(:οιοοΙοθτοιιο οοοιππε πιο οι18οοιοιο σπΡπιο Ϊν. ΕΡιοοΙπε.. °

ο



ο ιιΜιιποε.ιιιτ:Αιπ.ιτισπτεποιε π.

8ο ΕΙιι:γίοΙτοπιι οοπιπιοπτπποε ιο οριίτοΙπε Αιοτππτ”, 8ο οπἰ πο τππ ίππ&ίτπτο Βοποποιπ.

ΡππΗ , οριιε ρτοτο6Ιο -πτέΗΠιιιιπ-ιπ , οκ (ἰτεοτ:ο

ττπάποοι·ο _; οππι πΠπτο π ίππ&ιτπτο πιπ Πτ

τοἔπτ τπο ἰπ πΙιπ Ιοποο πινοτίπ.ιπνιτππι οπι

Ο τ!οπι ττπιιιιπτ. Ιιιιπποἱτιιτ οοοο ποοιε Υπ!

Ιππιπτοίππι πιπππε οτό.ιπιε , οτιπίι ιππι ρΙππο

ροΠ: ρτοπιοτιοποπι πιοππι απο ποίι:οτ ιπ :ιπ

τιοπππι τοάιοτιτ Έοιτιπππι. Ετ οπιό.οπι , ροπ

τιΠιπιο ρπτοι·,Γοπτοπτιπ πιπ Έπιποπτπ ιπο ρα:

€οέτιππ ππνἰ νοπιίτε, δ£ επβοτπποιιΙο «πι

τυπο οιιοτοι·οι· ι:πιιιιΙιπτιτοτ πρπά το, οππι ποπ

απορώ νοτπίτπτπ οΙΤο,ίοά ρπττοιπ. ππ οποσ

ιπτἱοπο πΙτοι·ἰ τοΙιειοπι τοδοτιπππ πο ιιιτοτ

ι-ρίπ ίἘπτιπι πιιίριοιπποίοι·π άοϋποτιπι ρι·ιοί·-οτ

μπι οοροτιτ, οιτοπο οο οοπιἰοοι·ο άπτπτ Βοπἱ

οπο τοίὶιπιοπἰἰ . οποά ποπ:: μπι ρι·οιιιονοτιτ

β ίππδτιτπε πιπ. Ρπιιοἰε ροίι: τιιοοπε νιάοοο ίππ

&ιτπτοιπ τιοπιιπι :ποιο ποοοΠπτιο : 86 οοτππι

ρΙπι·π :ιο τποππίὶοτἰο οοπτοι·πιπ ,οκ οιιιοπε,

ποπ πτποιοο , ι·οοτοποιτιιτ ππἰιπιιε ἴππδτἱβἱπιἰ π.

οιοτπιπι ποίΗι. Νοοπο ιπρι·πείοπτιπτπιπ ρΙτι- _`

πι. (:οπιιποπάο πιοιρίίιπι ριιΠιπιο άἱοππτἱοο

πι πιο. 5οπἰε ποια”. Ϊιιπιι.

 

ιειιιετοι.Α ιν.

:κι οπιπάοπι Ειιοοπἰτιπι.

Η ΠΟΠ νωω = απο Μ ἰΡί-α κΠἔἰοΜ ΗΟΜ2 Β Σοφά Βσπυπἰυιβ: πι··υυωι:ἰσ›ιεω μιά; ό·

ρΙπε Ιοποο οιιπιπ πιο ποπ-τα ίπΠίοιππτ,ιιπ

ροϋπιπι πιιπι οποτἱε νιοοπτιιτ τω!. ποιοι: ορ

- ροιιιτιιτ Γπροι·οίΐο οτιπιπ, οππι·ιάοοιιιάοιπ νο

τοι·ι πιο πιο: οιτοτοιτπτιοπϊ άονονοτπιπ. Απ:

τοΓροπίιο ποιπ πι. πιο τοπιοτππτοπι παπι

νοΙ πο&πτππιπ οτιππι πιοπΙΐοτπι!ιι,οποά νιπ

:οτι ροΙΗΜΙο ποπ πι. 5π-ρρΙοιτ ἰτποπο ροτο ,

8ο στο , πιτοιιο οπίοοτο, ποιο: οποτιε ποΓοΙπ

τἰοιιοπι Γπιι&ιτπε τοπ οιΙιοοποοτ Ειπτπιττοι·οι ι

οππι ρτπ:Γοττιιπ οοε Ιιποοπιπ Γοοιοει , οιιἱ πο

επ ιππιπιπο ιάοιιοι οτιππι ππο οποιο πω. Μ.

Μ! οοττο :τύπω ροτποιοιππε, Η ἰπίἰτιτπτο ορο

ΨΜΜΜέοΜ όπί!οι·ωπ βιρροποποπ.

ι Οπιὶπο ίππόϊο πο Βοπτιβιπιο ρπττι Ειτε

οιιπτο Αιποτοϋπε. ο

Ροτροτππε ΕπιππΙππι πιππι ουτε πιποοι·ππτο _.

ειπα τοτοε πο πο&οε πο το οοοιτππτοτπ , πο· _

οπο ίιπππτ οοιιοπιοίοοτο. (3οττο ποπ ιπιτπ..

Μπιτ Γππέπτπε πιπ ποπ πιο πΙΐοδπι τΙοτιποι·ι ,° .

Η ιποπιπιοτιτ οπο ουπ άιΙοιίτιοπιε. Είτ οπἰπι

τοίτο Γποτο οΙοοιιιο , £οππ πτ πιοτε άι!ο&ιο;

8ο οΠοιπ ρΙππο ιποι·πτιίΠπιπε .ι πιίἱ οππι Πιπι

ιιιο οιΙιοοτοιπ , οπἰ πιιπιιΙππτοπι ιποπτπ ἰπ ο

π ιπίπτοτιιιιιιε. 5πποπτπτοιπ πιππι οποοΙπ.. Ο οοποάι&ιοπιοπε ὸπΙοοἀιπἰε ρτανοπἰιῖ9 ΦΠ8·ι

πιοπι πωπω Βοπιιππε »πιο ττπποπιΙΙππι4

οπο Γοινπτο άιοποτπι· , οοπιιπο ΒοπτιίΠιπο.

Ε:: ιιοΠ:το ιποππίτοτιο Έοπτιο-Βοπι , πι.

ΜΙ. Ποοοιποτιε.

 

ΕΡΙ$.ΤΟΙ.Α· ΙΙΙ.

πό. οπιιιοΙοπι Επποπιπιπ.

Θεω·οέέ ]κπαιπή:2 ρε:ἰ:ἰυπεπι ό: ρτ.εράΜπο

?παπάκι ............ι...

Οιπἱιιο Γπιιδιο πο Βοπτιωιπο ρπτι·ἰ Επ

ι τυπικο ΑτπΒτοίὶπε.

νέποτππι $οππε πτττπ&πε οποιο νιίοποι

πονοΙΙππι τοΙιειοπιε πάτα ρΙππτιιΙπτπ ιππο

πιο πιοππΠτοτιο ίππδπο Μπτικ οΙο Ποίο οποτ

τππιι ίἱπιιιΙ οτ άο&τιππ δέ οιιΪιοττπτἱοπἰε π

ιιοπππι ιΙΙιο άοποπτιοπε ίτπετιοπε πιιπιπτπ

απο, πο ίιοοιτπτο οι:πτοΓοοι·οτ. ΙΒι κοπο πιτ”.

ί:οδτπ τοτἰπε ίοτπιο οποιο ποοορπιο , τιππι .

οπππιππι ρτο οΗιοιο ιποο άιΓροποτοπι , πάιιτ

πιο οΙπτιιε ιπτιίροτιτπε θιιοποινε , οτππο

ἱπιροπἀἰο , πτ Γι: πω: ίππ&ιτπτι οοπιιιιοιιάπ

τοπι : νποπΠο πππποπο ππροττιτπο μπρού

τπιππι οοοΙοίιπ; , ·οππιπ πω π τοπ ί-ππέτιτπτο

οοπτοι·τι , ποπ τππι οοπιιποοπ οππιπ Ιιοποτιε

οπροτοτ, ππιπε ἰρίιπε ροίτπΙπποπο ετπτιπ τἰποε

πιο πιά τπππι ΐππ&ιτπτοτπ νοιιιίΙο ποπ τποοπε.

" Εοο , πτ ιποτοιπ Ιιοπιιπἰ ποιοιιοπι , οιιἰ οπο.

οοε πιοπε νπΙιτπτπε ρΙπτιιπππι πιοιττποπτπι· ,

οποὸ ροτοὶιπι: “Μπι , οππιοπο πιο Γππδπ

&πτι , οππππιπι ρπτιτπι· Ιιοποί)οπο πιοόπε ,

οοπιπιοιιοο. Νοπ πιιίιπι πο ιιιοτιτιε ροτίοππο

τοπιτποιιιππι τ-οττο , οιιἱπ ι·ονοι·π ιπἰ!ιἰ ρπτπιπ

ιιιοπιε οίὶ. ]τοιε τπιποπ οπποπιοἱ ροι·ιτππι πί

ππτπε οΠοτ , 8ο ονιάοπτιίΠπιιε ΒοπονοΙοποπο .

ιπτιιοιι: ιΙΙπίτι·πι·ο. ΡιάοΙο οοιιτο ροέτπε ,οποάζ

ίοΙπιπ ροΠ·ππι , Γοι·νο άοιπιπο ιποοι επιπ

τιιιποπο πιπτιιπι ρπττοπι , νοΙιπι ,πο!ιτπ , πή

Ιιἱ νιπάιοο. Αοοοἀἰτ οποτὶ ρΙοτἰοπο πιποπι Μ

ρπτππτοιι πιο πιο το Γπιππιο πιο , ιπΠιι @η

ριιιε οοιιοι·οάιππτπτ; οιππτοπο , ιιτ παο πτ

οπο ιΠπ Γιιοεοιππι Γππέτἱίἱἱιιιἱε ππτἰοπε τπιε ο _

δ: οοπιο οοπιάοπι , π: 8ο νοτιε οοτπιπ , 8:

οΗὶοιο πιοο ίπτιεθιοιπιπι οι ίπρίπε τοποσ

ιπτ-οδ.το πομπο, οποτΙ τοιπρπε ιπιπππο νει-ι

οππιπ , ιιιθ απο , τοροτιτο ροίΤππι , πο ρισ

Β τπτοπι-τππιπ άοπιτ πι οπο πΙΙοοπι. Πι: ιτποπο .

νοΙ ο Γπτιείποιπιπ ππο&πι πιοο , Ιιπ:οτιο πεο.

το ιπίππιιι οπιπ τα πτοοτ , 8ο ροτιοπΙππι π.

πιοτπ οΠ:. Βοποπιοπΐο ποιοοτιππι πι: οοπι- -
ιποπάπτοπιδίππ&ιτπτι πιει: , ιππΙτι πο ρτιπιπτιι.

οινοε νοτιοιποπτοτ οτπτιιιιτ-: οιιἱρρο πι οποιο 0

Π οοπο πο ιἰτο ποπτιιτ , οοπί-ιέπτ ρπιτ ΙτπΙἱπι

τοπικ. , πτοπο πι ρτιιιιἱε οΜιιπτιε ποίττπ: , 86

τοπ: ίππ&ιτπτιε, ποιο οοπττπ, Η ποοϋποπτιιιο ε

ττπ&οπιτ , τιοΙΙι ιιιοιτοτπΜΙιε 8: ροτπἰοἰοίὶβ Η

ποπ Γοιπιππτιπιπ ρπι·ιοτ. νιτιοπιτ ρΙπιππιε ,

ἰπ οτιπιπ 86 ἰρΓο Γοπτοπτἰπιπ οο , οπιιι τοπι

ποπ νι 86 πτπιἰε , τω οοπίὶΙἰο 8ο Ιοπιτπι:ο τοπ

Ε θ:πποππι. Νοπ οιτπίροι·ππάοε Βοποποπίιππι

ππἰιποε ιππιιε πτοπο τοττοι·ιοιιε , (ω. ΒΙππτἰὶἔ

πιο πιπΙοοπτΙοο, ρτοπιιΠιοιιιοπεοπο 8ο Ιρο

τποΙιοτο τοΙονππόοε,οοποοάοποππι ί:ποι!ο άο

Μαιο οοτπιπ , 86 ιππιτίιιιο πι οιοδτιοπο Ιο

<οπτι ποπ οοπι:τιίΕππάοε. Νοπ ρ!ποοτ οἰε οποιο

Γπποπτπε τοπ πιἰΙἰτ ι ιπιττπτ οποπι νοΙιιπτ,

τποάο πι πάτε Γππ&ιτπτιε πιο πο τιονοτιοπο

ροτίιΠ:ππτ. ΒιΠιπιπιππάππι οίτ Γπεριπε 3 Επ

εοπι ΒοπτιίΠτπο , 8ο πρι ιππιοτιε ἰποοιιιπιοι:ἱἰ

Η

‹



οι · ::ιε·:οιιιασΜ ιιιιιι ο ια:

ρετισιιιι1πι ι0°ποιοετ , Γεοτεοτιπ £20ιι€ ιι000-Αιεοε:α:ο:ι ειιι:ια::ι ει·Γοινατιι: πέτα Μο:

ιιεο:ιιι:τι ι ιιιιιιΙ πια8ιε ρ:οιια:ιι: ιο ρ:ιιιειρε · πια , φια:Γο ιι: Η:: ιταε ιιια :ενοεα:ε 86 ι:

4φιαπι ιεοιταε , 86 εοοιιιιιε (αιοι::ιο:ιΒιιε αι: :ι:α:ε ιιι€οε:ιι:. και: εεο 86 και ιριιιιε :οι-Φ ο

φιιεΓεε:ε. ΠιΙι8ο εφιι:ιειο νιι·ιιπι, φ1εοιιι- :ιιι:α::ι αριιει Ροοιι1Μ , ειφιε ιιι:ιιεανι @οχη

1ιι: ιιιιιι: Γιια Γα:ι&α :ιι8:ια:ιο, φιοοιατιι αι:: ' οιοτιο:ιετο Γαοθ:ι:α:ιε αυτ, ίεάοοει1::εοάποι

τε ειιΙιει:ιι: , εοοατιιιφιε Γιιοι ιι::ε:ιε ιιιοΙΙι

:εΒοοοιιιεοίιιιοι αοι:οοε , ιι: ειι:ιι 8:α:ε α::

ιιισειι:ε: ει:ειριαο: : φιο‹ι ει: ιι::ε:ιε ΑΙοε::ι,

οσα: αει τε :οι , αιινε::ε:ε ροτιιιιι:ιι (αι ο

:κι ιιιιιιε οοιιιο: ; τιιιοι ιιιεο ιιειιο:ιιιτι :ιι

πιιιι:ιι ρε:ιοι::εοάιιιο, οι: φια:ιιι:ιι: ιταΙια2:ιι

οι! ιιιιιιιιε. Πει:ετ ιαο&ιιιιοιιιε άοιοιοοε :οει1ε

είε Αιι€ειιιε ρα::ιε, οεφιε ρε:ιιιι::ε:ε ο: ιιιι

ιο:: :ει 8:α:ια ιοδειιε:ιι: φιιεε ατφιε ο:ιιιοι

οοιι:ιοιι. Νοο εοονειιι: , ρα:ε: ΒεατιΠιοιε ,

ι:α Γε ιιοι αάιιιεε:ε,οε ο είε: φιιάειο ιΠε

αοἔειικ ,οιιιο οοιιιε ιυ.όιειι1πι ιιοε:ιιοι το·

ιιοφιατιιιιε , δέ ει!) σο απο νοιιιοιιια και::

τοιιε. εφραιμ ριιι:ιιοι οπο:: ιιοοιιοεοι , αι:

φιε ατι ραειε οοιιιροοεο:ια: ποιοι” ιιιοοει1ιο

ατοι::αιι:ιι: , ιὸφιε ( τα: ιΒοοιεεε οιιοικ α

φαω) οοιιιιοι :ιιο ιονιάιαοι ρατι:, φιοιι

ιιιιιιο ιιοε τεοιρο:ε ιιιιιιιιιοοειι ι:ιιο&ιι:ιιτο

οιιιιιε:ε οιιΓε:ιε , ρε: φιειο :ιοιεο: οιιιοια

ρετ:ιι:οαο6ια , ραεεπιφιε :ιειρεταο:ιαοι :ε

ω”. Μονεα:, φικΓο, ριε:α:ιε :ιι:ε νιΓεε:α μι

› @σε ριιι:ικιιοτιιοι Π1€Ει1$; τοονεα: ρε:ιειιιιιοι

ιιιιιιιιοεομ ε:ια:ιιιι αρ:ιιιιιοιιε ιιιε , εο:ιτ:ει

ει: ι:οιοοειιεκ 86 ειιιεοα:α: Ιιεεο:ια:. Ι.ε8ι

αριι:ι οσοι 86 ιιιιοιι:αιιι οιιιια: , φιαιιι οιιιεια

ιιιιιιε Μοοτι8 πια ίαο&ι:αε ταιρι: 5 ιοιιιοεο

‹ιο ιιιιιιιιιτοε , οε φιι‹ι ιιΙ::α ειιι€ε:ε αιιειεαο:.

ΙιιΤιιρει· δέ φαι: ροιι αάνε:ι:ιι:ο οι:: Μειω

τιε εκεεςε:ιιιι: , :ειι:ι:ιιαο:. Τε:ορει·αο:ια νι

:ιετιι: , ρα:ε: ΒεατιΠιοιε , ιιιιιιιΓοιο‹ιι εΙαιια

(Μαι. δα:ιε ειιιιιι ω:: ο ιο ιιιι:ιι:ιιτο Μαιο

ιιεαο: , οιίι ε:ιαπι μπι αεεερ:α 86 ε:ετιι:οα

:ιΒιιε αΠι8-:α :ειι:ιτιιαο:. Ε: Με ραειε Γε:

νατιιια 86 ενι:αοιιι Γεαο:ιαιι @το , οικείο οι:

κιι€οε:ιι: ιιιοθ:ι:αε :ιοπιιοι πιει εοοιιι:ιιε:ε,

ο: μι: ::ιοοεί:αιιι ιοε:ερα:ιοοετο ρ:α::ε:Μ

ε::ο:ιε ρι·οι·ιιοεαο:ιι: αει ειπο ιιι:τα :ε::ιεα

τε. Νοο :ιεΒε: οι: ιιιΙΤεο:ι:ε Γεο:εο:ια :ιο

οιιοι Με:: , ιι: νεκα:οτιιιιιε Α:ετιοι ειετι

ρε:ιιιι::α: φιο:ι ιιιιιιιιιιιοιιι οιιιειαΙιιιιιε ρ:ο

ιιιοε:. Νεοι ε ο άιΓει1:ιαο:ιι: οιετεατοι·ιιιο

Με ρο:ιιιε εοε:α:ο:ιοιι Μπι , :ερε:ιειι:ιι:

Γι:οιοιαπι ρτιοειραιε:ο οι: :ε:φ1ε :εε:εριιι”ε.
Ε:αο: 86 αΙια φωτ οεεειιια:ισ τω: Γαο8:ι:α:ι

ιιι€εει:ε:επι, Και εοιιιιοεο:ια ει: ρτοιικι:ειε οι

:ιιια. 8αιι&ι:ατε::ι :παω ρ:ο :μια , ο οριο Π: , .

<1ι18ϊΠ ΡιεϊιΦΙΦ 0ΡιΜΠΕυϊ ; ατα : Η ΜΜΜ Ο οεειι:ιιοε:ε ραι·α:ιιε Ποπ , @Μαιο Βοιωτια:

:μια οι:: οιοτα εοπικοιιοιε ιι:αοάαΙι οεσαίιο

ω, α:ιιονεοειιιε ιιιει·ι:ο εεοΓεικι:. Ρανεο ιο

ίεΙικ φιιει·ιο:ιε :ια ι-αιιδιι:α:ι , ο ιο Με:ιιο

ιατιεοιιε όποια ρο:ειια:εοι ::ινι:αε ιΠα :απο

ιιοΒιιια:ιτει·-ιΙΙιιί::ιε :ιενεοι:ε:. (Ξε::ε , οι:

_ οπιι::ατο εει:ετα , φιαπι 8:ανε Με Γεαοιια

ιιιοι (ζοοειιιιπο ιιιιοει·ετι φιακο ιιοε:επι οια

8:ε:ιαιο Ιαοειι·ειιιιι , α:φιε ιονιιιιοιιε νο::ιΒιιε

εα:ρεοιιι :ιιαιιι Γαο&ι:α:ειιι Γε ι:ινε:ιιιιε Βαυ

κιε:ε: : φιαιιάοφιιοεοι ω οιιιιι αΙιικι , φιαοι

.ω ενε:Ποοεοι Γα:ιθ:ιιιιτιιι άο:ιιιοι πιει εο:ιε

οοιιε:ιοεοιιιπιετο Γε:να:ε άιροετιι:,:ιο:ιιιικ

οεατιιιιτιιε αι:φιε ιοάιιΙ8εο:ιιιιπιε ρα:ει·. Ε::

οοιι::ο οιοοαιιε:ιο 111111. ΑιιΒιιιιι.

 

ει>1ετο:Αιν.' .

αει ειι::ι:ιειιι Ειι8εοιιι:οι

Εβα/Σεπ: 47!ΒΜ88ή.

4 Ο::ιιοο Γαο&ο α:: ΒεατιΠιοιο ρα::ι Ευα

:ποιο Ατοιι:οίιιιι.

-ιια:ιιιο επ:: νιιιεα:ιι:. $ειιοε οικείο ιι1εεεο- Β (Σοπιοιεο‹ιο ιαο&ιτα:ι :τα :ιεΒοτιιιιο Ατο

Τεα: Γε:νο Πιο ειειοεο:ιιιιιιιιιε :ιοποιοιι: πιειιε,

φιο‹ι ω: ιιτα:Εοοιιςιεο:ια , φιοει :ιτοο:ειι·ι

οιειιτο ιιιιε:ιιιε ειοφ1α:. Αικιιο εατειιοαιετο

ίαιιθ:ειτ σα:: α εσωιιο τοι::ι :κι Βιοδιι:α

τεοι :ιιαοι. να φ1εοι::αι1:ιειιι Με οσο Γιο:

ριεα:ι. Αεινεοι: ω” δ. ]ιιίι:ιιια: , :οΙΙιτιι:

αιιο εοιο:ε :οεπιο:α:ιιε εα:‹ιιοαιιε , τυο ρωτ

ιι:ιεο:εε οοιιιιοε 86 ω:: ιαο&ιται:ιε ρ:οριιε-.

€ιατοτ65: φιιε ρι·οιιιισεα: :ε::ιι:ιι αΙιφιι ω

νε:ία:ιοε ιο άοτοιτιιιιο :ιοΡ::ιιιτι τοαειιιοατιθ

οι:ΐεε:ο ιι: ιφιοΓεαε άοιο:ι οιεο , Ποιοι ο:

τοιίε:εα:ιε Ποπ:: 86 οεΒοτια οοιι:α :ατο :οπι

Ρ:ατι:ι εοιιίιιιο , ρ:ιι:ιεο:ιαφιε άιίροοαε , ιι:

ιο Γαε:ο ρεέιο:ε τυο :α:ιοτιαιε Μια: :και

::οιιΡ::ιδιιι::ι ιιιει:ε: :Με ρτοοε:ιι:. δα! ο:

Με ιιαιίιτειιιιε. ° ι .

Βιιιιαοι ιΠαοι εστι-ται Α:ετἱοιιοι ειε:ιιοι

ιτιιιόοειιιΠι:ιιαιιι , φια ρε::ιιι::ι:ο: , οι: ειε:ι

οι -εατεε:ι πιειοειρεο:ι1:, €τανειι:ιιι·φιε ιο -

ιιοοιε 86 εεε1εω.αιω 86 ρα::ιτοοοιαιιιιιιε 86 _
ΐεφ.ιεΜεο:ιι: ιοιειιιοεε , ιτιιιιιρε: εκοοποιοιι

ιιιεειιιιι: , 86 ιιιΓρεοάαο:ιι: , 86 ρ:ινεο:ιι: , να::

:ιοι εΙε:ι , :ιο ιΠιιοι αει αεε:Βιιιιιιιι :επτα

απο ιοιιαο:ιαπι νει:α:ι ρε:πιι::αε. Κενοεαο

‹ια ει: , ρα:ε: Βεα:ιιιι::ιε, Μειωσα: ιοιιιιι:α
αιιθ:ο:ι:αε ,ι :μια ιατιθ:ιιιιτοο ειοπιιοο ποσο

Γιιο:ερ:ιιοι ω, ιιοτοιοεοι ιΠιιιιι ε:ε:ιιτο:ετο

:οι οιε:ι , απο ρε: :ιεΙεφι:ιιιιι α Γατιέι:ι:α:ε

φ :ιια,νι:ιιοι Γαοε ιιι:ε8:ιιιιι> Ρε::ιιτο :ιε'εαΓα

σε: , ροιι:ο εαιειιιο :ιεοιαι·ατιιοι ιι: αε :Μι

οιτιιτο , εΙε:ιπο Ατε:ιοιιοι ιιιιοιιιιι άειιε:ε ι -

φιιρρε φιι ρ:α::ε: ρ:ιοειραΙειιι ιιιιιιι:ιαιτι ιι

τω: αεεεριιΤετ :α:ιοοε ιιιιο:ιεειτο ρι·ο οπο· °

:ειια:ιο, ιιε:ι:φιε ειε:ιιε ιρΓε ρε: Απαιτε

ναιο Γετι:ετι:ιαοι αιιίοΙιι:ιιε, α φια ιΠε οικο

φια:ο αρρεΙΙανι:. Ηα:ε ιΠε Γαιι&ιτα:ι :σε

οσο ει:ροιιιι: : α:φιε :Δω ιιιο:ερ:ι:ια :Με

ΒιιΠα , φιο‹ι :αει:α νε:ι:α:ε εο:ι::α Γε Ιατα

ιειι:εο:ια:, ι·-αιίι:α:εοι ει:ρι·είιε:ι: , :ιειαε:ι οι:

αίιε:εοε φιο‹ι οσο όεισερατιι:. Νε“ιταοιιε

Ιοειιιιι ιιιιφιι:α:ι Γαιι&ιιιιαιι1ε :ιοπιιοιιε :ιο

Ρ:ε: ρ:::ΒιιιιΤε νι:ιεα:ιι: , φιοιι ιιιιιιιι:ε ρε:

:Πισω ει: , ιιιιιιιιιιιιε , φι:ειο , 1°€ν00ΒΕΠΠ

Νοιι ρεΙΓαισι: ίε:νιιε πιο: φοιτ :κι ραεεκπ

ΑΒ)



τι `ΑΜΒοσεττ οΑΜΑτοοττοετε ο
ο

ί

οπο: το88οτοτο Γεο&τίίττοτε εοττοοε τοτε , δ£Α ττοσεττ τρίτο τοποττε. Αοτττ,σοετΓο ,ρετοτ Βατ

ττοετ οοτετο οττροΓοτ τορΠοετο. Οτο ΓορρΙοττ,

8[Βοτ οτεοοιΙεοτ τΠετο ΒοΙΙ:ο οτττΤετ στοοτεττττοε

Μσοττε , τοτε τττίτττοττοε οτεοττετοτ , οτ σοκ

οκοΒοτορσίτ εάνοοτμοτ τοτε Γεοδτττεττε το

Π:ττοεοτ τ ττε τττσάοτεττ τττειτοττε, οτ το ροττοε

ττοττεοττο στο τοοοοοττο Γοεττοεε , ττοετο τοϋ

οοοΓοττε οοοΙοίτείττοτε τοττοετ τ ίτνο , ο ἰτε το

ττοτοτ Γεττέτττεττ τοτε, ροίτ: τοσττοτετετο τοοτο

ρεττοοοοτ τεέττ , σοσττ το ρτε:ίοοτο οετο ατε.

δττσοοοτ οττοτοοτο ρτεττοττττοττοτ, τρΓετττ οτεο·

Γοτεοτ ροττττοε τοΙΙετ.νοτοστ οο Πιο οτσΙοίτοετ

ο τοτε τοΒοοτετττ τ Γοττ ττοττο τοοτοιο τττοοτο Β ττοοτοτοοοο ρετττττοτ εοτονοτοττ ετ:τοτοττττοε _

το ονετ οσττοτ:τοτεττο ττοττττττοοττε ροττοοΙτ τ

τττΙτεττ τοοετο ρετνττετοτττ Γεοδττδοτοε :Ιστοτ

ττοτ οτοοτ , ττττττΙ ετοτττεο , οετττεττττοο ρω

ο ροτ: ττορτττεττττ τοοοΓοοτ. · ο

Οτο ΓορρΙοκ ρτσίττετοτ ΐεοττε νοίτοττττ

τοτε , οτ ΒοοσοτοοΓο οοΒοττοοτττοτ οστοΙτ ο

τοεττοτ. $οτνε τττττ , ρετοτ ττοεττΠτιτοο , τΠεοτ

οτνττετοοτ. Βοοοτττοτττοε ετττρΙοδτοτοτ ποιο:

οτ ττΙτσε το”. Ι.οοετοτο τοτττε οστ τΠοτοτο

οτε τττττοο,οοτττ τετοοο σοὶ ττττοΙτε ο Γεοθ:ττε

ο τοτε, ΒερττΡτε: ντττοΙτοοτ ττοετ νοΙττ 86 ρΙοτε

οττετο τροπο ροτ-σετ τοττοΙτέο τ ττοτττ το τοετ

Μοτο:: , 8ο οοτετο τοοτ :τ1τοοτ ττττΓοτετο: ρτσ

οοοΙοίτε τορρττοσ , ττοτττ ρτο εοττσοε τττεττο

τττοε οσοστεοτΙτ οοοΙοίτετ τρίτοε τττοττττττσ , οο

° τω οττοττοιτε ε ροὅτἰε τοοτ οοοττττοε , οεοτο

ΓοΠτοττοε ττορτττο. Μοοείτοττοτο Γεοδτ:τ: Με

ττε: ττο ΑοΒοττε οοοτοίττττοοτ οπο 8ο ττοετττε..

8οίττοοοτ εττττοτο ε τοτε Μοτο: ρττοοτρττε ττττττ-`

οτε το τοττετσοο ντνττ , 8ο οτ ροτροτοσ ντνεττ `

νοττοοτοτττοτ οορτο. Ρτοκτοτο εοοοτίττοε τοτ

_ ντο τοοε το: ετορττίττιοσ οτνττεττε τοε8τίττετιτ,

οτ τοττο οτοοεοΙτοτο ττοοοτττετττ ΐεδττοίοοτ Πο.

οΠ:. Εἔο οσο οίτ`ο το οτοετ τετ:οΙτεττε τοίρσο..

το , ττοοττ ττεττοτοτ οττοοτττοττοτο ρτσρττεοτ τρ

Γοτο οτσοείτοττοοτ-, ττο οοοτο τοττο ετοσνοτοτ

εοτ Ποτ οοΠοοετο τοϋ ετοττττο (τοοοτεττετ

οοτ οΙΤοτ ρτσ τοτορστο τ ροΠοτ. Εε οΡτ εοτοτττ

οττοτττττο οοτο ετττε ττοτοοίττεοτ ε τοοττετοτο
τοσττείτοτττ , οοοτ το ττοτ τοοοτοτετ οττττοτε

ρττοοορε ττο οσττίοττΓο οτοοτττετοτττ ούτε , δ;

ροίτ εοοοε ρΙοτττοσε ε οερττοΙο 8οοοτεττ το.

τττετε :οσοττε σοεοτ νοοττο τρίο οσο ρσίτοτο.

Εσ τοΓρσοΐο τ:τε&τ ροίτοΙετττοτ, οτ τΠοο ρω

το&οε,ττΙεοόο οτεροττοεττοτοοτ,ττοοο τοσττε.

[οοξτττεττε τ·τοΙο , δ; το Κοτοττοτο οοο1οίττο ττο- Ο οΙτοοτ Γοε τρσοτο τττττττττοτοτττ, ετττττττο οτοσ

νοττσοο ροτΓονοτοτ. ΝσοττττττΙ , ΕοΒοοτ Με °

ττΠττοο , τοτοτσ νοτο 8ο ρΙοτττοοτο Γροτ τιποτ

Ιοοοτ, Η τοετοτο ορροττοοοτο τεοτε: οκτώ

τοοτοτττοοτ ερροττετοτ: τττοτ οσο ροτοττ: ττοετο

τττοτττεοτ τ ετττοο τττοσ Μοτο ττοοοοσ. ΙΒοσΓ

οοε , ρετοτ Γεο&τίτττττο, Γοτνοτσ τοσ ττττοΙτ 8ο

::Π:οεττττ ρο&οτο Με ρτστοττοοοττ·. δοοεε ττο

τττο ρτσίτοτΓοστ , τοεοττετοιο το:: τεοδτττεττ8

Πττοττοο οτττοοοτιιτοε.Ρτοτετοτο τοεοτ ττοτοτεττι

8ο ττεοττοτΙΙεοτ ανο τττοτοτοτοτο ί:ττττίτοε

Ποτοτττοτ ττσίτοτ τοτνετο τττΒοοτοτ , ττστοτττο

οοεττττττοο. Εκ οοτττο τοοττεττοττο πι. δορ

ρτστοθ:οτοτο. Ροοτ το ττττττετο ρΙεοο › Φωτ

[οεοττετοοτ τττττο' Βτεοοοττοτττ οσο τ8οστ·-εε

Βετο , ίτοοττ 8ο τεθ:οτο οίτ , ρεττο οτετστο οσο.

8τοοεττσοτε , 8ο τοτττοτο τοοο Γετττστο ττοοο τ

οτροτο Γοεττάσττ εοτοτοοτ , 8: οτοττοοτ τοττοτε.

απο, εο τοτοτττοτο ετ:τττοτ οιτρτοοτο τ οσοοοΙ..

το οοτοτοοοττοοε ,ΒΔ ττοτττοοτ οετο οτετοττ

Με , 8ο τττο τοττοο τοίττοοΙεττττοοε , φοτο ειτε

τω: οτοε ττοτττττ , οσο τοτοτρτοε τοοττοτ , ω

τΙΙο τρίο τοτοτττο @το ετοονοοόιτε ροίτοΙετοτ.

Ιτττοτ οτε Γοτοττττοτ οσττοτο8εττσοτε οοοτρεε

8ο , οετττεττΓττοο ντοοοΙοτο ΓσΙνττοτ. @οπο

τοιττοττε. ° Β το Με ττσΙστο οοοίοττοεοτ , τοίττε το Μοτο

 

ευτε"τστ.Α νο

:το οοοτττοτο Εο8οοτοτο.

απο” οτεεωτίωττ τομτττωο τηιπτώτω ο::

:πετάτε τΜ(οο!στωττ.

Ι)Οττττττο ίεοθ:ο :το οοεττττττοσ ρετττ Εο

εοοτό Ατοτττσίτοτ.

νοτοττ τοοτροτοτο , 8: ΐοττττορτττετο , ττο τετ

ρτοε οτο τττεοτοοττο ρττΠττοτε εοττττοε τοτε , ττο

ροττοττοε εττοτοτοτρτοοοε ρτσ τοττοΙο 8ο στο

οσττττε τττοτ ετοττοτ τ ττοτρρο «το ττοττετο οτε. σ'

στο νοτοοοοτττετο ντττοετ τ 8; τοοττττεοτ σου..

το τοσο Γεοδτττεττε οττρσοεοτ. $οττ ρτσττοέτο

8τεντε ττοοοΠττετ ττττροτεττ οτ τοοτττοο ρεοττεε

τοτ νοΙοοε 3 στο οοτετο τρίτοττ 8: ροττττΠτοτο _

ττοτττ τ δ: Βοοονοτοοττίτττοο νοΙττ,8ο Γε τοττε

ττΠττττο ρσΠττ. ° Εσοτττοοτ Ιτοο το οττττΙ τ45οοτο

ροΙΤοτο , εττοιοτε οττοτ οοοο!Γεττε εοτίτστττετο

ροτ ρετ'ίτε τοπ ΐορτε τοοοτστεντ. Νοτορο ο

ττττο οσο :το ττειτο ό.τοοτ άτοοΙτίΓοτο τττεττοοτ

τΠοτο τοττοτοτοτο , δ£ τοτο ττοετο τοττοτοτττ εμ

ττοτοτο εοτονοτο, οτ τοοοείτοτττ τρίτοτ ρεοτ

οτοΓσ ντττοτοτ: οτίτ τω: τττεοίοοτοτττοτε εΙττστο Ε ττοτοττοοο ρτοτρτοοτοτοτ Νοο Ποέμνεϊτω

οσοίτττοτεττοοο τοοτοετοτ. Τοίττε το Βοιτε,το

οοτοε ττο οσοίροθ:ο Γοττοο , οοεοτο Βοετττο
τττοοοτ τοετο εττοδτο ρτσίτοττοετ ;ττοεοτ τΠτ το·

τ τΕΠΠίτ2$ 2.ΠΙ.'2$ ΡθΓΡΟΠ.ΙΙ5 τΠΙΡΙ'ΟΟΒϊ νοττε;οτττοο

ττστοτττοοτ τοοοτο τττίττττοε οττρτ , 8: εοτοε τΙΙτ

ρτονοττττο τοτοροτε οορτετττ.Ρετττ Με εττοθ:οτ

οτοοε οσοττττοοττετο ττοοττοε το ετΙσσοοττότ,το
τοττοε ρτ:οίτοτττοτ Γοτττε 86τΓετοτεττοοε _ δ; ττοε:

νο! ίειτέτττεττ τοτε, νοΙ ίροοίτο (3ττττίττ οποσ
ττο:: οοοΙοίτ:ο οσοττοοοτο ροίττο οΠε τεττσοο

·ντττοεοτοτ. Εοοτ οσο ττεθ:οοοε , τεοτεοτττοο

οοοτττττοττοτο τΠεοτ οττΙττοτ τοτοτνοοτΙΤο ρτο

οοοΓοτνεττοοο.οτσοείτοτττ , ττο τττ‹το , στοπ

νοΙΙοτ,_οσοοε οοσΓτΙοο 8ο ρτσοεττοτοε ττετι·οο

τοΙττττσοτε Ρετοτ ειττονοτο ρσίΐοτ, :το ροτ το!

οτοττείτοτττ Γοτοτοτοτοτ τοτοτττοε , ρτετ:τροετ

οΙεοίοτεο ττοτττττ; ττο ο τΙΙτ οσττττε τοροι·το

τοτο οΙονοτττ εοττοοε ,οτ το Γοοττοτττοτττττοοο

τοτ , οοείτ το οτοε εοδτοτττετο εττοτττ , ροι·Μ
οτοοτ ροττοε τοττοτοτ ττοετο Γετοτττττετοοτ Με

Ιειο : οοτο τοττοτσοτε τοττοε τοοττεοτοοτοτο (το

Ιτοοτττττεε, τι τοτε τοίττττο ροτοτττοττΠτοτοοτ ττο.



τ

Ετ ΡοτοΡτ οίΐο Γυροτοια τπιαῇοτ , φπαιιι ΓυΡο-Α πτιουε , Η νυΙτ , ουοά υτ νοΙἱτ Ϊυτρἱοιπ- οτο ,

τὶοτοιιι πιοΠο τ:οΒιιοίοοτο , οιουο ίυο)ποι το

πιυοτοε ρτατίοττιπιι ου:: ατὶ ραοοπιι ίυτιτ , 86

τΙυαετοπιτἰ ῇιιἔἱτοτ , 8ο Πτι:: ιιιτοτιιιίΠιοτιο Πιο

ττοτοιιτἰ2 Ο`υἰτὶ τα6Μ ίὶτ ορια, ὶιιτοΙΙἱεπτ Γατι

ι.ίτιίΠπιιυε όοτιιιτιυτ ττιουε , νοτοοτουο ἴατἱε ,

πιο πο.. Ρποτατι τυπο οοτυττι ΓυἔἔοΠιἰοπιο πιο

τοΓοαυτ , ουοτυττι ττιιτιἰττιο οοουοτυπιτ , Ιαϊοο

τιιτιι [οὶΙἱοοτ. δοτνυε ο8ο ί·υιιι οιιιιιιυιιι ἱπι

ττιοιιαΠ:οτιο ιΠιο Ιιαοἱτατιτἱυτιι , οοτυτπιουο

ί-αΙυε , αυίἱτιι φωτο , τιιΠιἰ ουατιι πιο οατἱοτ

οΙτ , πιυΠυΓφιο οι: το οΠ: φιἱιιιοτιαίτοτἰἱ ιτι

το$τιτατοτιι ΡΙυε ουριατ τιυαιιι οΒο. Νου οτο

.το ίτ:τιτιοτιπιο ΡτοΠιτἱοτ , πιο τα:τΠυτιι Ϊαοἰαπιι

αΒΒατι τποίττο ΡΙοτοτιτἱιιο ιιωτ1 πιιοιιαίτοππυττι

οπιιιιἰτιο οοιιτοττο , υτ Μπα Ρτορτιοτιοατπι

. Βοτιοτιιδτιοπιοπιι , άΠατατο Μα τοιιτοτπα :κι οι:
Ο

οὶΡἰοιιὸοε ετοΒοε ταουτιτιιοτοτ πιο ΙέττπίΙππιοε

ΡοίΙιτ. Ατιουίτατιτυτιτυτιιοόιοο ΐαττιυΙι απ

οι , ρΙυτοΐουο ιατιι τοτο Μπιτ ιφιαιιι υτ οσε

τ:αριατ ιιιοιιαίτοτἱυιιι νοΙ οαραοπΠιττιυττι. Αρο

τιατ,ουαίο,τιοπιιιιιυε τιιουε ΙατΒαπιι ίυατοοτιο

τΠ&ιοπιιε ιιιαιιυπτι, δ: τταττιουε ΗΜ ω αυτι

οφυα ιτο μποτ ονἱΙἱα,οοΙοπιοε πιονοε πτι ιό πιασ

τιαίὶτοπἰυπιι άοάυοατ,υτ οι ῇυπὅἰουε ἴοΙἱοἱουβ

τφυο ίυοοοΠΜυε, οιτοτοΐοοπιτο τιοπιιιιιποο ἔτο

εο, οοιιοάιοατυτ πιοπιιοπι Γαιι&υττι Ποπιιιπιἱ , δξ

ίατιδτἱτατι τυο τ ίἱιιιυΙ ό: απι€οτ αιιἰπιιἰ ρτοετο- Β !αττοτυπ οοτ φι:.ττοιιτιυττι Ποτιιἱπιυττι , οτυττι

οι υΙττα ιιοτι ιὶιιἱτ. Μοπιαοπιυττι ιΠυιιι φιἰ

τ:αΙοιιΙυιιι ατοτιιοΡιίοορι ροτιατ , Ατοτἰο αο

αετου , 8ο ττιατυτο ατινοτιποτ,υτ τιατἱ ἰτιἱτἰυττι

οΡοτὶ [τω. $ατιότἰτατοπτι τυατιι ΕΙιτιίτυε Πο

ιτιἰτιυε ιιοίτοτ ΐοτνατο ιτιοοΙυιτιοτπι τΗΒιιοτυτ

άοττιιιιο οοατιίΠιιιο. Χνπ. Οδτοοτιε.
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ατι ουιιιτιοπιι'Ευεουιιιττι.

ΡΜ: ο: 9«Μώπω πτυποβεττω οι πε!έστωι

βαττ» το[στωετατ.

Οτιιἱτιο Γαπιέτοοαο ΒοατἰΠἶιιιο ραττι Ευ- ε:

ο 8οτιπο Απιιοτοίιυε.

ΕιτΓοουυτυε Γυπτι ππιιυτιέτυτιι Ουα Γατιάπτατο

ττιυπιυε υτια ουιιι νοτιοταοιΙπ Ραττο αοβατο 5.]υ

Μοτο. νἰίἱτατο ιιιοπιαίΜτἱο , δό οιτρΙοτατιε Ιο

οτοτπυε πιο Ιιαοἰταιιτἰυτιι νοτπε τοοττιροτιπιιυτ

οσε φιἱ ΓυροτΓυτιτ ιτιτοετττ δε αττατἰε δ£ πιου

τιτ,οοπτιπτιυιιι ίτυφο τοΪοττιιατἱοπιοπιι οιπροτο

το ιιιοπιαίτοπιι τ Ιιοοτουο του τοΙἰ8ἰοίο 8τ κου

Ιατιτοτ νινατιτ Μπα ΗΜ τταπιπτατιι τιοτπτιαπτι,τα

τιιοτι οαιιιιρΓατιι τοου!αττι ἴυοτυττι Ραυοἰτατοτιι

οιτοανοίτοπο, α: οοιιιττιυτιιτοτ Ιιυιυε οπο Γου

τοιιτἰα=:, υτ νο! Ρτιοτἰ τοΙΞ8ἱοιιἰ Με , υτιάο

αοΓοιίι ροτἰιιαιιοπιι 86 Γοτο , υτ Δω , Γυροτ- Β

Βἰτἰοίαπιι πιονἱτατοτιι υτιἰυε τταττπε Ι.υρἰ οτε

Γυιιιτἱοπιο Γυτιτ, τοιιιΓοτατιτυτ αυέΜτιτατο τω,

νοΙ οοττο αΙτοτι αττἱοτἰνοΙ ρατἰτοΙἰἔἱοιιἱῇυτι

Βατιτυτ. ΗΜ: Μιτου: Γοπιτοτιτπα οττιιιἰυττι του ,

Ποοτ που ἀοπ-υοτἱτιτ,ουἱ 8οιιοταΙι ραττι πιυτι

τιαπιόυττι ρυτατοτιτ , πιο Γιια ΓροπιτοάοΓοτυιΙΤο

ιπιοτιαίτοτὶυπιι , που:: Μάο ττιι€ταπο νιάοτοπι

τυτ. $τοτΠοττι τοΙἱἔἰοπιἱε Ματ νυΙναπτι δε τυιίΐο,

8; οίΪο Ε2.Ε8ΠΠΠ': αό.οο υτ τιοτιιἰπιοτιι , ιιἰίἰ νοΙ

Ηὶί-Ραιιυπιι , νοΙ (Ξοττιιαιιυττι Γυίτοροτἱτιτ οπτι

φπαιιι , οοίουο Βτονἰ πιυππιοτο , δ: τοτο πια

Βιε Μουτ: ίτοτΠοιιι τἱτιιοπιτ τ υτ ιιιοπιαίτοτιο

πΡο ΓυρρΙοπιιοπιτυπι ίἰτ αΙἰυιιτὶο φιατοιιτἰυιτι Ε

πιοοοίΪατἰο. νἰὁοτ οοττο ί-ατιᾶἰταε τυα ουιά

Βέτο ίὶτ σουτ. Εμ ππιοττιοτια τοτιοο απτο Ριο

τα ατιτιοε. ουττι , ουπ τυιιο πιιοτιαΠ:οτιο οπο..

ται: , ουτπι άο ΗὶἴΡαιιἰα ίἱοἱ τταττοε ττιἱττἰ Ω

Ι.ιο αο ἴυΡΡΙἱοἱτοτ Ροίτυ!αΠοτ, 8: πιυτπιουατιι

?υπο οιταυάιτυπιι τ τοἰφιο νοτιίιπιιιΙιτυφιιο

ατἱττιοτιἱτυε, τιοπ: πρώτο τφυοςυο ιιυπιο τ-υτυ..

τυτυ τ:τοάο. ΡοτοΙὶ ΐατιδτιίδιιιυτ άοπιιιπιυτ

Ρατουο ιπιοτιαίτοτΙυιιι πρωτο ππι νοοοπιι Μου

Ιατἰοπιἱε 8ο Ιαυἀἱε , ἰτ:ἱ Με άιδτυπι α ΡτοΡΙιοτα

που ὸιιοἰταπιε : Ζ..ετατε/ΖττΞΖΙ: ?πιο πση>ιπτέτι

:Μπαρτ ό· τύπω: ?πιο πο» μττωτέ.τ,μΙα πια!

πέ]ΐίϋ έτ/ἐττ.τ , πωἔἱ: μου: εμ.: στα |Μύετ

των” ΡΙαουἱτ ρτο οΠιοπο ιιιοο πίτα ίυΒέο

τοτο ρπἰίΙῖιιιἰε αυτἱουε τυο ΐαιιέτιτατιε , Ιποοτ

που αππιτιι€απτι υιοττιοτατυπιι ραττοιιι άιΠεοπι

τοτ οττιπιἱα τυο ίαιι&ιτατι πιυιιτιαΠο προ α&α

Μπιτ : ιιτ τπιοο φιοουο πιιυιιοτοτυπι€οτοτ. το

τοτπε τΙυατιάο οπο ιιοπι όατυτιι οΠ: , οοτπιτιιοτι

. τἱο πιο ιρΓυττι Βοατἱτυτἰἱτιτ ω: , τΙυαιιι τις

Πουε ιιοίτοτ ιτιπ:ο!υπιιοτπι ίοτναπο τιι8τιοτυτ 5

νοτιε ροτροτυἰε ροίοο. Ειτ τιοίττο ιιιοτιαΠ:ο

τἱο ΧΧΧ. ΟέΜοτιε. |
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αάουιιιτιοπιι.

Χτπατἰαώἰο αμψτατωπ Μ/απττιω 5 ό· σάκο

ατέσιτί ρωταω” /ιτό·υτπέιά παρτ .βρε

Ρπιτἔατ άι· τττἔστἰα απωφήφέ ΕΖαταπΜί.

Παρ:: ό· 7.α#τωιότφωτ ατέΜπ.τ πτέο:Μπι

τουυπωα'ω. ·

Ο

Οτιιιτιο Γαιι6το αο ΒοατιΠιιτιο ραττι Ευ

8οπιἱο Αιτιοτοίἱυτ. '

(Μαι ἙΙοτοπιτἱα ἱιιῇυΠυ τυο τιοτφυο τυατ

Γατιδτιτατιε Βοπιοτὶἱέτἰοιιο Ροτοορτα οπΓοοΠο

τιπιι 3 ιιο ο αείο αυτ οοιιτοττιτυπ αυτ ΓαΙτοτιι

πιοἔΙἱἔοτιτἱιο αοοορτυιιι τοτοτατ ρἱοτατ τυο.

Ναιιι νοπιι οφιιόοτιι άπο ρΙυτἱπιοε , υτ Γο αΙ

Ιοφιοτοτ , 6ο ίαοτα νοΙτἰἔῖα ί-υα οΓουΙατοτ ,

Βοτιοτιπέλιοιιοτιιουο οκ ιιιοτο ροίτυΙατοττι. νο

τυπο ίοοΙυτιοπιτΗουε ταπτιυΙυττι τυυτιι αἱ: αυτι

Βυτ αττ1υο οουΠε τυπο οοουρατἱοπιἰουε Γυφ

τιιιε ατουο Ροτροτυἱε , Μ τπατυπτι πιοπι οΠ:. Ετ

ουππι υτοοτοιιτ ιιο8οτἰα άιΓροοΐατιοπιιε αυτή

αΒε το οτοόἰτα: , ὸἰυτὶυε πιοοιυαουατιι αυτή

οκρο&ατιάυιιι οοπιίὶιἱ , τατυε τυο Γατιθτιτατι δ:: τ

ἰπιετατυτιι 86 ροτττιοΙοΙὶυττι τοτο 3 Η σοφια

τφυατιι οιτροέτατιάο , ουτε οίΐοπιτ οοροττυιιαφ

ιιο8Η8οτοπιι. Νοουο τατιιοτι φισιιιαιιι τοττιο.

πι. ιιιοτυ Ρτοτ”οί:τυε τοπιο ΐυπτι , τοἴτἰκἱτ αυτ

ἱπιτορυἱτ ΠΜ οατἰτατὶε ί:οτνοτ , τφυοιτι του δ:

Ροτροτυο οΙοοοο 8ο οοτιοτ, Ποο ττιἰΓοταιιτο,

Ρτο νἱτἱουε τοτωοτο ο ΐοτι άυτατ οτ ροττπια

ιιοτ , 8τιιιοτουιοιιτα οι άτα υτ ατοπρπατ τυποι
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Χ

ίἰπιε , ιππΙτιιπι ιπάε οτατπε ατι εἰε , τ1ποτππι

Ρτεεεε εοπτετππεπάατ ποπ ετατιτ , εοπιτπεπε

.άατε ω:: Γαιιέτιτατι οΡπε Ριππι , ετ εοπτεττε

τεεπτπ πεεείΤιιτια ΡΙπτιπια. νετιιτπ πι. οτππἰα

ιιπαπάο , πτ άιέτππι πι, εοταπι ειιΡΙιτ:ατε ποπ

° Ροτιιἰ;ἱπ εοπτιιετππι Πττετατπιιι Ρταείἰάἱππι

πιε ι·εεεΡιι πτ νε! πι: Ρεπεττατεπι αά απτετ ατ

τιπε οεπΙοε τποε , ΐετνπίτιπε ἱππτἰΠε απίεπε

τ1ποτιπε αΙΙοτιπετετσάοπιιππιπ πιεπτπ. δι:: ετ

8ο πιε τω!» , Ρατετ ἰτιάπΙΒεπτἰΠὶτπε. Εο

επε ἱπττα ΡΙοτεπτιπα: ιιττιιε πιοεπἱαψτεΡπο

ττοΡΙιιοπ Οτατεἰ αΡΡεΠαπτ ,πτιι ειιΡοπτι πι

εεττἱε Ρατεπτιππε εάπεαπτπτ ἰτιτ-αιιτετ , ΡΙπα

τετ τιπαπι άπεεπτι πττἱπἴππε Γειτπε. Τταάππ

τπτ ει: πιοτε Ρτἰτππιπ ππττἱεἰτιπτ Ιαέτε αΙεπάι,

δε: πἱιι αΒΙαδτατἱ ί:πετε , ἰπττα Ιοτ:ππι ἰΙΙππι άι

ΙιΒεπτἱΠῖτπε ππττιππτπτ. Ματεα τταάππτπτ

!ιττετιε ἰτποπειιάἱ: ΡπεΙΙ:επιπΙιεΒτια άἰἴεππτι

Ροίτεα νετο τιπαπι αάιιΙτι τπετιπτ , ΠΠ αττειιι

επ· ειπα Γπίὶεπτεπτπτ εάιΓεππτ , ιΙΙατ τταάππ

τπτ νιτιε, Ιοεο ΓπΡΡεάΙτατιτε άοτεε. Ριππτ Με.

ποπ Ππε ιιιαιτιτπιε ίππιτιτιπε , αά πποε ποπ

Πιθιεπιπτ ΓοΙειππετ Ρτονεπτπε.Ετ Πεετ Πο

τειιτιπἰ αά ΙιπιπΓεε πιεάιτατιοπιε οΡετα ΓποΡ

τε ἱπἔεπἰο Ρτοεἱἱνετ , εΙεειιιοτγπαε αΠιάπε

ιπτεταιιτ , πιιιιπτ ταπιεπἰΙΙατ ΓπτΠεΞιιπτ. Αάἰἰτ .

πιε ἰΡΠτιε Ιοεἱ Ρται:Ροίιτπε,πεε1πε ιΡίε πιω

άο, νετιιπι 86 Ρτἱτποτεε άπἰάαπι εινιτατιτ ,

οτατιιπτάπε πτ Ιοεπιιι Ρἰππι ΡἱἱΠὶτπο άοτπιπο

ιιοίττο εοπιπιεπάατεπι. (:πΡιππτ ΙὶἰΡειιάἱα

άε ίαπθτ:τ πιαττἰε εεεΙείιατ αττειτἱο ΡτοΕετι·ι αά

τιιἰΓετοτπιπ οΡεπι , ἱπάπΙ8επτἱατιιιε άοπατἱ

οπιπετ άπι πιεπιοτατο Ιοεο τπΙετιιιτ οΡειπ.

Οτατοτὶππι Ρταττετε:ι , άποά τι νεππίτιΠιτπε

πε Γεττιιτ) τα!ιτιοατπτπ επ , πια: Γαιιᾶἰτατἱτ

ΡετπιιΠιοπε άεάἰεατἰ,ἱπτιπε αππινετίατια άε.

άἰεατἰοπἰτ ΓοΙεπιπιτατε εατπ ἰπάιιΙ8επτἰαπι
Ν

ο επτα. ετἰτ ΓεπιΡετ. ΕπΡιεΒιιτπ , Ρατετ Βεατιβ Α πο. εοΙΙοτιπἱα άπεπιιτ. ΠΜ νετο ετπεπίὶ Γππτ

Ρπεττ!εε αιιποε , ἰπ αΙἰππι τταπΓεππτ ετιετππι,

τιπο ι8ταπάἱοτεε πατπ τ:οπνεπιππτ , πωπω

άπε σΡετιτιπειππίτιιπτ. ΡΙπτεε ει: Με Ροίτεα,

άετιπρτατο ἰπποεεπτἱπ Βοπο _, τεΠΦοΐπτπ πει

τ:ιιτππι Γπιιιππτ. ΡτατεἰΡππε ΙιπιπΓεε Ρπει·οτππι

πππιετπε ἰπ ίεΡατατα τπετποτατι τπταπτιππι

ΙιοΙΡιταΙιτ πατιἰτατἱοπε πε οΡτἰιιιο Ρατάαπο

8ο εχετεετπτ. Νατπ τ:επτππι τεττπε εοπνε

πιππτ ; νετπτπ τ:ππι Ιοεπε ιΠε τεΡατατἱοπε

ιπάιεεατ , ιιεοπε πιοάἱειε Γπιπτιτιπει οτανιτ

ιπε Μάϊ ὶΡίἰπε πιαειίτετ τπτ τεπι ιΡΓατιι εσω

πιειιάατετπ Ρἰετατἰ 821128; φαιά τετοιο ετιπἱάεπι

ΡετΙιοεπτετ , ιιττιπε εο ετατιπτ ειπε ττπετιιτ

ποει·ετ ει: Με ιπίπτπτο ειιἰἰΠε ία·:Ρε άεΡτε‹

Ιιεπάἱ. $εά τιαέτεππε πω.

(Σοτππιοτιοπεπι τιπαπιάατιι , τποάἰεαιπ Μ.

εετ,τιετ.1πε απ Ιιπτπαπἰτατε αοτιοττεπτεπι πατε

ἴαιιἐτἰτατἰε ἰπ πιε Ρεττ1τιαιπ ιπέτατε αειφο

ιεΗ:ε άεΡτεΙιειιάἰ , πποά ΡετπιιΠ”πτιι τπἰΙιἱ τι

τπα ΐαιιέτιτατε ατεΙιἱεΡἱΓεοΡἱ ΡΙοτεπτὶπἰ πετ

8οτἰιιτπ πεεΙΞπεπτιπτ ε!Γεπι ειιΓεεπτπε.Αεεε

άε!ιατ :τά εππιπΙππι ετἱτπἰπἰε , τιποά πετάε

ΡἱΓεοΡππι ιΡΓπιιι άἰιτἰΙΤειπ Με εαπία νειτατίε

ιάτιπε α τεεεπΙατιοπε. νοτἰ τιπἰάεπι Επιίΐετ

παπι: τεττι εοταιπ Ροτἱπε , ιιπαπι Ρετ Ιιττετατ

αεετε,πε πιΠιι μια άετπιίΓε νιάετετ. Ατ Ιἰεετ

ΡΙαεἱάο νεπεταἱιΞΙἰ ΗΠο ω: ωιετττωτ τππε

τεΓΡοπάετἱπι , Ραπειε ταπιεπ πιοάοπιιοτιιιε

τετ ἰΡΓα αιτεπάα νἱάετπτ. δεά Ρετο Ρετ άοτπἰ

ππτπ ]ιιεπινι,τ'ΓετνπΙππι τπππι επΙΡατιι εκσπ

Ιαιιτεπι ι:Ιεπιεπτετ αάπιιττειτ. Νοπ νιάε!ιατπτ

Ιιοπείτππι πετιπε άεεοτπιπ , τιιιαπάο νἱτὶε

τττανιοπε 86 εΡἰΓεοΡαΙΕ άπεπἰτατε Ρτατάἱτἰε πιο

Γοειπιπ άεάεταε , επταπι ΓοΙ-Ιιειταπάι πεπο

τἱπτπ αττἱΡετε πιἱτιἱ , Ρτα:ειΡπε τε ποπ τά ιπε

τιεπτε. Ωετετππι απίἱιπ άἰεετε , πππιππαπι

ἱΠοε ίιπε πιε εοπνεπιΠε , πτ Ι-πί-Ρἱεἰο οπιπἰε

άατἱ,, τιιιαπι Μπιτ τπεπιοτι:ε Μ.απτιππε ΒπεΒΙΙ8επτια: πιετιτο πωπω νιάετετπτ. Ε:

ππἰπτπε·ιπάιιΙιτετατ ιπ εοπίεετατιοπε εα:Ιε

ίικ ποἴΡἰταΙἰε Γαιι&α: Ματἰαε πανε. ΡοΙΙἱει

τπτ Γππι ιπιπιιπεπτιτιπε Με ἰπ τε οΡετπΙαπι

πιεαπι. Οτο ἴπΡΡΓειτ , πτ άἱ8πετιιτ ἴαιιέτἰτατ

τιια Ιατ8απι εΠ·ππάετε τιεπεάιέτοπειιι. τω:

εκ Ιιοε , πτ άνω πι” ἰπ ιά Ρτο Ιἰνετ , Ρτο

ιιὶοτεε αά Ρἱετατεπι ἰπεΙἱπατἱοτεἴππε τετά

άαπτπτ ΙιπιπΓιποάι ἰπνἰτατι οεπεπεπε.

ο ΑΙιπά αττιπε Ριππι αεεἱΡε, Ρατετ τιεατἰΠἱ

πιε , !ιατιεττινιταε ιιοΒ:τα. Ρπετοτπτπ ΡΙπτἱ

πιω Γοεἰετατεε ποοι!ιππι , τπεάιοετιπτπ , πιο·

Ρπτιι. διπ8πΙιε Ρταετεέτπε τα πω” ΕάεΠε ,

Βτανιε , τεΙἰ8ὶοί-πε > αι: τἰτπεπε Πεππι , τιπι

Ιιοε εππττἰατ ,δε πι ΓατεπΙατἱ Ιιαὶιἱτπ αά :εται

ιιἰτεΒἰε τιιἰΙἰτἰατπ τγτοπετ ειτετεεατ. $ετναπτ

ει: ιπίτιτπτο ίπο εοπτιπεπτιαπι ἱπ οπιπΠιπει

[Ρεθ:ατιιΙα ιπαπια, Ιπάοίοπε οπιπεε τ-ππιππτ,

ατοπε απ Με τιποάπε οτιοίιτ νετ'.ι/ιε απ

πεπτ. €οπτιτεπτπτ ΓαεΡιπε , ΡΙετπιπάπε εοπι

ιπππἰεαπτ ι 86 εππι άΞετιπε τεΙἱτιπἰε (παπι τμή

π.1πε :ιττεπι Με α Ριιτεπτἰοπε ιπποεπε εχετ

εεαπτι άοπιἰπἰεἱτ αε τεΙτιτ άἰεΒιιε εοεπιιτ

οπιπετ ατι άείιεπατπτπ Ιοεπτπ ι ἰοἱιιπε πω

. πιτ ΙαπάιΒιιε ναεαπτ , δε τεπιΡπε Ρετ Πάπα

Ό

Ε

τιετι Ροτείτ 3 πι: αΙἱτετ ασ Γε !ιατιετ τετ , τιιιε

Ιιεατἰτπάἱπἰ άε τπε Γπεπείτππι Πτ. Ναπι τιποά

αΙιτιπιά τ:οπττα Ιιοποτετπ ΐατιθ:ιτατιε τπαι·ιτι τ

απτετ άποτππιεπτπτιπε Ιοεπτπε Πτπ , Πεο τε;

ίτε,νετππι ποπ εΠ:. Νειπι ταπτι ταειο ατεΙιἰε

ΡἱΓεοΡἰ ἱΠἰπε ΓαΙπτεπι , τω νικ τεππἰ τ-απιἱ-

Ιἱατἱτατε τ:οπιππέτπε Γπτπ, άπαπτἰ οΡὶτιἱοπεπι

ίαπότιτατιε τπα: , ειιἰ οπιπἰα άετιεο , ο: άπαιπ

νιοΙατι πΠα τατιοπε αεπτε ατοπε ἰπάἱἔπἱΠἱ

πιο , πτΡατ επ , τετο. Κετιπετ εΙεπιειιτΗΠ

ιππε άοιπιππε ιπεπτ α ΡτἰπεἱΡἰο Ιτατιτιι τω

ιπΓεε εοπττονετίι:ε , ιπε Γεπτεπτἰαπι πιεαπι

τω: Γαπέτιτατι Ιἱττετὶε ειιΡΠεατε επταΙΤε , δ;

οπιά νπιπο άἰεετετιιτ , αΡετττε. ΑάεΙΤε τπε`

νοΙπἱτ Ριετατ τπα , τιπαπάο ιιιτετ ατεΙιἱεΡἱΓεο- `

ο Ρππι 86 άοτπιππιπ τπεππιΚεεαπατειιτετπ εΡὶίἔ

εοΡπτπ, τε ΡτιτΓεπτε, τετ αΒἱτατα επ , ἱάτιπε

πιπιιπε`τππε τπιπι α τπα Γαπ&ιτατε άεΙεΒαῳ

τιιτπ είτ ππα τ:ππι τω” παμε τατπ ΐεεπιπε

ιά ειιετιιιἰ άε!ιπι , ππατπ Γεπτεπτἰα πιεα άτ

νετΓα ἴπἰίΪε νἰάετετιιτ , τιπαπι τπιε Πι!ιίτετ

πετε ΓεπιΡετ Δαπἱπιπτ Ϊπἱτ : νἰάεἱιατπι· Ρἱπτἱ:

πιιε εαπι τετπ τπαε Γαπᾶἱτατἰε οΡἱιιἰοιιἱ άετο

πατε , πάμε τιιαπιιιτ νιτιε , δέ τω: Γαιιθτἱτατἰε

ιιιεεπιπ
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ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α Χ.

στο. εοοπὶετο.

Ζαοἔττἄτἰε αραιά 7ὶτεκτἰκσ.τ αυτηβετίκω

ρο- ττά|τικ22|τε:έτ Μϊόομε |Στεπ σιτε/ποιο

Οτοτοσ ί·οοδτο :το ΒεετἱΠὶτοσ ματ Εο.

8εοἱο Αοιοτσοοε. _ _ ;

σο τὶεξἰοετο. ττοτεε ροΙίοτε το:: σἰετοττε τ.

ίτοοσττοοτε ἱο. ενε.οοεΙτο τοοΙἱετἰε εσοίτε.ο

@ατο ἰτοἰτετοε , ό.σοετ: Η οορεττεποσοστΙ τισ

σ οείτἰΙἰἱοιε ῇοτὶὶεἰσ τοεσ ΡσίτοΙσ. εωΡο ρισ

Χἱιοε οετττττοάτοἱ τοτε στοοε πειτε σοΓε

εποε , οτ τοσοείτεττοτο δ. Μετἱειτ τἰε νεοε

όἱεἱει , εστοτοεοσοτιιοι Βσοσοτεοίἰ αιττΠο:ι

Ιἱ,τεΙἰοἱσοἱ οσίττετ τοίετεοόοτο τοτιτοτἰοε εο

ττιτε τοοοετεττε _ σεετιίἱοοε οσοεττο 8τ τοιο

τοτο Εενσι·οοΗτ, τιτττοε τω. οτ Βσοσ ΠΠ νττσ

οπο το τοττε- εοτετετοτ άοτο νἰνἰτ , :ιοΒο.τε

(τ:Πτεετ τοοοετΠτεττο ΠΠ οπο , νττο τττενἰ 86

το τεετοτεο ερτἰΙΙὶτοσ : οοετο εσονεοτοε εΙε

8ἰτ εε τ:οοότττοοε, οτ Ρεοίἰοοεοι ειοοο:οο ΓσΙ- ε

τ' οετετ , φωτο Γεοεκ ἰΙΙε εσοίτττοττ. Ετ ντάε _

«τοπίο οο ρ:ττετ , ττοεοτετ ε:: εσ Μάο Γεοοεο

τοτ εσοτιοστὶ:τ. Ρτοίσἱεἱτοτ οοο τοοοεί.'τετιι

εσοΓετνετἰσοἱ, (Ιοο8ε εοὶτοτοεΙἰοε εΒΒεε το- Ο

τιττοσοοίὶετἰτ τ-σνεΒἰτ το: τοεσττοτ , οοειτο το

εἰ τ1ιοΒοε Ισε:ιτοτο είτ Ρεοίἱοοε οποιοι) τισ

οστἰ ἱτετο ετοΙοττσΠ Γεοἰετ δα! , οοτείσ , ρετ

τ:τιεοοΙοττ τοεο: οκτώ ποστ:: εοοιΙσ.οοε Γοει

τεΙτοτσΓοε εΒΒ:τε Ποτ Ιὶἱρεοὸἱει , τΙοοοπ Ιεϊετ

Γσ1νετ , όάντοτιίοιιε εοΙτοε Με εστορετεττο

οε οΠετ οτεΙἰοε ειοετοτ , ειοΒιιτε ρττεοάεοτε ,

Φωτο τού ΡετΓσΙντιοτ τοετεεό.εο1 εοοοοέττε

ΡείΠτοεοιτε ττειέτεττε τι τοτε. Ατἱτἰσ τ1οσά

οΙοτἰε τεΙτοοε. ἴειεἱο , τετετΙτοε τοο!το σε τοε

Ποε εΙετοεοτἱΠὶτοιιε στοοἱοτο ετοἰτετ ἰτοΡΙε

Βἰτ οοο‹:Ι Γετνοτο Γοο ΡσΙΙἱεετἱ οι τὶἱΒοετοε,

οΒοτιτε ρτα:Ποεοτε , τ1οποόο Γεοετο οοοε τοτ

Δ Το τιισό.σ ,. τοὶ τΙστοτοε , Ρετίτε. ἱο ρτορσίὶτο υ

οποτε ο τ:τεοεειτο ίζιοοειτσ οσε Ροτἰτιτἰε εινεΙΠ.

δοτοοε σοτοετο οσο στεοΙτ , σοἱρρε τΙοτοοε

οε8στοι τοεοτοΒοοτ τεροτειοεΙα: Ρτσ ντττοοε

τεΙτ8ἱοοἰε τεττοε εσΙΙερτετ : νετοοπ οτ τοτ:ιε

ἰΡΓ:ιε στοοο εκἰίτἱττιετοοε ,τοτε εοττοΠε το

τοοΙτοε εστορετετἰο. (:σοττοστο Πστοτοσ τσ

τε , οτ Ρετ ἱοοτὶΙε ιοἰοἰΓτετἰοτο (απο τοἱ τω:

εΠοοτάτο Ιοοοετο 8: 8Ιστττοο Βετ τ ερωτώ

οσε οσοτἰοεοΙἰε τοπ ρτσίετιοετοτ Βεοεἀἱδτἰσ.

(3στοο1εοττσοιε φωτο τοτε Πιοέττττιττ 4οοο.

εοτο ετετοτττε οσθτττε εοοἱ οτοοεε τοντοτε τὶΒἱ

ρἰετετἱε ειοτ:ιε ρετοετοει στεεε ἱοτστεεεοτοτ.

Βεοε εοτετο οοΡτετ στοοἰρστεοε νοττε οσίττίε

οΓΡττετε ὸἰΒοετοτ , δΣ ἴοτειο_νεΙσεἰτετ εοοτε

τετε οτε ρεὸἱσοε οσΙτττε>οσοοοε ΒεειττίΠοτε,

δε οσοτε στοοτ εττε&ο ΓοΓεἰΡἰεοὰε οπο. Ε:

οσΡττο Ετετοσ ?τιμ ΜτΙ. ]οοἱειε.

 

ΕΡΙΣΤΟΕΑΧΙ.

το εοιοτΙειο.

Ο .

Κανω: ω+ω›τω !σἔττἰσπἰτ/Ξτ.τ «εἰ :Μτέ!ίτωτ

Βά|ετοβ , ό· τα! Μφεττωττω.

Οτοἱοο Ωιοδτο το: ΒεετἰΠἱτοσ ρειτττ Εο

Βεοἱσ Ατοοι·σίἱοε.

Εκ ΒείὶΙε:τ Γεττρίἰ οττειτοττ τοτε ἰοτετὸοτο .

στοά εεετετοτ , οοετοτοτττοοε Ρτοτοονετἱτοοε

το τε στο οοει τοἰΠὶ τοετοοποε τ οετ1οε αποστ

οσ Βεειτἰτοὸἱοετο το:ιτο εεττἰοτετο άε τετοιο

Βοε ττιέτειτο το οσίὶτἱε τοτο το οποιο Γεοδὶἰτο

τατεοπ , τοτο :τὰ (Ξετνἱεοἴεοτ εστΓεοροιο Ρο

ττετο τοεοτο Ιἰττετἰε. Μσνττοοε ΒιιίἱΙεο το
τειοάετο ε.εεεΡτσ τείςΡοοΐο ΡτορσἰὶτἱσοἱΒοε

οσίττἰε ε εο]οε οοὶάετο εττεέτοτο ρεοεἰε οτε

τοοτετσ εσΠεορσ ττ:ττρο , νεοττοοΙοοε Ρτωτ.

:το ἱτἱοετε ιιτΓντΙΙοτο Μετα , τ1οειτοοτ τὶἰετοιο

ἱτἰοετεο. ντεοοει Γερετοτεοπ : Μο οορετ:ιτστ

Ρἱἴεειτἰσοἰε 8τ νεοοτἱσοἱε εεοΓ:τ οτστειοετιιτ,

@Με εσοτἱοΒετ , φοτο νεε:ιοτε ιοοοείτεττσ Β εεφεδτοοε ετττοο ειονεοτοτο οσΠ;τοτο. Ηοἀὶε

σΒΡττοέτσ τοῦτο Με τού σΒΓττερετε τοτε Γεο

δτἰτετἰε εοττοοε νοΙεοτ. ΚερεΗεοτοτ εοἱτο

ῇοίτἰίΪὶτοε οπσοειίτετἰο οεοοεοιτοοι ρειίτστε

οεΙΗτοτσ. Νεοοε Πτοά οιστΙσ (Με απο τετ

ττσοε Γεττοσ :απο ῇετιοἱοΙιἰτιοτεε ειττεοόετἱτο.

' δεὸ οσο ετσ ἱο οτι τε ρτσΠεοστ τ οε ειτοεδτο

ΐοιοεοτο τοοετστἱε , απο νετεεοοτΠεε οποτε

τεστετ , οοτετοτττοε εστοτοστἰο το ΓετνοΙσ τω:

Γεοδτἰτετἰε , ῇοίὶιι τοοΙτοιο Πεετ το: τετἰσοτι

ΒἶΙἰε. Οοτοτοεοάσ οεοσττοτο ὶΡΓοτιτ τοπ Με..

τοτἱ τεοτσ ΠοτΠο ειτοοε ειδεδτο , οτ τοτοστε

εεττε οσο ρσΠῖτο : οοτ:τ ρΙοε τω” εκ εσ

εοοίὶιΙτιτοτ τισοστἱ τοπ ΓεοἑΕἱτετἰε , φοτο

εσοττοστἰο οσΠ:το. δώ εοἰτο οσο Γοοτ τοπίο

τοΙε:ιοτ:Ιο άεοοσ ρἱἰΠἱιοἰε :τττττοιιε τοἰε.

Ε:: ρτἰστε οοΓττσ εΙειοΙττε-Ιτ οπο τεττοε τετ

τἱστ , οσο όετοτΙΤε 9οἱ Οτο οσΡττει ἰοτεττοτο

Ρετε τττοο·ισ Ρεοἱτιιε ἰοτετεἱρετε ειτοοε εκ

τἱοτοιετε τ1ιττετετετττ. Ρεεἰειτο τΙοσά τοειοόονἱτ

Ιἶιοέτἰτεε τοπ : ἰίΗο1εεΙοε οοΙΙἰοε στοοἱοσ οτε

ετττοΙτεοτ οποτε , οεοοε οτ Ιοοε ρτσΠεπεειτ

οποτἰιοο Παπ ειιῇοΓνἰε σοττοεοττ τιιιέτστττοε.

δ

οσε ντοετε νσΙοἰτ ἔτειτἱίΙἱοιεοοε ΓοΓεεΡἰτ > 8;

οοεοτοοι εκ νετοτε τοτε Γετεοἰτειτἱε ρτἰτοσ το

εσοἔτείΤοοεσἱτἱε , 86 ε:: τεΙε.ττσοε οσοΗτε

νἱτἱ άοττοτο Αοότεεε Πσοτιτἱ , εΡἰΓεοΡἰοιτε

οοΡττἰ 8ἱΒοἱεοίΪε εοΙΙἱΒετε Ρστοτ , ΡετεττΙΠ

οοιε είτ τοτε Γειοότττειτἱ τοστειο ττετετε , οσο

οισάσ το τοειτεττετ Με. Ρτσ σιτε νεοἰτοοε :νε

τοιο 8: ἰο τεττοἰοετἰσοε εσοεἰΙἰΕ Με ρο|ρΙτ.

το εκσσοεοτεο1 :ιοτοτε νοΙτ το ΑΙΒε-τεετοΙἱ ,

Ιτετ ότετ οοἰοε Ιοοε τὶἱΠοοτε τ οΙο ό: στ:ιτσ

τεε εσοεἰΙἰὶ ειοετοοτ , ό: Βοοετοοτοτο Ιεττειττ,

δε εσοπΡΙοτεε ρτἱτιεἰΡεε , ΡττεΙ:ιττ 1 το: οπο

οεε : Πει τοειοε Ιοεοτοε εΠ:. (ΪσοΗτἰο ἰο Πο..

τοἰοσ δέ ἱο τοπ Βεοετοεοοοε , μπει· , ρώτα..

εἱρἰε ἰίτἰοε εοττοοτο τστοτο τοτε Γεοἐτὶτοτἱε

σοίετ1οοε εκροοεοάοτο: ττοοισ οσο εκρο

οεοτἰοτο οΠο σΗἰεἰσ τοεσ , Γετὶ @ο εκροΠ

τοτο άτντοτε τοἰίετετἰσοἰε οοτο,τοἱοἰτοιιτοτΙοε

οσοἰε Ι:ιοστ·τε είτε τεΠοττοιο το εσ τἰἱἴρσοεο.

άο. Τοτε. , σοεεΓο , οποτε, τοπ οσε ρι·οίετΙικτ

τοτ Βεοεὸἱὅτἰο ,οτ οοιτοττοε Μο:: εκρεὸἰτί

νεΙεειτοοε , 86το:ε Γεοδοτ:τττε εί'Ρείττοοε κο



οι
ιιιιιε·ιστΑποινι τω. Ϊ.

οο

οι. Πο οποσοτιοοο Ιοοπτι οσοτι ποιο οιοτἰ. ΑΙἰτ σο τσιπ Βσιιοπιστοιο ποπ: ποοοπτιιι. νσ=

ι·οοι , οιοοιισιοιοε Ιἰττοιἰε Γπτίε ποοιοι , 86

@στο ιΠοοι ιο πιο οοιιοποΓοιοοι ,πιποο οι

σοΓοινπτἰσοο τοπ: Τποιοιιπτιε. Ριετίιοοοτοε

οσοοιΙο νιτσε ῇοοἰοἰσ τοσο ιοτοοισε δέ οο τοπ

οΠειιτπω σοτιιοο ιοοιιτσε , οι: σοἱοἰσ 86 ο.

Έοότο οιοσ οσοιιοοποσ Τπο&ιτπτι τοκ. Απ

οιοπε Ι)σοπτοε ιιιοΙτοιο οτ (ο Γποιοἰτπτι τοτε

οσοιιοοοοπιοοι σιπνιτ : πιο , οτ οπο ΐποι:οε

οοιτιστ , οοοΠε σο τοπ: οοπτιτοοιιιιε Γοινοε.

(:ιπε ιΠο τύπο οιοοοοοιιοι οσιοιοἱοῖσοο πι:

ἱπιοοιπτσιο απο: ιιοοοτιπτπ. Ρσο Βιοοοιο

οεσ τοσο πο Αιοποι πιο οσοί:οιπιο. Ησ

οιο ιιοοοιπτσι νοοπτοιο οισί·-ο&οε το , 86

οσο ποπτοσι ποτ ποιπποο οιοε πιω ποστ

το. 5ποοιτπτοοι τοπιο σοὶ ιοο τσιπ ιοτοοτισ

Ιιοτ οσε ποστἰοιποἱε ιιιτοι·οοο τιπδτπτοποε.

οι» νοισ οσο οἰοἰοοΙτπτοε νπιἱπε 88 Ισπεσε

πωπω ιοε ιΠπ οσποιοοι σο : ο:οιοτιοι·οιο

ποποι οποιε οσΙΙιι:ιτοε οιπτ ποοιοοτιπιο οπο.:

οπο. Πο πιο ιοοΙιοπτιε οιονιτοι ποιο οιιοε

οοτινοιπιοοεοπιιιο οο οσοοι!ιο οοοτ οποιοι:

οσοτσ Γοοιιοοοιιιο ποοιοιιοοε , ιΙΙσ ιοοΙτοιο τ

οσοοινοοτο οσοιειοοποο π ίοιιτοιιοπ οσοτπ

οιο:ιοοππτο. Ετ απο σιιιιοπ οΙοοιοιτοο οι:

οσοιιοοιοοε , τοΐοσοοιτ στπιστοε οοοοἱοἱ

οι:οσοοοπτο οἱο ποπτοσι πο οσοο!ποο οτα-ι

οἱοοπ. πιω, οι οοοιοτοοι οο ποοπτἱε 86

ιοΓο Γοινπιοι, 86 πι: σοιποσοτ τοιωι οιποοἰο

οοιοτ. δοοοοοσ , οτ οιποΙπτσε ιιο πο! οσοοιπ

οοοι ]οτ›οιοτ. Τοιτισ , οτ Με ποι οοοπτ οι

πο οσοιιποποσ , (οιιιοοε Πσοοοοε πσοοιΒ οσποιοσ οιΙνιε ἰιο πιο οπο: Ποοιοτ. (ζοπι·π

σιιιπἱοστοοε τοοιιοιοποιοτ ιποσιοοιοιο , οσ

τοιοο οοπτιοὶιοο. Ε:: Ατπιπ ν ι ι π. Βοοοοιιιιιε.

 ΨΕΡΙ8ΤΟΙ.Α ΧΙΪ.

πιο οοιποοιο.

Νοτια: "ο πιο:: οι απώτατο οποσιοιστίτ

(οπο: [οι.

Χ ΒποΙοπ Ατπιπιο κι". οιοιοοι ιτιοοιο

νοοἱιοοε. οι Γοίοοοτι οοιο ιισοσιο πιο
ή ῖιοοοιπιοιο, οιπτιοιοιοποο ποοιτι Γοιοοε. Ιο

τσ,οτ ριστοέοσιοιο σσοι:Ηισ οπτοτ. 5ο οοποο

νοΙοἱοο ποοιιοιο π ποποο τπιποο οισοιοι Με

οἱδιποι οιιοτπιο ποοιτο ιοοοοιο. 8οπτ τπιοοο

ιοοπτιε πιποο οιτοοτισοιε πιο οσο οοΙοοιπ->

:πιο οἰπετποι σιοποποε νἰιἰΒοε 86 τστσ ἱοοοπ

πιο πο οσποιοι οιοο!οτισοοιο ιοτοποοιο , 86

ιο σοιοἱοοε τπιο οιοιοιτπτι τοπ: οιπτιοοπτι

νοΙΙο , ποπιο οοοΙοοποιοπο οποἰ πτποο οοιτπτἱ

οι: Γοσ ιοοιτοιο οσπΓοΙοιο. Νσο οσε οπο”

οο οσοοἰΙἱσ ο: ο ιοιτισ Γοοιποο , οτ ποσο πο

|:ισοιιιο οοοΙἱοοοι οσοοιοοπτοιο οοοι , οοιοἰ-ι

οιοοι 86 ΐοιοοτποι τοποιοοπτι οστιοε οποίο

οο π Νεο ποιοοοἰο . πιο Αἱοπιιι-ιοοπΙοιο οιο- Ο οιοιοτ. 5ο τοπ οιοτοιτπτι οιιοιοο ιιωιιοι...

πιο ίοιοοε. @οσο πιο οοοΙιοο πιο ποοιιο

νοΙΙο ιο ίιοποοπτιστο οσπνοοτο οιιοσιοοιο

πιο οικΙπτσιιιοι ἰΠο οιοοιοτ. Ειιοοθ:πτο ΑΙΜ:

οποοιε οιοοοε ιΠιοε πονοοτο , οιο ποιο οσ..

ιοἱοἰοπε οπτινιιπτιε οἰοιο ποοιτ ι ποοἰοοτιπο

οσοιπ·: οιοιο οιιτοιιιτ ν”. οπΙοποπε ]ποοπ

το , οι Ι·οοινιτπιο (οιΙιοοι οοπτι $τοοΙιποι.

Αιιοἱτι οποιο τοποοπ οοιο οιπτἰπ86 πττοοτιο

ιιο οιιιτοιοοπ , τοοι πο8οοι , τοοι τοτοτστοιο

οιιοτιοοιο 86 οιποπτσιιιιο. Αοοιποτ 86 Ισοπ

τι Βοιιοοισιοιο. Οιπτιοποιο ιτπ τοιοοοιπνι

εποε οισοιοι οσοοἰΙὶἰΙοεπτσε , πιο ποοτιιιιΒ

ίοοιποποτοι,οτ ποιο ί:οιιοο οι ποοιτποι οπο·

πιο οοτιπδοσοοοι πισιοποιοε οιοοιοοιοε ι

οσοτοοτἱ τοιο οσοιποι ποοιο . Ισοοιοποο Γο

οιοτισιιε πιιοιοοτιπε οσοἰε ιοίοινποιοε , οιο

οι ποιοε οιιποιοιε Ιιοοιιοε 86 οΙοοιοε τοιο

οοιοιοοε σιοποιο Γοπτοοιἱπιο οσοιπιιι. Βο

ιοποιοιιοο ιοΐοσποιτ (:πίπι,86 ο οισ οποιο

τπτο τοπ :οποιο σιοοἰπ , 86 οπο οπιπ'τοπι [οπο

οιοἱΙΙῖιοο ιοΓοσοοἰτ , ποοιοπτιποιποο οστο

τισιοιο π οσοιε δέ σοτπιποι . 86οισοοιπτπιο$

ο οπτοιοιο οοΙΙιοιτοε σο. Αοοιπτ σιπτιοοἱ

οσοι:: 86 ιοΓοοποσοἱ τοπικ οπτισιοε Ποιο

ιοποἰοπο ποοτιοε. Ιε οοιιπ οιιοσ ποοπτπιοοι

εσ·:οιτ νοΠο ῇοοιοτπιο οοποιοοοι , σιπτιοπο Ε

οιιτποιο οσοιπ οσοιοιιοε, πωπω ιοΐο ποιο

νοι·οσιοιιι ιοΓοοπτιστιο οποιοπτοε σο , πτποο

ἱοοο πιοσνοιι ιοοοε. Ειιοοοιτισποιο οσοτποι

ΓοΙΙιοιτπιο πιο ιοίο ιοΒιοοοε οσοιι οἱο οτιπιο

ποτοποποι ἱιοοοιπτοι πονοοιιοτ ποιοποπτπ

οοοἰτἰτοοο οποοοΙΙπιιοπι θπίοπιοοι 86 Βιοπ

οσιοιο πΙΙσοοτι. ΟσοίοΙτσ πΙἰποποοἰο οἰοιιπ

7:τ..9τιιοι. ή· πω. απο!. τ.°ο!!ιο. Τοπ. ΙΙΙ.

οπτοτ Βοπτἰοῖιοο , νοιοἰε 86 ποοιτἰε ἰοοἰοἱἱε ο

ίὶοοἰοοπνἰτ , τοοποο οσοποιοοοπτι οοοιιΠτοο

οοτιιτ. Αοοἰτἱιοοε ΠΠ ποστιοιο οι οιἰοπ: οοἱ

οοοοΙτιιοπ οσΠοοπ Γοιοοοι οισ τοπ οι.οιτιο

το , οΙτιοιπ οιο ιιοοοιπτσι·ο οιοοοπτοι.

 .ο ..-. ......-“το
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πο οιιιοοοιο.

 

ύποπτοι» Μέσου» οπωσ·ιο·τί ποὺ !τπἰὅιι.ὐ

το· τυοἔιισἰ.ι· Μπέκι/θέ ποιωιβώ·υωίιέ

Μπέςβο :ποιο

Οιιιιοσ οποιο πι: οοπτἱοῖοισ οπτιι Εο2

εοπισ Αιιιοισοοε.

ο Μποοπ ποιο πο τοπιο οοπτἱτοοἰποιο Ποιο

σοι οι , οπτοιπ ιοο!τοιοποο οι ποιοι ΓσΠιοιτο-ι

οιοιε νιιιοἰοοοι οι ι·οοοε οοοΙοίοο , εκει 86

οπιιτπε απο . 86 ιοΙοε οοιοοε [)οι , 86 σοῖ4

οἱοιο τ:ιήοε Γοοι οοοἱτοι οιοδΗτπτι τοτε. ΤὶΒἱ

οπιιο σιοοἱπ οοΒοσ, οπιοι , στο ῇποι οιιοοιο

τοοιοοιιο οονσνἰ τ τιοιποο ποσο ΓσΙοοι οπο

Βοσ ποιο οοθ:οε 86 ιισοπο νσΙοοιπτιε οΙο-Φ

οποι τοοπτοοι οπο. (πιω 2 ποποοσποἱ4

οοιο το ιΠιοε ποιο οι τοπιο νισοοι , τοι οσο-ι

το ἰοοἰτοἰ , οοιποοιοίο οοοΙο Γοινιτιοιο οι:

ιοΒοε οσοι ιο πΙτοισ Πε οιοπἰοιο οσιοιοοε , οι

πὶτοισ Γοινσιοιιι οιιιε οσο ιοοσιοε το οοο

οσοίοιγοιο, επι ο οιοοἱοιο Ι.)σοοοσ ιο οπο

οιι:πτοι : Εποτ/Ξ·ιοε όσοι· ώ·/9'πο!έ.ι , δ80.801-9

οσιτπτ πποποιο , οπτοι· , οο8οτἱοιο οσο ῇποι

οιιοοθ:πτοιοιο , Γοο οικΓοοτἰοιο Οικοσιοιοι

τοοιοποο ιπο·οιο οι ποσοοοϊποπτιτοοιοοοι

ο



τ; “ΑΜιιιιοειιτ:Α.ιιΑ1~οπτιεπειε ..ι

ι

πιπτπ , τππι ἔο!ιοπ τοι , τππι ορτπτο ππιοπιε Αοοπτ!ι ιτιτ!οτιτπτ , πτοπο πτττπποτισ.ιι : π: οπι

πωπω , πτ πτειοπτοτ οιτροτιιτ Γοπιροτ , ρτο

ιιοποτο Ποι , ρτο οοοΙοίιο πιπττιε πποιιιοπτο,

τποοπο Γππότιτπτιε ίιπ8π!πτι ο!οτιπ` πτόοπτιιιε

οι:οοπι. Η:ι!:ιοτ οπ τοεριιιτιπιππι τιιιιιοπ!τπτιε,

ποπ οποσ: ται πιποππ 86 ρτοο!πτπ ποιοοτιπ

ποοιιποππιπ πω: Ιπποτο ρτονοπιππτ , ποοπο

Ι:τπποιιπτ ΒοποτοΓοε ππιπιοε,οππιπ!ιποτ ιππο

πο τ!ιιιιοπιτπτοε οιποτίοτιπτ , τ!ππι ο!οτιοίπε

πιο πττοπιιιτπτ ιιτιιτπο πι τοπιιε τιππιιτριπε

ππιπιιι:ι πι: Ότο οποιο ροπιιοτο οοιιιιιονιτ ,

πτοπο ιπ Ποο ποοπιοΓοοτο , πο ιποιο τοπιο

ο!ιιιιοι!!ιιιιιε τ:οττοε ονοιιτπο ο!ιοοτο. ΜιΠιπ

τιοΙιο!ι ιπ οτιιοιπ ππινοτιπτπ ρτοτιιοπτο απο

εο!ιππι , οπο τοπιροτο Βοτοπτιππε τοπικ πω

πιππιτ ,_ 8ο οτποτοτ.ο ιτιο!ο!πττιο οττοτιππἐ

τ!οτιιτο , Γπριοιιτιποπο πιππόπιιπ τπιπιτιο , δέ

!ιποτπ!ιππε πιτωΡιππ οιπ:π!το , τιιΠιοιι!τπε

Ιππιπιπ ρτοροίιτπ νιτιοππτιιτι ποπ άοΓροτπ..

τππτ , ιιοοπο τοπιο ποτε οοΠοτππτ Ποτ! πιο

τιινιπο πιιιιτιιτο ριοτπτιε οτοιίτι , ιιτιοιοπο (πο

πποποτπιιι ιπ Ι)οο ποοπτοε , πιππτ!πιπ ροτ

οπττοτο ιιπινοτίιιιιι , 88 Τοπ ιποππι ποιοι οπτι

Βιππο πιιιοτππτ. Νοπ οι πππτονιπτπ τππππε

!)οπιιιιι , ρπτοτ ποπτἱΠιτιιο οποοιιο πνοττοτ π

πιο ιποιοιπ ίπποι , ο ρ!οππ Η‹ιο ο!πτιιοπιπε

ποο·νο!πτιιπροτποε 88 ιτππιιτοε 86ιιιττπδιπ-ι

πιο οιτποττιιοτο ρτοΓοπτι οριπιοπο ιπ!!ποιβ

Ποιο. ,ίοπτιππτ τπποιοτπ ιο ιιιιι!”ο ποοορτοε,

ρπόοπτοπο ι!!οε ιπ!ΐο οριπιοπιτ, ππτπ οπο.

τιιιτοκιτπιπ το !οιιιτπτο ττπέιπτι , Γοοπο πιο

πτοποοπΓοτνπτι πποπιε οι: προττιε οπτιτπτι8

ιπτιιοιιε ππιττιπτινοττοτιπτι !τπ ο ρτοοοτιπτ πι

πιπιοτιιπι οοποι!ιπτιο , το!!οτπτ ιπ π. οπο πιο

58ο ττπ&ππόπ οπτιι ι!!ιε οτιιπτ τοιιτοπτιοπιο

ίιιιτιιιιιπ , 88 ΐποι!!ιπιο ποοιιιοΓοοπτ οίιοιιιο

νοτιτπτι. (`οπττπ νοτο ιιιιι ποοιιι!ιοππτ,86 νι-#

οιΠιπι ιο ππιπτιπ ποπιπ ιοπτιππτ , πππιτπτπ

οι το: ρ!πτιιιιιιπι πιιιιοπιτπτιο, !ιππποτιτ ο

οοτ ποοοτιπιπ πιο ιπιτιπττι ποπ Γπτιο ίιποοΑ

τππι , οποτ! Βππ!ιοπιιο οοιιοτοοπτιο ποο πι!!!

ροτροτπππτιππι οοιιοι!ιππι πιοοποιο”

νοτιίιπιι!ιτοτ ρτοπιπιισροι!ιτ , οππι οττιπιε οτι-ι

τπιπ οοτιπτπε τοποιοτο πο ορρτοι!ιοποιπ πιο·

ιππότιτπτιτ νιόοτοπιι· ι τπιποπ τοπ πιο ποιο

ρπτνι οπιπιππόπ πο το πππιτπ πι: , 8ο οπι·πιπ

!ιε ποπ:τιε ποπο ιπτοττιππι πτιτπτ Ποιιο , ιπι-·

πιο ποπ ποιιιο πππιτ ιιιιοπι ορτιπιππι , το ρο

τιΠιιπιιιπ πιιδιοτο ,τα πει ροτροτπππι πιο ιππ

ότιτπτιε ο!οτιππι οοο!πτ , οποτι πο! νιο!πτιοποπι

πιπιπ ί:οττπιιιε οιιοοοιτπιππι ιιιιτιο πι. Απ

πο! οιιιιι , ιοποιο πι το ποιττπ ιιιιρ!οτοτππε Ο πιο 0Μ0ιιτππι πιο ροτοΠ:, οιιπππιπι οΙοτιο

ππιτι!ιπιιι. Αάνοποτππτθτοοι-86 (υπ Γροπτο,

8ο ππιπ ιπιιδιιτπτο ιιινιτπτι.,.τππιτιπιιοξπιπτι

ππε πιιε , ποοπο ίιπο πιτιοπτιοπο ΓππΡ>8ο

οπο‹ι ροττ:ιτο κοπο οι 5 ιιπτιοπιο ι!!ιιιε οπ

ριτπ , τοι: 86 ρπττιπτο!ιπ , Γοιο το!ιοπο ιιιιι!τι

ι:πτιιιιιε ιιποοε ποοοτο. Ηπποπτ , οποτ! Επτοπ

τιππι οπ , ιιοπιιιπι! πιιτιοπο !ονιτπτιε , τοπιο

τοι ίιοππ 86 ιπο!ιοιπ ππικι οπίοιιτπ οποτιπιπ

οιοτιοτππτ : ΐοτι ποπ ιο!οιτοο τιοιροτππτιππι ,

ππτ τιοΠΡτοιιτιιιπι οι , ρπτοτ ποπτιΠιπιο : ιπ

ιιτπιποιιο ι!!οτι.ιπι ιπριοπτιιιιπιο πιοο!ιοο 86

ρπτιοπτιι!ιπιο ιιιπτ, 86 ιππιπιπ οππι !οπιτπτο

τ!ινιιιο ποτπιιιι, οιιππτπιποπο οιιπ!τπτιοπιε οι:

ο!οίιο τππττι οι: πο: Γποτπ τππιοπο ποίιο!οι:πτπ

πιιιοπο ρτονοπιοτ ι δα! πο ι!!πά οπιτιοπι κο; ο

τοτοιιπτιπτπ νιιιοπιι: ,οποτι ροτ ππιιο ιίιοτππι

πιινοπτιιιιι πιπποοπτιι ίιπτ ποοοιιιιτιο τοπιο

ποτππι ιπιροπιε. Τοτιιροπινο ιιπιποιιο ιππο

πτ!νοποτππτ , 88 , ροτιπιττοπτο Ποπ , πγοιπιο

πιιιιοιι!τπτοε 8ο πιπτιππ Γπροτπνοτο πιοπιιιι.

πο· , πτ πιτοπτιπιπ οοπιροιι:οτοπτ τππιοπι..

@ιπιπ το !ιποτ πειττιιτπτι άινιπο ιππιιιιιιοοπ.: -

τιππι τιι!ροίιτιοιιιε , οπο ροτ οπο πιπιτιιι:ιο

τοππιι ποί!;τιε ρτοίριοοτο" 86 ρτοιιιτιοτο , @ο

το!οτππτ!π : ιτιοπο ΓοΙππι οπιιιι Ιτπιιιο 86 πττο Π Γοππόπ!π· ο!οοτονοτιτ το!!οτο , οπι ροτροτπππ

οιιττιπτιιιιιι , οπο ρπθ:ο!ποτι οσε ιποοτο ροΠι

:πιο , 86 π ιιιοτ!ιο , οπο τιοτιποπτπτ , οτιρο

το. Νοπιρο ο τοδτο , ίιριο οιτροπτιπτιιτ, οιιππι

πιππιε ίοοπ!ιο ροττππιιΓοτι·πτ ίπ οριπιοπιππο

Γπιτ , ίποτιιιτοπο π Μπιτ ποπ. πιιππε ππιτπο

οιιπιπ οοτροτο Γοιππ&ι ο; ίοετοοπτι-,ποπ π

ο!οπιπιτ πιιτππόππι ππτ ιπο!ιοππτιτοτ ι·-οιτοπ-.

τ!πιιι , ιι ποπ ίιπτι-ιπ οοτιπιιτ , ο τιιοτι ρππιιί`

ρω: νο!ιτιτ οριπιοποε,πτ ποπ πτπι!:τπ τπιππιπ

πιιιοππτπτοττπΙΤο : ππποποιπ οΙ!: ιππέιιτπτιτπο

ιπιπτιε ι!Ιοι·ππι οπτπ ρτοοιρππ ,_νοτοοπποιπω

«ιο τοπιο πιοτππτ ονοοπτι , πι: ποιοι οι: ρπττο

οοιιιππόπιιτιιτ ιιιροτπι πτινοτίπτιι. δο!οοππτι

οππο ποίιιε ιο!ιοιππο ττιππππιπιπ τοτππι.ιπνι-.

πο ο δτππι οοπΓοοπππτπτ , οπο! τοπος Γο

πιι!ιτπτο οοοπονοτιτ. Η πιο ιπιτπποπτπ ποπ

οι ,ποπ οπιτπ ι!!ο πιιτιοπο πδιπ Γπο , πτι:ιο..

πο ρτοροιππτ·, οποπο ο!ι!ιττοτπτο·τοπιιιοτο

ιτπ οοπττπ οπιιοπτ!πιπ οί!; ιιοπιε ,ποι!!ιπε πι..

απο ρπιιτιοιιιππι!ιτπιπ , Εοιι·νοτΓπτιππ @πιο

ποπ ιοποτππτοο οοπτοπόπτπππ οπο τοτΠοοτο

οπο ποπ τιιιτιιιππ , 88 οπιπι Μάιο 86 πττο Επι πιπιπιτπ , ·Βοιοπο πιοι·ιππι 86 ρτοίο6ιππι

οπτππτιππι, πτ πποττππτοε π οπτπο!ιοσ οιο

8ο τπιιιιιιπ ονοε τιοτπιτιιοιε ιπο!πιιιιοτπτ Γορ- ο

πο. (Μπιτ το οποιίιππι ππ!!ο ρποιεο ιιοΓροτπ-· °

ο το ι!οιπιπι πιοι πιτ:τιππττ ρπτιτοτ 86 ριο·ττορι-.το ποποτ ριοτπο τ!οιιιιιιι πιοι , Γοτι οποιο πιο·

οι ριι!ιιιιιι ρπττιο,86 ροτιτιιιιπιι παιιοι.ιιιτιο.

οιιπτπ οπιπι νο! ι!!ο τ!ο οοττοοιιοπο !πίοινιοπ

το πιο , πο!. πιο το οιιτπτιοπο οοτοτι πιο.

οπο, το οτπποιπ πτοτοπο ιιιιροπε!οτ πιιιοοπ-.

τιππι , πο οποιο! τποιιτπτ οπισιπτ. Ι.οπιτπτο 88

πιππΓποτπτ!ιπο ποοποπιιι οπο πιο ιπτιιοιο

πιω οιτ,ρπτοτ ποπτιιιιιιιιο : ποποιιοιιίοπο πιο

σ.

·ἶ . "'

οοο!οίιο ιππττιο ιποιιιτππιπο ποιοι Ρεπτ!ιο· ,ο

οτιππιιι Ιπποπιιιοπι οροττοπτ ίπποι. ποιοι..

πιπιτπ τππ!τπιτιο(ιι:οοιο πο!ιτιο. !οποιοοτ πιο.

οιππτιίοπνοιπο. Νοοιιο οπιπι ροΗ”ππι ποπ

τποτποτο; πο. ποπππι ιΡεπτι ,ο ι!ιπτι οτπππιοπ

τπτιι , πι. ο!οτιπ οτιριπτιιι· Ειπέι:ιτπτι τπο,οπιο

ρ!οτοΓοπο νιτιοο , 86 οπο: οποτε ιιιτοπ , πιο:

ιιοττοτο οι ππο·Γοπτοτιτιπ τποπ, 88 ίιοττπο ρω

νοοπτι οι τιππιοπτπ οκ· ιΡτοι:ππι πιοπιοτιπ :ι

οιιι Ε· ·πιο· ιππ&ιτπτι Γποποτπι:ιτ οποτ! Γ(:Π.<·:

· . __ . ο· . -. σ- ζ

ποτοΠρτιποιριιτ , οπιιιιοπο ποιο οοποοικιοτο, τι

 



.Π
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πιο ._ιιι>ιτ:το.τΑιιοΜ Επι;" ο ° τα

τιιιιιτ-, νετεοτοε Γιιτιἔιιτιιτιεἀἰο , 8ε ιιΙιοτοιιι Α φωτ πει εκ ειιοΓα , οιιπιτπε οι πε ιπΓετιι.ι

τεΙοτιοπιοοε ιπτιοετο , ανεττι έπειριιιτ τι οτι

πιο ιιιιιιτοτο , ιιιπιττοττιοε επιπεττι ρτιττετι

ποπ ιοΒοτειιι. (ζωο. Η εοπτιπειιτ , ειιτ νιτε.

ιοί-ε οποιο; $ετι σ.νεττετ Πεοε ει Γτιπότει πιει»

τε του. ιΠ:ιοΓπιοτιι εοειτιιτιοπειιι. Πεοε ειοτει11

ποίὶει·, εοιοι :ιειτοτ τεε , τοτε Γο.ιι&ιτειτο

ετε!Γοε ποιοι εοτ Γοοπι τιι€πετοτ ιιιτιοετε.

(3οιπιπεπτιο τοτε ριετ:ιτι (οικω ιΡΓοε , οτ

ειε οι: πεεεΠιιτοι επι εοποιειο πιο τειπροτι

@οι ειιπιοειιπτοττ86Γεπτιππτ οποοΙατεπι οι

Γε ΒεπενοΙεπτιιιιπ τοπ ωειιιωτ.

4 Ριιὅετ ιιτιτιετε οοοιι πεεεΠιτιιε τειιιιεπ εισ

οοι οτοετ. Με ιΡΓοπι εοπιτπεπτιο το:: Γεο

τίτιτε.τι. Νεοοε επιιπ Με ροΓΓοπι ίιπε οοιιιιιο Β τιιιιιιοοετε ειιι·ενι οειιτιτοτιιπετπ τοιιιιι , π· ·

πιο: ριετιιτιε νινετει ποιο ιιεε ΓοΙεπιπεε ΓοΡ

οετοπι: τετιιτοε , 8: οπτιε Με νιν:ιοι ποπ πει

Μο.. Λο: ιτειτιοε ρετιιιιττειτ ποιο Γειπετιτειτ

τοπ , οτ οι·τιιπι εοΙΙεειειιπ ποιοι τει @πιο π

τιιειιιιι , αΡροτειισιοε ιιο&οτιτοε πιο ει: Ηττε

τισ ιιιτιε εοπΓειίιιε : (Μπιτ επιπιιπεειΓΓοιπ ·

ιοΒοτατεπι , ) ιιοτ ΙΗΡεπιιιοπι ορετιιτιο πε

τιοαοο:ιιπ Γοτοτο οτιοΓο ιιεεετπατ. Αππο

Ρτιετετιτο ΡοιΙιειτει Γοετιιτ ορ·επι Ριετιιε τοπ

ττοπεΓεττε τισ ει·οτεο Γιιετιι νοΙοιπιπιι που.

τοεπτι , παμε (]ιιιγΓοίιοπιοτπ ωρα· Ματι

τιιτειιιπ ιιοΓοινειεπι Γρεειιιιιτει ιπιοπιτειατ.

Η ορει·ιε πιο :ιιττοι·ετιι σε _ειιι€ετε ιπΓτιτοο ,

ροτο.τιιε Γειπρει· 8: ρτοτπτιιε ιο τειπ δικα

ποπ τ1οιιιοοιτι ειιτιοοεπιι 8: νιτιιιιιι ιιιιρεπ

τἱετε. Πιεπετοι· ιτ:ιτιοε Γεπιίτιτειε τοπ @απο

εοτιατοε πιεσε , παμε μπι οτ ιτιετιιιι εοπτ:ι

ΕιεΓεαιιι. ΜοΙτοε πιτ Γοπέιιτιιε πιο , ιπε ποσ

πιο: ιο ιΠοτοιπ ιιιιτοατ ιιοιιιειο, νει εει·τε το

οποιο τιοοιιιιΒετ. Επιειιτ!ιεειοο παω Η

μετα-ιι: τΙοοτι το.ιπεπ οποίο πιο: Γειιι&ιτ.ιιτιο

ε88ι·ειιι ποιοι , πε οπο τιιιτειοτ ιιιτιιοπιιτιο

πιτ οεειιιιο. 5ετι ποπ επι ρτοΙιιιιοτ ιο τε [πιο

Γεττιιι:ι ό: ιποιεΓιο οι ιιι€τοτω Βεειτιτοάιοειιι

τοπιο οπο” Ποιπιποε Γετνοτε ι:Ιιεπετοτ

ιπεοΙοπιειπ , τιοιιιιπε οεοτι.ΙΙιιιιε. :τ ι ιι.

Αριιιιι:.

 

ΕΡΙ$ΤΟΕΑ Χιν.

' ει! εοιπάεπι.

·τ Βοιωτια, ένα·υφΐωσ «οι ι·ώτωι:Ισπτω

' ει:είάιο

Π Οποιοι: Γ:ιπ&ο ιτε Βεει.τιΒιιτιο Ρο.ττι Εο

Βεπιο Απιοτοίιοε.

Ο

τοι πεεεΙΤειτιο. Ατ ποπ:: τιοειιιτιο και ιι πιο,

Γυ.ιι&ιτοτε εοπνειιτοε επιιπιιτινεττι εκ οτε Γο

ει·ο τοτε Βεατιτοάιπιτ ι νιοιΙειπ εοτειιπ μοι· ο

ΡεποοΓτιοε Γιοτιιοιτι :κι τείι:ιτοεπτιοιιι οποι

τειπ ιιοιποε Πει , ίιΙετε που. πετιοιιοοιιοι τω»

Μι , ιτιιιιοτε Γοιιτο Γρε οι:ιετιοτ :ιτοιιε ετα

τιοι Γιιέιο8. Πεετ ιιοπε Γειπρει ιιτόοτειπ Γεο

ει·ο ρεει:οτι τοο , πε πιο οιιιάειπ οιπτιοαιπ

ιιιιιιτι·οτ τιεΓοιΙΤε , οεεομιτοπιοοε ιτε τιιίιεπ-

τοιπ εοι·ιε "πιο επιιποπι , τιιιοπιιποε οιιιιτ

Ριε :ιε πότε εοπίΝτοετει: ειτΓετιιιι ροΠει , οι

ι:ειοΓιι Μο τουτο. Ετ οοιι!ειπ πιο ιρίἱε μπι

τοι ΡοπτιΙιεοτοε ειιιΓριειιε , οτε Με ιο τε ιπειι

:με το! τε1ιιτοεπιιοτιι ΓΡοοΓ:2 τοπ ιιτιιτιιιοιπ

τιεεοε τιπιπιιιτε τ ιιεε ροΡτιποάοιποοιοειπ

οποοιιιπ ιιείιιτι τοτε: Γεοτιτειιι , τοπ: Ριετ:ιτι

ΒιιεΙιτετ ριετΙοε Γο88ετετειπετιοε οοιοοειπι

πιο πιοΙτοπι ειπε 8: Βεπιοπε ι ιιιιιιιιίιτ Ιο

οοεπτειπ.Γει·νοιοιιι Γοοιπ τΙοιπιποε πιεοε. Ε-_

πιιπνετο τ1οιιπτιο τοι οι Ιοει νεπτοιπ ειδ: 5 οτ

ιΡΓει ρι·ιΓετε Γοπιίτιτιιτιε το πω: τείιιτοτιο

Ρεεο!ι:ιτι Μαιο ττοει:ιοτι:ι Πι: , Γοπιοε επιπι _

το οι οποιοι τι πιο Γιιιι&ιτοτε εοπνοειιτι , οι

τιιτ εοπΓοετιι Γιτιοεια , τιετΙοεοτ ιιΒεπε οι εστω

ει!ιο νιπιιιεει:ο ποιο , _Γεο ιιττο8ειοο ι:ιιιιΒιο

ιιο&οτιττιτειιι ιΙιιειτιιιιι , ΓετΙ ο: τοπ: Γιιπέιιτιι

το Γει·ιιοΙοε Γοο8ειιιιπ τω: Βεπιειιιτοτι , Γο

Ιοει ΓοΙι τοπιο ιεπτιιιιιι. Αιιτε οπιπιο , μποτ

οε:ιτιίιιιπε , ο Ιιεειιτ τα ενεοτιι τετοιο πιο

ποιο ιπτετρτετοιι νσιοπτιιτεπι , εκ ει -τετοιιὶ _

ιιονιτιιτε ειπε εοπιιι€ιτ ιΠεοτιι ιιτιπιοπετο

ετοιττοτ,πε (μια ε:ιτιοειι ιιοιει τεττεπα τιπο

Γιτοτιιιοοε ειιτειποει οτοοε οιππεπι εοτειοι

εοπότειιιιτιοε εοειτειτιοπεπι το! ιπτιπιτι ιπΓιαοω

:εποε 86 ιεριττειπό:ι εοπνεττοιποε. Ετ από

οπο! ειιποιεςετε τιεοετ Γιιπιίτιτειε τοπ ,ο εοπ1Δ

Ροπεπτιο εΙετσ , ο τειιιτοεπτι:ε ρτσνιτιοιιέ

εεεΙε ποιοι ιιιωριιιω :ιττΙεπτετ ιιιεοιπιπιτι

Ροίι:ροΓιτιίοοε εοΒιτοτιοπίοοε τεΙιτιοιο,ίι ποιο -

ππι τει εοπΓεταπτοτ; ιπιιι€ιιιι οποιο δέ π»

ιε&ιε ιιτοοε ιιιΕπιιε , εοπίΕοπτετ ποιοι το

ρο.τιιτιοπι ηιιιιοιιο @Μι , οε!Γοτοτειιι τοϋ -

Γετιιςοτιιιιιιπ Ποιπιπι , 8ο τετι°ει1ει τΙοοτιοε οι

τα ποιο: τειιιΡοταΙιτι ΓοεεείΓοι·τι ΓεΙιειοε , «οι

εοΓτΙοε ιπεοιπροιαι:ιιΙε ιιτιάεπτιοιπ εεε-Ιειιιιἔ

ιπ:ιττι ιιιει:ιοε Γειεειιιοτιι- τοι. 5ι :ιπτιτιοιιιιι Γεω

άιτιιτειπ ρω ιιιιιιι Γοτι τειιιτοετε ρειειιτ Γεω -

ΜΒΜ” τιοπιιπο5 ιπεοε , άπο. οτ ιιοΙππτειιι

Ριειποπ- νετοιε ποτΙιε , Γειά ορετιοοε ιρίιε Με

ΕΒο ΡΜ οΗὶάο Μ”, ο @δω τω ωω[Μ Ε ρι·ειιεπόειτοτ ; @οι οιιιιιεε ιιεινει·τιιπτ πει-τικ!

τιεοιτοτειο 62 Γειιτιο-86 ρτοιῖτεοτ”ιπ8εποε ,

ΡΙοτ:ι Γετρε ΓοἔΒετετε ιπΓ'έιτοο Γ:ιπει:ιτειτι τοτε,

ποτε :κι ιιοποιεττι Πει δε εεεΙείια: οποιοι οτι

πειτοπι Ρεττιπετε νιάεπτοτ , ιτιοοε εοοι Γτερε

Μπιτ , τοπι Ρτιιτειροε ροΒ:τιοιιιπ ,το μήποτε ,

·ιιπινετΓει!ιε ππεΓγποιιοε εοποτεε:ιτι ετιτρτιι

οι , τιοτιπτιο ιειιιωι ιιοιιοι·ε @ιο-αει , 86

εο.ιιτιοτε Ρτοτιιο ι :ιο τιιιιο;επτιοτε επτα πιο

Με τεοοε ιπτεποεπιιοιπ νιτιετοι. δει! πεΓειο

οοο μάτι ε:ιιιιιιιι ιιιοετιτειε ιιιτει·εεοττι οι,

πε ιιιειιοι 0ιπ11Γο, οικε·ιιεεΙιβεοτιο ιιιετι,ιινε _

τε ρειιιτοε νεΙΙε , Ρειοεοοπτ ιιιιωιοιιι απο ι

ιιεε τοπ Γοιι6τιτατιε , 8: , νοΙεπτε Πεο κοπο

το :κι νείιι€ιο τοπ: Γιιπ&ιτιιτιε Γορριιεεε εστ

τοεπτι εοιπ· νιτιετιπτ τεΓοτιιιοτιοπειπ , πιο

ειιιοτ ιιιωεω ποιπιπιε εσπιιεπει·οπτ ειπα

πιο , εεε1εοεριιιιειρειιι Ρεπιτοε γεΠε. Ειτε;
Π τεπτιιι οι ιιο&οειταε·, ριιτετ ΒειιτιΠιπιε, 8ε πο,

οι εσοποΓετιιιτ τιιιιιιε.ι πιο ρει·ρειιιιπ μπα

πεοοιιοοιιιπ- @ποτε , τἱπιεειπτοοε οποιοι , τε

οοπτιιιεε , ρεεειιι·ε, @επτα 8ε με εσωρει.

το Βιιοεοτεει, ο «πιο μεεειιτιπτ ι -πεποε σε»

ο Β οι

σ



τ.7 · οΜττεσεττ οΑΜΑτ._ττοτοοετε με

οο!τοοτε ττοττοο τοο!τοοτ τοπ. Στττο ρετο!τ , Α σοίοοτε.Βτ οτττοττοτε οτε τττο τττΓροοεε 5- σε

δε οοοέτε ρτσίρο6τοοτ σοο!τ τω: Γεοδτττεττε,

οοττοο το ττοτοττοεοτ οΙττιστετ εττοττΠττοτ οο

ττοττοτ. Ετττ τι! , Όσο οτττττεοτο τ ο στοτΠτε
τ το!τοοτε , Ιτιττο τοτ τετοττοεοτ τ!τεοτοττ τττοττοο

ττοο οοοοΙΤεττο τοίτΙτεε τστοε.

Τοτοροε οττ οτ τοοτρτετ τοτ!τοτοτο ε τ!στοσ

Βσοττοτ,ρετοτ οοεττίττοτο,οτ το το οοσ οτετττ

οτο σττττοετ ττοτοίτο τοττττοττσοτε ττοτ!τοττο

Νοσοο τι! τττττοττοτ,ττοοττ σροε ττε!οοετ τω”

τοεττσοο ροτίοοε τεοέτττεττε τοτε : τα! τΙοοι!

τοκοι Βοτττεττ!τ ίε!ο!τοτττοτ·ετο το·εντΠττοεοτ

οσο τ!σέτττττετο , ΐροττειττ!ε ε: ρτσΓρἰ·οἰοο‹!ε

Βοτ τττ›τ στα Γοοτ οττττε το τ νο! οττοε το ,

:τοτε Γορτε το. Νοσοοο οοττο ετ! σ!τετττστε οτε

ρσίττοοτε , ιττίτ ροτ ρττοτε τ!!ε ροτνοοττοοε τ

τοποσ , οτ τοττετττ!τοε !οττοετ , σοετ Γοοτ στο
ττε το , νο! οττοε το , ντο τττο ρσΠτο τ!τΓρσοτ

ροτο , οτττ τοττοττε τοτε ετττο τ!τίρσίτττε. ε4/ΐ

στο :στον 3 οοτοτ, τοττοττ , το :Με[το έῇω
τ ρω Μ ·τω|ίο τεστ-οοτετο” 86 Ρτ.τροτα:τσοε.τ

οποτε· ΜΜΜ Μοτο“το _:τω.Ασε το ττεττοο,

ρετοτ τ τοοτρτοοο!οτο , ρττορετεοόοτο το οστ,
είτοοοίοίσοο το οστε!ο τττΓροοοο«!τ , οτ οπο·

:τοτε ε: ρτσρτοοοε τοε τοόττοε τ!τίτοοτοοτο ετ:

ττε.οτ δ: !τσοστ τοτνοτοτ οοτσοο ρτσ 8ττιτ!ο.

τω. ·8εροτο!εοττε στοοτε τ !είττντεοοο ρω

ρο!!ετοτ , εο τοτνοτοτ ετ:ττοε!τ!!τε οτστ!οε 8ο

τέτετε τοσττοίττε τ τεοττο Γο!οΓοσοοοτοτ δεῖ οο

τετο, τ!οοτ σοτοοε νσ!οοτεττ τοπ ΓεοΕτττεττε ,

ττοετο τεο&ετο οπο ετσοο το!ττΠτοτειο οοτ

οοοτ,σ!ττοτο.ροτετο εεοττοττοοτ, ει: ντνοτο το
ττε ρτείτοττρτεε πιο ε. :ιτε Γεττέτττετο !οεοε.

ΕΠ: οοτοτ σε τοτ οετοτε , οτ ττττττ!τττ ττοτττοο :κτ

ίοροττσττε το 8τεττοε ε:: !ο!τοοττοε τοττοοο

τοτ οττοοτρ!οτο , ετ τοτττε οτττέτσ ντνοτο !οσοτε

τοοοττττοε Ιορτοοτε !τττοττεε οίτ.

δτοτσοτε: οτε!ιτοτ φωτ! ρ!οττττοο το οτε νο

οεοτ , το ρτε:ίτι!ο , ροοττοε ο!τοττττεοτ!οοτ οίτ:

οοσοο οστοτοττττοτ!οοτ , οτ οσ τ!οτ!οοστο τοπ

Γεττέτττεττε ντο!οτοτ !τσοοττεε, οσο τοτ!ο Γοεο=

τ!ε!ιττττ τοοτεοτ τοΒοε 8ο ρττοοτροε τοττετ. Οτο

Ιττοοοι!ε Γοοτ οτε σ!τ!στττοοοττοτο , ρετοτ ,

ρτσνττ!οοττοτττττοο ττσιτε ο τεοτοοτ οοτετο
τ Βοσ , τα! δ: οοτετο σοτοι οε !τοτοτοτ!τοε.

δοτο τοετο ίεοδτττετοτο τοο!οε !τοο τοττττοο τα·

!οτο στ: τοίτττοτο τοσ ττοτοίτεττ τ σοστ! οττ νοτ

το τοτε,8ε το: οσοτοτσττσοο ττοετ!ετττ ρ!οτοτο.

ττοο εοττοετ!νοτττ , τοστ ττο οε το νοτ!τε Βοο

ι!ττοτττοετο ροτττε. Νσο Ποπ οσοτοτοοοοττε() τοοτ τω: Γεοότττεττ. Νο, φοτο , ροτοττττετ

_ οοτετο:: ττοε!τεοοτοτ σοττττοοσε,ρετοτ !τοεττΠτ

τοο , οτττοττστε οστττε τεοττΙοεοτ !οντε τ!!ε

Ποτ, οο!!οοτοοοττορσττοοτ ρτεοτιο!τοτοτο οσ

!ττε :ουτε οσο Γοοτ !τοο ροττοο!σ8ε ροτοτοτο

οσίττε, :τοτε Γοεοττε!τ τττετοττετο ρτ:τττοοτ τ το

Γοτοτοε τοετοτ!ε!τιεοττ οοοοτ ο:: ροττ!!τε , σοκ

ροεττε τοροίττε ο. Αοτ!τντ οΒο ρ!οτσίσοο οοτο

τ!τοοτοτττ το εττενο ίτεοττε!οτο ρεττ το ρστορε

τττε νοττττοε , το Ιοττοττοΐο ερρετετο, το οετοτε

Βο!!ετσττ!τοε , ττοτ!τοε ρ!οττσοο οτοοτοτ οτε

ρτα!ετστοτο σε οεττ!τοεΙτοτο οοοτοτο. Ατοτττ

οο!στοτο τοττΙοτο Γσ!τ οσονοτοτο ρσττττΙτοτ ,

ετττοτί!τιττοε στοοἰοτο ετ!τττοτ τ!στοοοτ Βοτ ττο

ττ οοεσττεττσοτε τ!σοτοοτ τ Γοττ ίετοίτο το..

8ο!!ο ετ! Βοτοτοτ δε!νετοττε τοτεετοοτο απ

οτετ νοτττ!οτττοε ετ οοτοτττοε ‹!ο τοοτρ!σ , ε;

οοτττοτο!εττστοτο εεε ο!τοοττετ, οετττοτ!τείσοο

νοοττοττττοοτ οο!οτοσεε ονοττετ. επ τεττοοε!ο

τοτ!τοτττιτ ροοττττοτε ροέτστο ροτροτοσ ετ!

ττττδτοτο : οτ τττοτοεοτ οοοΓοτετττ τοεοτ ττοεο..

Η , οοττοο τοότοε ετοττοε τοτε Γεοέτττεττε οτε.

!τεοε οσοττ!τε σοοοοτοοοο οο!στο ροτνοτ.

τετττ. $τοτ ττττοτ , Ποτ ίτε!στ!οε , οο(ττοετοττοο”

το! ττοτττοτετο νοτΒοοτοε εοτ !εενεοτ. Ο τ! το.

[οτνετοτττσοο το! ετ! τοοτρστε τοποσ Γεοοττ!ο- Β οτετοτ τΙτο‹!ε τοε Γεοέτττετο τοοι!ειοοοτοοτ ,

τττ τοτ ,οτ οο!!οε οκ ττστοττττε οεττ!τοε!τ!τοε

:οοτετο οττ!ετογτ!οτττ τοττοτ.νττοροτεοτ σεω
τ!εε τοτ τρίτ νσοεοτ, ττοετοοτ ττοττοο εοτ ουτο

σοο οοστττε το ττοοτοτο ττετο , σε οοτοτε ο!

@τοτε , στα ρε!ετο στττοτ!τοε Γοοτ. Ι.οντε ττο

ντοοοτοτ , ία! οσο !ονττοτ Γοεοο!ε!τιεοτ ρ!ο

ττοτοε,ττο:ο ετ! οσίττστοοτ οσοε!οοτοεττσοοτο,

(ττετοστοτο σοσττοο το !τεττττο οσοο!τετοοτ

νο!τοοτοοτοτ ρτσοεοτ. Αοτ!τσ οτε ττοστττ!το ,.

οοττοο ροΠοτο οσο οτονοττ , οσο εττετ. Ατ!-.

τττ!τοιττ!οε οίτ τοσττοε ,ρετοτ !τοεττΠτοτο , οε-

Ιτοίοοοεο ροτττοοε , 8ο οο!!ε οκ ρεττο !είττ- Ε

νοε τοίτττοοοι!οε οίτ οο!τοε. Ατ τ!τοοοτ ε!τσοτ

τοοτροτε Γετ:οττ!στττ- τοτ οσοττοοοττοτε οπο ,

τοτοοΓοοο ετ!τοττττ Γοο!οτοτο , σοετο ετττοοοΓ.

τοττε τοτ τοτοροττοοε ετ!τοτττε Ποτ. Νοο ρ!ε
οοτ το οττοοΓεττσ ίτο!στττε εοττ!τοε τοτε , ρετοτ

Βοεττίττοτο , ττοτε οσο τεοστεε ε ρτιοίτεοττοττ

σιτε σοετο ε τ!οτοττοττττοε ροτοοτ!ε Γοτοροτ

οττοτορ!ε. -Ρτσρσοοοτ!τ Γοοτ οστντε ττοοε οοτ

_τοοτοτ οκοο!!οτττοε οιοτσοο ντττ , σοὶ ττο σττ!τ

ττο τοσ οοττο οσο τ!οοτοοτ , ο ρτκτοτττετο ε:

τετοτττ τοοτοσττε τοροτεε. _

_- 8οττ οσο οτσ ρτο!ττττστ-το το οοτιοεττοεοτ

οοτετο εοτοε τετο τττοο Γεοοο!ε ντι!οτο τοττιτ ντ
τ!οστ ττοτοτε: 8οττ τεοσίοετ , στο , ρτοτεε οτε

οττοτοτο τοττεΙΤο ρτεείοοτοττττ, 8ο τοιι!τοτο.τττ

Ιτεοοττ (οπο τοσ. Πτε ΓοεοοΠτ οκ εοττοοετο

τ!οοτε,8ε οετττετο ρτττοτροε. Ποοε εοτοτο το!

ρττοτ Γεοέτετ τοοοττ τοπ , οτ οε εοοτρτεε οτε

εττοδτο ουσ Γοττρτε τοπ. @στο ττειίτε!;τοοτοτ

το τ;!τοε , ο:: σίττοτσ τοοο οοτο ε!ττε Γοοσοτεοτ,

δεοέτττετοοτ τοεοτ τοοο!οοτοτο (τττττίτοε Ποιο

οσίτοτ σοτοτροτοοε άτοττΠττοο Γοτνετο τ!τεοο.

τοτ , τ!στοτοο !τοεττΠτοτο. ΜΧ. ]ο!ττ.

 

ττ>τετστΑ :τον

._ ο

το! οοοττ!οτο.

Ιτετ·ττω τΦωετέτωτ οι·έςσττωτι :πέτο αυτο/ττο

! απο εποποττττέ Βά!οαΜτωτ τ έστεομο ?το
το: »ποστ Οποτε: :Μοτο φυττέα. τ

Οοτἰοσ ττεοδτσ :το οοετΗ!ττοσ-ρετττ Εο

Β8οοτο Ατοτττσίτοε. . ;

Στ ρ!οε τ”σττε!Το οτττττ νττττττοο ττττοοτεε ε

ροτ! τοετο ττοετττοτ!τοοοτ , ττοεοτ ροΙτο!οτνο!

ττοτοτ!ττεε τοοε , νο! Γορτοτττε τ:!τεοττεε_τοετ

Ο
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με

ο

ουοιιιετο τοο τιοιι τω: τοοουιοίτοτο , οσοι

τειιτοιιι Ροτιτυιε υτεοτιτίε , 86 τευτο Γοιιιτι

τυπο ετ Ριο ττοΡιτιειιτοττι, τιο ουιτι το τυο»

ττε τιοτοιτιυττι οιουτο. Αοιιοεὰνοττο ιιυτοιιε

τἰυτιι τειιιοιιι , ουετιι το Ριοτιίουο ειιιε , 86

οι: τιιιιοίτο Πιο τοοιιιτοτιο , (ε) ουοτι ουροτ

τοπιο ονοιουοτιιιιτ εάνοτιυε Γ:ιοέιιτετττιι τυετο5

ιιτ Μο τοοτυε τετοιο τιοοΙΤο τιοτι ροΠιτ , ουτε

οιιιιι :κι ουτε νιτιοτιιτ τοτινοτιιίιο 3 ουετο ετι

ονοτιιοτιοτο οτοιοιιείτι·τε: ττετιοιιιιιιτετιε 86

ρετιε; τιιιιιι ειιιιτι τοοιτετο, ουετο τιορτοιιια

οοιο ετ τιοιοδι:ιοοοτο εροίι:οιιτα Γοτιιε 86 εο

τοοετιοοοτο τω: ίετιθτιτετιε. Αυ νοτο οοίτυ- Β

τε Με οπο Ροίΐυτιτ ο ίεττε ιρΓε ΡτοΪοᾶο ετ

ουοορετιοτοε το τιειοετο νιτιοτιτυτ , Μιτου

ουο τετο ιιτυτυε ετουο ιιιιοτιίετυε το , οιιιτι

ετινοττετ ουοτΓυοι ιιιοτυτο τοτιετυε ιτιιριἰ 86

του ιοοιιτιιιυε οιτοττεισιιοε τοτιτιετιτ : οιιιιιΐοτι

τιυτιι οι, Ρίτα· Γεοτι:ιιιιιοο , οιιιτοτιουιιιουο

νἰτιιιυε οιοιιιιιυε > ιιο ρτεονειοετιτ ιιιιουε οιο

ιιιιιιιιε , τιου τιοττοιοοτιιιυε ( ουοτι τιο Ρτοτοο

τοτυοτ Ειιιυι:ο ) ιοτιοξτειιτυτ νιιιτυιε. Εκο

ι·οοτικ οτοτιοε ιιιοοιιιι νιτοε τ τοτε οιτροτιἰοτι

το ευθ:οτιτεε , οο ρτοτοετιιυτ ευτ ορρτιοιε

' ιιιυτ ιιιιοτυτιοιιτοε τ τοοοιιτιε νιτιοτυτ ε τισ

ιιιιτιο ιιοιιτο ιοεισ.ιιοε Γγιιοτιυε Γετοτάοτυπι

οιτοοιριο ι.οοτιιε μια, ουἰ τοιιττε ιοτυοό.εττι

ΕριιοΠοετο ίγτιοτι.υτιι , 86 οιιιτιοτο τοτιίτετι

τοττι οι: ίετοτάοτιιιυε ριυτἰτιιιε , οσο οι: νοι

@τι τουιτιτυτιιτιο , οοουο Πιο εροιτοιιτε ευ

€τοτιτετο τοτιιιετεττι , ετοιιο ει: ιο ρτιιουτιι

οτοιιετειιι ,ειιυτι Κοτοετ τοτιοιιιυτ'τι τοιιο8ἰτ,

οι ουο 8οιτε ιιιιυε ιττιτενιτ , ουιε ιο ροττιἱ

οιοι:τιοττιοίιειι:ιτττ ειτοτρτω , 86 τω τε

τιιοιἰτεο ονοτυοτιοτο οιοειιει·ετιτ. Αυ νοτο

Εριιοίιιιε :ίγτιοτιιιε οι ουειο ιίτε τιοτοτιτιοττ

@Με ιιοτ Γεοιετ , Πιο ριετιο τιοιὶΡιετ Ρ Νου

(οι ιιιε τειιτυοι ροτιιἱοἰου οττοτιε , ιιοο τοε

ιιιε ΓοιοἱτιετΙυιιι ιιε:τοιιε ρτοιιυιτιτ , ουετο

οι: ιιετ ιιιτιοΓε τουιτιτυτιιοιε Εεδτιοιιο μονο

τω. Ετ νοτοτυτ Γευάιίιιιιιυε τιοιοἰουε ιιοΙι:οτ

ιο οτοοετιεε Πτι τυτιιε=: ορροτιοτο ,·οιιιΓουο

νοιεοιεττι εροιτοιιτε ευξιοτττετο τοττιρτιτιιο

το , ετ ιιοιτἰε ιιιιυε Βοττοἰτιε ονεοοοιιτε ι:ειτο

· ιυττιτιοτο2Γοκτυοι ιεττι Μετα οιττοιιιτ εο

ι:ιυιιι ιτιοοοτιιτε ιιιε.ιιιιιιτἰτιιτιο , τιιιιιιουο του

ιιιο του ουοτι ετι επιιτιτετιοοοοι , ριιιτιιοε

ιτοτο ουκ ετι τιοιιτυδτιοοοιιι υιιἰνοτἴειἱε οτ

τιοοιο τοιιτιετιτ. Εοο τοιιιιτιο οι Ποιοιιιο ,

ο Γειι&ιτεε τυε τυιο ιιτιοιιιιυε Οιιτιίτι τιοι

ετιιιε:τουτιιουε Γετοττιοτιουε ,. τοτοτιιιετιοιιι

οτοιοίιείτιοετ τιιΓοιριιτιετ ιιιιιιτοτο Ροτοετ , ω.

του νοοοτειιιιιυοι ιιιοτυτο ειιτιουοτυτο του

νοιιτυυτο , ιτιττε ρευτιοτοε ιοοιιιοε , ουετο

ιιιι οιτοΒοτιοτ ετιιιοε , Ροτεοοτ οιιιιιιε , 86 το

ιιιτυοτ οττιοίιεο οττιετυιο Γυιιτο , ετ ΡτἱΓτε:

ιειιέ'τιτετιε οτιιοιοτιι, οιειοτοε τυιο Ποι ιευτιο

(ε) Μοτιιτοτιυττι Με, ίου τιτειιο ι:τιοωι ρετιπ 86 τετοι

ιιειιυττι :κι τοτιτ:ιιιιιττι τιτοοιιιτ ιο τοτιοιιιο Βεθιοοιιυ , τουτο

οειτοτιεεΑιιευιιι ετιιιο·ιε;7. οιτετοιιο οι τουτου οοτιοιιιι

ΤοΠιοτιο Δε.

· στ) Οοτιουοιιυε οι Ευοοιιιυε το ΒειιιοουΠιιυε ιιτιουιετι

ιιικιιο, ουοτιι ε‹ι υτιινοτίοε ιοτιοτιμε τιιιίιτ : τω: ιιιιοιιυιτι

Α

Ξ Ευτιεἴτιοντ Λεπτα. τω. τ.:

οετιτετι ουεεΓοβετιίτττοεε , Ρετοτ Βοετιιιιττιο ,Α 86 οκειτετιοτιο τουτο οοτροτιε ιιιγιιἱτἱ. Ρου

ι

‹

Η

ιιιοτιτιυτο οι:: Που οιτ , Ρετοτ ιιοετιιιιιοο , οι

ιιυτουο ιο τοιιιιε άυιιιιε ιιοριοτειιτιυτο εται

ιιυτο ι τω 86 , ο ουε ιτιτιοισιε νιοοτ , οι οκτ

τοτιτιε ρτυοοιιτιε. Βοιωτοι Ποπ τιιτττιτεοτ

Ρτιιιτιροε ψ) ιιττοτιε ει: τιιιιιτιιε , τιοτοτιάι ‹ιο

ιτιιουιτετο 86ιτιιυιιιτιε τοπιιιιίξο τουιτιτυοι

Με , οτετι‹:ιἰ :ιο ρετιετιτιιτ,οιιετιτυιο οι (ο ότι

τοττυιο ειιουιοτι ιιιοε τιιετιιιτιετι. Αροτιοτι

ϊιυτιι οιτ ε:τετιυτιι ιεττιτιο , 86 τοιιιτιιιιιε ριιε

ουι ι:ιοιιε ι)οτοἱτιι ιιοιιετο Ρωτι Γυιιτ τω.

τοι· ετουο οοτιιι:εοτοτ , οτοττειιτιε ιιτροτιτιιε τ

ιο τοιο θτκτοτυτο εάνοτετιτιι οττιτιι οκ Ρεττε

τιιοοιοοι τ πιτ ερτ , ουἰε Ιου: ἰτιοΡοε> το το.

8ιτετο εροιι:οιιτε 86 τοτιάυτοτιτιι , 86 Γυιιίιοο

τετιτιι. Οοτοτοοοοενι τυο: ριοτετιιοιιιικΝεετ

οτε Τυιιιιε-τοΕΜετε (ο) ιιοιοιτιοτο Μου

ιετοιιι 86 ιτιτοοοττιτουιο. Αιιυιο τιο Μοοτομ

Μοτο που τιιΠιιιιιιιε τιιοτιτι ετινοτετιιτιυπι ρω..

νιτιοετ Γειι&ιτεε τυε. Ποιιοτειοε Ρτεοτι-ιτετο.

τυτο , Μιτιοτυιο , (?ετοιοιιτετιιοι , ιιοτιιἰιιοε

ίιττοιιυοε 86 ρτιιτιοτιτοε τοτιίτιίτετ Μοτο.

τουε τιοτοιτιυε ιιοιτοτ τ ιιιιυτωοει ιιιιιιτυτιι

οιτοττιτυιο τοοετ, τιοτι τοοτιο τοι (ιτεοτοτυιοι

νοτυτο 86 οτ:τιοιιείτιτιε τιοΒοτιιε οιιιιιιιιυε

Γυτοιοο οοτοΙιετιυτιι. νοτια οι ιιοιοιε ?τιμ

τιιυτο Γοιοτε ετ τοιιοιοΐυιο) Ρετοι· ιιοετιΠι

τιιο τ ουἰε ετινοτἴιτἰι τιοουεουετο τιοτττιιυτιτ:

ευτοτοτιτιε Γυτιτ ι·ιιτουτιιιυε εττοε, ο ουοτι

ιτιτιοτοτυτιι , Η ουοτι ι:τοτιυτο , Η ουοτι ιιιιτο.

τιτιιυιο , ο ουιτι ουο‹ι ΓτεοοιειιΓοτ οτοιοίἰειο

του τετἰοτιο τιορτοιιοιιοιἱτυτ , ιοετιιτο τοΙιε

απ. Νοοο οΒο τυιουειιι ιτε τοττιι το ροΙΤο

οοτιοίικ οτιιετυτο Γοιετἰυτιι·, υτ τω: οικω

τετι , ουἱε το τετιο ροίτυιετ , υτ ίροιιΓεε Με

ντοιωτ Γοτνειιτιετ Ποιο ρτοροτιίιοτ ιτιουιοιοετ

ουτε ουετιι Γροιιίο. Αυ νοι·ο ουιουειο οοίου

οπο οιΐο ρωτά, οτιεοτο Γοιιιροι· αυτοι, ουσ

ετι:ο&ιι τιιιοκοτιε ‹ιοτοτοιιι τιοτιιυε Πτι , οτ..

ουο οτιιτιοε νοτιτιοτιτοε 86 οτιιοτιτοε οιιτοτο ότι

τοιοριο τυι·ενοτιε , 86 τετιιοοιτεε νοιιτιοοτιιιιιι

τοιυτοοεε ονοττοτο ο Νυιιυε ειιιιιιοιτ, ρετοτ

Βοετιίιιττιο, ιιιτοοτιτετι τυ2 τιιΓριιτοτο τοοτιε;

οιοτιιε , 86 ροτνοτιοε ουοίουο , ετ τιιιι:οττοε

οιι:οιιιιοτο ιο τοτε το&ιτιιιιιτιιε τιοττιιετιι , τιο.ο

ουο ρετοιτυτειιι νιτοετο τυο Γετιότἰτετιε , τι

ουο‹ι ιτιτιιοιιυιιι , ιο οιοτοοΓτιτιε οιειτιιοο Η..

τω, τοττο ὸορτοιιοιιιιοτἰτ. νοτιιτο ουοιιἱειο

ιυι:ιτιτε 86 νετιε ιιοττιιιιυιο ιιιτδοιιιε ι”υτιτ , 86

Ετ Ριοι·ιιτοουο , υτ υιτιοιιτοειε ιιοιττε ιιοΠτ

τετουε , τουΙτυιο ιἰτοτ νιοιιοε 86 τευτι ρτοΓΡιτ

τιετοιιε οιιιιιἱετ Ριυτιτουτοιιιοε το Ροιιο:Π..

οιυτο τιιιιοοιιτιετ τοιιίοο , οπο: ισοετἰιιὶτιιο ,
υτ ουο: τοτε το Γυτιτ , ιιιυτιάε Ποτ οιιιιιιε 5 ο

ουιε ιυιττε ρι·ονοτιιιιιτιι εοτιουυτιι ,: Ιτιιτουιι

ιιυιο τουιιτιο Ρτοριιιουετο τετ ιιοτι οιι: : πιο.

ουο οοο ιιοτ τιιιτοτιτο , ουοτι τιο ιιἰε ουτε ιε-τ

τοτι τυο ιτιιιεττοοτ ιυειτοτ , ειιουιά οιυιοιοτιι

τοΓοττ Οτιοτιουε Κεχιιτιιτιυε το ειιτιυτο τοτε. τιυτιι. ε., 86

Γτοο.

(τ) αστειο .Ρτε:ιιιοετοτυιο $εττιΡειετιι ιιιεΒιιιτυτο , ουοιιι

Ευοοτιιυε οι: οιιιιιιεε ιιιτιυτοε , οτε τιιΙοετοιιι οτιιιιιττοιιοπι

Γεττε τιιιτουτε εττωοτ οποιο το”.

το οι

οι

το
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Χ

ίυΓριεετ , σοστοιο νιτα , τοοτεε , ἰιισευἱα στο Α

Ποτ εκρΙστατἰΠὶτοα οεεεΠε εΠ: , 8: σε ΦΗΜΗ

Πιιιίττοιο αΙισυσσ Πιἴοἱεατι ουΠ€1 0Π1ΠἰΠ0

Ρετιοἰττἰτ τατἱσ τ Γεσ σοσσ στοοεεστσιοεε

ευτια: , σε ευιιδτα σΜεια , ε:ιεεσετε ΠΜ ετα

Ιτιτοτσε Ιεσἰτἰιοε Ιἰιοἱτεε τ-αειΙε εσΠιοτ , α.

σοἱσυε σοιεσοισ ρεεεατοτ ισοατσ τε αι: Ρε

οἱτοε ἰοΓεισ , τοτε ρστΙΓΠιουιο σεατιτυσιιιἱ

ασΠ:τιοοιιτ ιιιστατἱ οιιοιυιο μειωτ. Νεο

τιποτε , ρατετ Πετάτε , τιιυοσαε Γετνατε οια

οοε οσΠ:ταε , οιΠ στΠειαΙιυττι συσσυε ιισίττσ

τοιο οτ Μουσε Ποτ σιοοι Ιτιισἱο σιΙισεοτια

συε εοτειουε. δεσ σε Με οἰιοἱοιο τουΙτα.

ΙστιοΓεατ , στο , Βεατἱτυσσ τυα σσυΠσεοτἰπ

ΓοιταΠιε ιιιιιτισσιεατ ΠσεΙι ει: Ρεθ:στε στο

σοεἰο ρτἰιοἱε σεσιτσ ρωταω.

Ατσοε οτ σε θτα:ειε τοτε ἴαοᾶἰτατί ρετσ

τοε εισαΙιεειιι Γευτεοτιαιο ιοεαιο , αστε οιο

τιἰα ἰΙΙσε , Π ασνεοετἰοι: , οιοΙτοιο ΙισοστιΠεε

ΜαεταΙιτετσοε ττα8Εταοσσε εεοίεσ , ατσοε

σιτιοἰ ευιο Ιισιιοτε !ιασειισσε. Νου αιοΜσσ

εσοισειο αεσοιετοι·σε ιισΜε , συἱρρε σοσε

8ιταο&στιτατεε ίαοθ:στοτο Ραττοιο,οσο ιοί

ιιοε θι·πεστυιο , συαιο Ι.ατιιιστοιο , 86 τα

τιστιεε ιοί-τε τενἱοευιιτ σιουιιισ ιττετ-ταΒασι

Ιεε·τ σε ρτσἴριεἱεοσουι εαυτε ίτατοσ , οε

συσσ Περε αΙιαε εσιιτἰ8ἰτ , τεΙαοαοιοτ οι ρτἱ

τω, Πτσυε ιτιιτοε Ιαυστ ιισΡτετ οοιιοε. Μιτ

τετισυιο ΟσοΙἘαοιἰοσΡσΙὶιο Ιεσατιιοι ρετρε

τουιο τ:ευίεσ εκ Ιατετε τοτε Ϊαοδτὶτατἰε , σοι

ιΙΙατοιο εαιτιοιο ιιεσστια στο", Ιισιοιιιειο

Ποεετοιο δε τεΙι€ισΓυιο ατσυε ριοσεοτειο ,

Πεινατοτυιο ιο εεεΙεΠα Μα οοΕοιιἰε ἰοὶτατ οσ

ουιο. Ρτοιοσνεοσσε αΙισυσε εκ ἰΡΠε , σοι

Ποτ σἱ8οἱστεε , ασ ίορτειοι ετιαιο εατσιιιἱε

αριεειο , τιασειισσΠΙυε αΡοσ τε οι τισιιστε

ιιορυΒεε Ρυεισε θτ:τεσε , νεΙ εεοτοιο τω::

ττασυεειισσε , ιιιΠστοιαοσσίσοε Ι.ατἰοατ εε

εΙεΠεε τιτιουε σε οσΠ:τατισοε ιοστιουε , 86

ταιο θτττειε σοαιο Ι.ατἱοὶε Πττειιε ἰιουυεο

σσε αρυσ οσε ίυτοιοα απο σι!ἰἔεοτἰατ Ηἱ ε

οιιο ιΡο ΡστιίΠιιιυιο , συαοσσ ετοοτ ασυΙτἱ,

Π ιΠιε εσυστοα ασΜοεατιιτ ευτα , ιο Πσε σε
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ασεοτοσειο.

ατέ2: :στα οικω: »σε τε!ζΞΖωεω@και ΡἔΪ|ἰ|Ζ£|¦ἐ '

σόι:: , άστα· ωεπέιεύε ΒΜίτσΜ,

ΒΟιοιοσ Γαο&σ ασ ΒεατἰΙΠιιισ ραττι Εο

σειιισ ΑιοστσΠοε.

Ρτιιουιο σοισειο , Ρατετ ΒεατἰίΠιιιε , α8σ

στατιαε Γαιιότιται:ι τοαι:,συσσ εΙειοευτετ επαυ

σιτε σἱΒοατιιε εε ριεεεε Γετνι τοι , ιοιίεττοε

ἱιισρἰα: ιιισιιαΠετιι ιΠἰυε σε ΒσΓα , οι·ετιοιο..

συε τει οσίττατ Με νεοσιτε τεσιιοειισιε Ροΐ

ίεΐΠσιοΒοε Ισει ΗΠοε ιιοΡειισι ΜΜΜ. ίσο.

ΜΜΜ Ρετ ισ τουΙτοιο , ρατετ ΒεατιίΠιοε,

τεοατατισοι ιοσυαΠ:ετιι ιΠιοε τ ὰ: ιΠιε Πασι

ταιιτιοιο ιοσοαετιστοιο οεεεΓΠτατι οι Ποτο

τοιοί να αοσεσ ταιιτα δ: ταιο ΠιισοΙατι στα

νεοτοε ματια σοἰεσοαιο σε τυα υευἰσυἰτα

τε ΡσΡτοΙατε ατορΠοε : συια εσιιΠσετσ τομο

τεε δ: Ρειρετοσε Γοιοτοε , συισοε +τιαι: οι·

σοιτατε τειορστοιο ρτετοιτοτ Ϊαιιδτἱταε τυα τ

σε εΠ: ΡτσΠεάσ ιοστατι αιοιοἰ ἱοσἱεἰοιο , Π οἱ

ττα τοατ Μεσοι ιιορσττουυε_ιοιιοιυεαιο. Αυ

σεΜτ τατιιειι ίετνυε τοοε, τοα ρστἰοε ε!ειοεο

τἱα εσιιΠΓυε , σοαιο ιοετιτιείοιε, ιιιτει·ΡεΙΙα

τε αστιοε αυτεε τυαε , ατσοε στατε , οτ νεΙ ασ τ

ΠιοἱΙε σΡοε τεσειοτἱσοἰε 3 αυτ το οεεεΠ`ατἰαιο

Πτο&οταιο , αυτ ασ οΓοιο συστισιαοι νιθτοε

αΙισοισ Γυτοετετσσατε σιστιετιε , εσεΡτασυε

τοτε Ριετατιε οσο σεΓετετε τ οτ Μ σοι τε σαιι- ο

τε τοαοοιοἰυ αετατε τεοετιστε εσοεατι Γουτ,

ασιστι του τοστ-Ποτ ΗΒετε ίει·νιτε Πεσ , δ;

οι εσ ιοσοαΡτετισ τεεοΙατιτετ νινετε. ει αιι

ουατ σσιοἱοοε ιοευε , αεεἱρἰαιιι στατε τ Πο

οιἰοοε,στατσ ἰτἰσειο αεειριαιο αοἰιοσ.

Ρτιετειεα συσοἱαιο στΠειτ πιει εΠε ἱοτεΠἱ- ._

σο , εστοιο σοι ευτα: τοεπ Γουτ ετεσιτι , οτ

εσττἰσετε εττατα , ιτα σε ιουσεεοτιαιο τυπο,

τιοιοΠιτετ Γυισσετσ Γαιιστιτατι τοτε σοκ εσο

ττα αΜαατοιο τερυΙεΙιτυοι σιότα, νε! @το αι:

εεριτ εκ τεΙατισοε Αιἰιοἱοευίἰε εριΠ:ορι , νε! ι

σενστιοοε Κσιοαοατ εεεΙεΠεε , δ: Παοότατ Γε- Π ατ:ειριετ ίαοέτιταε τυα, Με εΠε, ατσοε εσο..

σἰε αΡσίτσΙιεατ σειιτΠεε ίετνασυοτ Πιο” εἰ!

συε εεεΙεΠατ ιΙΙατοιο ραττἰοιο ετεσί τοτσ Ρο

τετοοτ. Αοτε τε, Ρατετ ΒεατἰΙΠιοε , σοι Με

οΓοε Π: σιΙἰσειιτἱα ιονευτοε είτ ιιειοσ , αι:

Ρετ ἰσ ιοετἰτσ το Ρτεεσἰεαοσοε , σπιτι οσε

δ; ίαΙυσετιιιοσ ἱονεοτσ τυο ;οσιεισ σουίτα

τυιο εσοφτσΒασετιε. Νου σεττε&ανιτ Βιε

οποιετοε ρισ Ρσοτἰίἰεε :τουσ Πισε Ι·ιαΜτοε,

ει: Με σοι σε Ιοσεἰε εσιινετΠ το ΟΜἱΡτοιο

Μα ιοἰταΜΗ σἰΙἰσεοτἱα Γοετέιοτ, εριι"εσρσε

στσἰοαι·ε , συσε ισοιιεσε είτ ατΜττατοε ε ατ

Πέϊ:α ιοειισαεἱτετ ασ Με σοι σεεαΠσυεε στα:

σαοσἱ αοευραυτοτ , νισειισοε·ασιτιοοεοσσε

ετανιτετ ωστιτωοει τειορστα!εε σσιοιιισε

τοτε Γαοότιτατιε νἰεατἱσε , σοι οσο τοσσσ τα!

στο Γε Ιιασειιτ ἱοτισιιεΡτε , νετοιο νετυσ οσα.»

συε ιοοΙτσ ιοΙισοείτιοε , σἱεεοτεε τε ίοιιθιοσε

εΙΤε ΡσοτἱΠσεε , 8ε ερἰΓεσρσε δε 8ευεταΙεε.

Οσοιτοεοσσ Ρἰετατἰ το2 νιτυιο ἱρΓοτο. ΙΜΗ

τειοοτ αροσ οτε ιιορσττυοε ιρΠ σσιοἱυἰ , οι:

Ποιο: ἱιισε αιοσνετειο , ταοσοαιο ΓοΠΡεέτοιο

ΠΜ , ασσΙείεεοτυΙοτοσοε ΠΠ συετοσαιο Πιο..

συε Μ ἰρΠ ρσΠ:τοσσοιο ατ:εττιιοι ρισροευα- Ε τσσατειο ἱιορετἱτυιο , νιτα:συε Ρατοιο μουα

τσιεε εατοσΙἰεἰ σσειιιατιε Πιετυοτ, τιοσἰε

σοε (οτα. Ηαυσ σιίΠιοιΙε ίτυσιοιο το:: Παο

τίτιτατιε ΠιοιΙιε Γεσυιτυι· ετΐεέτοε. νετυιο Πα

ίτευιιε στα. δαοθ:ιτατεοι τυαιο ἱιιεσΙοιιιειιι

.(:οτιίτιιε Πεοε ιισθ:ετ σιοτιίΠιοε ίετνατε

σισοετοι , σσιοιιιε ΒεατιίΠιοε. Εκ ιιοίτι·σ

ιιισιιαίτειισ νι. δεΡῖεοιϋϊἰ8

τα , 8ε στο Ιενειο. ΟΜὶἰτἰ τατισιιαΜΙιτετ ,

σιεεοε ει συσασ νινετετ,οεσοε αΒισσατι Με..

τετετιιτ στΠεισ) ιιεσυε ασ ιτιουαίτειιοιιι αΙιοσ

τιαοΠατοε εΠετ, οσο ρσΠε Πιεεείΐστειο σα

τι. $ἰ Ποΐρεέτοε Με ΠΜ είΐετ , αΙἰΜ τετοστα

τοτοιο εσιιίτιτοτσ το αεσοσιοο , σσοεε ΠΜ

σε ιιιουαίτετισ αΙισ εσιιστοε Ρσ!Τετ Ρτσνισε

Η ε
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τι τ Ρσσοα σαιισιιιιι Γσσοο!Γστοιιι Ιιστιιιιιοττι Α ραΙΤσσι·τι ιιια8τισ οσπι Ροτιοσισ ἰτο ασ τιισιοιια

αΙισιιοτιι ετανοιιι , δ6 ισσιιοσιτι ,σωστο 8τα

πωσ. Κώς ασσσιοΓοστιτ τατἰσιιἱΕισα , δέ Γε: τσιπ

ατσσο ἱΠα ία&στσε σιἱιιαιιτστ σιιιιι Γαιιστιτατο

τιια. Ετ ςισστιιαιιι Πέατσιτ ἱοταε :σα , στ σο

σο!ιοθ:ιε αιιιισιαοοιιτσιιι σσατἰ σσιιίιΒιιοιι

τιιτ οτοτιιἰτἱε ατιιιια ΒιιεσΙιει ετατσιτι οΙΤοτ, Η

ίατιστιταε τσα σοσΙατατοτ νο! Νικο ιισσιε στα

σσΙσ , Ιισισί-τιισσι ροτιΓιιιιι Γοσσοτιτι αιιιισ ,

νισοΙισοτ Μσσσσιτκκντιι. ορσττοτο ιιποΙΙι

εἰ ιιισιριοτισστιι. Ε: Επι:: ασ ονιτατισιιοιιι Γασ

ΡσΠ 86 ΓοαιισαΙι. δεισ οιιἰιιι σιιιιι σσισσε ατ

εσιισιιτιι τιιιΙιι στ. @σἰρρο στατΓοιιτισ αιιιιι

οσΙΙοστατ ιαιιι οκ ραττο ΓσΙσσο τσιπ , 86 φα:

σσττιτ Ιτασσο οιισΙστατισ σΠιΒοτιτοτ σιιιιιισσα

στσΓροστασσο ΓαιιᾶἱίΠιιια ι7σΙσιιτατο :στο

ίσἰσι ιιιίττστιιοτιτσιιι ἱΠσσ σστιιτιιστατιστιιε σα».

στα αστο ατιτισε Μπιτ. σσια τισιιΙ οι: σο σα

τιαΙι Ιατσι ρσίΐο ΡσποίΙιστιοα τιιστιαΠ;οτϋ ατσ

τιιασνοττἰ , ΡοροΙσΓσσο Ριεινατα: τατιτστιι στα»

πωσ ,· ΙΓσΙαιισε νοτσ σσιιιιιισιιισσε οτἰατιι

σστιιιιισσια σσιιΓσΙστο σοτιίσι. ΡΙασσιτ στα

σσσσσο Γατισ:ιτατι τσιπ Γιι%οι·οτο. η

Οσιιιροτἰ , μποτ ΒοατἰΠὶιιιο , ΓοσίτισΓατιτ

ἱΠαιιι δέ €στισΓατιι τστσεΐτιι ΒαίιΙοα: σσιιβαταπιὸ

ιιισιιιτστισιιι ιιοτ'ατισιιι ΡΙοτισιιισσο σοσοσστιιι

ονστιισἱΙΤο σστιττα σστιιιιισιτι τιιοσιτι , τατιτσ.

ΓσΙνοιισα τοΠ:αιιτ , σΒΙι€ατα: Γσιιτ στοσιτστι- Β @στα σσΙστο ροτοοΙΙστ , στ νικ ιιιοἱρΓιιτιι οι·

Ισια. Ρτονισοατ εστω , στο, σωσει” τσα. Ο

Ρταττοτοα , ρατοτ τιοατιΠιτιιο , ισ 8οιιστειΠ

σασιτσΙσ ιισΙΙ:τσ ρι·σισττισ ιιτἱΙἰτοι: Έσιτ εστω

τιιτσι·ιι , στ τοοΙσίι οτοτιιἰταο τιοσσοΜαιστιε ,

τιοσσο Γαστιθ:α·: σσισιιιτιι Ιιασοτο Ρσί!”οιιτ ι ισ

σσο σο οτοιιιἱτατιιιιι οστιίοτιίσ, σσἱα τισιι ι:ισβ

ίστιτ , ΐοτνατα οΙασΐστα , @Η σΗισια σσιιετσσ

ιτιισΙοτο, 86 οσρισ στ σιΒιιοτστ Γατιστιταε τσα

ἱσ ασρτσΒατο νο! στα νσσιε στασιιΙσ.

Στατστσιτιιτοιιι ίσιτ, στ ιτιαιισαΠα ιιισιιαίτο

«τι Ωιτιστι Μειωσα: ασ τοττιτισα σοσοτσ αποσ

σιαιτι. Εσσισοτιι , ρατοτ ασια τιιΙιιΙ σιιισσατιι

αΙἱσσ ίστο οιιιΜττιανι , οι: σιισ ειιίτιιιιι σοτέ

ίοσιτισίά ί:αστιστιισ , ΓσἱΙΐιιταιτισσο ιαιτι τσιπ:

τ-στσταιτι ρταονισι , 86 ιτιισσα ιιισΗτιιίτια , 86

σορτοΙιοτισι 86 Ποσο σσαι·8σι. @κι οιιἰπι α

Ιἰσσ σσατιι ΓσατισαΙστιι Γροτατι ρσίΐοτ οι: πια- “

ΙιΖτιαιιτισιτι ιΠσ σστινοιιτιι , σΒἰ σιιιιιἰα στο

νσΙστιτατο αοτστιτ , τισΙΙσ Βοι τἰτιιστο στα:

νἰσ , τιιιΙισ σαίτσ ιοΙσ σστιιἱταιιτο , Γοσ σοι·

τιιτΒατιστιισσε ΓσΙἰε σσιτιιτιατιτισσε ασ σι&αιι

τισσα στιιιιἰα 2 (:στιίσιοιισσιιι ταιιιοτι οοιιΓοσ ,·

ι·στιι ιισσιε οίΐοτιτ (σΒσἰτα , σστιοσ ιιιστιαίτο- Ο μποτ ΒοατιΠιιιιο , οοσΙοίἰαίτἰοἰε Μισο ιιιααιισ

τἰσπι @Κιτσ ιτα ι·οτ.σττιιαι·οτστ , στ ασσιισατοττ

ιτισιιασΙιια, σιισα μποτ ασ ιρία ιιιατιιιαΙἱα το

Εσττιιαιισα .ττατιΠιιιττοτο : σσία στιιισιραΙο ιρ

ίσπι τιισιιαίτοτἱιιιιι σοι· ἱίτἱσἴιιισσ·ἱ οστατιι σο·

ίσΙατσι·. Οτατιιτιι ιτοιτι οτἰτ 86 στἰΙο , Η Ιισσ

_ :σα Γατιστιταε ατιστσσοτ ιιισσσ σσσ ώστε” 86

σσιιι Ιτιισιο ι τισ σσι·τιιιοιιτισσε ( ομοσ σο
Ρτστοσ ί·-οτστιτ τςαΒσΙει: ) ιιιιιοστατιτστ νιιισσ

Ια. Ειτσἰταιισι Γσιιτ ΩΙιτιίτἱαιιἰ Ριτσα” τισιιΑ ο

σε 86 Ιιττοι·ια, ρατοί:ασιοτισα σσιιιιιιοτιταιιο-ι

@στο , σσιιαιτιιΓσσο τιατισοτισι οκοστασἱα

Ισα , ιτιίιΠ:οτισστιι τιισσια «πιο. , σο στα:ναιοατ

Βαστο σοσοτιιιισιτι ιτα τοΐστιιιασιτστ , στ Ισρ- - τιιαΙσπι , ιιοσ Ροττιιτισίσττι κάτσε τστἰ Γο σου

ΡΙστο ρσΠιτ , τοσοατ ισ ισα Μισο : ουσια ί.σΙα

στο σσιιί-οτνατἱσιιο @σε ισ ί:αδτσιιι οίτ.

ΙιισσΠιτ Γαιιέτιταε τσα ΕαττιἱΙἰαε σο ΙΓσΙαιιἰε,

στ τιισΙοιισιτισιτι σι ΓσΙσ ίσο ρσίΐοιιτσσιιΡατσοα

το , τιιατισαιισ στιιτιισσα τοΙιοίσίιε 86 σπα ,

ροή ἰτιίἱιισοτ , 86 Γοιισιτι σο: οσιι€τιι σπιτια

στα σιττσιισατ. Ασἴοτοιισα Τσιιτ €σωπιιιισ

αι·τιια , δ6 ιτα οσττιτισιιοιισα τιοαοτια ,στ ιισΙα

Ισα σοτιιι· ιιιαΙιετιατισι Ισοσα. Εμ , τσι μποτ

ἱτισσΙΒοτιτἰΙΠτιιο , ομοσ Μισο ιισοΙιτοτ ίσο-ι

Ροτ σσστσιιι τοτταε σαιιαΙο σσσοιισσιτι σποτ , Ι) 8οτσ , οσρἰσσσο ιιστι ασ σσιιΙσπι ΐοτνιτο ο

στ ιιἰΙιἰΙ σσίιίι:οτοτιτ. ΓατιιιΙια σο ΡορσΙἱε εισο

τσιτι οτατ νἱσἰιισιτι τιισΙοιισιιιστιι , σσιιιτιισσἱα

ρτσρτἱἱε σστιΓσΙοιιε , οαοτατ σσιιι ιτισιιιαΙισσα

ιαπεια-στιαιω , σσσσ οίτ ῇστἰε ιισ!ττι , στ

σσττιττιστατισιιοτιι σιιαιτισατιι τ-ασοτοιιτ ΐοσσττι

ασ ισ ιτιισοσιοτισιιιιι , Γσασοιιε ιιισιιαίτοτὶἱ

ΡσίΪοΠὶσιιοε σοστιιοτισαε , Η ισ ασΠισισιιι Βο

τοτ. Κοσσιίιτιιε οσο α τιιοτιιστατιε ΙΓσΙαιιιε ,

ροτίρο&ια Ιἱττοτἰε τω: Γαιιᾶἰτατἰε, ιΙΙιιο σοκο

:τι , τστιιιιισσο σΠιεοτιτοι' ἱτιἴροιιἱ. Αιιιιιιασ

νοττι Γατιθστατοττι τσαιτι τοττι ο8ἰΠ`ο μπισ

τιιαττι ατσσο·ΙασσατιίΠιιιατιι τ σσια οι: οα πισ

Ιοιισιιιἰ τ-αΒτισα , ομοσ ισιττα Μιτιστνισπι σει

Β:τστιι σσιιστσ&στιι οΡτ , τιισΙτσιιι ΡτσΓρἰσἰ

πιτ ρσΒιισα στἱΙἰτατἰ. (:στισιιττιτστ οιιιιιι ασ

ισ σοΙΙστσττι ττιαισιιιο τοιιιτιστο ΡΙσιιισσε οι:

|σσιε , σσιινοιιἰιιιιτσιιο ίτι:τιο , στ σοττιστ Γσιτι

ία&σε , ασ ἰσ σαίτοΙΙσιτι ασ Με τιιιΠια ασι

πιω ; ασοίΙσσο οστιιιιισσιταε τιισΙοτισι , στ

σου σ: σρσε :κισσα αστ σιιατιιστ ιιιιΙΙισσα

Γοσ εισαίι σωστο σσταττι Βοο. ει σιιισ ορο

τσΙαιτι ιτιοαττι ιιοσοίΐατιατιι οιιιίτιιιιασ , τισιι τα

σἱσ ατιιττιαιιι ιτιοαιτι ρτοτἱσίἱστοττι σσατιι ω.

Ρτιιτατιιε , Π Ιισοτ, 86 ΐσΙσα, ασ ροσοε ιισσα

οστιισσο ῇσίΤοτἱε ροτεαιτι , στ σσοοαττι τοΒοσ

86 Ρτιιισιροε ιιιισσιτατοττι σαι. νοτοστ ω: Με ·

σοατ ατιισἰτἰσἴσε , σσσσ πιο σε στοιιιτο οσοι

ταιιι ιτι στισε Ποι : Γοσ τιιοτιοτστ ρἰοτασ τσα

ατΐοδτσιτι τιιοιιιιι. Ροι·Βαιτι ισ φωτο νοΙιοιτιοιι-ι

τι, Η ιιισοτ , ασ οστιθιιισοτισσα Ροοοατστοε τ

ιισσσο σοοτἰτ Γσσοτιια ρἱστασ νοτια τιιοια. Ϊεα

τισΐσατ , στο , ίαιι&ιταε τιια τ Η σιιισ οιιοοΠἱ α.

Ε σσια νοτο αιιιιιισ οιισοσσ , ρατατιιε αΒοτο , σα·

τατιιε σιιιοΓσοτο , 86 οστοτιιροτατο ρατατσετ

ΜαοιΡ:τσιιι 1ο!ιατιτιοιιι σο Τσττο·στοπιατα α

σοΠο σσιιΓροιιι. ΑιιιΡΙοστατιιτ Ιισττιιιισιτι Γαιιέ

απ” τιια , σσια πιοι·οτστ , οΡτσσο στ σωσει

86 τατι1ε , 88 ΒοΙΙανἰτ σσΙΙα Ι)σιιιιιιι ρτστιιτσ

αιιιιτισ Γοιιισοττ ΜοιρΓσιιι Γατιιίστατι απο σσπι<

τιιοιισσ. ο

Με: ΕΡι/τοΙαταπι Μή Ρωεξ

Ό

Ρετ. στα». σ· Μ». σα”. σο2Μ7. Τα». ΙΙΙ.
ίδι
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τεττετστΑειτΜ Πειτε τι.

.το οΑττ_στΝΑττε τετ εττεσστ>σε.

 

·ε·εττετστ.Α ττττττντε

οτι ]οτάεοιττο οετττΠοεΙετο σε ΠτΠοτε.

'απώτατο τιόόατεπιβεί?2 Ηττερυθτέ τυποπο

άε:, εέττετα ατε ττωο , ό· π· τύπο

Ητετεηωὶ _β·ιττέ:/εί.

' Ι

τ

.Α τἰε , σποτ. Ετετ εττττο τοτε ΠΠυε τουε,8ο Με

οοε ουετο τοεουτο σετττετ τΠΠοετεε , νττοσ

ΡοττΠῖοτυε , 8ττοτεοεττττουε τοσοεοττοε εοε

ουσ τιοττετττοε. δεσ οσο Γυοτ Με ευττσοε τοἰε

τΠυττοε τοοοΙοεττάε. νεοετπτσοεοτ τυπο το·

οσΙιττοετο (ΠτττΠοε Πειτε ττσίτετ τοοετοτ στο-

οτρστεοε ,_ τΙστοτοε τενετετττ:ΙτίΠοτε ποστ: το

οοΙοεοττΠττοε σποτ. Ετ: οσίττο οτοοείτεττσ.

Οτοἰοσ τενετετττΠΠτοτσ 8: στοοἱ τοἱἱτἱ· Έσοττε-σσοτ. των. Νσνετοσττε. τ

νεοετεττσοε στσΓεοοεοάσ ρπττ Ιστι

σετεσ ΑτοστσΠοε.

(Συτο ρτσΠεττοετετοτεετ Με στο ττεοστΠε

τεΙίοτοοτε Ποτττε εττεοοεοτΠε Π ο ο τ. τ ο ο ε

ο εσσεε , τοτοττοε τοΠιτ τοτεετοτο ?στο ροτεντ ,

Π εσΓοοε Πττεττε :κι το ωστε ττετ ε

τετὶὸεοε τΠοοεττοτττ τοπ τιεττττε ΓεΙυτπἰσοἰε

στΠοτε , τρώω ουσοοε τ”τεττετττ οσίττοτο 8ο

οεοσττε τρίο οστττε οσοττττεοττετετο. Εκτοτε

στου! νεΠοτιτε, ουτε οοριετοοε ετττΠίοετ. (δοτ

τε οσο στο τιιΡτε 8ο τεττσοεστ!τεοορττοοε ο

οιτι οσίττετο τεΙτετσττεοτ οοτετετο τισ στοοτ

Ρεττοτσεττσοε ττοετεοτ Γετνετε , (ΠττΠτσ τοτ

(ετεοτε , 8τ το τιινεοτε , οσοετουτ. δοτἰσίἱ :το

σστοτουτο τοευτττ ε:: ΡΙστεοττε ουσεττττοεο

ουστι άε ΠττγΓσΠ:στοτ νἰτε οοετο στο σεντ:

νετ-εφ , εδτοτττ σποτ ,οεοοε εΠετο στο ττεο

Γοττοεοσιττττ ττττεΠετο , οοετο τετο τετοιο ε

οτεδτεοτ εΠ`ε Γεττττττοτ τοττττ. Βετο ρτστἱοοε

ττττττετο :το το δυτοτεοτ οσίτττεοτοττε το σο

Ιετνεττοοτε τοτΠοετο εε τεθ:ετο. ΤεττοΙΙτετττ

τοτσουε νσΙυττοοε εοττοιιε ττετετεοττε τοΙτε

Πειοστεντ , Ποοτοοετττ τΠτΠ:τίΠτττσ το οτε ε

τοσττ_τυσ , ετ! οοε: τουτο @Με ουσά τοσο

ττσίιίΠτττυοτ οι νσΙυτοεο ετοεοόεττ , φωτ το

ΡστοΠ;ετε οσΠτε 8ο ετοττττο οι. , στεοε οτ

Ποτά εΙἰουεοτοΙιττο ετΠτυο εσυά οσε ρετσ

οττοεττ Ποετεε δ 8ο οοοο τοεοττοετττ στα

@οσο ο στοττιττο ττεοτετοτο είτ , οτ οττττετυτ,

το ετσἰτττσ οτεσ , Ποετ εΙτεοτε το το:ιοτοοε , το

_τοστΙσ ιτοΙυτοεο είτ , οσοττοοοοοε οττττετοτ,

σε οτεΠετττ ετοεοττεττοε Ποτά συτοττττοε τε

οτοοτεε. _ - ·

ΒσΙσττε τοστ ττυοτἰυτο Με εε τεΙἱττετε:

Ρεττετεοτ. Ητετσογιττοε εοττο ΐοεντίΠτττττε

ττετετ τοεοε , ουἱ τοεουιο τουΙτσε ειτοσε
(1τττίΠ ττεττετετ τυοιττοι, ετοε εάοοετοε, τοσ

ττετοιτε Μποστ, 8ο ίὶἀεΠε £ιοτιτΙιτε Πστοτοτ ,

εττοσ τττεττε τττοείττοσ τετττσ τοτε , τοτοτεντο

:το Πσττττοιτοτ :τοτε οσε τΠεε τεν. οτεττἰοτιττο

ουσ σεΠάοττιττο τεΠοιτττ ιοἰΙτἱ , οιιεττι στο οτ .

εποε οιισουε τυο εε σεοεάτέττσοε οσοτττσ

Ε'

 

ΕΡΙδΤΟΪ..Α ΙΙ.

ετιευτττάετο.τ

Ρτ·ετττωτ το#19β: ε6]ε87ττ εἰ τκμπἰτ,αἐἐεε:ι

(ΙΜΒω Β ΙΜ|ε:έσπτω εύ/ε!που»· Βτεο][ίουττωο ,

οποίο τομβορεια: εε'-βεέίοι/?εεϋπ. 1

Οτοἰοσ τοεσ εοτεοττίΠτττσ οπο Ποτε

ττεοσ ΑτοοτσΠοε. .

δεττσετε τοτρεΙΠτ ·ττορτσΙοτεε Ιτστοἱοοτο

οποιο , ουτ άετὶἱοεττ οοἰετἰε τοίτττυτσ , οσο

- σσΠοοτ οοἰεΓοετε. Ε.ουτάεοτ, πο οπο, άυτο

πΠτυο επετο ποτά οσε > Βετο νσΙυἰ εττρσττετε

τΠοοεττστττ τοτε: Γεό. οτΠε τοετ·ετε ετεοτ , Π

οτυΙ σε ΠετΙετετο άεττεέττσοτσοε σε τοευτο 3

οσοτἰουτ οτε. Νιτοο ἴεοἰτ τΙΙστυτο οσο τετεο.τ

το εττσοεοττε , οτ ερεττεοτ ττσἱ άεσεεοε οσε

τουτο , ουστὶ το σεττετο τουτο εάεσ ΡετοΙεοε.

τετ , :τοσο τοΓσΙεοτετ τοΓυτευοτ. νεοετιτοττ

Βοοσοτετο , το πΠτοο εοεττττουε οσστε,οτοΙ

τεουσ τεΙΠίΠοτε ρτσρσίοετοοτ οσοττε οσε τι

οσε στοοἰε τ-εοἰΙΠτοε οστετο τισοττττσ δεοδτε

(:τοοτε ττορτσσεντττιοε 8ο οτττοτοε σωεότε το

Ιυττοοε. Αττοτστοτΐ ΐοοτ τετο ε σσοττοοε ο

οοεοτ ε οτετοστετσ τιστοτοσ , 8ο οστετο , 8ο

σετ Πττετεε , οτ οστετοσετετετττ ιτε-οτε , οσο.»

οστάείουε τΠίτείΠοτυε. νετοτο οσο ντουσ

τυοτ τοΠάτσΠΠττοτ Ιτστοτττεε 86 τοοιττεττΠτοττ

ΡετΠ:ετε το στσιτσΠτσ , 8: απο στοοἰε εττεε

οοἱ ΠιττΠσίε νεΠετοοε ε ρσττττοοε ττττοοιίτε ,

Γυρετστε τεοτττετ τοετστε ΠΠ τοτοιιετυοτ , δ;

Β τοσόσ π! νσε νεοετοτττ , οσοττε οσε ρΙοτε

οτσΠτυτἱ , 8ο ουστἱ στπΓεοττοοε οσστε οσο

οστοετοοτ , εΒΓεοττουε πω. Ετοετετ οτε

τὶε οστορυΙΠ Γυτουε ετὶ οσε Ποσο ττεττετττ οσ

Βτοτο τοτττετε 3 οείτοτοτο οεοσττε οστττε ,

οοετο υοτοε οσοττοεττάσ σἰετεττ τω: , οι: ΠΠ

Πόσο σετ στοοἱε ετΠτισεεε , τετοοιτεοτ ΡΙεο

τττΠττοε Γετεοτἰ στοοτε , σε οσο τοϋ τοτε 8ο

οεττε ρτστεουτοτσ : τε ετἱεοτ ετουε εττετο ο

τετοιο , στοετοοοε τοετο ετ το τε ττσΓττε ε::

τ.. · ·..-..τ
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..ο ο ετιετοι.ιι·ιιοΜ τ... ιι.. .ο ..ο

τοο ιπιιιτο°το Μοτο. οτι πιο ροτ οοοπι Ποιο Α ατομο ττοιιο&ιοπιε πιοποτι οττιοιιτοι· Μ

_τποιοίιο οι: ιπ8τοτο. Βισπγι.ιοπι οι: Εοοιοίιο

πιο Ηιοτοτοιιιο οτ :ιο ι)ινιπιε Νσιπιπιο`οτο,

οοιιοοοιπ ο νοισιε «Μοτο. , ιοτο οοΓοινι

τποτ.Νοπι .ο @και Ηιοτοτοιιιο οπτοο οπο

Βοτοτποτ , 8 οοιιι:οΙοε οό. το τπιΐοτοιποο , ιπ

ίιοπιοιτιοο οτιιι::πτοτ Ιιοτιιιε οτι:ρτιο. νοτιιιπ,

τοι οτοτ , ΡΙοίοιιΙοπι οριο ποιοι οδο: πο
τοοιιιοτιοιπ . τιοοπι ροπτιιιοιτ τοΙοι:ιτ. (ιοπτοπι

ΓοΙοε οοτοοε οοοοριπιοε , ιιοοτ οοπτοιπ οιιοο

ΡσΠιοιτιιε π. $οτι τπιποε οποιο ττοοοπτσε ιι

οοοιριοτποο, ποπ οτοπτ τω. ι οοιοΒο ιο&οο

οπιοτο ιπ οΓοιπ Γοτιρτοτοπι-ι οτ τοιιοτοτο εισ

τπιιιπ οοπνοπιτ 5 τποτπιστοποιοοο οιποτο οδο

ίοιοτιο ττιοοοτο. νοιο , τπιτιοτοτ. δοοιι οι: οο. Β
πιο ποίιτο. Χι. Ϊοποοτιἰ. . ο

'ι
 

ΕΡΙδΤΟΕΑ ΙΙΙ.

οτι Β. ΡΙοοοπτιππιπ:

Ε]υ#εω στέιιυπτο:ι.

Ι)Οτπιπο ο.ιποπτιιιιιιισ ?απο Β. λπιιιτοο

(πιο .

Ροοιτ ιποοιοτοτ ποιιτοτοιπ οπιιποε 8ο σο·
ι ιιιιιοειΠιιποπι οοπτοπτιοπιο Ιιοτιιοπι . οτ τιιιι

προτοτπ ποτσΒΡττοροτποε. Εοοιιιοιπ , τοι ρο

τοι·, τιοπι οιΐοιπ οποιοι νοε , νσιοι Πιο οιιτπ
πιο οι8ποτιοπο οοπιιοττο . ποςοο τοιποπ ο ε

οιτοοι φαι ιιιιιιτοοτοιπ , οοιο τονοτο ροτιο

Βοτ , οο απο ιποοτοτο οπο” , οπο ιπετοτο

οίΐοπτ, ο: οιιοοιοι Ροιιοπτ οιιοττο τποιοιιιο:.

Ριοοιιοτ ιτοιπ άοιιοοοτο ιιοιιτο οι» οιιοτιτο ,

οοιο Γοοπιιοιοιπ ιιιοτιτσ,ροτι ιιστοι!ιοε , ο ιπ

«πιο , οοι ιο ιριτιτοΙοε ιιοιιοτι νσιοιιτ , τοπ-ι

τιιτπ οοτπιε , ΓοπΓοε ικοοιιτ , οτ Πο τιιιιοτιπι,

σο τοιιοπάιΠοε. νοποτοπτ ιΙΙοο , τιοπι οι

οιιιιπιοε .ιποιτο οτοροποπτοο οσπττο οσε το

ιιΠιπιο , οπο οπιπιο τισιπιπο οοττιιιιοιι δοπο

- τα (:τοοιο οοτιιοπτο ο: ιοάιοοπτο τιιΙοιτποτ .

ιισπιιποπι ιιπρτσιιιτοτοιπ οτεοοπτοει Ροοιιιοο

ιτοπτοε. δοτι ι:οτοοιξ , Ροτοτ . τπσάιοοπι ο ιο

τοτοΙιτποε ο Ροπτιιιοξ: ποίι:το , οοιο δ; τι -

πο” ιπ :πιο ιοιπστοπιοτ τοροτοπτιο οι ω6.3ε

οο ; οτ οιποποιρι_ο Γοτι τοτιοοε και ν, οι:

τποπιιοτοπο , 8ο Γοιοτιο ττι οοπτιο ποπ οποιο..

οπο. Βοοοπτσο οοτο`οε ·ροπτιίοιτ ο5ιοοποτο

νοιτ , οι: οοιιιοε οοπτοπι ω.» Βιοιιοι. Ότο ζ

ίιριοοοτ , πιο: οοιπ ιιοτπιπιο πιοιο οοττιιποΙι..

Με , οτ ριο(οοιοιπ @πε οοοιτιιοιιι. νοΙο , τοι

-ροτοτ οτ τισιπιπο. 5οοιι οι: οιοπισ ποιττο. κι.
]οποοτιι. ι .

κ.
·ι

ο τι ο τοι. Α ιν.

οτι Ἀποοιοττοπι δ. Μοτοι οιτοι·οοιω.

 

?Βια/έκτο ατεσσαετιιιΈ ι

ι·ι- ιι

9.." .

Οιπιπο οιποπτιιιιπιο ιιοττι Αποιιι.οτ

ι το (ο) Αιπιστοίξοε.

_ Νο·οοοοτπ ΐοτοΡοτονι οτ οιιι·οε πιο: ιο

το πισιοιτιΠιιιο οίιοπτ οποιο; ιπτοτροιιοπάοο,

μποτ π, οοιο οιιπι οοτοτοο ιποτιτοτ Γοπιοοισ

τποσ , ιπιοττο&οτσε οτιοο τοπιοτο ιπ ροττοπι

ιιιιοἐ,ποςοοοοοτιι_ οιτιιι;ιπιονι. τω: ιποιοπι

Με έπη οιιιιιιο Βοποπιοι οίΐοιποο σοοοοριτ,

Ρτοπιτο_τοοοτοπο ποπ ΕοοιΙΤο οοοει ιπστιοος»

μια. Ωιοοτο; οτ οοπττο νοποπο _.ιωοοιο

πιο Ἑτοττοπι_ ποίι:τοτοιπ νεοι οπτιάστοιιι

στοριποι·οιποε τιιιι. νοοοτοπτ ιΠοο οτοπιιτο:

ποιοι τπιιιτο οιιιιοιοπτοε ποσο οιοιιιωο. ,

-οοοτ σιππιο , Ποο τπιίοτοπτο , ιιιιοιπιιιε ω

ισ ποεστιο , τιστπιπο δομέι:ο (:'τοοιε ιοτιιοοπ

το. Αοιποπιτι οι: οοιοτι ιιοόοτοπτ οτοτπιτιοιο,

ιιιΓοοιιοτοπτ οοποοτειοε. ΝιιιιΙ οιτ ίοροτοιοο

ιιπιτιοοιπ οποιοι , πιιιιι οι:Γτιποτιοε. νοιοι

οποιοι ιπιοποιο ποιοιε ο ροπτιιιοο , τω πο

οοιοτιε ποοοοοοοιπ ροτιοπτοοποπ τοιοτοπτ ι

δ: ιιοποο πιιίοτοπτ , οοι οοπττο οσο πιο:: οι;

οπο ιιιο οττοπτοτοπτ. ΩοιπροΙΙι Γοιιιοι τπιττο.

το ιιοπο Ετοττοτπ πσιι:τοπι , ιιοπιιποιπ στο..

τοιπ ι.ιιΓοοιιιτποε , πονο τοτιοπο ιιιιτο. Νοπ Π τιοπτοιπ ο: ιπτοιιτοτπ. οπο.. ροττοιωω στο
Ροτίιιτοτοπτ ιπ πιο ποπ Ροπτιιιοιι Ρτοτοιτ. δώ

ΐοροτιιιιιιπιο οοιοοποοπι οτιεοπτοε οοπττο

πω, ειοποο ιιιοο τονοτιι Γοπτ , οοπττο ποτ

8οττιοπτοε , 86 Βετο οτοΙοο πιο ιποιιτοτι. Ειιιε

τοι 8τοτιο ροπτιιιοι ωεΡεωοτ ο: οοτειιποιι

$οποιοε (ἔτοοιε. οσποιιοτοπτοε , οι Ι·ιοπο Πιο

ποπ ΐοροτοιοπι ποιο ιιοτοπτοε τ ποτιοο ισοτο

νιπιοε οοτοτ νοίιτοε ιποοιοτοποιοε ιιοιοΓπιο

οι οοπττονοτίιιο. (1οσπιοπι νοτοι οτ οποιο ,

οοτοε τιοοτιοο νοιι:τοο πιο οιτοοπινοποτοπτ ,

ποοιιοοοοπι οιττο ποεΙιεοπτιιιοι τω. Μιτο

πιο οιιοτ Ιοποιί!ιιιιοπι , οτ ιριονοτι›ο οκριι

οοτ τ ου:: Ιιττοι·ιε τοί:οττο οιπιττιπιοε. Ετ οι;

Πιιοιπ ριοπιιιιτποπι τοιποοοιπ ποιοι οτιιιι

Βοοε ,το στοτοπι νοιιιπι οοιο νοτο δε το;"

οιι`οτοτ , πονιτοοο τιιιιεοπτοτ οιιιιιιο , οοιιΓοιπο

οοοιΡιοιπ οοιπιποποο Μέι τοκ. ΕΧοειιηιιἐ

μια οιιοοιιοιπ ο νοιιιέ ποιιτοπι τοτοπι το.

ιπο Βιοπνιιοτπ , το: το ττοοοέτισπιε ιποποτι

οοτιοο ιπίτοπτοὲ. 5ο ?ποστ . ροτοιπ οριο ος

οοιιιτπο8. 88οοριιποε οτ ιριο οεοέ οιιπι ιιοτπι

πιο οοττιιποιιιιοε , οοπτοπι οτ οιιοε οιιτοσἐ

:Με ιτοοοο ιιοπο Γτοττοπι πσιιτοπι , Ιιστπι- Ε οοοιι5ιοπιι @πιο τπιτιοε οοοιπ ττοοοπτι οπο

ποιο 8ο οστάοτοτπ οτ οτιιτιοπτοιπ , [οπο

τπο το στππιοοτ ιπίττο&οπι,οοι τοιπ αιτιο

τιοτ τιιοποτιοπι πιο: οοι οτ Μοτο οιιιιιιιοοο

μι· οιππιο ποπ ίοοοε οο τπιιιιιΡίι το τποιιι

τπο στοτοιιι «πιο, οοιο ποπ πιο νοτο οτ οοτ

το τοιοοιιοτοτ. Αοοιιοε οι: οο οπο: οιιιισττοοε

οι ιιποιιι. $ο‹ι πι.. ροτοοοπι ιπέτοτο. Πιο

.Με οριιίοοιο ιοτπ ι:οτο πονο ττοπιιοτιοπο

οιιιοινιιποε οσο οιιωτιωι ο νοοιε ιισιιτοπι.

πι. .9:τιμ. πο». ιη!. ό· στο. Το”. Η!.

ποπ οΙΤοπτ , ο νοιιττιοε ρτονιτιοτο οτ άοΑ

οοτ. οο οο οοοΓο πιο ροοοΙιοτιο Πι. νο

ιο ι τοι Απεοισττο ιιοτοτ , δε. ιπο οπιο. δοοιι

οκ ιιοτπσ πσιιτο. Μ. ]οποοτιι.

(ο) Απεοιοττοτ ?οί-τικ .πιο , ΙΙσιποιιοι ο: τριΓτοΡο ξ:ο.

νοπο :οι Εοεοιιισ ιν. οτοοτοιι :Η οειτοιποιιε τιτοισ 5. Μοτο π.

οοιοικιο: Ο&οιιτιτ πιο. οι: οιισιτΓτοπτο ιιοπιοιιιι:σ σοοιιο!
οποσ ι ο κ. ι .

οι;

Μ



ο ΑΜιιιιοειιποικΜΑει:ο-ν<·πιεπειει "ζ

ΑτεποπεεππΙΙοπεποτιο,οοπιιπο $επ&αΕκπ
ν επ ο.κΗΒιιιτε 8ηιιάιεειπτε, πιω ὸἱ!ιιἰπιπε ,

(πι. π.ιίΕοιιΙταε ΜΜΜ Μ: πιω οϋιεθ::ι τε

ίεΙιετε. (Ζοπειιτοπιπτ :απο νιΓεεω πω»

 

Ε. Ρ Ι δ Τ Ο Ι. Α ν.

ῖ αἱ ΈπιπειΓειιπι εεικόιππΙειπ δ. ΟΙειπετιάε.

° ' ε· ”.Εμ/λωω Μ” ."'ζω,2 ε” πι Ρ:ιττειπ ιππιιΙΡεπτιίδιππιπ ι::ιππι δε τειτπ

εΕΕ·εεποτε ιιικπω-: ιπΓπιτειιεπιπω Μπα

τει: θα , Ροπτιίιεε πεἔοτἰιι εοπιΡοπειιτε πο.

πείὶἰΠἱιιιε , ποϋιίςπε.ΡωεΓεπτιππε ι πάπιοπιε

Με ιιΙε-επινιεει επ πι: οοεώεπιπι ιπιρειπ

Οπιἱπο ειιιιππ:ἰΠῖιπο Ραπ ἘτειιιεἰΓεο

[η (ια ) Απι!ποίιιιει

Μοιείιτε ίειο ειπα! επεπαι:ιοπι τοπ ωοππω

τιιπι :ιΙιπιιἰι:ὶ οΡοττεεα :ιδετι·ε : ίεά πει: Πει

ττιιτπ ποί!:τοτπιπ ἱιπΡοττιιπἰτιιε., π: νεΙιιιι πο

` Ππι !ιοε Βιεετε εο8:ιι·. (Μπι :ιεΠιιιο °Βοπο- ἱΠε ι δε ςιιΜιέπιοπι€ι13 εκατ π ποΒἱε , πι: ?τα

,Με εΙΙ-ειπιιε..,-πιΞ.Γε:ιιπε_ει:επιΞτ:ε.ιιοΙὶ:Ξ..ςιιἰ πἰοιιε ποΙΜε ·πιιπι:πιτετ Ριιειε @οι , οι»

ΡΙιιτει εοπετο. πιο: πεει·επτ. Κα , .ιιιοεπτε Β :με Ρετ τεΙἱ8ἰοΓοε , Ρετ ΐ:ιτειιΙπτεε, ΓΡἰπειε 82:

Ροπτιπεε , ΜΙ ε ]ικΠειιιτπ ὁοτπἰπἱ :πει δειπά:ε επωιω ἀἰίΪετπἱππνἱτ , εκεεπιτειίοιιε Πιτππιπε

Οτιιειε πωπω επ ι 8; Ρ:ιειΕεε τετιπἰπειτπ , ΡτοπιἱΓΙἱοπἱΒιιε ποιό: εοπττα πω , απο”
Βεπιιε ιπάε ὸὶΓεεΙΙὶιπιιε ιὁατἱε α Ροπτιίιεε Ροπτἰ6£6111 Με παμε ΠΜ ἴιιἱΙΤε ΡοΙΙἰεΞειιαι

ποίὶτο ιπειπάειτιε (με ?εδώ εΙΤετ οΡιιε. Κε- ΗΜ Γεει·ετιιιε , ο; απτε οπιπἱπ πι: ιιἰίἰ Με:: 86

άινιπιιιε , τω ΠΠ ἰΡίἰ Π·:ιττεε Μπι Γε ΓιιΡει·- Με ί·-πεετεπιπε , Μετα αἱ Πιιι&Ξτιιτειπ Γιιιιτπ.

Νικ ΓοΙιτο εεεπιπτ, 6κοιιΞ π όοπιἱπο ποίΈτο Νοπ Ειπε άἱΗὶεἰΙε Ιενἱ ΒΔ ΐιιΙΙ:ιά Ιιοπιιπι π.

ε.εςπε ειιτὸἰππΙἱ πιιτπιΠπιτίε Μ ο ιεπτἱα τω ἰπεοπίὶιιπτεε δέ Ριιτπιπει·εινεε πωπεεω

ποπιε ἰιιιΡειιὸεπἀιιε 8ενεεΒιο σε πικαπ ω. εοπεπι ποπ. Ιω άεπιππε ΠΠ 1ιιΒιιπιπιατἱ Με

πω: πἀπιοιιἱτἰ ο, ειΡεττε τεοεΙΙ:ιτππεεοπττπ πε ειιπι ιΠοε αεπτετιιιιε , πἰπιπι ποπ ειιιπ Η.

ποπ , ιιιιττεπτεε ε!επιιο παω: ἱΡί-ιππ , πιά Βεττπτε :ιΙΙοπιιετεπτιιτ , ποπ (εαπ παρε Π

Ρτιπιο νεπεπιτ , παταω , πε ποοπι ποΓεπεπ

πω νεΙ π8:ιτ, νεΙ ιτπΡεττετ @Με Ρτιπΐεπτιοιιε ο Ιιιιιιιε !ιοιπιπιε, οικω Ιιττετιε νε! Ροπτιπεπι

ειπε ποπ Ροτιιἰτ. Ειπε τει επιτπι εσιπΡιιΙίἰ νεΙεειτάιππΙιε, ποιου:: πτΙιιιπιιΙιτει·ποΜε Ριν

ίὶιπιπε πιιττει·ε πως: Πατι·επι ποΕΕτυπι εΗΠ- ι·ε:ιπι: πότποπεπτιιτ. Ετ ει1πιιΙΠε Ρ:ιτιεπειεπι

Ρεπτει· πιππι€πιπι , επι “πιο :τει ΐετιεπι μι· οπιππι εκπιππειιιππε, 8επε νε1 Ιενἰ να.

άΗιεεπτειι εάοεειιτ : ιιπιιτι επει:Ρι·οΙιιιιιιπ πι· πο ἰΙΙοε εοπττιιι:πιπ ειιπινππιιε ι Ρειτιεπτπι

:πιο οπιιιἱπ πωπω: 66 πιιπιπιε πεεεπε-τιπιπ. ιιοΠ:τιι ΠΠ εΒιιτεπτεε , άετετΕοτεε 86 Πιρα

@πιω οιο ιιε·οπεπεεπι· Ριετπε τοπ ιιιιΒετε Βιοι·εε,86εοπτιιπιεΙΞοΒοτεε ΒιέΗ Ειπε. .δοΙΑ

τοπιιπεπόπτιιιιι8: Ριιτἰεπτει· πωπω ι επω- Ιἱεἰτενἰιιιιιε ,πιτ @ποστ εΙιεει·επτ πατε πε

«με ΠΠ Ρετ οπιππιπεεοιππιοάπτε. Νειπι Ρι·ο- ει·ετα Ροπτιπειε , πιά επ Βοππ «παπι Μο

ΐε&ο νεται: είὶ , 8: ποπιιιίι και 8ε απο ι·ιιπι πεεεΙΤειτπι ἀἱίὶτἰΒιιετεπτ , οπο: τιιπιειι

Ρετίεεμιετιιτ. (Ετήσια ἴπᾶἰ Γιιιιιιιε, δ£ π- ποΒιίεπτπ εΙΞπετε Ει:ιοεπτ παπι ΡοπτΠιείπ

Βτιπἰεπτἰε πω, ᾶεοπνπ!εΓεεπτἰπτ, οι·πιπιπί?- Ιιττει·ειε. ΕΙεξεει·ιιπτ ιιπιιπι ΓοΙιιπι ει: οπε

_ επε·5ιΡΡΙιει ειίΐε&π , πι: επιπ ιπετοΙππιιτ:ιτεπι πιει, ι·ειεειτπιιει Ιιοπιἰπεπι πεοιπιπι 86 ΒΙ

!ετνειι·ε άιιιτιιι·πειπι άιεπετιιι· ΟπιπΞΡοτεπε. Β Ωιπιιπι ΡιιοΗειιπι , ιιάιποπεπτεε , πι· :πιω

Νο8 πιιιεει πατε 5 οιιπππιπι Εεεε, οΡτει- εῇιιε-Ροπετεπτ Ιοεο , ειπε Ρτο 1ιο":το δε Η..

πιω, πιίι πω: ιΜΜπιοάι ιιοπικιι·ιιτπ πονιτει- Ιοι·ιιπι Ιιοποι·ε ιιιιπε ποΙεπ:ιπιιιε. Ιπιρπάεπ

τε: ππΡεάπιπτ. (Σοέππιεπόο ἐπεϊΡΓιιπι Ρέα: τἱοτΞε Ράλι πιιπε Γε οπιπιπ2ΡίεΙΙΡτοΙΤενετππτ,

άι παειοπι :Με επ ιιποΕΝτπτι οπιιιιι πο Η @τα ε ετιππι Ρεπιπεεε επ ιοπεπι ω

Ρεξ· τε εοιππιεπὸπτι αιΡιο. νιιΙε πι Ποπιἰπο πιιπιιπιιΙΙιιιει ιιοπιιπειπ πιιειτιάπιπ τεοε!!επι

πιΕ επιππιιΠιιπε τ!οπιιπε. δοειι κι. ]ειπιπιτιι. ιιοΗτιιπι εοπτι·π Γεπτειιτπιπι Ξεπει·ει!ίε εαρι

' ο ° τιιΙἰ :επεπτ πι εεεΙείπι πιω Ρήνειτπε εΙΙ , εκ.

εοιπτιιιιπιαιτππιοπε ει πο!:ιε , 86 πι εΙ:ινίιιπι

· εοπι:ειπειιιιι εεΙεπι·ιιπτεπι εοπίετνειπτ πωπω

ι·ιτ:ιτε Επι , δ: επιπεπ τοΙει·ππιιιε , πε Η ειιιιε-=

πιπιπι πειιπιιιε εοπττ:ι ἰΠοε , ιιΙεὶοπἱ Ψ.1:ιτιι π.

Μπιτ ἱιπΡιιτετιιι· ιεΙο. Νοπ εοπτεπτι Με πιει

 

'ιετιπετοι.Α νι.
'Οκ _ Μ αιτιΡεοΡΙιοτιιιπ.

” Ε|π/ὶ!εω σπιπἰπο ιιπἔωπσπ:ἱ.

Έ Οπιιιπο ειπιεπτΜ·Ιιπιο Ρειτι·ιΩπτΜπΡ!ιο- ΕΙιεπιίΕπι1 Ιιοπιἰπεε ε απ! νοε άεπιιο , ΜΜΜ

Ν] . . το (ό) Ατποι·οίιπε. ποΒἱε 8ε ιττεςιιΗΜε , ιπΞΓει·ιιπτ , παο παμε

Με πιοΙἰπιτἰ , 8: οιιιετειπ Ρεπιιτοεαιιιι πο

Βτιιπι. Ειπε τεἱ ετπτἱ:ι Ιιιιπε Ετιιττειιι ποΠιιιπι,

ιτεΙἱπτ , ποΗπτ , ιπτεετιιπι επιττετε εοἔἱιιιιιτ>°

οιιἰ Με πωπω πωπω” : ειιπι εοπιπιεπ

τιιπτ.εταιιιτα ποίΈτι, ἱποπἰετἰΠἱπιἰιΙιοτπἱπεε : ειοπιιιε ιιιεπιιτιοιιἰ τοπ , οι·:ιπτεε πι: επιιΠιπι

πιπιπι πιιιΙ:π εοπἰἱπιιειἰπε, Ρτοί·ε&ο θιΙΙο.ει- Ξπποεεπιπε ποΙϊαιε όιΠεεπτιίΉιπε Ροπτιπει

Εκ οπο Ρτοΐε&πε Γιιπι ει «ποπ πἰπἱΙ :κι τε

ΒΑΡΗ , ειπε ανετα εοπτιιοιιιτ ιπ τιιειΡΓο επι·

ιπει.ιπι Ραπ ιιπιπτιεπάιπε ΓΡιτιτιιε. Νοί,ει ερειπ

τει εοπτι·π ποπ ἰΡίἱ ιιοοἰε Ρι·ιεΐεπειΒιιε εεε

(ιι) Ι-Ιιιπε ΜΜΜ ΐιιΓΡιεατιιε πιω απ: Έωπεπειιιιι ΟοπόιΠ- Ρ ποίΗ·ι ΑπιΕποπι πι:: εΡἰἴἱοΙει ιπΓει·ιΒιιιιι·: Β0ΜΜο/)ϋιδ” Με
μπιεκπιπι Ευεεπιι ιν. οι ΕτπτειιεΡπ:επι , πο :ο επειικιιιτι απ·- ππιια:. - · · . - '. ι

όιιιειΙεπι τιιιιιο 8. ΕΙεπιειιιιε ππιιο π; ε ι. Νεο Με ειπε πω (ε) Η” εΡιηο!ιι υπ ΐαιιιεπε κι ιπάιεε ΜιεΙιι:Ηιε ι€ιβ

Μι εοπ)ε&μτει, παπι πι ἰπι¦ιεε εΡιιΪοΙιιιυιπ Μιάισε!ιε ἀιΓειΡιιΙι ειιοιιιιι : 1)σιπιπο 2Ιππωσι σ, -

. 7

...·..
κ

ιπωπιει11οτυπιρετΓΡε6πι ιππι1επιεπε , πιω ·

άεπάει ιιοΜει πωπω ὸὶΓεεΠὶτπιιω Ρι·ιεεεΙΒε ·

πωιιιι ΗΜ εΠ”επιπε Ρ ΡΗ” ει·εάεπτεε νετοἰε .

 



:ο ::1°ετοττΑ:ιυΜ

τοττιο:εοάεε , οι:: Γ: πω:: Ρεττ:::::::τ οΗ:ε:ι::ο Α τ .

εκει:: , Π:: διϊ·Ι1Π:1:Π:01°€5 , 86 ρ::::::::οτετ

ετι:::: 5 δ6 οσε :τα ε:: ι:τεο:ι:: τ:: Μ:: 86 Γ::

ττ:::ι:ε, οἱτ::Ι:1ι:ε τ:τ::::ετ:τ: ε::οτ:: :εριιτοϋἱ

που. Νι:ιο:1ι:::το ν:::: Ρεττιιτοτ:τ:οτε: :ιστοτ

τ:εε, 86 οι:ἱ ε:: ρετΓε::ι:::οοε ::οί:::: Πάω::

τι:: ΓΗ:: οοΓε::ι::ιιτο Γε ρ:είτετε Βεο. Π:οτ:γ- τ

Γἱιιτο Γεττοε τοτι:::: :ιΒΓοΙνἱ', 86 στοά:: οι::

φωτο Με.: Με:: , ετ:: :ιοΓοΙι:τι:ε , ι:: ο. :τεμ

τετ πο: τω:: οοὰοττοἱδε: Γεά ε:: Με πο:

βοά:: , νεΙι::: τι:: :Πνε:Γο::ι:::: ::ιι:ετιι::: :το

το: Γετ:::::::Ι:: Η:: εο:::ι:ΗΓΓε. και:: , το: μια::

δω:: ε:: οπο: ΜΗ:: Μ. ]:ιοι::::::.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α :ΠΕ

:ιοει::::::ε:::.

ε: /Ξείνα::: ἔτι στου:: [ἔπῇσπτ : ό· καυτά

έ:: ή:: ::!28έ:Μ2.τ τυπωωέσ.

Οτο:::ο :ιτο:ιτ:::ΓΙ::::ο 86 τοἰτ:: ::::ιτσο:ι:ο

οΓΓεότιι νετ:ετ::οάο μια: ΕΙ:τιίτοοΙ:ο:ο

Ατ::οτοΓ:ι1ε. ο

Ετίὶ :::Ι::Ιε:ετ Γε:ττ:ε των: οσο:: :Με

  

ΕΡ15Το::Ανν1ΙΙ.

ε:: 8::. ερ:Γεοοι:το Ωείτε:Ι:ιοι:ττ:.

ἐια::Ζω ότι: τ:: :::Σστέο 3ιι:ζέφ' Μ:6ἰἔ£2°ε

πωπω , ό· :τί πωάστ2:έω |ητιΜάι·Μι

- έ: ρυπη)ϊτε Μ:ΜΜ:·. ·

τ.

' Π Οτο'τοο 86 Ρετ:: τω:: 5:τ. Ατ::Β:οΒι:ε:

- Ι.::τε::: :]:€ΙΗΜο:::: τοπ Ρ:::τι:τ:: :οε::5·

τ:: ::οΠ:::: ::ε:1ι:::οι:ει::: :::Πεέτετε ροτοετι1οτ:

ο: ἱοῇι::ἰ:ιε ει:: ροοτἰτὶε:: Γι:το:ο: οι:: εεττ::

· τετ:: Με:: ι:Ιε:Γε: Ρετεε:ετοτ. 8ετ:τήτ τα::

νεοετε:τ:ο :σε τοε Μ ::::ρεο:ε::::έι εεεΙεί:4:#

το:: :στη ε::οτο:::ιτ:τεττ: ::οτ::το:Π:οοετο ε:

ΡοοτἰΓἱεε ἰτοοεττετε Ιτι::::::ΙΓε, ει:: Γε::ι::::Ιι:::: '

τοτε: Ρ::Ιοιοτ οι:: οοΙ:ττετε:τι:: ε:: , εεττ::

οΡο::ο:πε :οί:τ:ι::::ϊ τἰΒἰ 5 @Με β τοί:::ι:ειο:

τω.) εο οι:: :εει:ττε::άι:το: ο:: τω:: ετ:: :ιε

εερ::ο,ρετΓοτ:ετι::::. ν:::ετ ::εττε εο8::ειτ:ο

το:: εποε:: :ποτε , οικω:: :::ι:Ιττε Πο: 66 :ο

::ο::τ:Η::ε::: Γι:το:οι:το , δέ. :τι το:: :ι:ι:ττΙε::: τω::

Γ:ιτ:6:::α::: Γετνι:Ιι:::: 5 :ο:ι:τ::ε :::Γε:::::. Ρ::

: τουτο οι::άεπ: ::ΓΓετ:: τοε νεΠε :ο:Ρε::::·ε εε

κ[Π θααιωκ τ:"Πω ω Με ὰοωἱΠο Α·:0 :Με το:: μι:: : Μ, Πεο :είτε 5 ::εοιο:οι:ειτ::

::τοει::::τοτε ::οίττο τ ::::::ετ:ι:::: ίἱτοι:Ι 86 :ο

εο::Γι:Ιτι:ο: ο:Βἰτ:ετι:: Γιο:: , ν:ιει:ι:το :τε τοεο.

:ι:τ::α::·τε Ι:ττετ:::ι:το , :μπειτε ο:::::::: Πει::

ί·:αι:ετ:: , τοε Βε: το:Γεττιττο::ε νεΙετε ορτ:τοε,

86 τ:: ::εΓεττο τ:εΙ:ε:::Γτι:: , ::.τ::ι:ε :το:::οττε:Π

Ρ::Γε: ::Ι:τοοο:::, :πειτε τ:: τοοάο , νε:ι::ο 86

πάτα: οποτε: Ρε: ρτ:ι:Γεο::::τ:: ::οΓ::::το τι:: Η

οε::το :::::8: , 86 :το τ:: ε:τι:Ιτετε απο ττεο:οτε

::ι:οτ::Ι:ε :ιάό:Γε:ιο: , ::Μτ:::: Γορε: :οε ών:

:::ε ρἱετετἰε οΒΙ:::ρεΓεε:::. νε:ι:το Με: ροτ

οι:: το:: νετεει::::Ι::: τοι:: Όοο::::ε::::ο :ιτε

τΙ:ετ::ιτ:ο::: , μια: , οπο:: Βοτοἱοεο: , ο: οτ::

τοιιτ:ε:ε·ί:::: :ι οσο:: :!εΙεε:ιτο ει:τ:: τω:: τ

::εΒοτ:::οοε τ::οπ:ονεο.τ πείτε: Με Β:1τεε::δε

.τοοτ::ιίτε::: , ίἰνε ν::Βο.τΠε:εοί::. Ρι::ο ι:ττι:τ::

::ι:ε,τε :Ι::οτε τοτ:::ι::::: Πε:: :πανω ΓοΙ:::::ετ

:::::8: ΡοΓΓε; ::ετ:ι:ε τε :::τ:Β:Βο τεΙΙε μα::

Με:: οτ::::::: , τοοτΙο πο:: ·::οτ:οττε::τ:τ :ο :ιο

::εΗ:::τε , ι:: Πού! τείτετ , ω: Γεω Μάο: : Γε

::ε:: :Πε :ατο εάνετ::ΓΓε ει:: νο: ::ετ:ι::τ , οπο::

::::εεΙΓι:::: Γετἱρίἰίτ: Ροτ:τ:Γ:::: νἰάετ: οτει:Π:ο.

Ι::::::ιιτο: 86 ::οο:::ιίο ε: εἰ: , τ:: ::ε::ι:::ττο:::::

:ετ:ε:ετ::::: ν::!εε:ι:: Γε::: , ::ι:ετ:::ο 86 :::Ι::Ι

ει:: Π::ρεοο:: ::ετ:ε::τ , 86 Ι:οοοτἱε τ:ο:::::Ι:Π

:κοπο είτε ::ες:1ε ετ::τ:: εε:: τετ:: τι:: Με::

:σας @απο ::οίττε τικ:: :στα ευρώ. Ατοιιε

τ1τ::::ιο: τω:: ο:: ποτε:: ::Β: ::οΠ:τε: 5 φωτ::

οσε ::Ι:ετιε οσο:: νἱτιτὶἰεοτε ει:ττι:ετ:: : εΓΓε:

οτοΓεθ:ο εμε: 86 μι:: Γι:ιοτο:: , ::εοι:ε Με::

το:: Ιτττετα Ιοει:ο: ::::Βι::ΙΓεο:: παρε στο::

ΓοἱίΓετ τα: 86 Μ:: :οοΙ:::, τ:: πο: :οτε ::οΙττο

τ!ετι:το:::ετ. Νο:: ::::ο:::τ ::εττε τ::ι:άεοτ:ε

το:: , Βι::·8: :ρΠιιε :::Ι:::::::ίττοτ:οοεο: ::::τωο

τω:: :τι Γε:::τι:ε::::ι:ε, οι:ο.τ:: :ο :ετοΙ:οτε!:Βιπ,

ε:: :::άι:Ι6::: ρ::ν:Ιε8::: Κοο:::οοτι:::: 86 οσο

ΒτἰΒει:::: 86 :τοοε:::τοτι:::: Ρετττοε:·ε :το τω::

Α::εο ετ::τ:: πω:: Γι:::τ Ρ:ΜΙεε::: Με:: ::ε:

::ετοε::τ:ε , ι:: ::::ὶε άι:Β:τετε πο:: ροΙΙ:: ε:

εεΙΙεο:ἱο. το:: (ΜΜΜ: ΡΙι::ί:::::: εΙ:ἰτοἔ:τμ

:Με εΒΒ::τετ:: Βιιτεε::Γετο τοοτ:::Πε::: σει:

Γ::: οποια ματ:: ι:Γι::::::ειε , :τοπιο τοεττ:τοο

:::::Ιετ :ενο :ατο ότι:τι::οο :ιιά:::::ΓΓε: Ρ::τετ

ε:: :Ρο οΙ::::ε Ηττα:: ροοτ:Εοετο Γι:::::::::::: 5

:στο τω: Μ:::οτ:οι:ε Ιο::ι:::: 2ά:Η::::::

:Με ετ:εΙεΠ::: :τοτε Βιιτει:το :Ειτε :πε1Ιετ , Με

τε:τι:Η:τ:οοε τ:::Βε::ε:ρΠοετ::οοειΓτετ:: :ο πο::

εε:ίΓε. Νο:: ε:: οΒΓ::ι1τι::::: Βοτ::Γεε:ι:το πο

οι:το πιο:: ε:: ε:ιτ:Πε , του:: :ο τω: Ηττα::

8Φαπϋτ : Φωτο Ρετ εϋι92τ©Φ-80ΒἀΠ2ϊἶ :Με ::τ:Γετι:οτι:: 5 :ΡΗ :οο::::ίτε::ο :ι1::Γ:Ι:&:οοετο

:::ιΒ:ετιι:ο: , φωτο Ρετ Ι:::::οε Η:::τι:::. Βι:: ετ:: Ε Ρ:"ΜΒ[Μη: ωο:ΜΜΠε. Η:: :το Γε ΜΜΜ

Γε: οτει:οτεε ρ:·ο:οον:Πε τ:οίττ: τ::οτ::έετ:τ

οποίοι:: ::.:Β:ττ::τοι:: , 8: εεττ:: ::Η::Ι τ:ττττετ

:::τ:οοετο ροΗ:ιιΙ:::::. Α::εο επτα: ΠΙ: τοσο::

Ιτεττο ::Η::::ι:τ:τι:: , :::Ιεο ε:: ::ΒΒει::τ Γετοοετ

::το:ττ:ο Ρετ:::ετε εο::Π:ενε:τι::τ , τ:: οιιοτἰεε:

τοτε: :οτ ε:: οτ:: :::Γεοτά::: ( Γι:::τ αυτοι:: ::τ+

νε:Γ::: Γ::δτ:οο:ε ) ι:ττετ:οι:ε οπο:: εο::εοτ:Η

τε: ::!:Β::τ: :::ε:.νετ ορρ:::: οθεττε εο::Γι:ενε

το:: Γε:::τ::ετ. (Σοτοτοε::::ο οι:: , ρε:εττι:ττι::::ε

:με οε8οτ:ι::::. νειΙε :ο Βοτοἱτ:ο , δ: το:: μ”

τ:Η::: ::οίττο Γ::ε :::τεοτ:Π:τοε εοο::::ε:::Ιε:.

Ε:: Ετε:::ο ΜΒ:: π. ΜΙ: Ποτ.

τω: , Γε:: :ΒοοΓεετ τοϋ:: τι:: ό.:8::::τ:ού τω::

:!εΒιιετω :ο οοΙττει :στα Π:: οΙ:Μ::::τε που::

:Με :::Γ::ιοτε: ::τι::::ρετε. Νο:: ::::τ:::· εε::

το:: :::Π:: ρται·:Ρετε , Γε:: Με:: τικ:: :Ιερτε-Ι

::ετ:Γι:: Γι:το. Α:: ε::οτο:τ::τ:τεο: εοτ:::οἰΓΙὶό<

Βετο τι ::οττ:::1σ οοίττο ε::::ιτ:εΙΤε , οπο:: Μ::

τ:: ε:ι:ε :::]::τ::: :::αιτι::, τοτε :::εΙ:::: ::οΓΗ:

·Α:: νετο πο:: Με:: Ρο::::Η::: :ὶεεετοε:ε :μισά

ιτεΙΙετ τ :οποσ , ί: :Ποτ Π::ετττ, ε::::ε:::τ :Πε δ

ε τοϋ:: :το Γε τ:ετ:Ι:εεοτε: ΓοττεΓΓε ::::::::Γ::::ε

εοοί::Ιετε:τε μοι: εο::ιο:ιτε:·:::: ::::τ:: ::::::Γετ::

:::::ι:ε :::οοε:τε::: ουσ:: ΡετΞεοοτοτο:::::Μ

:η
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ορρτσΠαοι οπο, 86 ιρίσ ουι ρτππουε σοπιττα Α πιοπιρΙαοσ ππιτσΠποοι Γσσυοιταοισο τοπιτσταππι

πιοε Γσοτσοτπαππι τιπΙἱτ ) (αστο οτσσοοτσίΐυε

σΠ: , τσἴἰἱτυἰτ το ρτποτσοι οταόυπτιπ (στΙ-ό.σρσ

τυπο αἰε Κοπιιαοα: συτπαε ΙτἰΙυτπι. Η ἱτἰτἰσοι

οιιαοτα απο !αυτΙσ ροοτποσίε Ευεσοπἱ ὁἱσα

τοι· ,οοο ροτσε ρΙαοσ ποοοτατσ, :Μπι σο

ρτατΓυΙσ ρσπἱσΙἱτατἰ ΜΙυτο Μπα όοΙσε , οπο

ουσ αρτιο ΠΙοτπι ασσσρτποοστπι ρστΓοπιατυτο

ρτοπιτστια. ·Αο νστο ρατνα πιο Γυπιτ στποιποα

οποσ ππιτοτουσε το Κοποαοσ ΓσσΠε αοτἰΡτἰτσππι ,

πιάτο! ταΙσ οσουσ τισ τσ , ππσουσ τισ οιιονἰε

αΙιο οισπ·σοτσοι τ νιτισΓοσ ουατιτα το οπο. ἱο

οοιοπα , δε αοοοΓσαπο απο πΙΙσ ίἰτ τιισπιτπε τοτε

ίἰτἰσΙἰε ποτστρτσε. Αὸὸἱε ρόίττσοιο το στοα

ταε ττισαε σρπίτοΙαε ροίτιιΙατσ ατουσ σιπἰ<ἐσπσ ,

απστσοε στο ΐστνατπ ρσοσε τσ ρτο τσΠοιπππε.

Αοστσπιι οτατπαπ Ιιοτοαοιτατι τυατ , που πιστα π

τστ οσ ροτπυε πττπόσπιτ:Π ίτυάιο , ουαοι Ιαο

άαοάπ τιπσστσε: Ιπσστ τοποσ τπιστυοι ποσυπο

τσΙσνατ σοπιβάστατπο !ιοτιιαοιτατπε τοπ , ουτε

οσουαοτπατο .·..ουπο τοσ τπτ °ρτοπιτστυτ,ότ σο

ί-στνστ 8τ τἰἰΙἰΒατ. Ασσπρπσε στ8ο οοο οτοαι

ταππι 8τ Ιαυτσαταπο , τω σΧτσποροταϊστο τω

Ιστποσοάο οιοτπσττπαι, οιπα α Γσπιτσοτἱα 8σοτ- Β ταπιιουσ σρπίτοΙαππι _, πο οιπα , ο ουϊά ουοτἱ τσ

άποατποοσ ασ τπσστστο ροοτἱίἰσἰε αρρσΙΙατσ

από σοοσἱΙἱυππι τοποατπε , υΒἰ ΓσἰΙΞσστ ιυίτπτπα:

Ιιατισατυπ: πιοτιοε , οσο υΠα ρτατναΙσατ ασσσρ

τἰο-ρστΓοοατυπο-2 ΒιίρΠσσοτ πιο Εατσοτ , πισ

οιισ ροίΓυοιοοπι ετανιτστ , οοο ππιτΠοοσ έστ

τσ , ουοσΙ ταοτοε ντι· , οιστσουσ οτ απστπε

ΙιιπποἱΙἰτατἱ ἀσἀἱτυε , ταοι ποτΙσριτσ, ταπο ρστ

τιπττιατσ Ιοουατἱε. Έστω Η πιο άσνσοπτσοτ

ἱτι οοτιτπαπιι ταοάπτατπε Γυ:σ , ίσιο ουαπο οοο

αοιππτστ τσι·τστ, αροΒ:οΙατιππ Πιο παπι Ιπσσοτστ

οοττσπΊατἰ. δσά αουτ ιπτ ρστ ποσαοι Γυοοσ

ίτποοσοι πίτα ιΠσ τποτπτ. Αίΐστἰε οισ νσοπτσ

τ:οπιττα πιάσω ασ ροΠισπτατποοσππι οισατο ,

οιιατο (:ατοΙο τ-ταττἱ τυο ρτα:ίσοτσ Τ. οια8οἰ

το σοτοπτπα σαοσσΙΙατἰο σἔἱ..@πἰό οτο ροΙΙἱ

τω τυπο τ τσπισε Ιιττσταε ποσαε , ουαε τυοσ

το οπο”, ασ! τσ τωΡω σνοΙνσ Ματ , δ: απο

αΙποιιπά σοοττα ασ ρτοτοπίἰ Έσσστποι ριάκα.

απο πιισ οοΠσ αροίτοΙἰσἱε Πττστπε σοοτταἰτσ,

τπσουσ πο αΠουο ἱτορσἀἰτσ πυτπίτπιδτποοσπο

τυατο. Απι σοο ίσοι σοοττα αροΙτοΙισαε Ιπτ

τστατ , αυτ σοοττα ῇυτὶίῖὶἱδτἰοππσπτι τυατο , Η

@τα ποσα τυστπ ασ ίστνατσ ρσττσ:ππ 9 .αποτο

σσττσ σοτιττα αροίτοΙπσα τσΓστιρτα ορο σοσ

οΙΤσοάστστ απο , σατπτατί ποοοΓσσε. ναΙσ πο

Βοτιιἱοο , δ: οσε ρστρστιπο τιπ!ποσ , ουἰ τσ

ρπ·οτσότο ἀἰΙἰοἱοιυπ ρΙυτππουττι. Ηοτσοτιατ ,

ντιπ. Κα!. $σρτσποΒτἰε.

 

Ε. Ρ Ι δ Τ Ο Ε Α ΙΧ.

ατι ]οττιαουτο σατοπιιαΙσπτι τισ Πτίποπετ υ

?Η τεππ/ἶιω ρΜ:9Μ.τ Παπατϋπίτ τα

ίππρώτιωπ ΜΜΙππ , στ· πο: κωππι|ία τα νέα

_ά“παπ2ωπ σταθώ: Ι/Μπυκατώυιέ-, ό· α? Δεν..

(ο πατώ: Παω.

Οππιἱτιο αττιαοτπΠιοιο , 8: οποιο τοἱτιἰ

οποσπο σοΙσοπὶο ατουσ ο!.πίστναοάο ρα

τα ]οττὶαοο Ατοοποίιυε.

Αοστσοι ετατἰαε ρἰἱΙῇτπια: όιοπιατποππι τυπο

ουοπΙ τοοπιαίὶστἱυοι τατο αποπσσ , ταπο οοτετο

τσίἱεοανστἱε οουπε , Η νσΙ νστΒα ουπουε ροΓ

Γστο Η σοποτοοάσ τσρστπτσπο, νσΙ τσ τα νσΠσ

ρυτατσοι. νστυοι ουἰα 86 Βσοστἰσἱἱ ποαοοἱτυ

οποσ τασυτισΠαπο Ιοτιοσ οοίτταοι πιιαιοτσοι

Γυρστατ , δε τισ ατοοτσ πιοίττο ουἱ ασΙ ίπποι-ι

οποιο σιτστσνιτ , ΙιυπυΓσσ 8τατυΙατιο παοι τω.

τποι , ουΠυτ σΡτ ποσΙἱοτ τσίτἱε ροοτἰτἱσσ ἱρί-ο, Π άστο ΓυοΙατα σΠσ οσοστ , απο οτ Μπιτ! ουοά

ουἱ @τα πιοΠ;τα. ορρτσΠα τσίτἰτυἰτ. (1υαοι να

το “πιο σοτιττα τσ τσσστπτο , ιρίσ οιυΙτο ωσ

τιιυε πιοίτἰ , @το ροπιτἱίἱσπἱ ὸοδτἱΠἱτουε , ουἱ

τοσ απο Γστναπιάα @τα οισα ορίττπέτυπο τσπισε

σκοπισ , 8: πυταππισοτο α τοσ ρτα:Π:πτο. Νοο

ρσ , τπτ ρτἱοσἰρἱο απο , Η σοοτσοτι σΙΤσππιυε

τστποἱοἰε πιοίττπε , οσουσ πΙΙοε τταπιίἱΙΙΩσΙΙσ

οπο; πιοο το τοπιο Ιιατισ οσσσΠῖτατσοι ποσο
απο , πισσουσ Με νστοἰε οσσσίΓατιο τοσ ιπτἱ

οροττστστ. ΑίΪστὶε τιυτοΠἰτατσττι οισαοι αρτιο

ροπιτἱΗσσπο ρΙυτἱτουπιι ροΙΤσ, ιπτουσ τυαπο

τ:Ποοατποοσοι ιΙΙιυε σοοιτοσοάσοι Γαοδτἱτατι

οτα5. οποια τοσ , Γατσοτ, ροπιτπτσιτ , οσουσ ι

σοποι στο ποτἰσἰαπ , στἱαοι υΙττα οιστπτα τοσα.

Σα! ταοισπι πρΠυε οσοοτπα οοο οπο ραυσα οοο

τταξτο , ΙποσοτπΠπτοσουσ αΙτστἰ τοποσ πάσ

τσπο Ιοσυπο , ατουσ οποσ τοσ σππττἱσατσοι. Ρα

σπαοι Πωσ ουτε ατἰοιοοσε , ο ἰπι ἱΠἰυε όσνοε

τποτισ ρστΙτπτστἱε. Φωτ! πιτ τω” τσ ατιτ-σέ'τυ

οοο άΗποο , δζ οτο , δε οίαΓσστο , ουἰα οσ

οιιαουαοι τυτο τ!Πΐσοτιτσ α σαρπτσ ροτστπε.

ΡοΠ;τσοιο οοο: ἰοἴστε τισ σοοτστσοάο οσοο

τἰο συοι πὶοτπιἱοο Εαιπτσοτἰο όσ ΚἰὰοΙΙῖε , Η

νσΙἰπο πιτ υτττα τσ οοο ποτστροοαε οι οσΒοτπο

Βυτεἱ π ουσ οπισ αυτ «μια ποτσοτιοπισ αποτο,

οοο πιιἱτιπ σΙσ τυα πο τοσ ρἱστατσ σοπιίταοτστ

ροΠισσατ. Ηατισο 8τατΞαπ ουπ:Ισπο ἱπιοσοτσε ,ο

οσοπισ ταποσο τΠσστσ σοπιτσοάαοι,πισ ππιοΙσΠ:πισ

ίἱπο αυτπουε ρπἱίΪἱττιἰ τΙοοοπιπ ποστ. Ασσπρσ

ππιοπὶο ουοά νσΙπτο , ρατσπ·. ΠσΙσοατίιε ίπποι

τυπο Κοποατ σΠσοι α τἱοοιἰοο ττοίττο ατι ἱἀ

τουτιστιππ , τπτ ουποουσ οιἱΠἰα δε ουσσοτοα

Ποτσοοε ποστσατοτπουε οσοπτοε ποιροοστσπο

σΙστο Ποτσοτποο, Πατὶ Γυπιτ ίοσππ οδτο νπτἱ

ορτποιἰ , ατουσ πο ΙιοιυΓποοάπ :σουτ όιυτπυε

σπτστσἰτατἰ. Εἔἰτουε οιιοά πιοΒἰε τυο ὶτορσ

τατιπτο πυίτπίΠπιισ ῇιπτΠσἱο οπο; συππι τσρστιτσ

οοπιουΠι ασσυΓατσ σοσρστυοτ τσ πωσ Θανα

τοε; ουἰτιυε υτ τατπ'οπιαΜΠτστ οσσυττστστυτ,

διτοοο Γο!υτο οοο σΠ-σ οτανατἰ , νστιποι ο:

Βσοποοσ τταστατἰ άπσστσοτιιτ π πτορατισοτπίζ

ίἱοιἱ τατἱοοπε , ατἱ Βοοιαοαοι συτἱαοι τοπίο

τυοτ ουστποιοοίατο ρτοροίἱτυτἰ. Εοε ατὶ τυαππι

ὸἱΒοατἱοοσπο ρτοτσ&ιπτοε ορἱπιἱο τοιπιτοτυο1

σο, οτ εαπ Γυττταοια σοπιιρατσοτ οι @το

τποοσοι οοοιποπε πιοίττπ. Ετ Ιἰσστ πιοο ποοο

τστο ἀοπιιἱουοι οισυπιι πιἱΙιἰΙ σοοττα τατἰοοσπο

σκ αοτἱουο ἱοΡτἱτυτο Πιο οιοιπτυτιποι π ταττισπι

ουπα οσσυρατο ἴυβτσρι στου: ροίΪστ , τοπιο

οοἴυστἰτ ατἰποοπιστσ. Ή: ιταοιπσ ,ποπ ρατστ 8£
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τιστοιοο ρττοιιετιτιιιιιοο , στο , τι: ο νοοοτιοτ Α οσε 86 ιοιυτιεοι οσιι:τειο. εωτιιιτιο τισοτι

ετι το , οσοττοεοτυτ @με Γονοτιτετο , 86 στ οτι Γτιροτ οο8στισ , οτ τι ίσττο ειιουιά τω

ι·οτεοτ σουε ιτιιρσιιτυοι ίιιιιιιισοοεοττιτ. ΡΙτι- τοτοοτ ,ι οσο ευτιιεοτυτ. Ετιτ 86 τοπ ισιιοτ..

τιιστιε οι ε τιστοιοσ τοοσ ιτοΡοττετο τσοτοο- τικ ,ρετοτ ι ετιτοσοοι·ο ρσοτιτιτοτο , οο Με

οιοτοτο, οιΠ οε οιιοτ οετοτε τοι , τιτ ει” το ιυΓοιστιι ΓυΓυττιιε ευτοε ετοστοιοσιιοττ το.

Γυε ιιισοτο τιιΐουτιοοιιετο ετ τιιτοωτοτεεω ουιιιιιοιε Ποιο του: τιςτιστισ. ντο ιο Πο..

τετοιο οσο ιετιστετοτο. . οιιοο , μποτ τετιιιιιιιο , 86°τοοττιστυιο ιιιισ

νιίιτετισοιε σιιιτιυτο ιοττοριιιιυε σττιιιιιε ι·υοι οσιοτοοοτιε ρτοοιιιυε. Ριστωτιε οκ οσε

νειιυττιιιτσίιεοι , τοεΒιισ ουιτιοτο απο ιειισ- ιιτσ τιισοείι:οτισ νιιι. του ΡοΒτυετιι.

το οτιιιτσ , οτ νσιυοτετι οι:: τοστοτο οστο

τοτουε. αυτά τι ευι:οττο ουοο οτισοτιο ε οσ

πιο ιιυτοοτιε , 86 ιο ειισε ττεοείοττο τιιοοε

τοτιε , τοειιιιιισ τοττο ττιτο Βευτιισ οσιιτσ οι

ι:ετοτοε. ι..οσοετιιυτιι Πετιιυτιι , ιυνοοοτο στ»τιιιιιιτο 86 ετοιτιΠιοιυττι , εττιοοτιιουο ιοΒοοιι

86 Ρτστοτι , τσιοιοοοτισ .ουεοτυιο ΡσιΤυτο

οιιΠιοιετ τιιοοετισοι οτε: τ τιιοτοτυτ Ρτσι-ο&σ

ειιε το 86 τιιιιοι 86 ιισοοΡτο Ρτσνοιιι. 8τισ τιιιι

τετιιιιτουοι τοο νιτττιττιτο τοοτιτσ., τω τε

τιστοιο ουσουο Ϊετιετ οοτσίιο το Με οστο

τοοοοιετισ τοτε. πιο τοι ετοεοτιιιιοιο τιστοι

οτ. Ειστοτιτικ νιιι. τει. Ροστυετιι.

 

ιιιτιετσιε ει.

:οι ουτιιτιοτο ζισιιεοοοιο.

Π: “μετρο τ:!ἰὅἐτ›ιἰ.τ 3 ά· έα ?ετούτο πιο

πομπο ει: τιποτε ?αυτώ ωωτε

ευηυφοπεισ.

τισ Ρτσίοουοοιισ Ρεττι ισιιεοοι Ατο$

ιιτσιιυε.

@ιστι Γοεοιστ ιο Γττιιιοιιτισ ιιιιοτιοι , ουο

ίσ :το ιτοτιυτοε ιιοΒιιοοοτι.έττ , το ροτροτυιε

σττυρετισοιιιυε. Ρετοστ οτιιοι οκ ουσ Εστω.

τοτιιι , τοουιοτο οτιιιιουετο ιονοοι Γριτιτυι

ο ιιιοσ. Ατιοσ οτιιιο· οσοι-Με 86 ροτριοιτε σι·

Ι·οοιιι οοεστιε τοιιοισοιε οσιιτετ , οτ τε τιιτι

Βοοτιι @Με νστυτο οσιιττιτο ίοτο Ποιο Πι:

Γροε. ι.ιτοτ το” ιρΓετο τιοΓροτετισοοτιι

οιοετο 86 ιΡίο τορτοιτοοιιετο,στιετυτουο. .. ιο

τοιιτισοοιο ιο Ποτιτο ιιινιοι οιιιτυτι ετιιιιιιι

οτιετο Ρτεττοτ τοοτιτε οσιιτει (ῖοττο οσνιτ ειτε

το εροττε Γυοτ στοοιε , πιο ουειιτισουιτιοοι

τιτττιιιιτιιυττι τοο τοοιτοιοιε ιυουιο , οιιιιι ε

ιιυτι τυροτο , οιιιιι πιο , ουειο τιοτστοτο

τισιοιιε οιυει 86 τοιιοισοιε οσιιτετ ορτιιιιετιι

ιο οιοιιυε τορετετισοοοι. Βου :οι ιιεοτ τοιο

τιινιιισ τοειιιτοο ευκιιισ οι στ·ιυε , ουιο ιιστοι
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ετι ισιιειιοοιο τεττιιοειοτο 8. Ροττι οι νιο

τ:τιιε.

τριτο” οτἔτιυττοτἰ.

Ε Οιοιοσ ετιιεοτιιιιιοσ ρεττι Αιοιστσιιυε.

ετιιΡο ει! το ρτσιτιτοο τοΐοσοτιοοε

ιττοτιε τυιε , 86 ουιτι ιρίο ουσουο ουροτοτο

ετιτιοοετ οοουο ετιιιιιοσ τε&υτιιοι τιτσ νιτι

σιτε ουο τσ8ενι. ]ειο νιιιτετιστιιε ιοτιιιυε ιτι

οστ:ριτιιτιε , οοουο τετοτ τε τοε ΓυΓριοισοο τ

Ρτειτοτουεοι οτιστι το ιετωιοειτοε , 86 Ριο

οε τοσιοιιιιτ τ οοουο τιοΠιοτ οτιι οσιιιε ιοιοεε

ιοτοοτοοτι τω Πστοιουε ετιιυτστ το. Με

τιστιοε ι:ετοτο ιοτοοτιιτουε οτι τισιιτσ ιτιιιιτυ

  

ιοτιστιιει:ιιι τοπιο , ετουο ιο ιεριτιυοι (τω

το , Γο‹ι :το Ποιοι στοοοε , ετι ιιοουιετιτο , τι: τιετο νοτιι. Στο τεοιοτι ρστοοε οι ι)ουε τισ

ιιοτ νιιιτετισ τ· Ποτ οοιωτιο , Γετιε ετοιιιει-·ι) Ιεριτιιιιυε τετοιο ιιιισε Αιετειιεε , 86 οιτοιτε

του” νσιυοτετοτοουο ιυροτ οσο τιστοιοιτισ- ι·οιοτιιειι Γστιστο στοιι:τετσε, στ ονιοιιοοτ ιο

τοι εροττιιιε ουΡιτουετ νοτστουτ οο τι ιο τι- ιιιτοτο Τοτετισουιο Ποοιιιιι. Αοι ιισο τοττο
ουτο τσοιιιοτίι:υττι στοοοε ιιτουι τιοτιιυε , στ- τοστιιε ι οιιιιιε , ουεοτυτο Πιο «.ισοετο οιο

τ:ιιΡετσ ετενιιιιτοιε τοιιιιε τοσιοιι:ιεε ειιάεοιυε, οετα·. , ιοιιιιιτουε , 86 ιυιττε Ρευιι ιιοδιτιοετο

86 τιοΓΡοτετισ ουεττιετιι ίυιιτορετ τορετετισοιετ ετουοοτισ τ σιιΓοττειιτιστ ιοττοΡεοτισ ιο στο

τι ιοσι·Γυοι ιιοευιεε , ιιοτιοοτιιε οτενιστε ροτ- οι ρετιοοτιε 86 τισόιτιοε , ρτσοισνιτιιυε τοτε

τιτοοίοιοιυε. (1τιιρ ο σττιιοι ιιιι τσοΓυιοτο τοτε τιστιοιιιιι ι το οσο οι οιἘο8τυτιι στιοτιε

ιοστιιε σοιοιιιυε τιο οιουε. Ρετ ιετττττ, στο ι ει: νιττυτιε , ιειτοτο ετι νοτοτυοτιιεοι τιιιρα ,

Ποιοι· οοοστισ , ουστι ιιιιυε τιοτοτοετ ιεοδι;ι- άστο οσο ευτιοοτ ιιοουιι ρειιιτιι ροτ:τετο , 86

Με, τοττιστοε. Αιιυτι εοιοιοτο νιιιιιοοιι οφ απο τοειο ι:οτοτιοτ, οιστιετι. Ιοιιιττοιτοτυοτ

τοιιετισ. Ξεο8ι:ιιιιτουετισοιιουε ιισιιοτ σιιι- .ι τσοττε τοο Ριυτιτοεύ οσε: οιτοττοτοοτ το;

τιτιοι ιοιυοιτιτ οσιειε , ειιιιετι ιτιιιτοτ οσιιτσ, Ε· τουτιι οσιιττιτο , 86 ειπε: σιοοιε ιιιιυε οι: στο..

86 ιοιιιι , 86 ιορτοιο τετισιιιτιε νιτιε τιιεοο τοιτιε, ιιστοσ οοουετο , ετουο ιιιιστισιτιε Ριο

Ίιτσιιετε: τωυιιτιο , 86 ιιτιοι, ιοιρσοοοτιι τω· ιιυιοτιο Μετα , Ηιοτσοντιιυε ίτιιιτοτ ιιιο

το Ριστοοτιτισ ουιτιουο ποιο 86 τιτιοοοτσε τιο Βειιιοσ. Ευτο οοιιο .τι ει: οτοτοσ ιρΓε,

ιιστοοσε τοοττετστιι:ουε τιοι:τιτσε. Γοτιοιιιε Ε. ιιτρστο ιοτιιοοιιοι ιιεσιτετστοττι , ετιισνοτοιο,

τιοιιτοτ ουστι οτετ ιιιτιιδιυοι Γοτι οτιιτιειο· ιυρριιτιτοτ οτοτοιτιο τοτττιο στοοοε ΓυρρΙιτε

ουιιε τετισοο τοσο, απο ετενετσε οτιοτι τα6-· τυοτ ο ουιε τονοτε ριιιε ὶτιστιουε οτετ ίσιο ο

Ροτιιιιτ τ ουιιιυεοτιτο ονιτιοιιτιΠιτοο οιοοιι:τε-' ουετιι οτοτοσ. Ειυε Γυρριιτετισοιε οκοιιιριετ

τοτυτ εδιυιο οΙΤο τυτο ιιιιε οσο οτενιτοτ ,τω· το ιοτιυ(ττοι τοιττσ. Ατοσνι τετοιο , το Γτε-ι_

τιοοιοιιτοτ , ιτορετιοτιτοε ετι ρσοτιιιοοτο τοι

Γοτυοτ. ΝοΓτισ οτιιτι οσιιυιετυτι οτι: οσιιττε ποσοι ρτσοιιτοτοτο , οοοιι:ιτυιουο Ποιοι

Οτοιοσ ετοεοτιΠιττισ 86 στοιιι τοιιιι οοο- ι

οτε οσιιτι υτ Ριυτιτουιο ετττιτε ί·ιστιτο Ποτ 86 .

αυτο οσιιτστυτο του, 86 Γεοτι το τ:σοΓοτ- ο
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ο!αι ιρ!ε ρσιιο!ανετατ , ιο οισοαΙιετισ του- Α Αυσιο Ι·Ιιετσογιουιο συειοσατο ρίευσσ

σετ ΒοισεοΠ , σε συισεοι σσοτια νο!υοτα

τειο σε ίεοτειιιιαιο ειετοιταιυιο , σοι ρισ

ριιισοιτατειο ιρΠοε ασ!ιοιτε!ααοτ , νσ!ει›αοτ

συε νεοετιαε ιοιττι. ΙΜ εοτο ιοσσισε ιε

ιοσιατυε εΠετ , σοιετιε ιιορατιτοε , σε Ιε

τοιοαοσοτοιο Γεαοσα!στυιο , σοιοοε ιοοοτιι

ιοε οι , ανισυε τ ε!αιο οποιο, Ι!:ο!τυισοε

οιοιιυτο σε ιιορτοσεοε αρρε!!ανιτ τ:οοτια

οσε σε ασ ρουτιιισειιι, σε ασ εοοει!ιυιο , αο

ατι!ισσυε Γατεο!αιιε ροτείιατιε Γυιιο!τοε , ιο

σσοτειοτυιο Πειτε τε!ιεισοιε σε οσιιιοιο,ιοο

τατοε Μ: ρτσρε οσε , οτ ΓεαοσαΙα εοοειτα

τετ, αΠισοεσυε ειιεσιοτουοιεατοε εε!ε!αιανιτ Β

ιοιΙΙατοιιι (αστα Γο!ειοοιαι ιιοιοσ ρισιαοανιτ

νεοειαοσα ιιιγίιειια. Ειοε σσοτυοιασιαιτι συιο

εοοιρεισετε σιοοιοσ ιοτεοσειστο α, σε οτ ευιο

τεοετεοι , ιοιΠΠειο σε £ατοιια οσιιια τ εσ

οατοε ε!υΠτ οσιιτσε , του!ιεΒιισυε νειιτε αιοι

&οε αυΠυσιτ , Πεσυε ιο ιια!αιτο Πτσο!ατι ουσ

ι!!υσσυε σιισοττεοε, τοιοατυτ Ειτε ατσοε τι

Ια ΠασΙ:υτοοι. Ετ συισειο Παρε σεσι Μι Γρετο

νεοιιε , Π τεσιιε νε!!ετ το σοι, σε ριττεερτιε

οιιτειορεταιε Μοτο , ευιο Ιειορετ ι!!ε Γυ

ρειΜσι ιοαισιε ευοι αιτοσαοτια ιεΓρσοσε

τετ. Ειαττεε οσιιιι ετετοιταε ιτα Μοτο ωτοστ

τείευοτ οτ σιαοσ!υιο , οεσυε οιοοιοσ οτ ιε

σεατ νει!συιο αοσιτε νσΙοοτ: ΕΙτ εοιιο νοτιο

ιΜιοιυε,σε ρασεοι Μαιο τυτοαοσαιο Π τεσεατ,

ασ Γε ιοσειιοιστατοτσε αιιιτιοαοτ. Αοιιοασ

νειτετ εεττε σοιοιουε ιοευε , σε ει: Γορρ!ι

σατιοοε Μοτοτο συισ τοΜο Γεοτιαοτ. στοα.

οα ιοτριιΠιοα συε το πιο , σεττιε αοιίιοτιουε

ιειεισοτιοοε , σοιορειιιοοε , τει-ειτε οο!υ

ιουε , οε ιοιυτιαιιι ιοιειαιοοε ροσιειΠιιοιε αυ

τιισοε τυιε. Ισ ρισ σσιορειτο !ιασεσ , Ποιοι

οσοι ΒασιτιοΠΙΠοιυτο , σε ασ Πα!!εοσυιιι ασ

σστοιοσσατιε νειΜε ναιττε ρ!υιιοιυιο. Ισα

οισοαε!ιοοοιεσε!!ετο σε ιιυειτινοιο οσιιτυιο,

ιο εριιεσρατυ τυο ιειοστατι. Νοε σεΓοοτ σοι
αιΙιενετεοτ Μοτο σε αροσ νεοειατισοετο τυαιο

οπο, σε !ιαοετιιο ιισοσιε. αοσσ νικ σιοοιιισ

ετεσισι!ε ειιιί!:ιιοανιοιυε. (Σοοπ ειιιιο σε τυα

νιιτυτε ατσοε Γαριεοτια σε ιοτεστιτατε , εειτιε

τεΠειεοτιουε αοδι:οιι!αοε , ρ!οια σισισειιιοοε,

σιιΠει!ε ιιισυσι ρσΠοιουε , οτ σιεσαιοοε τε

!ισιοιοι ρεισιτσ , οεσυαοι , ιιιστατσ , τωρω,
νε! Πανετε ο!ιο ρα&σ , νε! σεισιτε, αοτισρι..

το!ατι νοΙτιιΠε, νε! ιτα ιο Γοίοιιατισοι!συε ι!

!ιοε αυτειο αεσστοιοοσατε , οτ ειοε ιιορισιασε

σοοατοε , σε σαιοοαταιο εσοίειεοτιαοι οσο

αοιοιασνεττειεε:σιιοι εσοτια ριατ!ατυιο Γυοοι

Γυρει!αοε σε συιετιε ιιορατιεοε σ!:!ο οι σε!ε

σιτ , σε !·ιατε ατσοε Μα ιοατ:Μοατι , σ?ιο Μαιο

ρειοιειεοι ασνειΓοε ιιιτουΙυιο εα!εειο ιιορε.μ

τετε. Ετ οσε σοισειο !ιοτοι!ιτατιε οσιτικ ,

ρεσσατοιιιιοσυε ασοισσοτο εσοιειι , Ιιεετ σε

ιοσισοι σινιοσ Γεινιτισ , συαοσσ τατοεο ρει.

τοιίΠοοε σινιοα , σε Βοιωτοι ρσοτιιισιε αυτο

τστιτατε , ασ τε!ισισοιε οοιιιιε εοταιο ασ τε

Βιιοεο αι!”οιιιτι Γοιουε , οι οσοι οσιιιι σεισ

το Μιοε ιοιρτσΜτατειο εσεισετε στοοιοσ ιο

Ο τεοσιιουε , ιτε Ιονιο: ιιοροοιτα οεσοιτια ,

οσο ρτατεεσεοτε ρειΙιιοσ ειτειορ!σ , σετετι

ριοοιοτεε τεσσαοτοι ασ· ειιιιιιοα,ιρΓα ιιορυ

Πισω ρτονσεατι. ΑΒΠτ αυτειο οτ ροτειουτ

σιΒοατισοειο τυαιο , Π οσΠετιιυοσ Μαιο!

οειο , ει ο!!α ιατισοε Πσειο ΙιαΜτυταιοι ιιο

τοο οσο αιοΜΒιιοοε , οτ ιοαιιιοτε ειιεειαΜ

Ιειο Με σσιοιοοοιοοειο σε ισειετατειιι ρετ

σίοιαιο ι ιτα οο!:ιε σε τυα εοοιιαοτια σε νο..

τοτε ρετιοαΓυιο εΙτ. Ετ οε Ποια: ειτευιονε-.

οετιτ αυτειο ριε σισοατισοιε τοτε , σε οπο

ατσοε Μα σοοιιιοτειιτ , είτ εοιιο ιοα:τ!ιοε αι

τοτυε , ρισιιασυε το τοεοτιεοσυιο νσ!οοτα

σιοοια Γοσσετεοσα σοιοιοο τοσο ειιιΙτιιοανι ι Β το τ !ισετ Ποσεοσιαιτειτι Μι οεσοασοαιο εσο

υτ Π ?σιτε συοσ οιιοατοι νεοετιτ ασ νσε , σε

Ειτε αυτ Μα ΠιστέειΙειιτ , οσο ιοσσσ οσο αυ

σιατοι , Γεσ ιενετιίΠοια εαΡτιΒατισοε ρυοια

τοι. Ι)ιαοο!οιο σειτε νιοι:ιτ ατοΜτιοε ατσυε

ατιοσαοτια. δεσ Ποετο Με Παειο , τα:σισ

Πιο. (ισιοτοεοσσ ιοειριυιο ασ τε!ισισβειο

οσιιιαιτι οιοοειο ριΜιιοατ σισοατισοι τυα:.

δα!οτο σοιιιεε σοι σε σστοσ τυα ιοοτ. ντ

οειατισοειο τυαιο ιοεο!υτοετο σε ριο!ιιια απο.

τε ιιστεοτειο @Με Πει οοιι:τι ε!ειοεοτια

τυεατοι , σοιοιοε αιοαοτιιΠιοε σε ιοιΜ ιοετι

σει!”ετιιουε, σσοττα εωαειωιο ειυε Με

ο!αιισιεοσοιο ειιισιτοανιοιυε , οσιιταξιοοο

εεοτιατ ασ νειιτατιε αοτισστοιο. Ετ σοισειιι

οτι εοονειΓατισοεοι συα:οαιο α ροεισ Ευετιτ

τείειιε οσο σε σοοΓυ!τιοε οιοιττσ : οε ου

ιοιεε οαιιατισοι!αοε , σε ιοιΜιρΠ σε σι€οατισ

οι τυα: ιοο!ειιυσ Πιο. Ισ στενιτει ιοσιεα!Ιε

εσοτε.ιτυε , ιιορυιε ιιυοσ σε Με ιιαΜτυ σε

ρτσιεΙΙισοε ιοσισοε οιοοιοσ νιιιιΙΙε, σε Μα.

ιστιοοε Με Γεαοσα!α ΓυΓειταΙΤε (στερει: ειοΓ

συε το ταιο αρειτα ιοσιεια !”υοτ , οτ ρισσα

το νεοειαοσε ρατει. Εκ οσιιτσ οιοοα!ιειιο Ε τισοε οσο εσεαοτ. Ναιο τε!ισισοειο οσίιταιιι,

Εσοτιε - οσοι ν τι. Νονειο.Βιιε.

 

ΕΡΙΣΤΟΙ.Α ΧΙΙ.

ασ εριΠ:σροοι σατειοατειο.

Ό

Π: αυτάκι Ηιτπυι]»ιε α!» στο· απο”

“ τ/ιιιΜέσ.

Ο

Όιοιοσ τοσο εριισσρο δαιΠοατι (ε)
Αιο!αισΠοε. Δ ο

- (τι, ιο ιοσιτε Μιε!ιασ!ιε στα εριιιο!α Ποιο: ρια:ιτιι του·

τω; ]ειαιτοοιΡ!τιισφο τριβή” 8πιιέπειι.

ει: σοσ οσο !:εοε νινεοσι , Γεσ ο!σιΓσεοσι Γε

ιιυσιο Γατ:ιαιο ειειουιο ρειιιτ , ιτα νεκανιτ ,

ιτα σινιΠτ, οτ ουιοσοαιο ιιαδτειιυε ίε!ιιίοιατα.

ουοισυαοι σεΙΙανετιοτ Π:αοσα!α. Ευιο οτ ασ

ειειοο ιρΓα τειοσνετειο, ταιοσοαιο Ιαρισειο

σιιεοΠοοιε σε ρετταιο Γεαοσα!ι , Γοιοοια ριε

σε α ιοε σερσρσισειυοτ νεοεια!αι!εε τιατιεε

ποιοι ιρΠοε ετειοἰ ιιαΜτατσιεε , ισσοε ρετ

Γυρρ!ισατιοοιε Ποτιοαιο Ποσυ!στοιο Γυ!αΙειιρ

ταιο ιοαου , εοιυε νεοετατιοοι τυο ειιειορ!αι

Με ιοε!υΓοιο ιοιττιιοοε: οι συατοαιο το ρετ

οιτισισ ιισιοιοε Πι ιετνστοοι σε οριοιο ,

αοιυιασνειταε.

π
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ασιοιασνοτταε. Νατο ΠΠο οσοι οοοίιιτσιοισε, Α οσοι οι ασιτσισ οιιίι:σσι1τσ οσνετιτ. Σετ

σοι ροίισΙανστατ, οι οιοοαίιετισ ίοΠιοοτ Βοτ

οοιιίο , 86 οσισετιι οοοττα νοισοτατοοι ιτα

αστο οοίιτοτσοι ετεοιιτα:σοι , οσι οσοι νε

ιιοτιαε τιιιττι οσριοοαοτ : οιαοσαοτεε ταοιοο

ΠΠ σιίιτιθ:ισε , σε Πισο σιττα τοοιεατετ , οεσ

Πττοτιε ασ: οσοτιιε οσοοιοσαοι σο οω11ο

ίοΠιοιτατο τιτα:ίσιιιστετ. Ρεττειιιτ Πισο Ποσα

οσοι ετατια ιισιττα , ετατοσε οατσε σοιοισσε,

οσοι ποσοστο ίσοιεσιοοιε ιτορατιοσε ι 86 ατι

Ρετεοε σστοιοατισοιε , τοιιοΠατε σιίτισοιτ ,

οιαοιοσε ιοσο σιίοοσοοε , αρροΠατισοοττι οιο

ροοτεοι ισ ίιοσ ίαοιΠσε ιονοτοττι ισ αρο:τσοι

ΡετἰοσΙσοι οιεσοι , οσαοι Ποσο Πισο τοσιτε

Ροτοιιττοτεοι , ασεσ ίετρεοτιστο στοοισοι να

οεοα ::αιιίοοοσιτ. νισεε οεττο,οιι Ρατετ, :σε

οα στοοια οσιοτοτε οσα: ασ Ραοεοι στο: , στα

οσο ιοιστιαε οστατε πιεσε , :ποσο οσιετι σο

:οσε Πει , οσισε σιιειιισοοστοοι, ισοστιτατι

οσο στοίριοιαοι. @σε ιο το σσιοιίΠοιατ οατιτα

σε :στο ιοιριστο σΡεοι,ισσιοιο τοσο Ιοοοο στο

σοίτισε ατοσο σροσττσοισε οσα:ο σο, οιιασα

το ίοΠιοοτ τοοΠοτ 86 ιισοοίι:ιστ οίι τισί':τα ι

ιιαιιι ναοιτατιε στ ίισοιε σροσττσοι.ιτοοσε οτα:- Β οσαοι ΠΠσε οασία. Αστ ιοιτστ το ιιοι·τατοτο

ίισισοι σοοστιανιτ, οιιατο ταοιοο ιΡο οσοσσοι

νισιττισε. Ετ ασσι οσατο ίατιιοοτοτ ιιοοισ πιο·

σοίιιίΠοισε ίε ιιαιοσε:ιτ , στοιιο :οΠοιοίε Γε

οοίίστιτ. Ιοιριστατα οο:οιτιε Πισίιτιε 86 σε οσ

Βιε ορτιοιε οιοτιτι ίισο , ιο οισε τεττιτστισ ίο

σοτο @ο ο 86 Π::οταε ιισο ΠΙσοοσο σιδε

τοιοατ. ΚοΠοιοίοε ατοσε ίαοσιατεε οοσΠεε

τιαΠιτο να:ισ ίο:οισοο ίσΙΠοιτα: , ίσατοοσε

σασίασι ισοοατιι σκετο ίσο οισοίιτατε εστια

τστ , νοΠοοσο Π: ισοοσοι οι: ποσο ωστοσ

σετε , :ιο-σε οσττσοτιοοιε ιοισίιιτια σιίριιτα

το αίιιτοιαοε , στοοιιισε ΠΠε :ιττοοαοτιατιι ιο

Γαοιαο ρτσιτιοιαοι , ίαίιτιτσοσε τστοισσοι οι:

ιισττείσοστιιισε ,-ίισιτιτιατοοσο τισοοτιοσεις:

οσοι ριστα 2 οσοατσε οίι οοιτιοε ιρίε Ραττεε

ίσαε ιο:οττισ1ιοτο , εστιιοσο ισ Στατιαοι σο

ίι:αοι :ονσοατο. ΠαοΠοε οσε ιονοοιτ , ασ νο

οιαιιι Ρτστισ5 , οιοσο Πιο ιισοιιΠατι νειιοτ ι

τω οεοσαοσαοι οσο ιοιροττατο ατι. οο σο

τσιτ; 86 οσισεοι οσοι ίονασοτο σίιοττετ , οι·

ΠΠ οσε ιο οσοι ισοιοοιεοτισε σοστετιιτοε. Ε::

οσο ία&στο οίι,στ :αστα εισε ίορετιιια οί:

ιτοοίσε , στοοι ΠΠ σιτισοιε Ποτ ίσιο ιοτοτσι

τ:οτετ. Νοε Πισοι εαροτε οσοαοτοε , απο ε..

ισίιτ ο ί:σιέιτοσε ττισΠειιτι ζ σ: ι:εττστ ) νοίιο

οσοτοδισε , 86 ασ αΠστσ σσοιιοσοι οτιστιε

ιιοίι:οοι ίείε οσοτσΠ:, αοοορτα ρτισε ασ σο Β

(Με, ιισιι ίο Ια:σεοσστιι , οσσασ ΠιεΙοοατοε

ασ πιο ίσοε ιισισε το οασία , στ οοοίοοίσοι

οιιριστατετ οοιιτστο , σιτιοει·ετ. Α: :οι Ιεοα

τσε οσοι τείοοοίσ τατισοιε ρισοσ σιοιιίιοισε ,

ποσο νειιιατσ ρσιΠοοοτοε, ο τεσιτονοΠετ ασ

σο: , 86- ιισιοιΙιαι·ι οοοίοο:ἱτοτ, ρει·τιοαοεοι

ιο ίιιρετοιαο ιοίτιτστσ τετισΠτ . Ραττσοιοιστο

ίσοιετατα: σασίιτ ίσα: αρσσ το ιονοοτστσισ

ίρο:αο:`εοι , οσοσ :τροπο οστοιτι οοίι:τσ στα.

τσι: , 86 ρα:τοοσοι το οοοττα οσε , ισιτιτιασι

οσο οοιιταοι ιιατιιτστσοι. Η:οσ οοιιιια , οιι

σσοιιιιο , αΠοσαοτσ ρτσΠιτισε , οοοοίίατισ τα

σιοιι,στ νισεε, τορετι:α ίσοτ αστοσοοοσι σασ

Γα > 86 σε το "τοπιο ίσιε ιισοισ οιαΠοοσε

86 :ιοτί·ισσε ίαΙιοτοτ.-Ροτίισ ιο στσρσίιτσ ,ΠΠ

Ρατοετο , Π ίε ιισοιΠιοτ , ατοσε οι:εσιτο οσο

ίοοτιατ ) Ποστ οισΙ:σοι ρεοοανοτιτ , ΡΖΙ'2ΓΠ$ε

Ησοο , ο :σα ίιτιοσιατιε νιττιιε 86 ρτσσοστια

° ΡοίΠτ ασ ιισοιΠιτατιε ίαοστατ ιοοΠοατο οτα

τιατο ι στο αστεοι στ εοιτατιι: , οτατιίΠοιο ασ

οιριοτοσε , ΠΠοσε σοοοίοοοισε σει·Ποεοτοτ ι

σσοι τατοοο ρτσίιοιίσι οσσοσττιοσο τοιίίσε ίσο

ι·ιτ , νεΠτ. Νασο τσσεσοσι ασ οτετοσσι , σου

8666. Μποστ. ό· σο». στη!. στα. Τοσο. ΙΙΙ.

ασ σσοσ ασ ΠσοιΠιτατιε οτατιατο ι·οσοατ , ασ:

αιιιιοια:στ ασε το , οσοσο Ρατιατιε :άτα :σα

ΠΠσε οσοιοισοιοοε τοσοι , οσι ει:οστοοισ

σιοατσε οισιτισΠοιτοτ οι:: ΕΠ: ισ τοΠιι οτα..

τΠΠοισοι , ιαοιείοσε :επι νιττστι τυο: ατοσε

ισίτι:ιατ οοιινοσιοοτιίΠτοατο , στοσο τοστ το

στο ατοσο οιιίεοτσ , οιΠιιοσε σεσοίΠ:ατοιο

ασιττιαε σιττα οτσοτοσιοοσι. Ναοι ρ:σίεοσι

ιιαοσ @σε οιοοαοι ίι:σιτι τσοιοτιε τεοιοτιτατοοι

ττισσιε στοοΠασε ιτιίι:ιτσι , οσίοσαοι ειριτει

τστσε , ισα τοοσοσσνοτιτ εττοτοοι ίσσοι , σε

σείιοι οιιιοιο τοσο , οσοσ ιοισοδισιο οιΠιι τι

οοιιτιίιοε εκεοσι οσαστα Ποστ ίσιοττια οστσ ι

ιονεοτστσε αρσσ Πιστο ίοοιοετ ασιτιΠσοι , στ

οιΠιι ίαοτσ στο τισΠιοοτι σιοοατσε οίι:,ισ σοι

οιι:οσε οσα: ασ τεστι οσταοι τοδοιοιιοιε σου

τιοεο:. Ατοατ οοιοι ιισοιιΠτατοοι τοεατο

ίατιστιταε ίσα , οσιΠε σεττο στατοσσοοτιοσε

οιο:ιτιε οιοιε : ασ σε: ισ οσίοσαοι ια11.ιω

ίσ:σταοι εισε σοετο ιο το οτα·:ίο:τιτο κοσιιιι

:σα σεττο οι·οοίσοιο. πιο , :οι ατοαοτιίιιισο

σοοιιοε , 86 οιε Πιο σο” , οιιι ρΙεοσ ασο

στο :ο σΠιοσ. Εκ ιισίιτσ τοοοαίιοτισ τοπιο

οσοι ΜΧ. Νονοοιιιστιε.

 

121)1εΤο1.-Α ΧΙΙΙ.

ασ Πιοοιατσστο αιιιιατοιιι.

23: @μου ·υτβουέωσ σττϋπέτ Ι6α!|ιωθώτα!.

Μο:οίισε :στο Κιοοιαι·σσ (τα) ιο Πο

οιιοσ :οτοτσασο ίαιστοττι. ·

. Νστι ροίίσιιι οσο τ-ει·τε οτανι:ετ Μισο.

:ατο ιισοιοτιε οιοιε οιοιείιιίΠοιατο ίατοιιιαοι

νιιιταοσι τοσοαιτοτια οτσιοιε νοίιτι ιοττα Τσι;

οιαοι οοοΙτιτστα. Ισ σοσε οσοι Κσοι:ο ασιισσ

οίιοοι , ειιοστετε οσοατσε ίσοι στο νιτΠισε 88

σιττα νι:εε ; οσια τονετα 86 ΙαιιστισΠΠιτσστο

οίίε ιοτειιιοοιιαοι , 86 στο , ιοι:οο ιιιοιισοι

ιοίιτοιιτατοιιι τοεατο νει ιοισο:'ΐ:αοι ιιιΠιι το·

Ποιοοιε οσίιτιο τεραι·αοσα ιο οιοΠσε οσταοι

δι! οσιιοτοατιοοεσι οσο ιοοσται:αοι. ΠσρΠοι

οτοσ τοοσοετε ορ:ιτιιιιι οοοίιαοτιίΠοιε το·

σοι : ίεσ οοοο) σσοι οείοισ , τιετίιατ ιο ίσο.

τεοτια τισιιτιι:ει: , 86 οατσιοαΠε Πτίιοσε στο

στο: νείιε:, οσοτιιοι Πτ:οτιε ιτιιρετα:στ τοι

το ίιισιτο οοοο:ισοι νιΠτατιοοιε ριοοστο απο

οσιτατιε ατοσο τιετιοσΠ. δεσ το στο ο μια:

- (α) ιο ιιισιτο οριίτοιαι·ιιισ α Μοτοεσ 6σΠοδιαισιιι Π:

Κ. Χονκο·αΙι οπιιπέι Ρ'οΙίωσβιο[Μι



οι ο ΑΜιιιιοειικοιιιιΑίο-οιΕπειεπ ο.κ .ο- ··.°· ο

ο

μ
οπτιιιιπιο, πι: οιιι·ππι πιο νοπιε ροπτιιιοιε ππ- Α

το οπιιιιπ ετπτο ωτοιΡω ππιπιο. , τιπιοπο

Ροι·ιπποιοπε τοπι ιριππι , οιιππτιιτπ πι :πο οι·ιτ,

οιιππτιιτποιιο ιιινοτιτ Ποπε,ιτιπτιιτο ποπ ιππο

οιΡιτππτοτ , ποοιιο πιω ιπ πιτοιππι ρπττοπι

Ρτοπιοι: ροτποοπτιπιπ. 3οιπε , ιιτ ιτιιιιτιιι , τι

τιπιοι· Ποι , 8ε νοιιτπ: τοποιοπιε ππιοι· τ πιπ

πιιε ιιιιροτππιτ ποίιτιε , πιιΙΙποπο πω) ιπο

ι·ιτ ποπιε. (Σοσό οι: οπο" , οιιιτποπο τοι·ιππ,

ιιτ ιι;ιοτο,Βοο πιιιοπιπτο, οορτοποπτιοε. Ριο

κιπιο Ριιριππι οοπνοπιοπιιιε οπιποε , οπο”

· οπ οιιτπ τιοΙοσέπτπ οΠ: , 8ε ‹ιο πιοάο ττπδιππι

πιιιε. νπιο ιπι)οπιιπο , Ρπτοτ οπτιιιιπιο. Ε::

ποίιτο πιοπειιιοτιο Ροιιτιε -ποπι. Χ ν. Νο

νοιιιπτιε.

 

οΕΡΙΣΤΟΙ.Α Χιν.

πιο (ιιοπιοτιιιτπ ππππτοπι ππππτιπ ΡΙοι·οπτιιιπο.

6'οιπρσ:ια.ν ρω: κόβω» |£ἔαΙἰΜ£Μ έ» σοκά

|πυκ 8ψϊεσπβα

Μπτοιιπε (ιοπιοτιο Ρπτι:ι Γπιιιτοπι.

Πιιοιιτιιιο που” ππΒιιίιιιε πο (Μοτο

τπτιπιιε Ρτοπιοι·. ιιιιιιιιδιππι ιιονπε Ιοοπτιοπιε

πιιιιιιιε , τιιιππτοπι ππποπτ όιιιιοπιτπτιε οιτρο

τιοι·. Νππι ρτπετοι· οιιτπε ππιπιι πει τιιιοτι άο

 

ι:οιε·τοιιι Χν.

πο Ι.ιιοπτπ Ρτιοτοπι πιο ΑπποΙιε.

Οοο/ΠΩ έιτζ/ικα» πιο ?Μπιτ/σπα «οι οξ/:ο2ὶσπυπ

παθω.: ρεπέπεπτέύπ.τ , πόση" θώκο

αποτο έ·π·έι.τ ει· Ιστορ·ιο/Ζίο:ι.ι·.

Βπτοι· Απιπτοίιιιε , ίπιιοικ εππιππιιιιοπ

_ πε οτοπιι μια , νοποιππιιι ιτειτι·ι πο

Ιτι·ο Ι.ιιοπο μπω τιιοτιπιιοτιι ίπποι:ιο Μπτιπτ ‹ιο

ΑτιποΙιε , Γ.ιιιιτοπι ιπ Ποπιιπο ετ ίιποοι·:ι: οπ

ι·ιτπτιε πιιοιίιππι.

ΑπΓοπε ιιοοτ οοτροτο ίιπι,τποπτο τππιοιι πι:

Β ΓΡιτιτιι νοπιιοιιιιι Γιιπι , ποοιιο ιιΙΙπ ιιιποιιππι

νοι πιτπνιε ποοοιιιτπε πιο ροτοτιτ π νοίιτπ οπ

τιτπτο ιορπι·πτο. Οπιποε νοε πιω δε πιστ

Γι.ιπι ίιππιιιοε ιιπιιιιο 8ε οοπιτπτιοπο οιτοιιπι

Ϊοι·ο , δε ιιπιιε ίπτιδτπ: τιιιοέτιοπιε πιποιοδι:οτ.

Νοοιιο οπιιπ πιιοδτιιε ιΠοποιιοτ τοι·ιιποιοοιο

Ροτοι·ιτ, 8ε ποια πιιιιτα ποπ ροτοιππτ οιιτιπ

Βιιοι·ο οπτιτπτοπι ππτιτιιι:ιτπ ποίιτππι. Πιιοιτι

το , Ρειτοι· , πο τιιΙιἔο , 8ε π το πωπω τιιΙιοι

οοπιιππτιιιιτπο Γοπτιο. Ατοπο πιω οοπιιιιιιπι

ποπτιοΙο πτιιιιτοι·ιιιτπ οοπιιτιοπτοι· οιιιι€ιτο.

Μπι, μποτ ορτιπιο, ποπιε ιπιπποπο Ιοππι

τιοπιειιπέι:οπιιε πιο ιιιιροπιιιπι πο τιππιιιιτι,πι

Γιιππτιιτ ιπτοπτιο , οπιπιιιπι τοπιπι ιποριπ ιιτ- Ο πι! το πιο ιοί-ο Ροτιιιίΐο ιιπτιιοτο, τιιιπι αρο

Βοτ. Ροοιιπιπε Γοπιροτ πιπιιι πεπιπιπνι, πιιπο

οΧοοτοι· , οιιπι τππιοπ 0Ροττι1ππτ ιιπτ , δε πει

ιτιποτιε ριορπιπτιοιιοπι ποοοιιπτιπ: , πΡροτο

το νοι ιπνιτιιε οο8οτ ι οιιιπτιιπι ίιιιιιιο δε οιο

ιιτιοι·ιο πιιπιοιιππι τιιπππτπε ιιιπιιοοτο ππι

&ο τιιοπιιε ιιπππΙιε πωπω ποινιτπτο , οτ πει

οοποιιιιιπι Ρτοιιοιίοτιι. Μιιιτπ ιιιπτ οπο: πιο

οοττιππ' οιιοτιππιτποτιο τοεπιππτ , Γιιπιπτπιπ

πιο ποπιε πιιιιιιιιιοτιι ποοοΠιτπτοιιι, ουτε πιο

πιοάο ιπΓοτοπτιπ ποπ ιιιπτ. ιτποπο οοιιιιιτιιι

οι: τιοπιτο πιοο νιιιτπι·ο οι·τιιποπι ποιιτιιπι, 8ο

 

ο τπιιπι › πο τιοίιπι ΙιοποΡτο πιπποι·ι. Το στο ,

7 Ρπτοι· ορτιπιο , ο οοπιτποτιιτπε ποιοιι οπο. ,

; ποιπι πιο ποιιπι , ιιτ πΙιτιπππι νοι πτονοπι

·- ιπιπτιιππι πιιιτιιο πιιπι οπο τιι€ποι·ιει Νοπ

;· ιπποτοοομιιτιοπι ιιιπιπιππι τοι τιιιιιοιιιτπτοιιι,

οποιο ιιτπείοττιπι τοιπροιιπτο. δοά επ οιιοοιιο

- πιιιιι τιιτο ροιποοοι· ; το ιοποιο ιιποπτιπε 8ε πό νοε. Νππι ιτπΡτοΓοπτιπτοπι ΡιπΓοπτιππι

ετπτιιιε ιο ιιιιιεποίιτοε οπτιπι ιπ ·ι·πτιιιτπ ρω Β π νοπιε ΡΙιιτιπιιε οκ οπιιιιε Πιπι.ιιιοοτπιπ πο

ιιιιιιιε τοι ιπιτιιιιπ π πιοππιιοτιιε πο:: Γιιπτ Βο

ποπιπ·: Πιπιοι·ο , :κοπο πιο:: νοτιοτιπε ροτπο

το , νιιιτπτιιοπο ιιιπτιιπι Ρ:ιττιιιιπ πιοππίιοτιιο,

Κπνοπππιιι πο ,δε πω” ιτοπι Ρτονιποιπ: οπ

απτο ιτιοππίι:οτιπ , πιο τοπι τιοπιιιπι νοπιτο

πιιοιιτπ , ιι ποιοι οριο νειΙοπιε ιι ροιιΓπιππι.ι

διιτππιπιπ ιιΙΙτιπι οκρτιπιοτο πιο ποπ πιιιιπι ,

τιπιπ ιιοοπο νιτιιιπι Π18ΠΠΠ πιοτιιιπι πονι.

(3οττο,ιι οιιππτοπι νοΙΙοε,τππτιιπι ΡοΙΪο πω

ττπι·οι· , πιιιπιπι ρτοτιπιιπ πιιππι το ι·οοιιιιιι:.

Γοπι ι ιπ·ιτιιο το Γοπιπι οπιιιιιε οοτοτιε ωιιιτοιιι.

Το νιτιο , ιι ποιό Ροτοε. Νππι νοιιο ποπ :ιπι

οπο. Ατ π πιιιιι οπιπιπο ροτοτιε , παω

·-τιπι οιιιπιπ τιιιπιπ νοΙππτ:ιτοπι ιπ πιο οπτο

ειππι τιοί·ιιιιιο πτπιτι·πποι· , ιρπιπιτιιιο πιπιι

πιπκιτπι πιοιπιπ. Υπο πι Βοτπιπο και , 8ο

πιο πιο οι·π. Ι.ιττοτπε πό Ροπτιιιοοπι τοπια ,

τιιιιππε ποπιιιοπτοπι πιο οποοιιτο ρπι·πτιιπι νο.

πιπτπτι πι:: τ ιιοοτιιπο ρι·οιοδιιοπο ποίιι·π ιπ- ·

τοι·οιριπτιιτ οιποιιιπι νιιιτπτιοπιε ιποορτπ: πο.

τιιιππι οκοπιιοπτιπιπ,πτ νο! πιι&οτιτπτοπι Ριο

,τιππι νοπιε τοιιοιιιε τιιιοπιιε ρτ:οίιπτο νοΙ τοι·

τιππι πάτιοτο τιι€ποτιιι· , οι·πνι. Τιι , ρπτοι· ,

τρτιοτι-ιπιιέτι Ρπιιιι ιοτιποε , οτ ίοΠιοιτοτ πο

εοτιιιιιι. ντιπ οιοππο. Εκ ποίι:το πιοππιι:οτιο

κι. Ροπιππτιιι

Π:τππι. Ετ πιιοπιππι , πάιιιντιπτο Ποο , επι

ιπ ποιο πάπιιπιιιι·πτιοπο ποίιτπ ΐοινιτο δε

Ριποοτο πω· οπιπιπ οιιΡιπιπε , τιιιιοοπτιιιιπιο

νιιιτπτιοποιιι πιιπο οιτοοιιι ιτιτοπτιιιιιιιε, 8ε πο

ιιτ οι: οπ δε @πιο πιω , δε τοΙιοιοπι ΓπΙιιε

ιιοιι:τπ ρι·ονοπιπτ : οοπιιιιιιιπ ππετο πομπή

πιω , δε ιιτιοιο πιιιιιιιιιιιι. Απτο οπιιιιπ τιιιοπ

πιοοιιπι Γοοιοε πει τοπι τππτι οοπτιοτιε πιο:

πιοποιοε οοιιιοπε , οποτοιπο πιιπιοτο. Στπτιιππτ

οοπιιιτιιτιοποε ποίιι·ετ ποποτπΙοπι , οιιππιιο

πιοππιιοτιπ νιιιτπτ , τιιιπτιιοτ τππτιιπι οτιιιοε

Γοοππι τιιιοοι·ο. νοΙΙοπι ποπ νοΙ Ιοοιιε πιιοπι

Ε ιποιιπππε οοοιιρο , νο! νπιιτιιτιο ποιιτπ οπτο

τοτπτ , ροτιοε ροτιιιε τιππιιι οτιιιοτ Ροτποι·ο ,

ποοιιο πιο ( Βοιιε τοπιο οι ) ιιΙΙπ ττοιΙιιτ πιπ

πιτιο , οτ Ριπτοε πιοοιιτπ οοπιιτοε ποίιιπιοτο

νοΙιπι , οιιιιπι οι οοπιιιτιιτιιπι : Γοτι τππιοπ

Ρτιπιπ νιίιτπτιοι·ιοιττιτο νοποτιπε,8ε πιο πο

πιιοε ροτπἔτπτιιι·ο οινιτπτοε τ ππ πιο πππιοπιε

Γιιιιιοιπτ , πιιτιιτο οποιοι Γοπτοπτιππι τυποι.

Ρποτοτοπ ιοοιοτειε οοοι·τοτ οτ οι δε ιιοποιιιβ

ιιιιιπ , 86 πιο ποιιτι Ρτοποίιτι , οτ πω: οιτιπιπ

π



οι..
πε ιππ·ποι Α·ιιιιιι)π ω. ιπ. ο·

Βιοπιππωιπι [χω. (3ιιιιι οπο Με το οοιιΓιιΙο- Απρί-ιπππ ιπιπτοπιι οοπιιπποπιτπο ρτοοπππίπε Ξτιππε·,ΐπε- '

ποιο ρ:ιττοε οτοτπιπταε , οιιιιιπιπιιι ιππιει ποιπτοπι- · ττιπιτιοιπο , πιο πιοΙπτοτιπππ ππι Ποπιππιιο ·πιιιο.

το απο , οΙἱοιποιιι οι: ιιοΓττο πιιοπιοίποτπο πιο·

οιιππι τποπποτο οοιτππτειτπ , ππιοιιπιοπιιπιπι οτεινοιιι

οι: ίπτποποτπι. Ε8ο πιο πΙΙοτιπιτι ιπτππο οοπιβ

ππιπιιι πιοπι πετιοτ:πτοπιι· , π·οίππτπ τππιτποπι , οι: σα·

οεπίποτιοτπι οπο ιιοΠο οπιιιπΓιπτειπιπ Γοπνοππιππ @Β
μια: οοιιτοΙΙ:ιτιπε ίπποι ΔΕκοοοι·ιππιτ οιιιιιππιο

πιτ οι πιττοπιτειτοτπι. Ετ οιππιποπιι, οπο: οποιο.

πιπο , πίπιπ:π :το το Γοπιππι ποιοι” πιιτΡοπω ,πιο

οιποιπ νοπ απο π, νο! 'οοτοτπε ππιτπποπιππιι οποιο.

5 Νοοοίππιτπιππι οποτ οι ππιππππ «πωπω ο: Μπιέ

τοππιπιιι , πιο ιπΙττπι οιππιπιι πιο ροτοΙτ 8το.τιιιιι ,

ο· τι πποτπ :ποίοιπο ιποίπτο Ρτποπιπιπποπο ροΙΤοτ , ιπτ

_ιππιιπε οι: νοπιπε , οιιοτπι πιο οΙοοοι·πτπε , πιει: ιππ
το ιπιπππιτοκοτ ππιοοιπππι πιτ-οτ ι Μπι” οοιι;

τπιιιπο τιοτππ&ο νπίπτπιτποπιπε οποιο, _Νοοιπο

ππιοτπποπιάιιιιι νπάοτιππ· , πιο τοε πππ οοιιίπποτιπιππ

:ποιο ττειιιίοειτ .· οιππει ΓοπιιοΙ τειιιτιππιιιιιοιπο μι·

_ τπιοποίππππι πιιτοπιτπο νπίπτει·ο οπτππιιοπιι ι:οτροποο

_οιοοοίπτιπ , νπίπτοτοι·ποιπε τποριιτππιιάπε πιοτοορπ

τιππιππτι εοπιοτειπο παω οΗποπιιιτι Ρεπιππιππωπ

πτ:ποιπο ίπ βοά οοτπιπιοτπο ροΙΤο οποιο”,

πιιοιπι·πι πιοο ·τποίπεποτπιπτπι απο ΓοιιποππΒιπε οσοι

πιιιπππιποπποπε π ίππι :πιπτοπι , Με Ιπττοτπιε πποππιππιπ

απο. νειΙο -π ρο.τοτ ειππιαπιτπΠπππιο. Εκ π'ποίττο

τπιοπιιιΡτοτπο Ροιιτιε-Βοιιπ. Χνπππ. ΑριπΙπε.

4 Γ . . ι ο

ο ο το π Ο π. πιτ παπι. '›οι μιι(Μπ οτοπιιπτπιτιιιιι δ. πει-Μάιο οκτώ

- ἙΙ`οτοππτππιππι.

α

τπωππω το χω;»?Με ε ,πατάω πιο.» ο

Μποπέτ2π π ύποπτοι· πιά ΗΜ.: »κοπο

Κατα Ἀππιπιττπίπιπε οπο» (ΪωιιαπτπιπΙοιι-`

Πε οπτική μποτ; γοτποποπιπππ έπειτι·π πιώ.

Πιο πιτποτπ δ. Βοιιοιππθ;π απο ΡΙοτοπιτπ:ιπιιο

Γεππιπτοππι ππι Ι)οτπιπτιο οι: Βιιι&ατ οπτιπειιεπιιο

οπο. . ο ο . ' ;

Ποποπιιιπε ο απο οοιιοι·πιπιπΙπε ο: ππιοι·πτδ

πιοπιπε πιπιπιπιτπιπππιιο , πιοε απτο πππΓοοΙΤιππππ οπξ

Πάσο τποΡττιπππι πιοπι ποιο νοίππ·ιπιπι πιιοπιπιίποπ

π·πιππι , ιιτ οοιιΓοΙππτποτιπε οΙποιππά οπτ πιιιιτιπό

πιοιοδτιπ οοροτοιπιιιε.Ριπτο.Βο.ιιιιπε πιιιτοππι Ραπ;;

οπε πιοίτ τπποππιπε τοτπππο οροι·τοι·ο πιοοοπ:ιτποξ

πιτ τποΙοεπιτειιιι πιοπιπε Ιοοπιτποπιοιππ ππιπρΙοτο ΡοΓΣ_

Γοπιππε , οι τοπιο οΠποπιπιπι πιιτοτππιππιπιππ πιο

πΦΒό$; Πε Φω- Πονἱτω8 ΐιωτ ΡΦΕΕΠϊΒΒτΪΦΠἰ$ Ο τπιτποπιπε @Με ίπ:ο.τιιοτοπιππε. νοτιιππι οππροὲ

οτπειτιπτ. Πιιιπππι τειιιιοπι οι: ι:οπινοτίπε "πιω

πω! Απιοοπτιιιι νοΙ (:Ιοπτποπιτοπιι ιιιππιπιππιτπ οπι

Ρπο 8ο οπο.Βοπιοτπε , πιιιιοιπτπΠπιπιπ π·π·πιτπ·οε π οι

· οι·πίπο.τοιιιππιπ , οιππο. 8ο ίοΙεπτπιπιιι οτπ·πιο.πιπ

πιιιιπιι°, δέ °ιιιοπιαίτοτπο απο πιοιιοτπίποιιιιι , ίπ

τπιοοιπππι ιππι'ιπιπι οκ νοποπε πποπιιἱτιοε νπτποτππιτ ,

επιπτππΐοοπιτοιπο οπο άπο οπο: :ιππιπποτιππιτ , (πιο

τ:οτιπποππΐοπΙποοτ πιιτοτ ιιοε τοπιο οττει.τπι,οιιοτπ

ππττοτπε τπιππιπ ίπεπιππποο.τιππιπ οίτ. Μοπιπιοπιιπιιι

ο ποιοι: οποιο , ο τπποτιππιιιππιπ 5 πιιπττπτο οιποιιι

πιποπιοιπππι οοτιππποτπτπε , 86 των τπιπιτι πτοπι ιι

ππιπππι. @απο ίπ τππΓΡπποοτ τπιοπιπποππιπιτι τπιπττοι·ο ,

οοπιπιππο , μποτ , οιιοιπι πιιοοιππιι τπιποεπιτππ Εκ

οτοππιπτπε τπιππτπΠοπι ιππιιπππι , πιπίπ ρππιιοπ Παππο

το οιΙοπιτ5 8: οοιινοτΠ πιπιτποιππ οιιιιιοε; Πιπιπιππ

τεπιπιοτι οοππνοπΓιπτπι στο πιτ @πιο οιπιπιπππο

οοΙοι·πτοπ· 5οιππει ροιιοπε ροππ τπποπιππε Μπιτ: οι

οοιποιτπ. Οοιπιππιοπιτπο τποπ ,Ρο.ίποτ, πιιοπιεπίπ:ο

:Η οιιτοπτιο πιτ Ποιοι· οτοεοπιι πιω οτιππιτπιππΐιππιπ

ίοΙοπ·τοπ: πιιιπποπποε , ποπ τοπιιοπι πιτ τιπππρΠιπε οι,

παπι πιοτι πιοεπποειε π απο πιππιπποιπτο πιοοοίποτπο

Βιππιτπ 8ο οοιπποτν:ιτποπιπ απο: πιππίππιπιπιεπ πιοοιπο

ππιτππΓοπ·οτε το πιπιπππιιοπιτπο ππιπποοτοει οιππο. το

νοτο ππιππο τππΓρπποοτοε Παπ , ιππιππο ΡΙ:ποοτο

οοτπτο_ιιὸἰε. ΝπΙιππ οπιππιπ πτπιππιοτποτπιτιπιιι Επα

δτειτο παπι πιπππιοίττπ τοτπιροπο , πιοπιππιιο πιω

νοοεπιτο , ιππττει οποποέτατο πιοΙι1πιιιιπε ο στοπ;

πιπΓοιιο νπίπτπιτποπιπ @απο τποοτονπιππιπε. πω:

επιιτοπτι οΙτ @ειπε π:οι·ιππ πιοίπτο , ·οιππιπιτο »οι

·οιπππιοε τποίπεποππο οιπρππιτπιιπε , 8ο οιπο πιπιιΡΙοο

πποπτπιπτ πιπποθ:ιπ , οιππιπιτιπτιιοιπο ππιοποπτο Εοτπιὲ

ππιιπε Με ππιπίπτοτοε οίΐο οΓΡοδτππιππε 8ο οοΠοπ

οιιππε νοΠ:ι·πε,οιπποιπε ππιπιπππτπιο ΓοΙοτιιιπε κοιτώ

τι. Νοτη πιποιπο νοπιπτο_Γποτοπιτποιιι ΡΙιπτππιππε

ποτποπιπΒιιε πιοπιπιιιιπε , πιο Γοππποοτ ποπ ο νοΙπιππιπε;

πιοΙππτιιιε ο τποτππιοπιιιιιππ· πιπποπιπε οτοιπρεπτποπιπε

Ειπε, οιπ:πε παπι οκοιιΠπίπο τι οοενποππιππε πιοίπτπἐ

οι·πιτιπππιππιππι·. 5ππιιο πο πως: νπίπτειτποιιο Μάιο

Βιι:ιτππΙππιππιπι οΙΤοτ , ο τπππο&πίππτοπ Μο πιο:

πιο _δπιιιοτιπε ίοΙπιτπο πιπτοχοπιιπτ , ιπτ οπιπε ο;

ρπιππποπιτππι ο: οοιιππΙπο, οι: εκππιπτοι·πο τοππι τοιπζ

τι ροιιπποτπε πιοΙπιπε δὲ οοιιιιιιοτππιπε πιιιρΙοτο

ροΠοπιιιπε. Ντιπ ποιποι·πιπιιιπε οιππιποτπι πιο»

οοπιτπο. οππιππΓιπτο παοΡτι·πιε. πππίππτπιτει πιοίτιππ:πτο,

νοτιπιιι οέιτπτ:ιε ποτνειι·ο οι·άππιοπιι πιοίοπτ, απο

Ετ ΙππΡοι·ποπ ΩιοΒπιτο οιιπ βοοπιτιπιπι ίοοπτ,ροΓ.;

ίπτοπιο οπιτπτπιτπε ποπ πιπιππιοπιο μπι-ε ρτποτοπ·οπ·οζ

οι , ππιπΙππε πιο @πιο Γιποι.ππτει. Νοοιπο το

πτιοπι οπιπε τοπ οτπιτπα ρωταω ΓοΙνοτιπτ,οιππππιπ

86 ποθ οιπρπτιιιπε Γοινοι·π ππινποΙπιπιπΙοιιι.·@ιπΡΞ

τ:οτ, οιποιπ οπτιππποπτι Ροπιτποποπ 86 πιιπιπποτο, οτ Ε Ρε "Πω “με @το οΠ; , οιππ ππιππιποι.πειιι τοπιο

ππιοιιΓιπι·πι οοιιΙππτιππτ , νιπΙτοιπο πιοπιπππιοτπι πω.

Μπάσο πιππίτππιοιιτπει: , πιο τιπππιοπι οι πρίπιπε

πιοπιπποπιππι που θα Πο @οι δ: Πιο ρπ·άτοορ

το πιπιπιοπιε , πιτ οτιιιιπεπ τ:ιππιι ετοτππιτιππι οπο

πιο ροτοπρπειε π πι: οιπτιι>Ποο άιιοο,τοτπποππιιυε π)

οπο απο ππιοοπιπιιιἱτετο οπιιππποεπιππιπ_ε. (ζοπιιιιιοτι

τπο πτοπιι τἰπιπ επάοποίοοιιτιπποε πιοίπτοε , πιτ οσε

πω οοτιπρππιε ,πιτ οτπειιιι τοί:ονοτο ιιιοπιιπιιοτπε,

ποοτοτ:ιοιπο πιοτπιπε οιιιοπιπποε οοιι·ορτποπιο ,

οποιο ριππιππτ:ο : οιππει Πο πΠοε πιποτπ ί·οοποε τιπο

πιο , 8ο πιο οπο: νοπιποτπε πιπιτπιιε τπιιοοε. Μο

πω. οσοι. ο· πιο», πω!! σα!. πω. πιο

τοπ-πιτ πο Μ. ΝοΙιπιιιιπε τειιιιοπι ιπτοοι·ο πιο;

ροττιιιιπε οτοοππιιπε , πιο πιοΙοΠ:π ω”. Επι::

τιπιπι οτπτ οτειτπίππιιιιπιπι πιοπιπε , ίπ Ιππιππο-ΠοΜέ

εαπ Γοπτιτπιπιιι πιοίπτιππιι ρπεείποτο ιιιιιιωτιεπ

ποπ τπιπιοπι ιπτ πιππιππ :πο πισίτι·πι πιοπιοιποΙοπιτπο

τπιπππιππιτιιι· , οτπιπιππίπ πιω ειΙτποπ·ο πάτο οοπι..

ΠΙπο άπο πποΙιποππτπε. Οιπιπιππι οπιπππ πιοοορτιπτι

Γιπιτπιπε ππι πιοπιοιπι Ρειττοππι οιπποιππιιοιπο ππεοπ·ο

πιιίτπτιιοτπτπε. Ετ νοπιποιιτο @οι πΙΙο , 8ζ τοπ

πιι:ιιιοπιτο , :τοπιο νοε τππΙποοπιιιπε , νοθ:τοπιποιπέ

οι πιοε επιπιοΙοτΙοπιιιιτ νοΙιππιτιπτοιιι.
ί

Ι) π;

`π . ;



ω· 'ΑΜιιιιοοιι-τ:ΑΜ.ιιιιυτειιιειι.Π

έι$6

ώ

°5οτἰΡΠιιιιιεῇιιιιι ΓοοιιιιτΙο άοιιιιτιο Αιπάτοιιτ Λεια οιιοιιιοάοΙιοοτ ιτιοιιιοτ:ιτι; τω νἱνοι·ο

τιιιἰ νιιΙτοττιε οιιοτι:οτ ιιιἱΠτιιτἱιι ίτιιοΠιι , τιτ2-'

οιοιοιιτοε ω-ωιοπ οοοιΠοιιτΜ τιι:ιτΙο , οι:

οιιοοιιιιιιιιιιιο:ιτιοιιιε οικω , οιιιιτιι 3 Η οΒοάι

»το ιιοξ.ς1ι8οιοτ , ιιισ.ιιτοιοτορώ @ατι ,οι Γι:

-οοιιτ-οι·τοτ αει ιιοε , ιιοοιιο τιιι&οτιιιε οτιοοΠτο

νοΙιιιτ. Τιιιι ιτ:ιτιιτιο ίιιιτοττιἱτιιε Ε:: οιΠοιο Πιο

νοΙιιιιιιιε , ιιτ 1ιι.ιιι€ ριιοΙιοο Πι οοοΙοΠιε Μπα

οτάιιιιε οιιοοιιιιιιιιιιἱοοτιιτιι άοιιιιιιτι:ιτϊ δι

_οἰ:ιτ,ιιτοιιο οτι:ιιιι , Π ιιίοιιειτιι ειΡριιτιιοτιτ ,

οιιίτοεΠε: ιιιιιιιοιΡ:ιτι. Βιίοειιιτ οιιοιιιΡΙο Πιο

οοτοι·ι οΒτοιιιροτιιτο ίιιΡοι·ιοιιίε ιιιιροι·ιο.

ΟοιιιτιιοιιτΠισιιιε , Ειπα νοιτιοαιοιΙιε 8ο Μ:

ΠΜ ιιιι ἴσΠτιιεΠιιἰε ΐειιέτο ιιιΠ:ιτιιτο , δ£ Βοο

τοι (ο-άονσνιτ το.τιιιιΙ:ιτι. Νειιιι οριο ‹:ὶο Πιο

τοι-Μαι , τειι:ιοιιο ι:ειτοτιτ , οιιιιι μπι τοπιο

·Ϊιιοτιιτ ειροθτο!ιοει ιιιιᾶοτἱτειτο ειιιίοΙιιτιιε > δ;

που ιιιόιαιτ Με Ποιιε Πι ιεΙιρΓιιιιι , Μαίου:

ΠΠ ιιιοοιιΠάοωτο οἱιῇἰοιτἰε οκοοΠ`ιιιιι Πιιιιιι ι

-ι:ιιιιιε ιιτ τοπικη τΠΙιιοι·οτ, οτοιιιιιιιι.οιφο

τΠτ. Ετ οιιἱε οκ νοΒἰε οΙτ , τιιιττοε , οιιἱ ιιοτι

7ΠειΒοιιτ οιιοε Ιιιεο:ιτ πισττιιοε Γιιοε 2 Ατοιιο

ιιτιιιιι.ιτι ποπ εττινιιιε φα ιιοΙιιηιιο-τοτιε ΠΠιιιι

ιτε ιιιιροτοιιάο , οικω ιρίο άοΙιτιιιοτιτ, αιι

ιω"Φωο ουτε σαιωιι. @οι Η ιιιοΙοίτο

(Πιτιίτο Δια-τω” , ιιιοιι:ιΡτοι·ιι τιιἱ οιιι::ιιιι , Β ιιοοἰρἱτἰε , οι·οιιιιτιοειιιι νιτειιιι ι·οΙιειοΓιιιιιοιιο

Ντ οτιιιττιτο ίτι:ιόοειε νοτιιοοιιΙοε Όοιτιιιιο ία

Βιιοτἱι , ΠΠοίοιιο τιιοε τοειιιιιιι ]ειοοτι ιΠοβιιι;

' ΠιιΒιιΠε Π:ειιιιιοτο , δε νοτοο Ποττοι·ιε Ροή

τοτ 8ο οιτοιιιοΙοι86 πο ιιι Ιιιιιιιε ιιοΓοι·τι νἱ:ι.

ι·οίἱεὶοιο νοΙιιιτ , Πιό ίτιιοοιιιιτ ·, τιιιοο Αιι€οτ.

Μ, τοιταιιιι ι·ορι·οιιιΗΠοιιιε ιιιττοτο. ΏοοΠιιοιιιι:

τ:τιιιιΡοίι:τιιι ΜοειΒιτ:ιτιιιια , δέ τιιοιιτειιο. οοτιίἔ

οοιιόιιιιτι ι€ιιοιιιοιιο ιΙΙιιιιι ιΠνιιιιιιιι , οικω

1)οπιιιιιιε ]ιεενε ιιιἱττοτο νοτιιτ Πι τοι·ι·:ιε 3 δ£

:ΜΜΜ νοΠοιιιοιιτοτ ιιοοοτιιιιι τ) οκτιιιΒιιοτοαι

νοειτιτ·ἰιι οοτ:ΠΒιιε τω, ιιιιιιιο οΙτειτι όινιιιο

Ιι€τιιοτιιιιι τοιιιοιιτο ιιιιιιιο δε νοΠιοι·ο Πι€Βο- Ο

τεστ ,οτ ιΒιιιε ροηιοτιιιιε ι:Ιιποτ τιιιι «Με

ω. ιιοΠ:ι::ι οοιιίιιιιιετ.Οτοιιτ 8: Ριιοιιοτιἰει, οι:

Ποιιιιιιιιε ]εειτε εΠτι8:ιτ οποίιιε ιιοίττοε ω

!ιοιιορι:ιςιτο Πιο : Ιιοι·τιιτο οι: πιο οιιιιιοε , 8:

.Ρτωοἰριιο νοιιοτειο-ιΙοιιι ί:ι·ειττοιιι ιιοίττιιτικιο.ι

ιιιἰιιιιιτι ΒοτιοιΠότιιτιι Φ οποιο οι: οοτὸοιἰἰΠΒἱ

.πιω , οιιιτιιιο Πι Βετο Β.ιιιιιΠιτιι ίοΙιοοε πο..

Ρτοοιιτιιιιτ εστω. διτιιοιιοιιι οιιοοιιοιιοίττι:ιιιι

ισίΠοιο ι:ιιοο ο.-ιωτιω 'δέ οιιιιιΠιιιε πιο οοιιιιι

πιοιιά:ιΜε. ν:ιΙο ἰιι Ποιιιιιιιο Μπα· οιιτιΠιιιιοι

Εκ ιιοΡττο ιι1οιι:ιθ:οτιο Ποτιτιε ΐ- Ποτά. ι: Χ ι ι.
ιΑριιΠε. Π

 

ο τινι· ο π. Α Χνιι.

«τι Μειιοτοιτι δ6 !:τοιιιιτ:ιε (ζιιιιιιιΙάιιΙοιιΠε

οποιοι. -

.θα ι·ειέπεκιίο Μ @στα οποιο έσω" τω" ,

«έσμε ςβου/2αΜο α: [Μπα Δινἔα#Εκυ

Πέστε εκεπωα'υ.

Κατα: ΑιιιοτοΠιιε Πιιιθ:ιτ οτοιιιἰ φωτ

ὁιιΙοιιίὶε ρτἰοτ , νοιιοτειοιΙΠιιιε ΕτιιττἱΒιιε

ιιοίττιε, Μειιοιιἰ 86 οτοτιιιτιε 11ορττ2 βοά::

ΕειιιιιΙάιιΙοτιίιε οτοιτιἱ , (ιιΙιιτοιτι Πι Ποιτιιιιο ,

οι φαι οιιτο.ιιιιιε ιο Πι.ιι&2. Γοινιτιιτο Πιο

οοΙΤιιε. .

Αάνοιιοτιιιιτ οτι ιιοε τι:ιττοε ιιοΙὶι·ἱ ιι νοΒἰε

ιιιιίΠ , ὁοιιιἱιιιιε Ροττιιε δ: ττειτοι· Αιι€οΠιε ,

οιιιιι Ιιττοτἱε νοΗ:τιε, ΙοδτιΓοιιο Με ουκ Γαί

Βἰτἱε , 86 ειιιιΠτιε οριο ΠΠ τοίοιιιιιτ , νοικ

ιιιοιιτοτ ειάιιιιτιιτι ΐιιιιιιιε , ατομο ιιιάοΙιιιιιιιιε,

Με τ:ιτιι Ιονιτοτ ιιιοτιιοι:ιτιιττι οοιιιιιιιιιιι Ρο

τιιιιιι οι: οτοιτιο ΡιιτοιΙΤο τοιιιονοιιόιιιιι , ιι:Πιιιο

ΠιοΓοτιρτιοιιο νοΙΙ:τοι ΠΒιιιίΤο , δ: Πειτε: εκεινο

Με ιιιιιΙτιιιιι ΠινοΙει άο πιο :ιΙΙοειιΙΤο. Νοε

ιιιιΠο ρειέτο Πιιιιο ἰιιάο- α-ιιιονοτι νοΠ1τιιι15 ,

ει·τινιτειτοιιι νοοιε :Πι οο ιιιτοτάιιτιι τοάιιοί το.

τιιοιιιοτιιιιιι , οιιτιιοιιο οιιιε :οι φωτ πιιιια

. όιθτιε ιιιιροτοιιάιι-ιιι τιιιτιιτιε ; νίτιοτο οικω;

·1οιι€ο ιι ὸοΕΜιιιι ΐιιιι&ι Ρωτώ ποθ-τι Βοτιο

«και ΜΜΜ , Πω άο >~~~~~ Πιστια

τοκ Ιοοιιοιιε Πι ΚοοιιΠι > οσε , Π τμω ίσιο:

ωιοΜωιιωι Γιι%οΙΤοτιιιτ , @στο ιιτιιιιιττοκι.

άσε ιιτιιιιοτιοτ , ίιιΒάοιιε ιιο ί:οττο ριορτοτ

|ιοο ιρΓιιιιι ιΠοε ιιιιΐοτιτ Ποιιε. νω οοιιττει

τοιιιοτειτἰτιιιι , ειιιοΠιοοιιι , οτ ιιιτοΙιοοιιι, αρ..

ιΡοΙΙατἰ-ε οιιιιιι, ιιιιοε ιιιτοτάιιιιι ιιάιιιοιιοτ τοΠ+

ΒιοΠε Βι·ιινι;ειτιο. ·ΝοΠτο οιιοείο Πει , Παω;

τιιοι , ιιοΠτο οιιιΓιιιοάι Ιονιο , ιιιιιιιο 8ο Ρα·

ιιἱοἱοΓα ιίοοιιι , οι τωτιωιΠι ΓοΙιτιιιτιιιιιτ

!Γατιάα: ιιιΜτιιτιιιιιι , παμε: 8τεινιτ:ιτοπι οιο

ωιτισηιοροοιι νιοΙοτιε, τω νιιτιιτιιιιι Γιιεινο

οΙοιιτίοιιε Ποτιοιιε άοίοι·υιιιιι Ματ! τορΙοει

τω· , τιιοτο:ιτιιτοιιο εΠνιιιει τιοτιοάιδι:ιοιιο οοιιίἔ

Ροτιτι , ιιτ @και Ρτοριιοτἰοιιιιι €Ιοἔἱι1Ι1ι οιιιιΙ- ι

το: ιοΙιτιιτιο 8ο ο.οΓοττιιιιι , 8ε Ποτοετ Ποια

ΠΠιιιιι. νοΙιιιτιιιε ιιτ ιιιοιιιοτειτιιε Πιιτοι· δε:

ιιιιίΠιτιιιιι ἴοΙοιτιιιἱει οοΙοτιτοτ , οιιιει Πο ι·ειτιο

ΡοίτιιΠιτι δ: @τι οτι ιιΒοτιοτοιιι οιιιιτοΙειτι1

ιιιτΡ=Πωιθω Ετ οριιε , Ιιαιιο ΠΠ Ρτοοιιτει

Β Βιιιιιιε.

$οό8ενοιιοτειἱιἱΙοιιι ίΐι·ιιτι·οιιι ιιοΡετιιιιι Απ·

ἔιιίὶἰιιιιιιι Γ:ιοτιίτιιιτι Γοοιιι·ο 8ε ΠΠοιο :ιάιιιι

ιιἰίττιιτο οΠἱοἱιιτιιιΓιιιιτιι Ροιιτιτοκ Πιιιιτιιιιο

Ροι·ιιιιττιτ οτειοιιΙο νἱνσε νοοιε , 8: Ρι·οιιιονοτί.

Ροποιοτι:ιιτι :κι Μειιοτιε οίΠοιιιιτι , τρια Πο

τειτἰοιιιιΒιΙο νιάοτιιι· , ιιτ @οι !ιοιιο ιιιιιιιΙττιιτ,

ιίτιιιΓιιιοάι ιιοιι άοτιιιοιιτιιτ ιιτιροἀἰιιιοιιτιε.

(ζοιιι-ροτιιιιιιε ιιιίιιΡοι· , νοιιοτειὶιἰΙιε Βετο:

Μοιοτ , το ιιιο.8ιίι:τιιιιι άο:ΠΠο οοιινοτΠε 8£

όοιιιιιο Κοιιιιιιι!ι:Ιο άοιιιιιιιιιι Μ. ἰττοοιιὶίἱτἰε

Μπιουτ τιιιε οοιιττιι ιιιιιΠιιτιοιιοιιι ιιοίττιιτιι,

τιιιιιτειιιο οιιἱιιι τιο οοιιΠΠο τι·:ιττιιτιι 28οτιάει.

Ε οι: οοιιίτιτιιτιοτιοε οτοιιιιτιοε ιιιοτιοιιτ , 86 008

πιοιιό:ινιτιιιιε. Ετ οιιιιι ιΡΠ Γοιιιροτ οοιιιροι·οτι

:Με , Ποοιιιο οΜοινο.ιι νιάοιιιιιιιε Γ8ΕΙ"ΕΠε1ΠΙ

ΠιιιιιίτιιοιΠ άδεια ιιιιρΙοτο ίοΠτιιιιιι Γ:ιτιε

ιιιιτοιιιιιι· ἴτατοτιιἱτιιτοιιι τιιιιιιι Η Ι1οιι ίοι·ν:ιπο

τιιιοτι Γοτν:ιτι οοιιΠιονιτ , ιιι:ιιήτιιο απο ΠΠιιε

ἱΡΓο ιιοΠ:οι· Μ. οτοιιιἱτοι ιιοιιάιιιιι Πτ , 8ο ιιοίτί

ιιοοριιιτιιιιι ιιοιι οττΠιιιιιιάιιιιι , ιιο τοττο ω

Πιιτιιε ιιιοιάειτ Πι ιιιιιΓοιριιΙ:ιτιι τΠοοοΠ. νο

Ιιιιιιιιε ἱτιιοιιο ιιτ ιιιοιιιοτ:ιτιιε Πιιτοτ ιαιωτιω

ιΠ Πειτιο:ιτ οιιτειιι, ιιονἰτἰτιἴοιιο.ὶιιίτἰτιιιιτ Πι

στοιι.ιιτισει Ντα, Πι (μια οια:τοιτ:ιτιοτ ‹:Π ,

- ~ν””"'!
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Ιτοττεοποτ οι Ποτοἱπο 86 ρἰο τοοτιεήοε επε

τέτο , οτ :ιωΡΙετῖτεττιἱτιἰ ίτιοτιο εεΡεΠΞιτἰε , 86

ΠτΞτιΒετἱε τοτἱε εΙΐε6Ηϋοε ΡτοΡοίΪτοι11 οοἰε

τἰε ετετοἰτἰετε; ετεεωτοτ νεοΞ οοκὶἱεοε απ.

εοτΓοε; ΐ:τεο!ετΙτιπι τετοονεειτοτ; ἱτοροττιι

οοε εεεείΤοε; ίἰΙετιτἰοτο οποιο τετοΡοτε , Γετὶ

τιοᾶοτοἱε πιεοτἰιτιε !ιοτἰε οΒΓετνετοι·; τ:εΙΙο

Με νείτι:εε ωοτοο ἰτιετεόἱ ΙοότΕε ἱοεοιορε

τετιτἱὸοε , δ6 Πτιε ρετττοίἱἱοοε Μειῇοτἰε , του·

πω; Ιε6ττωοΒοε 86 οτετΙοιοβοε νεεετε Πο

0:Ποίε εοτετε , 86 εοπτεωΡἰειτἰοοἰ °νείττατ π·

ςοἰεΓεἱτε. Νοε ἰΒἰ εοτιτὶτιοο ε.άεΠε εοοεΒἱ

:πιο , 86 εστω ΙτιτΙοε εεετε. νειΙετε οι Πο

ετιεεοτε-ευΜ ω.

ειιἱρρεςοετο Ρτοΐεποε εΡτ. Ρτοἱπτἱε ίτεττ&Α απο τεοοἱοιοε , Ποτε εμε τιοΒῖε τιεεεΠ”ει·οι

κ

»ΡΕ

ΙΙ; - 38

Ρτετίεοτἰει Ποτ. Ε.οττι Παμε ιτιοάο :ιό ω:

τειοἰττἰηιοε , οποάατιτεε οτ Μοτο τεεἰρἰιιτἰε,

ἰΡΠτΙοε εεΙΙοΙοιτι Ποιοιεοοίἱἔι1ετἰε,ζὸεοποιιε

ό.ε Ετειττε Βεττοιτάο ὸὶτἱπιιιε; τονετιεε [τοπ

86 τοσο :τό τοΙετετιτὶοεΙεΒοι·εε, οοεΙΙΒοεἰο.

τΠΒετίε, 86 απο τιαβεε.οτΒοτιαιτι νοΙοοτειτειο, -

οσο Ποπ τεῇἰτἰετοὶἱ , Τεά ΓοΓεῖρῖετιτΠ δέ Εο

νεοτο , εττΙοε οι Με Ποτοἰτο εσττοβοτειοάί.

_ νοΙοπιοε οιοτιἱοο οτ Μ ρεττοειοεετιτ , τ1οἴα

δέ οτἰΙεε 86 πεεείΓετἰοε εκὶίτἰτοεπιοε.

Ρτεττετεε'Ι). ΡΙεεἱἀοιο ρποἰτεοτἰοτά ΗΜ

ἱοῇοοὁὶοπι οΗἰεἱοιτι αστειο νοΙοτοοε , οοΠο

ἰιτιρεὸὶτε :ιοτΙεοτε τ εοοΪεΠὶοτιεΐεοε εοεΗτε,

τοΞοο,ΐτετι·εε ειτιιετιτἰΙῖὶτοἰ,86Ρτο οοΜε οτε- Β86 ἰρΓοτο εοἰ νεΙἰτ εοτιΕἰτετἰ , τοειοἀοοτε8

τε. ΓΙοτετιτἰειτ εκ ΠοΗ:το ιοοοείὶετὶο Γει1&ω· οποοΒοε ,οτ 86 (ει·νιτε ΠΠ οι πτήσει άεΒετιπτ,

Μετὶετ τ!ε ΑτιεεΙτε κκικ. ΜεΙἱ.
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εάεοΓάειο.

δ6 οποτε πεεεΠεττε ιοἰτιἰίττετε , ἱρΤοπιτΙϊιε

νἰεἰΠῖτιπ ΠοΙοτοοε ίὶτιε τεοοἰΉτἱοτιε εερἰτο

Η :τα ΓετἰΒετε αυτ τοἱττετε εκττο ετεπποπε

οοετιιΡἰετο , τοῦ τει11τοτ11 τιά.οοε , Η οετείΠτειε

οτεεετ , ττοἱει Μάτ: Γεειοτ:Μοτοτο τοειτετίε ἔἱ8

,ε4τέτπξβ Μαίοττω,ρσΜ έΙ10.9]9'4!781, "Με ϋ_° οἰτοι·. καιω: ἱο Ποτοὶοο. Ρεττετἰεε Χ π.

πάσα» μπω/ἐτππι , αω!·υετέ:: '1τωπε

8εφ|πιππω ό· 8ετνωτάκω έ» πο” μέ”

τίτιέπεπέτ Ρεπέ:επτίστέ 0|βά14Μ 13. Η.ετΙσ'ό

6Μιωίπίε.

· Κατα· ΑτοϋτοΠοε-Εισάα: ΟτοοεΙ8οΙεω “

ο Πε ετεπο ρτἰοτ, νεοετεΒΞΙἱΒιιε ίτειττί

Βοε οοίττἰε Μεῇοτἰ 86 ετετοἱτἱε πάτα Μάϊκ

()εττιειΙάοΙεηΠε ετειοἱ, ΐειΙοτετο ἰπ ΠοτοΞτιο, -

86 οοοε οΡτεττιοε οι Γεοέτε. Γετνἰτοτε Γοτ

τεΠοετ ·

ΠοΙεττιοε , ί:τειττεε , ςοοτ! εε τὶε νοβἰε

οοιιτΞετιτοι· , του: Γοιπτ ἱΩἀἱἔτ12. ρτοΡοίἰτε 86

ἰοίὶἱτοτο νεΠ:το. (ἶοτηρετἱτοοε εοἰτο Λοτσ

οἰοττι 86 ]οετοοετο Γε ρετεοΠὶίΐε ειστε τ-οτεε

εετ:ΙεΠεε , Γεοἔοἰιιειτκιοε Αοτοποο ]οΙιεοπεο1

εκττεκἰΙΪε , ΜεοοτετοτΙοε οττοττοεοε Μαΐ-ο!

ΉΠε , τΙοοά ΠΠ οποοοο οσο Ιἰεοὶτ , Παμε

86 ὶρΓοε ἰττεΒοΙειτεε είε, ςοτ Γε πιοτοο ρετ

το(Τετοτ1τ, 86 εοε εκεοτιιιποτιἱεετοε τιοἱ Με

τ:οπιτττοιοεονετοοτ ,· τοευτἱτοε τΙοἰει ΠΠ @Ιε

Βτεττοοτ εκεοοιτοοοἰεετἱ , 88 Με , οτ το&οπο

είὶ, εἰε εοττιτοοοἰεετοιπ. ΕεεΙείἱει :οι ίἱτ τω

Ειτε., όοΜτε.ττιοε. Ρτἱτοοτο ΗΜ ,Ϊτετετ Μα

ῇοτ ,οποτε οσε εοέτοτἰτετεο1 ΔΒΓοΙνετιτἱἱ όεάί

εποε , Γεό (οΠ ραοἱτεοτἰειτὶο ;τιετΙοε ειρο!τό

Πω ΒοΙΙε ΒτεοΙτετεω Μοτο :Πο Ρετιοἱττἱτ,

Γετὶ ρτετιἰτετιτἱειτἱο ἴοΙἰ. Το :οικω ΡτεεΓοπο

ΜΗ οοοά τω: :ιοᾶοτΞτετἱε τ1οτ1 ετετ , 86 όοτο

ε.Ποε ο πωσ εΒίοΙνετε @απο , ἰΡΓε ἱτιοἀ:ι

τοε εε. Πε εἔἰτἰε , ί:τεττεε ,ο τιοἱ όεΒοΗτΞε

Μεττἱἰ.
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ετἰ ί:τεττεττι ΡΙειτ:Μοτο ετεττιἱτετ11.

Ξ]8/ΐεω αρωι·»:2.,

Κατα· ΑττιΒτοίἱοε ΐειοδ.τετ ΟιτοεΙόοΙεοΠε

ετεπο ρτἰοτ , νετιετοΒἰΙἰ Μετά ποίτττε

ΡΙειεἰτἰο, ΠτΙοτειο ἰο Ποιοἰοο 86 ίε.οέτετ τεμ
τἰτετἰε είτετίτοπε. Β _

Εε8ἱτοοε ττΠτεε ειάτοοάοτο Πττετεε τοειε

·νει1ετἰἰε Μοτο: εοοΡτἰτοτὶ, τιιοΙτοπ1ττοε τω

Ιοἰττιοε εετἰτετἰε Ϊτειτετοκ Βοτιοπ1 οι Ιοε6

οοἰετἰε τοἰτιἰιοε Γετνετἱ , Γετἰ Γεει1τ!ει!ει 86 Π

τεε ΪοΓεἰτιιτἰ , 86 εε ε8ἰ τΙοετ: ειροεΙ ΒτεοΙατεε

οιιστΙοε εΙΤετιτ μαπα ὸεἀεεοτἰε , άουτ εΙτετ

ὶοίἔιετο Ιοτ:ο :ιΙτετοιο εκτοτ, ἴειτιἔοἰοεττιτιοε

εδοτοΗτ. (ιοειοόο Με:: οιοττοε.το ετορΙΙοε του

ὸἱτοτο είτ, οτ ετεππἰτὶε ίε.οότ:ι ὸοπποε Πεί·

του ίττάε οοτειτετοτ ρα· εΒτἰετετεττι τ_οτοτ1εε

Ιτιτἰπιετε. Ποπ Με άοποοο οοΙττο Γοτιποο

ροοτἱίἰεί , τοοΙτοπηοε εκτιοττοἰτ , 86 οποπΕπό

Ρτονἰόετε εΠΓροτοτ, ίτετἰοηοε ροίτ ρειΓετιει.

Ιοτετἱιτι το , ΗΠ , Ετ:ιτετοιιε εετἰΠὶτοε ,_ τοΙε..

τεΡιιτἱεοτετ οποοε. , 86 στο οτ Βεοε Μετα

απο ρσοτἰίἰεἱε ὸἱτἱ8:ιτ :τά εε εεεοάει , τΙο.έξ

Ποτ ίειΙοε πίττα , 86 τετιοἱεε όοτοοε 136,

(Στοά Η Με 11011 ἔεεετἰτ , Με οιοτιἰοο Βι

εΞετοοε , Μοτο: Ρειτἱετοοτ, οτ Ιοτοε απο ροκ,

απο Γειοίτοε , τετοροτε τιοΡττο ρετἰειτοτ οτ:

τ:οτη τἰτοοτε86 ττετοοτε νείττατο Γε.Ιοτετο ο- . τοΓοπι. Μεοάτιπιοε νεοετε!εΗτ Ποτά ηοΠ:τσ

ΡεττιτΞ , ΓΡοτιτε Ιοοι1εο απατα τοοττἱε εοΙΙει Ε Μεῇοτἱ 86 ετειοἰτιε εετει·ιε, οτ τεεἰριετιτ έτει

ἰτηεεἰίτἱε. νεοετεΒἰΙἰ οποτε Ποτά οοίττο

νἱεετὶο τοτε τιοίττεε ἱο]οιι:τἰτοοε , οτ νοε οπο

ιιεε εΒΓοΙνο.τ εοδτοτἰτετε τιοΙττε , ο:: ίτετἱε ὶτι

Ιιοτ: Βετο ὁεποπιτἰοτιἱε , 86 οτ Γετορο|οε ετο

ιοε τΙε τοοτοτο εοι·όε τοΙΙειτοτ, ροΙἰῖτἱί-ςοε

Κάνετε ρειάθεε 86 ττοἱετε , Ωιοέτοζτ1οε τΠεε

`ίί'τοε ττετηοἰΙΙοε εεΙεΒτειτε.

Ρτεττττο 5τερΙιεποπο ειΙἱς1οο11ὸἱο ΜΝΚ

ττεε Πτοε δτερτιοοοτο 86 Βεττπιτάοτο Με ετε

πιο. ΙοΪἰιρετ με εεΐο μετά εοιτιτιιὶττἰττοιε ντ

ετιτἰο νΞεεε οοίττεε,·οτ ειΒίοΙνετ ειοᾶοτἱτετε

οοίττο ,'86 εοε τ1οτ ἰττε8οΙοτεε ΒιέΠ οπο.,

ςοἰε .ροΠ: τοοτοειτο ρεττοίΠοοετο 86 ίξιοεομ

Με εἰΪοίἱσοετο εε!εβτ:ιτε Ρτ2Γοτοΐει·οοτ , 86

εοε εοἱ ὶΠἰε εοτοπιοτοεεΝετοοτ, ρτο νἰτετιὸο

εοοἴε1ετιτἱ:ε ΓετοροΙο , Μτιοε ετ! εεοτεΙετο ,ο

- Π το ° 8
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οπιἰα. ὁοΒἰτατπιυε ατι :το τττσουΙατιτατσ αοΓοΙ- Α

νστσ προ ροίοποοε , οοοσσ αροοοΙισα αοίοΙο

τἰο , ο οιστἰτ πισσσο.ατια, οισσσάατ. Ρταττστσα

νοΙοοιοεπιτ οποστυτο ρτισοπτσοτταττα: ρστατιταε,

οσοπισ ίστποποιπιε Μαποττ 86 σοστιιιττε·, οτ απι

του σοπιίσιοοοσε , πρίσουσ στο ντε σοοοτσα

τἰε. νοΙοοιυε αυτσοιο·ατστ, οσ ουσοιοοαοι

σιτττα στστουοι τοιτταε ατι αΙιοοσπτι Ιοσυπο τ

ρτττστουαπο απ! οοε , ο ορυε σΙΤστ , Ιιοττατι

τσε 86 ρἰο οιοοσπιτσε αοσᾶυ , οτ νασσε απο .

όρο 86 σοοΓσπσοτπ:σ πωσ , σοπιστἰε οιοτιοατσ

τω· τουοι το οπτιπιπ τστποστιτο ττιαΙἰτἰασ 86 οσ

οοἰτἰτσ , 86 ίστνπαε Ι)σο τυο το α2γππιἱε οτισσ

τἱτατἰε 86 νστἱταπ-ἱε. ναΙσ το Ποπο-τοο.·Ρσττα- .Β @Μα α απΠ Με” Π) Ο ΡΟΠτἰίἱςωτΠϊ 2Ρα#κ

το κι. Ματτἰἰ.
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απο. Μαποτσππι 86 ί:ταττσε στσπτιἰ (:αττιατάο

Ισιιοε.

δ: :ἰἰἔεπαοι· ρων» Μοτο , οιΙἰ αέ Μ::

βια: ρπιβτ/]τυπσ.τ αβΧπαιτπ:.

Κατα ΑοιΙεωΕπιτ Γαπιέτασ (:αποαΙάυΙσοοε

στσοιπ μποτ) νσοστατιπΙιοπιε οταττποοε

οοοτπε Μαιοτι 86 στσοιιτίε , ΓαΙοτσπο ἰπι Πο

ποιοο, 86 οοοε ορτατιιυε το Γατιέτα Γστνιτυτσ

ίυσσσοπιε. ·

Ασσσρἱτουε Πττσταε ΓαοδτἱΜπιιἱ όοτοποι πιο

. ττο, ουπουε αάοιοοστ, πιτ ουα: ρτἱοτἰουεΙἱτ

τστπε οοε σοοοἰτυστατ , σιτσσοτιοοἰ πιιαπιτισ

ποτε. Νοίοε , ο·αττσε σαττΙοποι , οοε Γαερἱυε

ππιππωττσ αρυά νοε , πιτ ουατυοτ σΙἰαστστἰε

ρτττΙατοε , οοἱ ροοστοοοσε 86 Βοοα το οοιε

νσοτοε πισσσοατπανοοτε αίο8τιατσοτ , πιτ οπτι

' Παπ: Ερπβοίατπω!πύτί/τσαπάπτ _ ,_

Ρ>888$$88$

ο ουστσΙαττοΠστστοτ οσσαοο. σκοπο οοα

τυοτ , πιοιιτο σι: σπεταιιτοτο τσισστποοε ρτο

ο Ιιοοοτσ σοποτουοι, οπιστο 86 ΐαιι&πίοοιυε οο

τοποοε τιοίτστ , οτ σκ Πττστπε τσνστσοτοΙοτοπ

πιοπιιπιιι σατὸἱοαΙἱε Γαοθ:ατ Ωτοσιε ὸἰόπσἰοιοε,

οοο ατιτοποτ, τιοττατἱ Γοπιιυε , οτ οοαττυοι νι

σσ τοτε σΙὶ8στστἰε , 86 τοοτιο ἰτστο Ιιοτταπιιοτ,

86νοοιε·ρτασσιριποοε το νἰττοτσ Γατιέτατ σοσ

άτσοτια: ,οτ αΠπιοι Ιτατιτο σΙιοαττε ,- οοπα οπο

οἱοο ποτσιισοτιιοε νοΙοοτατστο ίοποποι ροοτιο

σἱε σιτσσπιτἰοοπ τοαοτιατσ. Επι” τσι 8τατια το

ιιιἰττΙπιιυε απο νοε νσοσταοἰΙσε οταττσε οοοτοε

αοτιατσοι νιτοατστι 86· τἰοτσοι ίαοέτατ Ματ-ι.

τσ οονστἰτἱε,ουε ο νοΙυοταε οιπιδτιτατιε Γατα

, _ δσττροπουε «που, τ-ταττσε τ ρστ άοποποοτο

ΡΙιπορρυιο σαρσΠαιιυοι πιοίττοπο , πιοτταοτσε

«'86 οταοτσε , οτ ραστ 86 οοιστι στσοιπτίστ,οσπιτ

τσοοιτττ νσΙττα ρτοἴσίοο , ποτσοτσ νασατστπε.

ΝιτιιΙ·τσοροπιτΙστσ προ νοΙοποιετ ίσο οουε σιτ_ '

νοοπε ρΙασπόατ 86 οσοποτιατ σιποοττατιοτιπ σου

· νοια τσάτ:1ιάπτ. (ξιαρτορτστ νο!υτιιυε,οτσοτο·

ποοιισΕασἱατἱε σοπο , 86 οττιπισε οπου! Ποττα·

πιιυτ, οτ α' ὸστταἐτἱοπισ ρστισοΙοΐα , 86 Ρ6ϊ-π

οίσποία αοοπτισαττε ο ουἰα οοο σοπινσοἱτ τω'

νἱε Βστ. Νοε σκ τοαοάατο ροπιτιοσἱε , Ιισστ

πιοτοε τοπιο σοτιίσο οποτε , ἰοσΙσπιισοτἱπιε απ.

νστΓοοι ουστπιρἱαττι νσοτπιππι νσΙ σεπΠ”σ , νσΙ

σοτισσριοσ , ατιππτιο ρατατι Γυοιοε , ρτατστιτα

οοιιιια ρστρστυα οΒοντοπισ οσρσ!ιτστ 86 γω

οτί-σουτ νἱνστσ ραστοσσ 86 τταοουπΠσ, δ; ς]οι..

σι νοε οοιοσε 86 οοουΙοε ντπισοΙο σατιτατιε

ατορΙσότπ. ναΙστσ το Ποποιοο , 86 ρτο .ιιοΒιο

οτατσ. ΕΙοτσπιτικ , ντι. οσοτυατο.
.

..π. ._

988888”
ν·Φμ@Δ .έ ------- -

 

ΑΜπιαοεπι .σΑΜΑποοπσΝεπε

ο πεττα·τοπα αυτο τιποτα τ πιο οι

- π _ τ η δ

τη ΑΒ Ο·ΗΒτ8ΤΟΡΗΟ11ΠΜ ΕΡΙ8ΟΟΡΠΜ (ο) ΩΕΚνΙΕΝ5ΕΜπέ

ο

 

Β Ιαοι οταττυππι Μοοτἱε-ΟΙἰνστἰ , τοσο ουιάσοι

ε τ> π ε τ ο τ. τι τ. -

απ! (Πιτιοορτιοτοτο.

δαπαΜαοπτ σέ μια(κιω ποςα:ἰαι

Οτοπτιο ποσο (:τιτιοορτιοτο Ατοτιτοπ

οοε το Ποτοποο ετστοαπο οιΙοτσπο.

. Μἰττο τοοοατιοοπ τοπ Ιορροσατποοστο ο

(α) 'ο οποια ΜἰσοαΒ!ἰε ιπιί-στοιιτυτ το: Ποστ Η Οτάβα.

ρωταω ιπρπ[ταρτυπ .ττωτιτωρω.

ιυποστο ιυπιππππωω τ 86 τοιοοαττι ουατο ροο

πιέστε τττατσ ασ Ποσοτστ ασιτοτττατ. ΑΙτατιι

ιτστο ρτο ιοάυΙοσπιτια τιοοοοε οοΙαττε πιοίτττε

ιτιιρστταοόα , οπιατιιουσ σοοιποσοτὶο ροτ (πο- .

πιατιοπιἰ του: π αΙἰατο ιτσπο οοο: το αρυπι τσ οτ:

νσοτοτποοσ ουτσΓο σοτάπ !ιατισαει ουαε ἰτσοι

αΙἰαε ρτο σιτρσ&ατινιε τιιἱττο , οοἱα τοοαοτι

τω” σοοτταπτσ πισοοινι. νστυπο ιρίαε οτ νι

τισοπτπιτ α8στ τοπιο σπιτπιι οτπέσο.ναΙσ 86 οοε το.

1)οποποο Πει: ρΙοτιποοπο τοΙποσ. Ε:: οοοπτο

τοοιιαο:στιο ΑοοσΙοτυπο , ντιπ. Αοσοοπ.

ι
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[πι]

  

πιπ>πετοπιι ππ.

πιπποιπππάοππ.

136 σπιτι/Ζ :Ζω πωπω, άσμα έκπο&πιτ Πήλ

. το!ίύτι.τ.

- θππἰπο πιοο (`Ιιτἰί`ποΡΙιοτο Απιππο

Με.

8ιπΡΡΙποπιτποποππ Ατοτἱπἰ οΙοπ·π πιό το πιπ

το , οτπιπε πιτ ποσό ππιτπιπο Ροτ ίὶπΒτοΡπἰοποπι

ππΡπιτιπτιππι οί! ι τονοοοτιπτ π πο πιω Γο.πόΙ:πτειτπ

ὰοππἱπἱ ποίπτι ἰπ]ιπΡπο ππιπτπιτιπτ Βιππο. ΕΠ

οπἰτπ οπππἰπο ποπ ί·-οτοπππιππτι ι Π οοπττπι

οοπιπιπίΠιτΠΠιπ&ιτ:πτπε Για Γοπτοπτἰππππ :κι

ίιπΒΒοίπποποππ 86 ΠιοτοΡτποποπι οιποτιπππάπιππ

Ρ ππΠτΙιπἱοὶ Πο.τιππιτπιτ π οιπππ ΡταποἰΡιπο πιο απ ποπ

τοπτιπι πιππιοιππιπι οΡΡοΙΙοτιππτι Πιτ. Ρτετοτοπι,

μποτ οΡτἱππο π Ιιο(ΡιτππΙππι Με επιποτιππι ποΒἱσ

οππιπΓπι οοππτπἰίΐο οι ππιίΡποποποπι , νπάοΠοοπ:

ιοπιἱππ 86 ὸοπιἰπιπ Βοπἰἴπιοἰἰ π Πο οπἱτπ πιο

πιιιθ;οτΠιιιε νοοπιπτιπτ , οοπιπποποιο ιΠ8ππιτπο

πι απο, πιο Πιπ&πίΠπιιπε άοππιππιπε ποΠοτ πιο

86 ἰπιΡοΠτο τοΙονοπ οποτο , 86 πιπππιππἰει οΠο

ὸοοοτππιτ. Μπιπιο οιπππ Ροτοποτοπτι :πό το , οισ

πόσο τιπιβιππ ππἰπιἰΠτοε άοπππποτιπππ οἱγἰτπιτἰε ,

τπιπι ππΙτοτιιπι οκ Με , ἱτππιο νοτο ιιττιιπιοιπο

Γιππππτιο Πιπάπο 86 ειΠ.ο&ιπ Πππιτππ πποΒιίπτει-.

τικ οοπππιοπάειτοπτ. Ποτππιιπτ πιο τοπιο πιο

οοοιπΡοτιο , πο το, ιπτ ιπίπ:πτιποτπιπι , πιοΠτο Ροΐ

ίοπιι. πιο απο οΡιπε οίΤο Ρἰιππι , 86 Ιοοπι

ΙππιπΠιιοιπι πιοοιππι ἱπτοΙΙἰΒἱε ποπ πιοο!ο οπο»

τΠ:ιπε ποπ πιοΙοΠπιπάο, (ω. ἰπΓιπΡοτ 86Εινοτπ

Βιιε 86 πιιιιπἱΠἰε τοΙονοπἄππ,ἱἀοιπο οοτοτοε τποτἐ

τοΙοε , τιπτπ ππππιἱπιο ΡοπιπΠοοπι πιοΠ:τιππ άο

οοτο. Οοπτιπιοππιο πω οειτπ τοππ Ρτο Μπιουτ,

πποΠτοτπ ιποππ ΠιΡΡΙἰοπιτἱοποπι ιιτ Πεππιτπ π

εποε οπο. (Ποιο :κι το ΡτοΠοἰἴοοτπ πι: τοοιππι

88 πιΠπι οοπποτπιππ πιοοοΠπιτπο. νο.Ιο ἰπ Βοσπ

ιο πεππε·τοπ.ΑπππΜπ.ιπ.πππ. π. το

Ροπτπίοπτ Ειπεοπιιιε νοΙππ , Π-Ροπι πωπω

ππιπιεποπτι , ιπττιππιτπιπο οιπιπ ΡοΠο Ροκ οΡοτπιτπ

ππωππωπ Για: ΐπιπιΠίτιππιτ Ειπιιι!π ιδτοΡὶιεππἰ

Ροτπἱἱι 86 Ροτ Γιππππιπιπι π:ΠΙπποπτπππ οοπίο-ι

ποπ απ τοπἰοπο ,πο οπιίιτιππι ππ πποπΗοιιε νιτΙ

ιιππιπε Κοπποπι ΠάοΙΗΠτππ οιοππιπο Μοτο

τω” , οιιοπιι τποπιιοτ:ιππε 5ποΡΠοπικ πιω

πιοτειιιιτ , πιιπἱ οπιΠπιπιπι επιπιάοππι πιο Ρωπεπ

οπο 86 Κοπιπιποτιππι πω.) Γοτνοτι Γοπὶ ΡΙιπο

@Μπι ποίπτι οτἰτ , οιιπιπι ο.πιποπι .Γιιοτπτ ο πιο;

οπο Ιιιππιπε τοἰ οοττιπο οτἰτ ΡΟΠιιωτιιοπω

Με οικείο ΠΠ τοπ-οπο , πο Π πωπω τπιοπιοΦ ο

Β τοπικ ἀοτπἰπιπε 8τοΡΙππιπιπε πποπππιτ, Επίπτιπ&ιπππ

ποπ ππνοπππιτ Ρτει:ΠπΙοπι ποίπτιπππ τΡοτΓοπο.ππ

Π πω: νοΙιποι·πτ , ΠΠ ΐοοτοπιιιε τοπ:οτο.ππι.

Πιιτπ πι” το ο8τοίΠπε οΠοπι Ποτἱι οοπζ

ετοΙΤιπε Πππι οΡἰΓοοΡο ΚοοοποτοπΠ , 86 οιππι

ά_ο ΒοποπιοπιΠ ποεοτἱο Γοτππο οίΐοτ τω” ο

οπίτιππιτπΙΠτπιππτι ἰπ Γοπτοπτἱπι τοΡοτι , πποΠιπέ

οΙΤο πΠοοπτοτπ Βοποπἱοππ πιππιττοτο, οικω

Βοποπποπίπιιπτι ΡοΠ:ιπΙπιτπε πιοοοο!οτο. ππνπιΠιέ

πιο παπι τυπο Ιοτ!ιο.Ιπε ίιιοΙοτ ι οποό Μπιτ,

πποπιπ οοπΠΠἰε Ροπτπί:οιτ πππιτεπτιιτι Οίΐοπο!!

ΡοΠ:οπ οιοττιππιππι ΠειΙοοπτιππι , 86 οιππι Ροίἱ:

ΠπΙιπτπιπποππε νοτΕπο ΓοΙοπιπἱππ το Ποάπο ΡτοΠ

Ο απο νοΙΙο ΡτοτοΡτ:ιτιπο οΙΤοτ , 86 ο πιο πω:

παπι τοΒοπ·οτιπτ , π: ΡοτΠιπιπποτοπ:ξτοττπ πιο Βοἔ`

ποπἰοπΠοιπτ ΡοτΠΠ:οτον ππ οϋοὸἰοπτἰπι 86 πιοέ

νοτἰοπο Πιπ&πο τππιττπ$ οοοΙοΠπο 86 Ροπτ!πἱοἱδ`

Επποεπππ ι οοπΓιπΙοτοπιτπιιο ποΠτπι: 86 «πιο

Ιτο!ἰ:ο πιπποτἰ τ οοπιπιοτιοποππ εππἱππἱ ΠΠ ποπ!

πποπιποοτοττι νοτΒἱε οίτοπιάιτ, εΠοοπο ίοπΠιΠ

Ρτεοπ:οτ νοτοε τοοιιΠΠο , 86 όοπιπΓιππι ππο!ιο.π

πποπτοτ οΠο , Π Ροπτπτ-οιτ ιποΠοτ, Βοπο ΓιποΞ

οοίΠπτει οπππἱπι δ6 πι: ποπ ί··ιπτιπτοε ἀἰίἱῖἀἰἱ

επιπ&οτοπι , ππΠ ποοο!Παπο οοπτιΡιιΙἴοε. Μποστ

οοποπτΠ , 86 ποιοι οπππἱπι Πιί-Ριοπιτί οοπιθ:ιιο

Ππτπι πππππτἱπιο ιιι.ποοΙ πιοοοτΠτιππι πι ΐτπιττο;

ΡοΡπο:π τοοοΙΤιπτπ πιππτιπτο ὸἰὁἱοἱ. δοτἱΡΓοτπιπιπ.

πο. Εκ ποίπτο πποππιί'τοτπο π: π: ν π π π. Απ· Ι) Ιιπιο πο&οΠττοτπιε πιππποπεπ οπο” ΠΠ Βοποπἰπιππι

Βιπίὶἱ. ι

 

ΕΡΙ$ΤΟΕΑ ΙΙΙ.

εππὶ (`οτνποπιίοππ ι-ΡΙΓοσΡιιππ

17: πώ” δ'. Αππέ·οϋπ ό· Ζε κ68σπίσ 8σπσπὶεπβ

Οτπἰπο πποο (:οτνιοπΠ (α) ΑππΒτοΠιπέπ

4 Ηοτἰ νοποτπιππ , πι; Βιι&ιίΠπιο πιο

τπἱπο ποΠτο τοποττοτπ οποιοι ο8ἱΙΪοτπ , ποοιιιο

πω” ΓοοπιπάοπτΠιιπε πιο ποπἑοτἰοίἱε τιιτοἱε

Μ: οιιπε ΡΠΙΠτπιε οιιτΠιιπε. Νο τππιππο οιιιο!οππ

τοτΠτο οοπΠΠιππι πιο, ποσά οοοιπΡο.πιπε απο

ππ πιιίΠπτιιππ ΓοΙοτπιππὶἰε. Το οτο , μποτ οΡπἱ

πιο, πιο πιο ΠΠ τοποτππε οοππΠτιοποε οποσ

οοοοΡτππε ο ππο ἰπ ἴοτἰΡτἰε πππτι:ο :Ππ1π5 86 οπο?

ΠπΙο. 86 οποσ τοτἱππε τοπ ιποτΠιτιπτ ἰπ προς Π·

ΡοΡτ ἰπιΠπἰτο ΡοτποιιΙο. 5 φωτ τοππ ιιοπιπε

πιω οπιπιοτπιτἱιπε , @παπι οππίπτιπππ (Μάτι ΑποοΠ οι

πωπω , δέ Ροτίοπιπιπι άοππιππι οοτὸἱππιΙἱ5

ππτοπτπιπι 86 οπιΠτιπππ πποπιοτππτιπτπ_πιπτπε ΠΠ

(τι) πι «πιο ππιπποπο ππΓοπΜπιιτ πω: :ΡίΠοΙο κπομπάεγ

Με; €πή/πτΡΠοτο; .

Δ .

ΡΒΓΕ81'0Πό2$ τΙειτοππ , 86 οιιτπ Πιππππο πππιπο

Μπιτ πτιπΠΙΤοπι , Ρτοπο&ιιπι πππτο Πποοππι οπο;

Με τοττπο πιοτπε πιεπονπ. πιο ποπ Ροι:οΠ:·π

Ρπιτοτ οπιτΗΠιπο , ππιππιππ €τπινπ ΠιΡΡΙἰοἰο ιππο

τα; παπι αΡοττει ἱπτιιοπτι Ροτποιπ!ππ :ιΡΡοποτο

ποπ οπιπιππιι οΡπ. Εμ οι: Ιιοο μπι Ροτο!πτπιππ

Βοποπποππ ἱπτοΙΠΒο, πππιιτἰππο οοπΠΙΠι οΡἰ!ζ

οοΡἱ ποίπτι πιτοποοποι πἰΠ τππιτιπτο Ρπονἰοἱοπιπέ

ΡοππἱΕοιι: , 86 ΠΒοτ ποππἰΠ επτο οκ οοτπιο 8ο

τππτιιε αποτο , οιπππ πιτοΙοτο ΒοΙΠε ΙτιιΙππιπι ω:

τπιπι ππιππ νπάοτο νἱἀοοτ. νοΙο Πι Ποπιππο ,

δέ Με , Π νπάοπιπτ , ὰοπιἱπο ποίξτο πιοάο :πιο

Ριπτεινοτπε ιπτπΙἰιπε τοΐοτει. Επι πιοΠτο πιοπειίποἐ

Ε πιο ντιπ. $οΡποππΒτἱ5.

 

Επιέ_*ποπ.Α πν.

πιά οιπππάοπι.

ΒΘΠΔΡΡΪἰἑοΙιἘπἔΡΡΦΡω6τἰΠἀτ Ηπυππἱπ-Οἰἰυττπ

θππιπο· πιοο (ἱοτνἱοπίἰ ΑτππιτοΠιιε:

Ι διπΡΡΙΠ:πιτποποτπ Ρτο ΪτπιττἱΒιπε Μοπιπ

τπε·ΘΙινοπι επιποτππππ πι» οποία οοτπππὶΙΒ



οι °ΑΜΒιιοετιεΑΜΑτουτΕΝειε τι

:Ι

ειὶ τω” ε:: Ρ:ιττε ιιετειίτινιι , τω Ρετ Η Ρετ Α οικω Με ει: ττιιττεω τιιιωηι1εω ειιιιιωιι.τ.

ετιιιεεΙΙατιτιιτι ττειιιίιτε εστι νο.ιει·ιεεω , απο

(ιιΡΡΙεωετιτο επι τε ττιιττο , ιιτ απο άετιιιο

@Πω θιειαε , ιιε εφε εκ Ρεττε πιπετ. Ροτι.

τιτειτ ιιοΡ:ετ Ιιοττιω εοτιίτιτιιιτ ιιοωιιιο ὅτε

ριι:ιτιο Ροττιο νι8είιωτιω οτιωεω , ειτε ιΙΙιιω

ιιιιιτε παμε ειΙΙοοιιι ροΠιτ. δι:ιω ιΡΓε ιατρε

ό.ιτιιε ιο ΓοΙεωιιιτειτε ιιιιιττντιιω , τιιιοτιιω Με

εοηι1ιαιιιιιτ Ρτετιοίιιτ τειιτιιιι:ε , τιιιοτιιωτιιιε

ι:ειειιτιτειε ετιιίι:ιιιτι επέιτιιτ. Οτο τπτ ειι1:ιιιιιο

νετιετιτ , ειπα τοτε (π ιΠιιω ιιιττοιιιιεετε :

Βιιιιιε τει 8τατιτι ωιττο ει: τττιττιΒιιε ιιοιιτιε ,

επι ειιω ω τε τιετιιιεειιτ. ΑΠΙΠΒ ιιτιτιτω

Ει1εετιιυε ιιοίτετ εωριεετι ιιι€ιιετιιτ ω"

Με. εοτιίιΙι:ι. ντιΙε ιο Βοωιιιο , δε Ποτ Μ

εε , @τι τε ότιιι€ιωιιε ρΙιιτιωιιω. Εκ ιιοίιτο

ωοτιιιιτετιο κ. $ερτεωιπιε. .

 

ε τ ι ε το τ Α ν.

:ιάειιωτιειιι.
Έ

Οσωπεπώι: εἰ 82φύωαυι Μπιτ» είπέβιπωω.:

Οωἱιιο ωεο ετινιωε Αιιιοτοίιιιε.

5τερικιωιε ιιοΙτετ νιτ εΙατιΠιωι:ε

ΝιιιιΙ ρτείετιΒο τιισι Με ω τε , θιειεε ιρίε

οιιοτι ριιτειισιε ορτιωιιω. ντιΙε ιο Βοωιιιο ,
ν ρτιιιιε τω $εΡτεωιστιε. τ

  
_.-.---....Ζ

ετιετοτΑ ντι.

επι $ει:ειίτιειιιιιω ωοιι:ιειιιιω ίι.ιιιω.

Βε σύίτεΗιστηρπέ [πατώ/Μ.

Κατα Αιιιετοίιιιε Μπότα ΟτωιειΙάιιΙειιίιε

ετεωι μια , νετιετιιοιιι δ: σ.ωειιτιΠιωο

ίτ:ιττι ιιοίττο δει:οτιίτι:ιτιο , Ειιιιτεω ιτι Ποιοι

Β τιο δ£ ιιτιεεττε ριετεπιε παταω.

Μιτατι Πιτιε νικ ιοί-ε ροίΓιιω, @τι ίιτ εισαι

επι τε τιιιιιι τιει&ετιιιε ίετιΡΓετιω , ιιτ νει εεε.

τεωετιιο εκιισ.ιετεω 6; ενειροτειι·εω ειοιοτεω

ωειιω , οικω τιιιιιτιτιιιτι ωτικιωιιω μπει ,·

εκ οΒιιιι ίικινιιιιωι δε τιω;ωτιίιιωι ττειττι:

εοιιεεΡι. (:εττε ιιοτι εκίιιιεινιτ ει: ετιιωονιε·

Με ιτιιτειιε ωοετοτἰε , φωτο υτ νει ωοτιιεε

ιετιιτεω , ωειτιιτε ωε Με εκττιεπτε ειιτεινι το

ιι ί:οττε Ιω ωιιτο.τιοιιε ιετινιιείεετετ τωωτ ε·
ο Ω

τω ε:ειιιω Ρωτάω που τωιωιιω ωιιτιιτ ,

επι ττατιτ ωειτε ειιττιτ. Ετ τιιιιάεω , εαπ!

ιιοτιτιιιω , ιιτεεττιοι· Πιάσε Γεω , είτ ειΠο- €1ιΡτε που ιιΒΓιιιιε :ιάιτιιτο.τιοτιε ρτοΐρεπιίτι,

ειιτιιε ροτιτιιιεεω , ειιω τοπιο Με νετιετιτ..

Τε οτο , οιιοιιιιιω Με ιιοτιι νε1νειιτιιτιιε είτε

νει τοττε ιειω νετιιτ, τιε ιτιιιτιιε τετιεο.τι Παω·

στα τεεεΠιιτιιε ιιιτιε είτ , οιιιε_τιοτι με:: ιτι

τιιιειειτιιιιι ειεεεριτ ει άοωιιιο.ιιιιτει :φαει ροπ

τιιιεεττι τι: ειιιτιι:ιτιιτ, πε τιιττιιτειε οι:είΐε μπω

ετερτιοιιι ε:ιωεττιτιι , ειιιιιε Με εειτιτ:ιτε πιο-β

τιιε :ιόνετιιτ. Εεει νετε:ι ‹ιε εο Με τοπια:

Ρτοροίιιεττε, δ; ετεειο τετ ωειτιι:ιεισιτιιτ ειτε.

ειιτιοτιι. Μεωειιτο, τιιι:τΓο , ιτιιιετιι:ι ποιοι

Ποτε , ε ιιεΒΙιετιιιτιιτ , Βιειιε ιικιιΒιιατι , 82

τεττοεεάετε. ει οιστιιτιάειτιιτ Με ειιτιετιτιιε,

νιἴιιε ιιιω ιιιιτιε ιδτιιω τιιιεο 8τεινεω 86 πετ

Βιιω τοττιτετ απ: εοιιίτειιιτετ τ-εττε , τιιιω το·

πετιοτιΒιιε ίτιιττιΒιιε , δε ιέωττω οτε ματια

οικω ιιιτιιετιιιε τετιεο , εοιιιιιιο : Γετι ωεο.ω

τω» ειι τεωΡι1ε είΤιιιιιτει·ω εοπίτιιτιτιειω ,

τοκοι· , τιιιιτιιιε Γετν:ιτε τιοτι Ροτιιι , ιιιιττι τε

ττιειιτιιτ πωπω νιιιιιιιε ττιειιω, τιιιω τερετο

οικω εεεερι εΙειιιεττι , τιιιω νετΓειτιιι· ειπε

οειιιοε ιιι€ιτετ ιωιιττο άετιιιι&ι, 8: ιιΒιοιιε

ωειτετι:ι τιοιοτιε ειιωιιΙετιιτ. Εεε τε , ωι€τιμ

τετ ορτιωε :πειτε ωιειιι1ιωε, ττμωτε Με
οειιιιε μπαι εΠιεωτεω ειιιω:ιω ε ο ί·ιεττειιω

νετεοτ πιε 8ε εεωετατιιιε ρετειιτ , δ: ροιιτιώ Β Ρεδτιτε ωειιωι ιιειιιιε ίιιρετ τε Ρτοτιιιιιε εοτἐ

δει ρεΠιωε εοτιίιιιο.τιιτ : ι·ει:τεω Με 86 ι:ιε

ιοιιιτετεω εκ Με όενοτιοιιε Πω ιιιετιιτιιε είτ.

νεΙε ιο Ποωιιιο , κιτ. $εΡτεωι:τιε.

 

ΕΡΙΣΤΟΙ.Α ντε ·

:κι ειιωάεω.

ΔΗΜ: τι φωνα» Η: σύιτι·σ ρωωρ2 τω·

ο κτη»ύ.

Οωιιιο ωεο (ιετνιετιίι Αωιστοιιιιε.

Ιτινειιι , οπο· , οιιο.ωάειω εριίτοε

Με ωε:ιω το ειιιο ττ:ιτιιι:τιρττιω τιε ωοττε

ττειττιε πιει Ηιετοιινωι ορτιωι δέ ιιιτεἔεττιὁ

τω ωοτιειειιι. ΡΙειειιιτ ειιιω φ1οτιιειω τεί'τιε

ειι: ειιτοδιιιε 1:τειτετιιι , ττειιιίετιρτειπι ωειιιι

Ρτορτιει ωιττετε τι τε , :μια πιει! ειωΒιτο

ει: εε. Γοιετιι ριιιτιωι1ω εειριεε , ειιιτιοίι:το.

οωτιιτι ετιειω ιτιερτει ριιιεετε εοτιιιιενετιωτ.

νειιιΠεω :κι τε ιιι·ειιιε., ιιιίι ρετρετιι:ι Μείω

τετ ριιινιει , 86 Γειτε ενοσ τωεωοΠιτει Ποτ

ροτιτιίιειε νιΓεετιι , ιιτ τιεροτεω Γ:ιινιιω νε

ω, τιιιι €Οτωτι-: ιι ιιττιε ι·ιοίτττιω εριΡτοΙιιιτι

Ιεττετιτ, επτειω ειιω ωάτιετιιι ιιεοοι:εω;

ται , ιι: τεειιω τιιτριτετ ε:τί1οιττιτεω , τοι ροίι:

τε ιιτιιειιω Γοι:ιτιιιω ωειιιιι νιτει οωτιιε ωστε

τε μανια τιποτε εΙΤετι Εξω τιισι , Ηιετοιιγ,

ωε ι:ιιιιειΠιωε , ίιιΡετί)τε:ιετο ιιαΕειικ , νετΓ:ι

Βοτιιιιε εεττ” τε ιιιιιτιιιε ιιι τεττιε ιιιτετ ε·

τιιωτι:ιε ωε:ιε, Ιτιισοτειοιιε ρετρετιιοε ε στι.

παω οιιιιιεω ειιΐε&ιιω ιΠιιω ριιιω_ ρετιιτιι:=
εμε εετωεωιιω ιτι ωε , ωι τιι·τιτετ, :ιΠιιωτιε ,

τιιιίοι1ε εισαι! ιιιίτιΠιωιιω ιικιιεεω ΡτεειΒιιε Γ· 1

ιωρεττεε › ω: ιιιτιε φταιω , τιε ίιιιε τε Μεμ

Ιο ιωεεειΙΙιτατιτ ωεω ιιιίειιεεω τετοιο νιτιιω2
ι Ο ωε ωιΓετιιω ε ο πιε ιιιί:εΙιεεω ε ειιιιιε Η

ωετιιετε ΓεεΙετα ιτιτιιιωετει ) ω: Ηιετοιινωο

ωεο ίιιρετεπειτι , τι:: Γεειιω ρ:ιτιτετ ιτιιἔτε

τεττι. Αττιιιε ιιτιικιω νει Για: ιι:ιεεΠο :ιΓρετο

ατιωοάιιττι Ιιοετ , 86 τιιτε ιιιτνιεπτε ίιιτιετιιτ

τιιωοτ ωειιε , 86 ιττιω ιιιιιιειε ιιιι:ιω ωετιιι

ωινι€εω. Νεοι1ε ετιιω ιιτινετιιιε άοωιιιιιω

ττιιιτωιιτο, παμε ιιιιιιε ιιιό.ιειε τερτειιετιάσ,

ιικ ΜΜΜ ί:ιιιίΐε 8ε επι: εοτιίιτεοτι [αι
ιιοτ:εω ττιετιω άοιεο ; ειιι ιτι τε , τω ι:τιιτετ

ιιιιιεε , εοιιΓοι:ιτιο 8: ίι:ιεε οιιιτιιε τιάεωτα.

τα. Ιιιιωιιιει:κιιιτ τιιιιάεω ριιιτιωπ ττιΡτι:ι τε

ειεειιτε ιτι νιτει τ τω επ ιιτ Εοττι ετήσιο .Βετ

τεω

 



τοτπ απε!ιατ Ρτα:Γεπτ!α τω!.

Ποστ δε αοτ!α ) το ο!απτο πιαιιιιπι ποπ Γαο!!!!

τπο το!εταΓΓοιπ 9 Ηοιι Γιι!ι!ατιιε οι πο!ι!ε , δ.:

οπιπ!ε ποί!τα οοπ!!απτ!α τοοιιτπ α!ο!!τ. δο!ιιε

το!!έ):ιι8 Γιιιπ, δε το άοΓοτεπτο ί!πιιι! δε οοτ

πιοιιτπ τ!οτο!!τιιι!τ πιο. Ατπ!ί! !π το υπο ι!πιιι!

οπιπ!αι δε απἱιπα τπε2. , πιο:: !π!ιατΓετατ τοτε,

απιατ!Ι!!τπα τπἰΓοτατ!οπο νιι!ποτατα ε!! , Γο!α

.ειπε ειτο!ιπ!ι!!α Γιι! ραττε ροτ!οτο τπιιτ!!ειτα

ποτπ!τ : Γε‹! τιιτίὶιπι Ιαοτγπικ ά!!!!!!απτ , πιτ

Γιιτπ 8ετπ!τιιτ τοΓοιιαπτ . ποοιιε ι!πιιιιτ [πο

8τοτ!!. ΟοπΓο!ατ! τπο!ΡΓιιιπ τΞΕΙΡ!0; Γοο! οπο!!

τατο !ατπ δε τετπριιε ιιοΡτιι!ατ, ν!ιτ ιι!!απι !τπ

Ρατ!επτἰ!!!πι! ε!ο!οτ!ε οοπΓο!ατ!οποτπ ατ!πι!τ

τοτε ροΓΓιιπιι οπο!. τιιιοτἱτ!!απ!ε ιιιο!εί!:!!ε !τ

τιιοπτ!Βιιε ι!ο!οτ τιιιοτ!‹!!ο τοοτιιτ!οΓο!τ , οιιπι

!!!ο απο!! , πο! εαε !οιιἰτο αο !ενατο τπαΒιια εκ

ιιαττε Γο!ε!ιατ. (:οπΓο!ατο, Βοπι!πο , οι!! Γο

!ιιε ροτειι , τπτοΙτιιτπ απ· ιποιιπι , ποτιιιε με..

οατ!ε ιπε!ε !ττ!τατιιε , πι!Γοτ!οοττ!!ατπ τιιαπι α

τπονοαε α πιο. ΠοπΓο!ατιιτ τιοε , πατα· ατπαπ..

τ!Γ!!τπο , ί! ειπα! α πο!ι!ε Γο!ατ!τιπι ποτε!! ρ!ο..

ταε ττια , τιιιαπι οιιπι Γετπιιοτ α!!αε . τυπι !π

!ΡΓο !τι&π πο!!:το τπαιτ!τπε Γιιπιιιε οιτροττ! .

οιιιπ Γο!!τιιο!!ποπι απι!οαιπ ιποοτοτ! α ποο!ε

ανεττ!!!!, ἔτατ!!!!ιιιαιπ α πο!ι!ε τιιατπ ππΓοιιαπι

Γιι!ιτ!ιιοεπάο ρτατΓοπτ!ατπ , άιιιπ ιποτ!!ε οτππ!.

!ιιιε !επ!το πο!!τιιπι ι!ο!οτεπι. ποΓτιιιο ο!σΓε.

τιιι!!ε οιππ!!ιιιε Γονετε Ρεττεα!Γ!:!. Ειπε αε!εο

ο!!!ο!οί! απἱιπ! το! δε τυπο πλω ἔτατ!!!!ιιιιιε

Γιι!τ, δε τποιποτ!α τπο‹!ο Ρ!ιιτ!τπππι α!Γεττ Γο

!ατ!!. να!ε , ρατοτ , δε ποε ροτροτιια ι!!!εό!!ο

πο ρτοΓοτιιιοτο , πο! ΡτοΓει'.!:ο !ιι Ποπιἰπο

το ά!!!ε!ιπιιε ρ!ιιτ!ππιπι. Εκ ποί!το τποπαΓ!ε

τ!ο το..τι.-ω.ι τω!. επ!. Νονοιιι!ιτ!ε.

 

ΕΡΙΣΤΟΕΑ ν1ιΙ.

απ (:ετν!ειιΓοτπ ειι!Γοοριιττι.

Ρυπτοΐεσπι παιζετε Μυπυιί: εα#ττυπ [Μάϊ

ε Λαέε!2.

Οπι!πο πιοοεοτν!οπί! Ατιι!ιτοί!πε !π

!)οιιι!ιιο αετοτπαιπ Γα!ιιτοπι.

Απ!! ἀοπι!πιιπι $τερ!ιαπιιπι ποί!τιππ , α!ιΓ

οπο οο τ!!ι!!ο!, ιιτ Ροπτ!!!ο! Ευοεπιο να!ο

!ιο‹!ἰο Γεοετ!τ , Παμε Ρο!! οταΡτἰπιιιπ τοοεΓ

Γιιτιιε , οπο!. Γο!ιτ! δε τι... πιο!ο!!!α ΡτείΓιιε,

οταε α!ιιτο ροΙΤε άοΓροτετ. Ιπτετ Γοι·πιοποε

ταπιοπ εποε Γοοιιπι !ια!ιιι!τ Ρο!ιτ!Γοιτ , !!τ:ετ

τ!!!!!ιι!τατπ ν!άοατιιτ τιι!!!Γο Γοπτειιτ!απι.οπατπ

οιτροΕτατο όεοτονετἰτ , τιιιοο!τμιο Κοτπαπο

π!!! οαΓ!τιιιπ Γατιά!! Αποο!! οτοδοτο οπιπ!πο

τοπιιατ , οιι!α !ιοο !αιπ Ρτ!τ!οιπ Κοτπαιιἱε ρο

· ί!:ιι!απτ!!›ιιε οοποπατ!τ , τοοοο!τατε ταπιεπ Γο

νε!!ο Γιι!ηοο!τ. Εκ οπο Γρο! Γο!πτ!!!α τοπιι!ε Ε

τοιπαποτ , Γ! α πια ε!!8πατ!οπο δε α πο!!το

α!α!σατε δ. ]ιι!!!πε Γιιοτ!τ ατ!ιποο!τιιε 8 Γοτε ιιτ

Γα!ιι!ιτ!πε οοπί!!!ιιπι οαρ!ατ.ν!άοε πο!!! Γαέ!:ο

!!τ οριιε . πατα: Γα!!!τιιτ, ι! ι!!ο! !!οοατ ,

ροπτ!Γοιτ ιιο!!οτ , οι!! ιιιιτοτ !ἱοιπαποε πιοι!ο

π! αΓΓοιιτ!τ! πο! νο!!ο, ποστ! α!!αε Γροιιτο ρο

Ρτιι!ατιιπτ . π!!! αι!ί!τ !!τοπιιιιε πιοι!!ατοτ , ιιτ

Γ”, απο». ό· πι!... απο!. 6'ΜειΕ7. Τα». Π!.

ΕΡ!$ΤΟΙ.ΑΚΠΜ Για.

@Με οπ!τπ , τ!!τα Απο !οοιιατ , οιι!ριιε οιιπι ε!ατ! νε!ιοτπεπτετ ,

ΙΙ Ι. σε

οπο!! ΓιιΡοτ!οτοε ενα!!ΓΓε ν!ε!ετιπτιιτ, ΜΗ!.

ροτ Γα:τ!οτιιτ! οπο! Μοι!!ο!αιιοπί! . δε οοπο!!!!

α!!α ει: Ραττο αιιδτοτ!τατο Γτοτ! , Ν!οο!αιιπι

:πιο !ια!ιοπτεε οιτοτο!τιιε άιιοοπι . ρτο πἱ!ι!!ο

!ρί!ιι3 ροτεπτ!αιιι ε!ιιοαπτ. Πο!οτ.5τοιι!ιαπιιτ

ποίτοι· τοπι ποπ εκ νοτο Γιιοοοδοτο. Ιω. εετ

τιιιπ !ια!ιοοατ ποιτοτ!! Γε!!ο!!!!πιιιπι οιτ!τιιιτι ,

ιιτ π!!ι!! !πτ!ε ι!ιιο!τατε ροίΓοτ, π!!ι!! ταπιεπ

.μποτ ροπτ!!!ο!ε πιιτπιπ αεετο !πί!!τιι!τ ι

!!!ιοπτεττ:ιιιο ατπο!ε&!τιιτ οτ!ιιιπ. Ε! τατποπ

!ιιι!!ο!ο πιεο ροπτ!Γοιτ ποί!:ετ τπιι!τιιτπ ποιο.

τοτε τ!ο!ιιιοτατ, εποε! Π!! Γιιοπτο Γε οΓΓοτιιπτ..

να!ε !π Ποιπ!πο , δε ιιτ τιονοτ!5 ροότιιε οιπ

πε ν!τ!, Ρο!! ρτ!πιιιιπ αότιιιπ τπαιοτα ετ!απι

δε τ!!Ξπ!οτα οοπΓοοιιιοπτοτ Γ!ατιιοτατ τιποτα!!
Β Ειτ πο!!:το πιοπα!τοτ!ο πι!. .ῖεΡτοπιοτ!ε. δ

 

ΕΡΙΣΤΟΙ.Α ΙΧ. .ι

ατ!ειιπιτ!οτπ. τ

Ρ.«Μωτ Μ ματια: με 6'πετυπωι πεἔυτ!σ.

Π Οιπἰπο τποο (:οτν!οιιί! ειι!Γοορο Απι..

!ιτοί!π5. Γ

Ροί!τιιιατιι τπαπε απο το ό!Γεε!Γοταιπ . α!!!

!οοιιτιιε Γπιπ ὸοπι!πιιπι Ρ!αο!τ!ιιττι Γιιιιοι·πο.

αοτ!ο Βτατοοτιιτπ , δε Ραταταε α!τ εΠ`ε μου.

ιι!:ιε ; οταε ἱτατιιιε πιαπο :το το Πιο, οι12ι!απι

α!!ατιιτιιε › ειπα ιπ!!ι! Γεοτετ!ιιε τοπιιπτ!ατα νο

!ιετποπτετ α!!!!ιτοτιιπτ απἱτπιιπι πιεππι. Ποπ:

ο!ετποπε ατομο 'πω ποί!ττ! τπ!Γετοτ! ε!!οπο

τω· , δε ιιοε δε !ατιιιοο πιοττ!ε οττιετε. νοτε

εοπί!τοοτ Με... Ρεθ:οτ! πιο , πιο πἰ!ι!!

μποτ τεπο!ιταε ἱπτιιοτ!, π!!ι!! Γοπτ!το πατε:

ατπατ!τιιι!!ποτπ , Γο!απιτιιιο Γο!!τιιτ!!ποπι οκι:ιο

τοτε, ιιτ ιι›ι !ιι€ετε !π οτἰο ροοοατα πιοα, δ;

οοπιιππποε οαΓιιε τ!ετιιτ. 5ιιρρ!!οατ!οποπι Π

!απι ποί!εταπι οικείο εστι!! !ια!ιο:ιε , ιιτ νε!

!!!α δυο οαρ!τιι!α !!εποπτιιτ, δε !ι!ιιο πιο ειτ

ττ!οοπι. να!ο !π Ποιπ!πο , δε ρτο πιο στα οι!!

Β νοτο !π απιατ!τιιἀ!πο απἱτπ:ε Γιιπι. Εκ ιιο!!το

τποπαίτοτ!ο νι!. οα!. 8ερτετπ!ιτιε.

ο

ξ. Ρ! Ξ Τ Ο Ι. Α Χ.

αι! εππιι!επι.

 

Β: αεέστέο Βσπυπἰωβ

Οπι!πο πιοο (Ξετν!οτιί! Απι!ιτο!!ιιει

να!! !ιο‹!!ε Γοοιιπάο , ιιτ το α!!ο

τιποτα, Γετ! οοοιιοατ!!!!τπαιπ Γοτπροτ !πνοπ!

ε!!8πατ!οποπι τιιαπι , δε ιιιο‹!ο !τιο!ειπ τει!!!Γ

Γεω , π!!! άοιπ! τοειιι!οΓεοτο !αΠ!τιιτ!ο εοπιε

ιιιι!!ΓΓοτ. δο!το-ανεο απ νοτ!ια ροπτ!πο! Γε.

οοτ!ε πο Βοποπ!οπίὶ πομπο, δε αρρ!!ειιοτ!ι:

απ!τπιιπι πο! , οιιαπιν!ε νοτοοτ πε !πτεΡτ!ιια

ο!ν!!!α !ιε!!α δε πο! αι!!τιιπι !οτιιιοπε!! απο...

τ!πτ , δε Π!! αιιτ!!οπτ!! !αΓΓανετ!πτ , ρι·οι·ΓιιΓεμιο

τειπ!Γοτ!πτ !πτεπτ!οποιπ. δ! νετ!ια !π‹!ο Γαότα

ποπ Γιιπτ , πο!!οτπ !τα !!ετοπτ , ιιτ ειτ!ί!!τπατε

Γιια Γαιιθτ!ταε ρο!!ετ , πιο πο8οτ!α οιιατετο.

πο! στ!! Γιιπι , ιιτ ι!ε!ιοο , ειρρετοπτ!Π!ιιιιιι.

Ε
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ι πτπείοπτι.

πω το!ιπιοτιιε τποπ: οποι”π , νιιιοτι ποιΤοτπ πιο

ο!ττο ποποτιιε ιπποτοι·ο ποπ τοποιπτοιπ.

@ποπ οτίι οοπιπιιιτιιε οοιιιιποιιι ει·πτιπ ιι

ποπτοι· ιποοι·οτπ , νοτοοοπιιικ τπιποπ ιποπ

οοπνοπιτο. πιππιε ποιο ιοίπιτπ πιιιιτιι οπτο

ποοπι ποτποι·ο. ει απο νοτππ ιιιιιο ίοοοτιε ,

οιιιίιιτιιπτιοιιι τποπ οτ οοπί-οΙπε οτο , ππι·τι

οο!ππιποο ι!!ππι πο πτοί:-οιίιιοπο πιοπ , πνι

τιοπιτοτ , τοτιοοπιε , πιίι ί·-οι·το τοπιποε πιο

ποπτιοποο ποπτιίιοιε π!ιοτι πιπιιοπιτ ; τοτοπι

τιιίοι·οτιοπι απο το!ιπποο. νπ!ο ιπ Ποιιιιτιο.

Εκ -ποίιτο τποοπιιοτιο :αν ι ι. δοπτοιππτιε.

ει>ιειοι.ι Χι.

ξ
 

πο επτιιιοπποτοπι οπιιοοποπι (]οτνιοπίοιπ. Β

Ό: Ραπ ι·ιππ'Μο!2.ι δ'. Ρειι·ἰ εδά Ρὶιιτπ!οπι·σ

Ιύηποπτοτω·ει ο ποσιτπ”τι· Μ.ΜΜΜΜΜ

έ:: Μάιο:: β:: ι.·ιυπωίΕ.

πωπω Οπτιίιοπιιοτο ππττι Πανιω

ο οπιίοοπο ί-π!οτοιπ.

Ρποιτ πιιιιιπ ιτππτοπιτπε πιοπ ο· οτ νοι·οτι

ίοτιιιο ιποιπιππι , πο πω πτπ ιπο!οίιοε. πιο

οπιτπ ·πιτπττιπ ιπ πιο ποτιονο!οπτιπ τοπ δε πιο

π Ητιτο>ιο!οο ,ποιππιο πτοί·οδιοτοπι οοπι ιιιιιο- Α πιτοτοτπ πι , ο ιττοποιίιτιιε ποπτιί·-οιτ πιο οι

το πτοπιτιποο πιο πιοτιτ πτπιιποπτοε. δοπ

π!ιοπτιοποπι ιιοποο πει το πιιττο , ποπτιποι

ποππιιο τοπιποπινοπι οοιιπ·πιε οίΐ·τοποπτπ

οοτπ πτοοο.πο!`ττπ , δε ιτπ οτ πιινοττπτ ποπ

οππι τοπι νοποιιιοιιτοτ ππποτοτο δε ιιππιτπτο

:ιο πτπτιπ πιιπο!πτι. νπ!ο ίπ Ποτπιπο δ; τις”

οπο.

 

ΕΡΙΣΤΟΕΑΧΗ.

πιά οοιπιιοπι.

@ο :πέσω Θταοπω.

· Οτπιτιοιποο (Σοτνιοππ οπιπ:οποπτοποε. ο

Α!!οοοτοε ποπ (.ιτιοοοε ιίιοε το οπ το ποπιπ

:πιο το ποιοι: ποτοοπι,ποοτι Γοι!ιοοτ Βππ!ιοππ

!οππτο ππποοτιπτ , ίινο οι: ί`οτιτοιιτιπ πτοπτιπ

τιιιιοτιπτ πιοτιοτπ τοιιοοοπτιι (Μποστ πο!!οπι

πιποι·οίίο , πιο ποι· οοτιοι!ιοπι. (:οπί!ιππτιίιι

πιο ποεπιιτ , ποιππτπ ι!!ο πι; το ποίοιτο πίπ

τοπτοε , ποποο Γοιιτπ πιο ποτ οπο ποτιο

[επί-οι·ο οοπτοίιπτιτοε. Οτπτοπτ οτ το πρωι το

ποτ8πτοπι , πο ιπίοπτοε ιιιιοίπιοτιι-οπΙιιτπ

πιππι ππτιππτοτ. Νοίοιο ποιοοτπ πο τοπιο;

πιο οι οτ οπιποτ , ποποπποπτιι ποτπιιττοπτ , Ο πιο ποιτιποππι ποιοπτιοιιι Ιοοοτοε π: ; δ; ιιοτι

ποιππο οοπι ο ίιτ ποιοι· τοιιε , οτ νικ ιποι·ο

τοοπτπ ποτοιποτοποίιο νιιιοπτοι·, δε ιποοπι

πιι!!π οπτιοτο ποίπτ ποιοί·οο ίπίπιοιο , τππιοπ

ιίιπ ιπιτποιιιοπ ιποτοπι ποπο ο!ιοιτ,δε νο!ιπι>

πο!ιτιι , ο!στοιιιιιτ ππιτιιοτπ. Πτιιτ τππιοπ,

ποπιιτιο ιτπ οποε οι , ιοι·ο πιοο, δε πο:: π

πιο τοποιτοτιτοτ , ποιποε πιο πιιποε ιιιοποοε

ποπ 5 ιπ το οοτιιιοιππιι τοπιο οποιο ποίι:ο!π

ω,. τοπιο πποίι:ο!πποτ ποιιι!ιοπι , οτ ιτι το

@οπιιτοπι ιιππιιποπτ τπιπι Ροττοε

ο!οτιοοε Εοπιοποππε,οπτάιππ!ιε ποίιτι ίππιξ.ιι

Ροττι πό. νιποο!π πτοπιτιποοε,πτο οοπίο

πιτοπτιο οπποιιιοπτιι ιιιττπ οινιτπτοπι ποιοι ,

ποτοίι , οτ ττιππο τιιιιιιιιοε , ι!!οπι «ιο Γγιιοτιπ

Ωοπίιπιιτιποπο!ι πποπιιπ νοτππ ίοοιίΤο ποιοι

τιοοι·οτπ ποπτιποιε. Οοι·τιοι· ιιιιιοποτι οοι·πε

πο, τιπιποο ππιιιποπτο ποτππιιι , πο ιιοπιιπ

πο: ποίιοι· ιοίι:πιπ ιιιιιιπιιπτιοπιο οποίπιπ πιτ

τπίπε οι: τππ!οιιιοι οοιοιπιππι νοτπιε ππθ:οο',·

πιο ιτππ:πτοτ , ππιιττππτποο Γο!ιτοπι ίιιποπ..

τιιοπι. νπ!ο ιπ Ποπιιπο. Ε:: ποίιτο πιοτιπ

π:οτιο ΧΧΧ. Οδτοπτιο.

 

επιπιοι.Α Χιιι.

πάοοπιτιοπι.

ΗΟΜ δ πω πιο πιο δὁτΠοΠἱΕω· Ε!ω "Με Β 6'ουιΜΜιίο: οι; ΜΜιπιω/Μι·πω »σπιτικο ;

πιιτοπι οι πιιππι οοπιπτιι οπίοποι π δε ποτοιιι

πτποο πτιιοπτοιτι οποτππι ιπ οπττι τοτπ οοπ

?πιο ι Γοιι ποπτπ ππτοπι ιπ ποο ππποπτπ

οοπιπιοιιιτπτιε πιο πιιπιτπο πιινοττιτ , δε οτο

οι ππποι·ο π!οτιτποιιι , ποιππο ποοτπ ποπτι

πο οπτιιπτποιπ πτπιττπτοτ , πο ποτποτοο ποτ

τπο ιππαι·οιιτοπι. Α!τοτοιιι οκ πιο !ιοοτ νο

ι·ιίππιοτιι ίιτ, π!τοι·οιπ οοπι πτ !οτιπο π νοτο,π

οιο!οπ:οπτι π!!οππτο ιτιοο πο!ιιι , δε πιο ποπ

τιιιοι πτοπιππιιοττι άοποππτο, πο ποτπτοτ πιο

οιποιοπι ιιοττοδιπτο. Ετ οοπι πνιτιο ι!!οτπ

-νοτι ποπ οοπιποτοπι οοπιππι , ιιοποο ποίπτ

ποτ οποτπτπ τποπτπ , πιιιπ τπτο ποπτιποι οοπ- Ε

8τοιιιοτ , πππο τοτπιπ πτονιποιππι ίι:πτοι οιο

ιοππτο ιιιπππτιοπι τοπο..ποπ ποιειοτιι οποιο

!ππι πιπττπποπτ πιοπτπ , ποοπι οπ οποε οπο

ιιοιαιοι , νο! ίοοτίοπι νοΙ τοοοπι ππτιτοι·

ποιοοπι:!ο ποπτιποοπι , :οι τιπι ί·-οττπο ποιο

!ιιιποοπε: πιιπιπ οι·ο ίοπιι·ο ιιιπποτιε ποιο

τιοτο ππιιπο νινπιπ, δε ιονοπι ποί”τι·ο ίππο

πω. Νοίιι ποππι ι·πτιοπιιπιιο πτ οιοίιό.οτιοπι

ποίιτοτπ, πτπιιο οπτι:!ιππ!ι ποίιτο ιΡο πτπτοπι

Μέ ό· 6'πετο.ι·.

Οτιιιτιο πιοο Ποι·νιοιιπ Απιπτοποε.

Π: ππιιποιπ οοτιε πιπτοιιιοιπ ιππικ

πο: !ονοιπ , νοοππτιποε δε πιο ποιποπιπιπ

ποοοίιπτιο ποτπποιιο!ιε , οτοπιοπι ποιο , ποπ:

ποπτοοτ ποτ ποἱιιποο πιο πιπιτοτοε. Εστω

ιποιιιιο τ!ιπππτιοπι τοπ: ποποτιοτπ πο!!πτοιπ

ποίιι·πτοτπ , οτ π ποπ ποτο!ι,ιπ ποίιτ.ι ππίοτι

τιπ ποι· !ιπποπιοτπιιι ττπιιππ;ιτοτ, οτ οοτπ το..

οποιο, οοπποξι:πε ιτινοπιππι. Ηοιοπιιοιιι ποπ

πτοτπιειπππι·οε , πτποο ιιιοο οππι τιπι ο τοπ.

τοπιο πτονιποιπτπ τιο!οππτο ιπΡτιτοι , πτοοιοπι

τιοπιτοπι ποτΓο!νοτο ππιπτοε. $ιποπ οτιτ πιο

πιίοιπιοπιιιε ετπτιε ί·-οι·πιππτιπ ιιιΡΡιιοιιι0°,

δε πππο τοπ ποπιππιτπτι οοιιπιιι, ποαί-ο , πο

Βι·πνιτοτ ποτπε , ο ιιιιοππππι , ποιπ τονοτπ

ποποο οοι ποτιπιττπιπιιοποτιοπι ππ!ιοο. Μοπ

οποιοι, πποππιιο πιο οτιτ οπποι·τοτιπ , νιοιίἔ

πιπ οτ οποιο νοποτποπτοι· δε τοπιο δε ιοτο

οπτιτπτιε.οΗιππιτο. Ωτ:οοοι·ιιτπ ιπποοοπτιππι

πτπ:τοι·ιτο νοΓποτι τιπι ποτ ιιττοτπε ιτιτιοιιι

:μέ -_-`_ φ

 



ο

·ι Η Ϊ

ιιιοε ΡοοτιΓειτ ,Γοιιτ:τ ριεττττιε ιιιτιεοτιι:ι ἀε

οεεετ , οοι τενεττι οτι:: τιοοιιοο ττοττω το

εε τε νετικι Γεειτ , ριοε τ.ι_εισιτο Ιοεοτοε οι ,

τοοτιοτοττοε ιιοοεΓιτε.τιε εκεειιιτ. ι)οο ιιιι ιε

οειτι ιιο€ο:τε οοιιττειτ οιιιιι νει ιοτειιι€ετε νει

ιοοοι Ροτοετοοτ , τετοιο ιοοοεεοτει· Γοτιτ

ιοεοτοτο Γε ειιΓενετε.τ , οεττοε νετοει ιο ειιτο

τοοτιοτο ετιιτιιτ , οοετο ιιιε τετοιιτ. ()οτοττιεο

τιο ιιιοε τοτε τ1τττττττοτττ το2. νιιιε ιο Βο

τοιτιο δεῖ οσε τιιιιοε. Εκ οοιιτο τοοοετΡτετιο
τι. το. Νονεοιιστιε. ι

 

Εττετοτ.Α Χττι.

τ.τιεοοιόετο.

@Με έίΖι/&Αν!ιτι:έσπε.τ τυπωεπέα. τ

Οοιιοο τοεο (:ετνιεοιι ετιιΓεοΡο Αττι

ιιτοίιοε.

οττοτττττττι ιο νου. τιεοεοτιοοε ιιοτοοοο

τιιοτε οεεειιιιτιο εεεοτιοτο οι, οεοοε τιοΓ

Γοοιοε τεοιΡοττιιιιιοε ιοεοτοτοοτιιε τοσο ,

τετοροτιιιι:ι τιοοοοε ρωτάτε οοο-τεοοιτετε,

οτ Ρετει οοι'ττει: ττοιετιοοε εοοιοιτιτοτ , απο

οορεττιττιε οοοτοοοιειτο ιτορτοιιιτειτε οιτοιοτο

ιιοτιτοιιοτοοι νειτ:ττι εοερει·ιττιοε , τιεοιτιε ,

ουτε :το οτοετοετο εοοττοτίι:ι Ποτ , ιο ιοεετο

ρτοτιεοοτιιιοε , ροοτιιιειε Γοτοοιι ειετττεοτιο.το

ιτοριοτιιτε Γιιιτοιτοοε , οε @τι οοιιιε οιιιιτε

Ρτιτοτ·,οεο το οτι ρετΓοινεοτΙτι τιτιιττ·ιοοτιοτοτ ,

(οτα , οτ τιιέτοοι οι , ρτο τιοτιοοιττττε Γιο, το

οτοοικιοι Γιτετιοτ ι εεττιοε οοτι ροιιοοτοε.

ιττιοοε Γορριιαιτιοοετο απο Γεειοιοε,οο:ττο

τ:οριτοοε τι τιοτοιοι οοιιτι Γ:ιοδτιττττε ιι€τιιιτι.

Βετο τετο εοτοτοεοτιο οι: τιιττοιιτιοοι τοπ.

@τα εοιτο ιιοοιιτοτ:2 Γοοοεοτι τοοοετε , νε

τεειτ οε ιοεοονεοιεοε οι ιιιιιοΓοιοτιι οοοε ιοι

ροοετε , τ:ιτττεο οτα ιτοτττ:ιοιτειε τυο , οτ οπι

οι:ι Γετε τ:τιεοτ ιοτροιιιΒιιιτι τιε τε Γρετιιτε ετο

τιεειτο. Αιιτιτο ιτεοι Γορριιειιτιοοετο ιοτιοιεεο

:ιτε τοοοειιιετιι οοιιτι οττιιοιε τειι€ιοιιιιιοτε

νινεοτιε οτιττο , οτ ατο Ποοιιοτ.ιιιοι ο ροοτι

ω: , οιίι οιτοιοοι ιιτ,εοτεε. ντο δ: οοε του

εε. Εκ οοιι:το οιοοειΡτετιο ιττττ. Νονεοιιιτιε.

 

Εττετοτ.Α κιν.

το εοοπιεοτ.

. π Σαου!ίσατ τι: @οι πινει/Ετ: τω” .4πτίκτυπ

?οι Μαιώέινι ε.τ·Ζέτύπ ,αυτοι τουτο/τε

α'ιάτπίπ.

Οτοιοο τοεο (ΪετνἰεοΠ Ατοιστοιιιτε.

νιτ:ιεο ττοιειετο ττοειοι ιιτο ρτιτοτο

τ:οοιιειεττιτοε , οοειτο τοοιτοτο ιτορτοιιοε ,οοι
οοεοοτιτοττι οτεινιΠιττιιε ι τιιοοιιιιττιιΓοοε ιτε:

8οτιιε οπο ετειιτο ιοτει·ρειιετο, τιτοοε ιιττετιε

οιοτοοτιετε τιετοειτο, 8ε ει ιοοετ·ετε, ουτε οοτι

Γοτιτ τε τιι€οτι >_ρετ ειιοτο ιτ-τ.ττ6Βτ τ:οοοοοτιε

. τιοΓΓεοτ τ Γτιτεοτ , δε ιρΓε ιιττοε ιοιΡτοοεοτιο.ττι

τοεττιο ιτοτοοτιιεειτο εκ Γιτιοειιι ΡτοΓεξιτιοι τε.

τ Ρτειιεο‹ιο , οεττοε τιιτοεο οτ επ τιειιιιιιτο Ρετ

Ρα. Μπέρι. ό· Με». εοφ!. Οσί!τόι'. Το”. ΙΙΙ. -

ευτεττοι.ΑιιοΜ ττττ. το.

'τ:οοτιοετιτιο.τε ιιοειοι > οε εοτοτοοτοε εοοττει Α τοιττιτ εοοιισιεττιτιο ιιιιοιετοιτ:ιτιτ τοστ , Βιοτε

'7Ό

νοιεοτἰτεττοε ιο οτε Γοοιτοττ: , 8: ΡτοΡε Ποεο.

ι:ιτιε. (Σιιτιττιτ εοιοι ιιιτι οοιι:το τιοτιοοιιιιοιτι

δ: ρεοιτοε ιοιιοι , ττοα ιο τε ετττεΒιετ Γετορετ

ιοετετττεοτ:ι Ρετειριεοε, 8: :κι Γοοοοοτο τ:ιτοτέ

πότε , ιοττττι Αροιτοιοτο τ οοιοιιι τοιετιιτ , οτ

τοε οτι οτοοιτι τιε τε ροιτοιτιοτιο δε Γροτειτττιτο

οοο Γεεοε εε το τοε ιρΓο ιιοιτοτιτ , ιτε οτ ετοι

τοιειτο το:ττο ειιΒοειτιοοετο , οι: οιιιιτε Γοτιτ τιι€ε

οιτιιτιε , οοιιτο. νει τοιοιττι.τι το Γε ρεττἰοετε
μια:: ,ι οτοΓεδι:ο ειιιοιτ. $ετι οοιτι εΒο απο

ι οιοιτιε ‹ιε τε οιιοιοτε οεεεΠιιτιο8τ τοι εφια

τεττιιιιοοι , οεττοε τοιοοε οοττι Φωτο τοιιτιθ

(ὶοτετετο οοιιτ:ιτο οτιοτοττοε εοτοτοεοτιο με.

Β τειτι τοπ. Νιιτἰι ττε$ετοιΠ ττοτιςτιοττωττττ

τιοοετιιιιε , οτε το; οοτ τι ροοτιθεε οετ1τοττε_

(:εττε ο ειετοε Ατετιοοε ιοτοετιιτοτι οι

·οοιεττοειτο τ:οοττετ οοιιιο 8: τοιιιτι οριο:τοτοτέ

δέ Γεοτεοτιει ιο‹ιε ιιιτει τιιιιιοιτ τ τιει:ετ ;”οοτι

οτι εττεττιτοε , ειιιοΓττιοτιι οοε Γοτοοε, ιτι Δε.

ιιιτοτο Ρεττιοετε,οοιτι οεττοειΡιι ει: εο τοτε.

ετο:ιοι οιοτοσ.τι Γοοτ τ Γετι οοο εττετοτι:“ 0.11·

ιτ:τττοε Γοινετε εοειτοοτ, ττοοτι εοοιιιιτ τι οο

το οεττοιιοιτειοι τιειιετιι: (Με ο τιιιεειιτοτ εο

τιττοτι οιετι οττιοΓοοε τιεοιτα,ιο ιιτιοε τιετΓοιο

τιοοετο αιττ6τωτ οοοττετΌρι$ε ττττοττοτττ εΠε οι:

Ο τιιιοΡετεε :τοι τιτο τοτε Γοιοετοος τιεοοο οτε.

νεοτοτ, με τιιτιοτιιιοε Γοιν:τοτ. Πιεοοτ εοἱτο

ιιι:οτι,οτ :τοειιο,8ε τε&ιιιιοτε το οοιτιετο ρτοΓε

τιιτοοτοτ εδώ ττοοτΓοοι πιο :Λο νετο οσε

οοο Γοινιτοοε ετοοει το ιοτε τιει3οιτοοε τ ιτοτοο

66 οιττο ιτοοειτοτο οιοτιοοι ιετορετ Ρ:τττεε ιτο-τ

Ρεοιιιτοοε , ειτιοετεττοε τι οοο εττεοιτιε τοοι..

τοτε ρεεοοιτιε ιοτε οοιιτο ροιΓετοοε , ο τω.

εμε: ττιτιοοεε Γοοεττιεοιοοι νεοιιιοτ › Μ?

εττιιξιοτιιτο ιρΓοτοτο τειι:ιοτοοιο. @οι ετἔο

τει.τιοοε τ:ιεισιτοτεε ιο ιιιιτιε το Πιο ιτοττιο ετο

τιτ τεττοττττω , ττοι ετετιιτοτεε νετιοε Γοτοοε τ

Αι: ισειιε 8: Γειοδιε νετεττι τετιιιτ:ττοτ , οοπ :το

Γοιοτει ίιοτ , τιτοιιιιτε οοιιιε ρεττιιιιιειιε Πτι

δε ετετιιττιοε εεττο Μπιτ ΡετΓοιοττι ,τρια οε

τοοε οοιιτι τοοτιε οι , οσο Γοινετε τ1ο:ιτ τοι τιοοτιιιιιιτετ τιεοετοοε , οεττοε ιιιι απο Γε8ι.

οετ ειτοδιοτεε Γοοτ , οτ ιιιτ:ετε Με ιο τεοε·

ιιτιε Βειπτετε ρεττοιιιιΓε ροττιοιιι Ποτ. Νε τ

οοεεΓο , ριιτιεττοτ εΙεοτεοτιιιιτοοε όοτοιοοε

Γτοοετιιτ:οτιοοε οιιιιι τιειιετττετ τιποτε ιτε το..

ι:οιο εεττ , τοειοτιετοοε νοκ νοτ:ιε οτιτεοιο ,

- νει ιιττετιε ειτ:ιδιοτιιιοε ιτοροττοοιε , οτ οοι5ιτι `

οιιιιι ιοΓει`τι ιιοτ , οεττοε ρεττοτοεοτ οοιετετο

οοιιτειοι. Ωτοτττωωτοτ τ:οοετο οοιιττττο ιο

τωττοτττ ειτινετΓετιι , ττοΓοοε ιιιιεοτιοε νοστα

ισοοτ, ττοοτι οο&οτεε ροτιίιιτοοτο Γειοοτ , Πτ

τετε.ιε ιοιιοοειιιιιιοκιτηο:τοτοτο Γοιτ ιο ττοι:ιε

τοτττ3εωτ , τιποτε ιο οοΓιττιτο ιοτοτι:τοι επι

τιετ _, οοοιι ροοτιιιει Εοοεοιο ρτο ιιιιοε ιτα

οοτε τττ%εττωοτ. πιο εεττε ττοοτι οοο το.

ο νεοι οτοΓεοοιτοοτ , 8ε τοοιτοτο ρτοιιτιιιιιιει. '_ >

Νοιιττιτο ιττιοε εεοΓ.ειτο του: ριετ:ιτι Γοοττοε

εοτοτοεοτιεττοοε , φωτο 86 ττοιει @Πει δ: οο
ή Με. ειι , Γονετε εκ τοο ιοιιιτοτο ρετεεε. Ηετ

εοτετο ιιττετειε οοιιττιτ 8: ειοτοἰοο τοεο Οοο

τ:οττιιεοίι Με , τ:ττοΓ:.ιτττοοε τΡοττττ ιιιι στοα

Εἰ]



7: Αινπ1ὲπ6ο°ε :ί ::Απέ:1:πιΕΝειε ε·

`.π
πρι:: εοιπιπεπὸποἰε, ροπ:ἰΙἰεἱοιιε απτο: ί·πε- Α σποτ, 86 Με:Με ποπ ροί:πΙε: , ρε:ἰπεΙε

Βε:ε:Ξε , πε πα ρπ:ἱει:ιι: ορρτἰτπἱ, :μια πι

νεπε νεΙΙε ρταπ:ε , πὶειοτιτετπυε ρ:ποἰρπα

Βεπἱ8πἰ:ει:ε τοΐεπι1ε εθ.Αάεί: ιποάοππιτε

εκπίδ:οτπππ5ξιπθ:πε ποιπἰπε,εειιιοἱ·ιἰείιε Ατο

:ἰππε , παπι :πιο πω: ΙπίΗ:ιι:ἱ , ω: ροτείΐ: ε::

ιππα!π:ο ροπτἰπεἰε ἰππἰἱσετζ νἰν:ε νοεἰο οτε

επΙο , π: πω” ει ποἱσἰ5. ν:ιΙε , πιἱ παππ

:ΠΕπιε άοιπΞπε. Εκ ποί::ο π1οππΙἙε:ὶο ίππο

τἱ $πΙνπ:ο:ἱε. Χν. Νονετπἰστὶε.

 

Ε Ρ Ι δ Τ Ο Ι.. Α Χ'ί.

αἱ επ:ΕΠορπο:ππ1.

·.ΜΜΗ ή βια: μα.: έ||θωιπ:η: ερέ/2ο!α::

συ:πωεκα'ωμε πεἔσιἰιϋπ Ροπή Ηῇωπέ

:!ε›·ὶ‹:ὶ Ι.εέέσπευβ:.

Οιπἶπο :προ (ΣπτΠΕορποτο Απποτο

ύπε. ο

να ροΠὶππ ποπ ππτει:Ξ ἰπΠειπ:ὶπ;π :ιπιππ, "

και:: :πω οπππἰει :επι ί:ικΠοίε ἰπαιἰτἱε , π:

πἱβ π1οτεπι 8εταπι , 0ΒποΧἰπιπ παο ίπτπ:πο

.ἰιιἔτπ:ἰ:ιιὸἰπὶ5νἰ:ἰο τεεο8ποίεπιπ. Εεεε ε

επι:ιιτπΈπτπ:πιπ , α: Η τω: ρτεεὶΒιιε ειππιιε

:ετ ροπ:ἰί:εκ , ἰιπτπο ετπτἰπε οποοπε. Νοθ;Ξ

.με νεΙππ , πιπά :ειεεπιπ. Εο οι): επάεπ:ίπε

τετπὶρἴειτπ εοιππιεπόπ:πιπ πο: ευρώ , :πιο

ἰρίε ῇπνεπὶε τππΙ:ιιτπ εοπίἰπὶ: επΠπ , 86 Μπα

ρτοΐε&πι·πε πεπιιἰΒο Μ: πενειι·ε ορετωπ

ιπεει:π , π: πεεείΪπ:ἱο , Η εΠεπει:π , 86 :παω

ἱπ Με :ε ρει::εε :ε πίΓιππετε πρωτα: , 86

ΓπρρΙετε άε:εξ:ιιπι ποί-επ:ἱιε πιεεε. να ίπ

1)οπππο , 86 πο: ρε:ρετιιο αΠ8ε , απ :ε :Π

ΗΒἱιππε ρΙπ:ἰτπιι:π , 86 Μο εοτ:Πε πωπω:

Β ΐονετπιιε Ιιοἴρἱ:ἱο. ΒΧ ποί:ι·ο τποπιιΙὶε:ἱο

Ροπ:ἰε-οοπι. ΧΧι. Νονειποιἰε. ...

 

ε:: ε το π Α Χν1.

αἱ ειππάετπ.
-._

Λίέμα: εἰ ωἰ::ὶ6 ερΜοίω5 έ:προ·υύαΙ92ε ω

πα/ἰεπἱσπιπι «Μουσε. ^

° Μὶποίἱπε £Ιι:ὶίὶορποτο ρει:1·ἰ π: Πο

τπἰπο παπα:: Γει!π:ετπ.

Προ: ἰπερ:ἰ:ε πριιά :ε , μπει· ,° :1πειπάσ

πἰππρ_ερὶί:οΙπε ποί::ειε αππεε , ποπ :παω ο :ρπό.επ1 ἰπερ:ὶ:ιτπτπ ποί::ειτπτπ ειππο:ε εαπ:

_8:εινὶοτεε 86 όε τ ε ω. επτ:ΙΗειπαππ ρἰε:ει

:επι ρε::Ξπεπ:Ιοπε π:ςεπ:εε : νε:ιιιπ ε.:Ποιο

:εε οποοιιε) 86 πιω ίε::πε ἴε:ἰπ:π εοπ:ἰπεπ

τα επρεπε :παο ΙϊαΠο , π: πἰίὶ πεεὶρἱειε ,

νεπίπτειπι ρεπε ίεείΠε :ε ριι:εε. ΩπἱεΙ ὶπ:ε:

Με ί':α:πο.τπ Επ:εοτ κά:: ἱπνεπἰο , ππεἰρἱ:ἱ

:ερ:ιιε , οτππὶιι ποί:τ:ι :απ ίοΙε:τε: εππιιἱτἰε ,

π:Πεετε αραιά :ε εκἰίὶὶιπεππ , ΊΙ12ΙΠἱΠἀΪἔ0ὸ

π:: :πἰππίοιιε εχροΙἰ:ει ἰπεζςε:ε:ε πι1:Ποπε :υἰε.

δε:ἰρΠ ερἰίὶοΙειε οικιίαιππ όε :εποε Γε:ἱἰε ,

ραπ οποππιπι ::ειπΐεποετε πιἱπἰιπε οτὶπιπ

απ, πάτε πεε!ππι οΒίὶἔππ::ιε πιἰ::ο, π: Π ρΙ:ι

Ο'

α'

εε: πππ:ιιτε ρ:ΞπΓοπειτπ ππ:::ιπ:ππω! :μια πε

ΜΜΜ: πω: :ι·:ιπἴε:ἰοεπὸπε επ:εε,πε τε:πἱ::πε

αἱ π1ε , ίἱνε πωπω: ρτοί:ε&πτο αἱ :ε παπι:

ρτἰιππιπ ΙἰεεΒἰιτ, απο απατα ἰἔιιοΓεπε πω

ίἱἀιιεἰεε τπε:ε , παπα πε:πο :ειπε ρ:;ε:ε: υπιππ ο

άμα επ: :επιιἰτετε ει!) Με αἱ :μια άείΗπα::έΒ :ε εΠε: , παπι νπιιἰ:ει:ἱε απ: Ιενἰ::ι:ἰε ἰπειι- ο

πω: ::οΒοτ,ι1: νππἰ:ει:ειπ :ε::πε Γειρετε , π: 86 Βιι·ε::Ε: πιει·Ι:ο πιιΜεπι , πιπρρε.επιπ :ε πο

:εάάε:ε,επ :εε νἱἀεπ:υ:, 86 8ι·εινε ειπαμε π» :Μπα :ε:πτπ :παταω δ6 ε:α:ερ:οτε:π ἴεεἰΙΐε ·
επε!ι1πι:πιιιπι1οΠ:π :είο:ππΞόπ: ἰπ:επ:ἱο , πε Μπα:: ; άεεε: επἰιπ ποοἰε πο: εκεἰρἰα: :Πε-= ν

Η οϋΓεππἰιτππ , Ιενεε: Η οοπί:ειπιιιε, ἱπἔι·:ι:ἱ :ετα ἱἱνε Γε:ἰρ:ει :ταπΓε:ΗΜπ κι

νΞάεειππιι:. $εά επἰτπ ἰίὶἱπΓπιο:Ιἱ :ἰιποτΞε εεπι- Νεεο:ἱιιππ Μα!. ππἰεαΜ ρ:ἱπεἱρ:ιΙἰ :πο

δε, παώ ΓεοριιΙἱε οπἰοπίὸπιπ :ι·ππΓνεὸ:ι:ἰε: πέιί:ε:Ξο εεεΙείἱεε, α: οπο νε:οει πποιιἰιππε·έ

:πειΙπἰρε:ὶε!Ξ:ειτἱ ρπόο:εκπ τπειππ > παμε 86 εοτπ:πεππο ἀἱΒπει:ἰοπἰ πω. Νεοπε νει·ο νἰ- '

:παπά εε:ε:ρε 86ειριιά :ε ἰρίὶιτπ ειπαμε ἰπὁἱ- άσο ρ, απ· ποπ :Μπα θεά , ρτεεεἰριιε απ:: ο

:επ:ει:ιιε ἰπεοιπιπαἰο. Ν:ιπηιιε , απ:: π:

- ίε:ἱρ::ε (πο: πο :ιτπἰεοε , :πάω παρε Ιππροϋ

το: ρ:οεείΐε:Ιπ:,πεοριε πΙΙπτπΙΞ::ετε:ιιιπ ε

:*ιρΙ;ι: ρεπεε πιε :εΗ:Ιπιππ Π: , ποπ ροίΐππ:

νο:ἱε :Με ποίοιιε ::ιροι·ε :πεσ Γπ:ἰεΕειεε:ε ,°

π... ,

ε:: εκειἔἰτατἰ, παπα ιπἰ:πΒἰΙΞ ΒεπενοΙεπ:ἰ:ε ἱπ

:πε πιο: ρἱε::ι:ὶ:1πε άεεΙΤε ε οπο: :παει ρω

ίεέ:ο πι, π: εἰ πΠπΙ εεεεόει·ε ροΙΤε νΙάεπ:π:.

8:ο.::ιΕ οιιοοπε Μερα: ποίΗπ :ΕΜ αι:ιπάο πι.

ἱ::ι νἰε ὶππο:εΪεε:ε. δι1πυ.ε ἰ::ι:1ιιε ρεπεπε

ρ:ἱπεἰρπΙἰ ιποππΠετἱο ω:: ποπεί:π περίτε

:ἱο , ἱπ πο:: :ε:ποτειτ: ρ:ἱοι· ροίἱὶ:. (:ε:ετππι°

ερωτώ εειρὶ:ιιΙο Βι1:€επΠ 86 Β:ὶ:οπο:ἱεπΠ
απ: πω: ππἱοπεε πονετἰ: ἀΙἔπει:ἰο :πει π:: Δ

86 ε:ετπὶ:ἱε ρπ::ἱΒι1ε 86 ππὶνε:ίἰε ο::ππΞε ρ::ἰ:->

απ ππιἰειππ ερὶίὶοΙπε ποΙϊ::πε ,παω πι:ι]οτε:π πω: 86 πιοπειεπἰε πειτε τποΙείΈπε , π: πἱπΠ

' ἱΠε_πιιτπε:ιιτπ :ιΙἰἰε , π: :ιΙΤε:ἰ:, τππτυοόε:Η: 3 ΐπρ::ι. ΙΙΙ:ιὸ εαπ: ἱΒππνε απ: ἰ:τει:ἱοππὶ›ἰΙἱ:ει·

86 :εΙε8εε, 86 Η απ:: ἀἰεπειε ῇπὸὶεπνετἱε) απ:: °ειΙΙεΒππ:ἰοπε ει ἴππἀειτπεπ:ἱε ο:ἀἰπἰε Μ: αο

ἀἱἔε:ππ:ιπτ π: εοὸἱεειτπ. εΠἔεω εε:ετειε εαπ πιιΐτετἰει Με ρετ:πειπΠΙΤε Γερει:ει:ει,πτ εοπὸἰ:ε

ὶΠε :εοερε:ἰ: ππΒἰ:π:πε.(ἶοιπππεπεΙο ίὶιπι- Ϊπετιιπ: ,86 εΠε :ε:πε:π:ἰππι νεΠε ππἰτε 86

πω :ΙΙΙἰἔεπ:Ξα: :πα Ρε::ὶ ΗΞΪρππἰ εΙε:ἱεΞ Ι.ε- άίνετίει εοπῇππΒει·ε , ειπα ρτεεεἱρπε ππ8ιιΙ:ι

εποπεππε 86 ρ:ορἰποιιἰ επ:‹:ἰἱππΙἰε πεἔο- :ποππίΕε:ἱει ΐε:ππε ροΠεειπτ ρ:ἱνἰΙε8ἱἰε ρω

[Π τἱιππ (σ) , π: Π θεά ροτεί:, ρο:ε:ἰ: επτειπ , Η ρτἱἱε , 86 πεεεΠε ίἰ: :με ππἰππ:π: ιποπειΓ:ε

:παπα ορετεππ ρτεείξὶ:ε:ἱε , πιεσε εἰ μαπα. :Πε εε:ετἰε άείετἱ , ω: π: ἱπ εἱε ποπ Π: ΜΜ

(.Ξε:ε:πιπ ποπ ἱΒιιο:;ιε Μ ει·π:ππι :Με εεπ·- :π:ο:,οΗἱεἰποιιε ἀὶνἱππὰείἱεπιπ:,εοπ:τπ εοπ

:Π:οτιιππ τπεπ:επ1 86 ἱπ:επ:ἰὁπε:π , απ π:

απο :ποπιιίἙε:ἱπἱρΩι οτἀἱπἱ πρρΙἰεπε:ιιπ:,

π: επΙ:πε Γ:ιεει· πι εΞε ρετρε:πο ν3εε:ε:. - - ·

- ΟρωΒ:ι: Με εειποπΞε::ιιπι ἰπ Πω εΜτοτε, ρω απο σο

ιιπεπάο ΛιπρτοΙ.ιι :φαιά Πιιππιπιπ ροπηῇαφ εαπ." π..

πετροιιεΒετ.

ο



7. .οι.ιιιοτιοιιπ Με. πι- ο Η

@οι Η ιιΙΙοποτιιι· ιπ πιοπιιίτοτιο πι :πιο νοΙ Α ιιιιο&τιε πιιιτιιι. @πιο οἑο νοιιιιι ιιοοἱρο

ττοε ιιειΒιτιιπτ ίοΠ ποπ ΡοίΤο τοπιιΙοτιτοτ νἱ

νοτο , πο ,Ιιπιπΐπιοπι πιιοπιιο οοπίτιτιιτιοποε
οιοΙιπιε ειπροπιιπτ , οτίι ποπ ιπτο.<ιτει ι·οοιιΙο-ο

το οΒΓοινπιιτἰαἰπ οοτοτποπἰἱε (οινοτι πι οιε

ποτά , ποιο τοιποπ Γιιπτ ωπιπιπιπ οτιιιιιι

ιὶπΒιιΠ ίοι:νει.ιο ροπππτ. Ηιε ριαΙιιτοτιιπι πο
ο ίττοτιιιιι ιοτιοπιππε , τοκοι· ,οοΠι , ποια νο

.το δε ρτοπιιοιΙοε νἱΓιο Γιιπτ. ΡΙοοιιιτ πιο ποπ

ί·-οτι:ο τοοιιιπ ι. Ριιτοτ . ιιτ ποπ οποτ ἱἔιιοτει_τὶΒἰ

Ξπ πω: πιιοπιιο πιοπε ποΠ:τιι. νιιΙο ιο Ποπιιο

πο , 8ε πω ροιροτιιο οπο. Ε:: ποίι:το πιο

ειιιίὶοτἰο. Ιω. ΒοοοιπΒτιε απτο τοπιπιιιπ

ΕΡΙ$Τ()Ι.Α Χνιι.

Όι φππι!αι πω: ε?Ζωοππω Μπέκι”.

 

Οιπἱπο ιποο Οοι·νιοπίι Απιιστοπιιει

ΡΙιινι:ι ροιΡοτπο. ρτοοτοάι ποπ π

πιτ , οτἰιιπιππο νο! ἱπνἰτο Ιειτπιτιιτ. Μιττειε ,

πιο οΡἰΡτοΙιιε Μοτο πιιιιε ττοπίοτιοι οι: ποθ:τιο

ίτοοιί,τι , ο. ιπο ΡοτΙοποπόιιο. Ευρω οπιιπ τι:

οπο πιιο.ιπ οτποποοτιίιιιιιοε ιιειοοιιο, πιιιιΓπιιιιιπ

οιιοπιριοτ ἱποΙἰοτπτιι οκοο.τ ιιιοπιιε , πιπ ιώ

ππε τοττο ροπή οι: Ι:ιτιπιε ποπ Βοπιε πω».

- πιο τιιοπιπτ , δε πι πίπε ιιΙΙοε μιτπιπιειοποιο ,

ιιοτπε νοτοοπποιο.τπ Βιοιιιπτ , πιππΐππο ω

οπΙοίὶ , ππι ιιτοππιπιιο Ιι:ιοοιππτ οτπὸιτἱ , νο!

ΐ:ιΙτοπι ποπ ιπιροτἰτἰ. νειΙο ιπ Ποπιιπο. Εἰ:
ιιοίτιο τιιοπιιΡιοτιο ιιι. ΠοοοιπΒιιτ. 'η

 

ΕΡΙΒΤΟΪ.Α Χνι1ι.

ιιτιοτιποοιιι.

Όι πω.. ?ή έ» :σκοπού που ευκπιπ/έπιτ

ὐσυιἰεἰιἰἰυ . ό· ων.ισυ.τ σι·τίίπε.τ ρ·σωσ·υεά

σιπ>Ξεπιέ πω:: ούιέπειε άήεκβιέΜουσ.

Ο Οπιἱπο πιοο Εοτνιοπίι ΑιπΒιοπιιο.

νιιιο πιιοπι Γ:ιτρο ιπιροιτππιιε ιπππι

ποιιπι όιππιιτιοπι τπεο.ππειπι ιιιπΙτἱε το οπτιιπ

παπι ποποτπε, πιιἰ ποπ ιποάοιοιπιιοπιε πιοα

πομπο Μπιιιιο,νοι·πιπ ιιιιοπει πιιοπιιο,6ε πἰιιιι

πόιπο Ροττιποπτιιι οοιπτποποιοιπ ροτίἱορο τι

Η. Ειπε ίιοποπο οοιιίΞιιπ ΓοΙἰ :ιάΐοτιοοε πωπω

παπι τιιιι:,8ε ππΒιιΙειι·ι ρτορο ιποοπιιι τσοπά

ιιιτοτι πι πιο , πικαπ πιο οι πι ίιππ οοι·ιτειτίο

ο Ροι·ροτι.1ο ρειΒιιΙο Γονοε , 8ε οοτοιιε οπΓοπτειιιι

οπο ποπ Ρειτοτιο; :Μπι οκ ιΙΙππ:τιΒιιε εισαι

ιποπτιε , δε οροι·τιε ἱπἀιοἱἰε οιιοδτιοπιε . πωπ

τι πω (πάω , πιι:ιπτιιπιππο όιΠοιιο σπιπιππε

ΪιιοἰΙο οίτ οπιτπιιιινοττοτο. Επι: τοι πατώ. οιο

θποιοε πιιἱπιιο ιιιπιοι ποίττἱ οι: πάοπτιοτοο

Βιιπτ το οροιπ ποίττειιιι δε ιπτοινοπτιοιιοπι ο

πρωι το πειειτοπάειπι ι ποσο οι·πιττειπτιιι· πἱιιἰι

ποοιε ἱπ το ιιοποίτο. τὶοποἔιιπἀιιιιι. Εο εσπ

Β:ι·ι&πε ιιιτιοιιΙο , πο ιπιτιιιε άπιπο πο πιο πο.

απο . ἱπ ιπο Γοπτἰτο νιτιο:ιτ $ πιιοπι οοτοτἰ ί-οπτ

Ποπ, ροΙτιιΙειπτοε ι·οροιΙοτο ποππ:ιπποπι Ροδ

Γιιπιιιε. Βρε ειπτοπι ου. τοιιιιπ ποτιιτο , πο οι:

τοποι ου ρι:ιπτ , πιιἰ ίο νοιο ει:: 80τιιι;ιπο ιππι

1515 (1Πιπππτ , .δε αρτιο οοτοτοε οιππιοποπι

. ιι

τα. Αιιιιι:ιιε ποοιε οπτιπιο οιιιιιε ποὶιἰΙἱτ θεοι

τοιἱοπιιε οοτιιιιιοπὸονἱτ πιἱτιἱ ρτιοΐπιιιιιπ οιο

ποιίοοιοτπι· ιι ποτπε, ποποτἱιιιπ ποιοι ποιοί”
.πω οινιο Γιιἰ , οιιΡιοπτιε , ω. οοπΓοπίπιπ π ο

τοποτἱοιὶ :ενο 8ε εκπιιπιοπτπιπ ιιοωιοπω ι

ρι·έο!Ητιιιπ, ρι·οιπονοτι ..το Γειοι·οτ οιιὶἱποοι.

Έ.Βο ποπ! Γοπτιτοτπ ἰπ ιιο8οπο ποπ :ιοί-σοπ

ιι , 8ε άιπιοιΙο οπτιποιι Ροίΐο πιοπιι:τεινζ Ἐπι

Βιτοπτοπι ιιιιιἰοππι , 8ο τὶο πο: πιπποτο πω» °

ειιιοτι ποίτιιΙτιπτοπι ιιιτιοπἱΒιιε ἴτο8ἱ ιποππο Φ

τοπιοπ οπτιποτο παπι ,ππιποιττοιπποι.οτ ο...

ροτοπι τποο.ιπ. $προΙιαιτ·ιοποπι ΔΗΜ :ομπ

Β πιω το το πιιττο , οτ Η πιιιιιοιιι τοπτιιπάει το:

ειοπιιο νιάοιιτιιτ , πι Ειοιοε οτιοπι ποιοι πιο.

τιο, πο ιιιπἱοο άοί··πιίΐο «πωπω ο ιπιροποιο

Μάο ποι:ιε οι·οπτι. ΕριΡτοΙιιε ἱΙΙοο ποΙΕτοο πιο

τα τιιιπΓοτιοοποειε οιιι·οο, δε ἰΗιιπι πό οποι

ιιειΙοπι Γιιπ&ι Απ οΙὶ , Π νιιιοπιτπιπποπτιπ

οι Ιοποπάειπι ττειἔ:ιε : τοΐοιοιιΙοπι ιιΠτιπι πο

ΙΙιοιιιιπ οριΠ:οΙ:ιτιιπι πι το πιἰττο , πο ποιο ι ·

πιιιιπτιιιπ επι ροτοιιτ οκ ποίτιιε οοπίιΙπε σε

ι·οοιιε το Ιιιτοιιτ. Ειιοἰτοιπ άπιπ ττειπΓοτιοΓοιιπ

ι:οΠ:ιτιιοε ποΒιο , ποιο πιο ου. οοπάιτιοπο πι

πω πάνοιοτιιπτ , ιιτ οι οτι πποιπ τ-οτιπο οιπποε

πιο τιιοπιπτ . ιοτιάοτοπτπι·. νο.Ιο ἰπ Βοιώ

πο, 8ε πο: οοιιΙὶειπτἰΠἱιπο απο. ΒΧ ιιοΜ·ο

πιοποιίιοτιο. ιν. Ποοοιιιοτιο. ·

 

ιιι>ιετοι.Α Χαι.

οι! οπιιιιιοιπ. .

Ε:: :τοποσ τυπωι|ιβω.ι 7 στα τα ἰπἄιιζμπ3 .

:πιο π πισπὶ: απέαιίο πιο άοεοπιλυεψ

Μ.σβέ ποσοι.

Οτπἱπο ιποο Πιτιιι:οΡΙιοτο Αιποι·ο:

6118;

Νοτα ιπ:ιππτ οιιι·ο&οτοε τπἰπιιε οοπτι:οπτοε

ποΡτιεο ἱπίὶιτπἰτοτιε οτιιπτ ιποιοοε , ποπ ο

ε

οτττἰτιί-ιιτπιιε, οτ μπαινικ οιιιιιιιτο ι:ιοΠιιππε. ο

Ιπνιιίῖτ ποε πινω ιπάιοιο απτο οδι::ινιιτπ τοτ

πιο πιοπι πιω ιιοΙοι· ριιπποπτΠΠιιιιιε , οιιτπ

πιω Ιιιοτ:ιτι :ιὶἱπτιοπἀἱπ ΐπροτιοι·οο ονειίιιπτιο,

πε πιιποΙΙιιιπ πιο ἰιπιπἰτο , Ποιπιπι ιιιἱΓοτει

τιοπο,(πΒιιιτππι οιι.εω πει νιι·τιι8 οιππιτ πιο-ο

Μοτο πι, ιιτ ποπιιο οιπἰ,νἰιι Ροτι15 πιιἰοπιιειιιι

ιιοπιιττοιο Ιιοοιιτ. Αποο τοπιοπ ίτοπιο οπώ

τπτ Ρἱτιιἱτει πιω τοπιιοἰοι , οιιιιιε πω: ιππο

πο.ιπ ντιπ ονοτπτιοιἱιπιιει ποπιιιιιπ τιιπιοπ ειπ

Ρτειι·ο πιιιοπιπιπι Ιἰοἰτπιπ π. Οτο ιιτ ποίτιί·

πιω Ποιπιππο ιιιιίοι·οιιτιιτ ; ιιοπιιο ριιτἰοτπι1·

τοπτο.ΗΠιρτει νιτοε. (Σώοι οιιπι Πιπθ:ιΠιπιο ι

· ιὶοιπἰπο ποΡττο ο8οιἱιιιπε πο ίιππιιπάπ [προ

τπιοοιτιοπιππε ρω ιπάιιΙοοπτιει ἱπ πιοττιε ειτ

τιοιιΙσ ροτΓοπιο άοοοπι 8ε ππιιτιιοι Μάτ πει

δε ι·οποιοίιε τοτἰποε. Αππιιιτ ιΙΙο 8τιιτἱΠἰπιο ό·

πι: τιΜΓτιο-ποπιιπο ι:Ηοοι·οτιιιιε , ιπιππιπτ 5

πιιοό 8ε τοοιπιπε. Ιπτοτνοπιτ ιοΒιιτιιτιο ι πο

Η ίὶτ ιιιιότοππο οκοοιιτἱοπι ιπιιπάτιτππι.Μιτπ

το Μπι: Π·ιιτι·οιπ ποίτιιιπι , 8ε ροτοει·ιπιιτι

Με ποίττιο Γοοἱιιιιι οιιπι πιιιπιτ.πω ο

ΟΜοοτο ιιτ οπο @ποιο «ποπ-οπο πω:

πι Βοιπιπο.σικ ιν. Βοοοπιοιιο.
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Ε. Ρ Ι δ Τ Ο Ι. Α ΧΧ.

ατιοπιπάοπι.

?αι/κατα Ρπυκάσ Βιί,'ύίΙ'θ) ταπτυπωτιω εἰ πε

έτστικιω πσ!ἰἔἰψτιιπι/ιιπἐΐὶ Οτυτἔϋ.

Οτπιπο τποο (:οτνιοπίι Απιοτοίιπε.'

Ριτπιιοτοτ οπιτιοπι αττιοιιιι Γπιιτ ,

ομοτι οι: ιρΓα ί:αοιο Ιιττοτατππι τιορτοιιοπτιοε.

νοτπιιι.α8ι.ιπτ ιπιιτπια ιιαδτοππε οτιιτα 8ο νοιτ

. ιτιιΒοοιΙΙα , πτ ποτμο ατι νοε οιτοπττοιο Γοιι

το Ιιοοατ , ποοιιο οιιοτοιτατιοπι οοτρπΓοπΙππι

αετππι ατιιιιιο Εοττιοτι Γποιιοοτο. Ειπε τοι

Βτατια τπο ιπτιο οιιττιοατο Ρτιιτιιιι 1 πτ οΠοπι ιιι

ίοοοΙΤπ τμιοτιοι· , τιονιτατοπιτμο ιποιοι'ταπι

ποοοΠιτατοπι αάνοπταπιιι οποτιτιιο ατι νοε ,

Ιοτιπιππιιιοτο νια ιιοτοττιτιιε. Νοεμο οιιιπι

Ροτπιιἶοτπ ποπ ιατιειαοοι·ο οίιιοιο~, τοτμιιιτπε

ατιοτποίιιοιε ιιτιοι , τι πιο , πιιιιοιοο. ι οοο

τιιιιιιίιοπι πιαππα οππι οιιοπποπο ναιιτπτιιιιιε.

Ριαοιιιτ οιιριιοατο τιιιι,ιιττοτιε πποεμο οοπίι

ιιιιπι πιοππι , οποτι ποτματμαιπ ρτοπαιιιτπτ

πω. Ι.ιττοταε αι: απιιοιίιιπιο ιιοπιιπο 8ο οια

ι·ιΠιπιο Ρταποιίι:ο Βατιοατο Ρτεοτοτο ναο

ποπίο αοοοοι,οιιιοπε ιιπροπτιιο οοιιιιιιοιιοιατ

οαπίαπι ι·οΙιΒιοιοτππι Γαποτι (ιοοτπιι , οταπε

οτ Ροιτι:μαιιι α ιοπτοπτια ιπιιιίτο οοπτια το Ια

τα ρτονοοατπιιτ,ιιι βετο οοοιοίια: ιαπιίτι νιπ

οοιιτιι νιοοπτιιια: ιιιοοοπε , οοππιτιο οαπΐατ

ιριιπε οιοΙοποτιιτ Απτοπιο οοιοιστι· ιιιι·ιΓοοιι

Γιιιτο, νιοατιο Ρατανιπι οριΓοορι. Κοε , οτ

τ:οπιι:ιοι·ι , πιο ποτιίιιπια οίτ , ποτμο Ριπτιοπε

τοοιιιιι αποπτια. Τιοιοαπι τοτα ειπα ροΠιιπι ·

πιο αο ριοτατο οοπιιιιοπιιο @ο ιτα ιιτ Ριαιτοτ ι

. οιιιοιππι, τμοτι τιοΒοε τοΙιοιόποπιοτατι , ρατ

τοε ειπαμε πιοαε αοοοΠιΠο τιιο ιτιιτιιο ριιτοε.

Μοτοπτιιι· Γοτνι Βοι ραττοοιπιππι ποίι:τπιπ , -

ομοτιιΡίο οοιτο ι ο Ιιοπιίΐοτ , πιαπιιιιιε 86 ρο- ·
πιω ποπ ιιοποπαΠηοπι. Ι.ιοοτ ιιιι πιιιιι οπι

ποιο απιιΓοτιιπτ ι τμοπιαπι ομιτιοιιι τοιρΓιιιιι

ναΙοιιτιοτοπι Ιοπιιο ραττοππιπ 8ο ιΡΗ ιιαιιοπτ,

8ο πιιιιι πιο ιιιοΡτιτιιο; Ρτα:Γοπτοιιιταοοιια

ϊ Α οπι πιοοιιπι οα επτα οοτπτπιιτιιε πι. Ειτροθ;α

_Βαπτ πιιττι οπτιι'ιιοΒατιε Ήτατοοιπιιι , ιιιι:μο

πιππιιε Ιιοοπτιιιιτπιέ'ιοΒιοιμοπαπτιιτ ποσοι

Εοτιιιο οι νοτΒιιωιιὅιὶτιε°“ το τατο Βαοοιιιιιιτ,
ποτμο Γποοοιιοτοτίιοι οιι”ι·οτο ιιορτοιιοπτιοπα ι

τοπ .οοιιιιροιοτιίιτ. θοιοτπιιοιτι ιτοτιι ίτιΡοπι

ατιιιιιο τιοίιτιοταπτ ι

τμαποοτμισιοπι πιο ποπ Ρτο!ιοιιοππτπτ , νοι
οροπι `οιτιππαιτι Ειπε 8ο ιπιοτιοιιε τπιττοτο.Δ

Ροιι: ραιιοα ιτα ιπι:οιππτ.Οταπιιιε αιιτοπι μοι·
οατιτατοπι πιο ιιοτιιο ποθ:τι οαιιία 'ιαιροτοε ,ι

ιιτ Γοιτο °ροίιιπιιιτ τμιτι ίιτ αποπςιιιπι ποΒιε.'

Ναπι πιιιιι ιιαοτοππε οοττι ιιαι:οπιιιε , ιστοθ

οιιοτιπτιιτ Ιιοτιιο”·ιο8ατι ο ποΐτμο πι ιπτιιοιι

τοε Πιιιιιτιι 8ο νοι`ιιτΐαοποι Ρταπιιιε , ποιοιοπ

τα ποιό Βέτο οι πομπο. Νατπ Η ομιτιοπι πο

Ιττιε ταπτιιτπ ιοτιπιπιπέ , ιιοεμο Με κι τπο

Διοιιιιιαιιι πιιττιπιπε ι τπαιιιτπα ποοιε ποιο

οπιιτιια οι , απ: πο ιιοπιιίοτιιπιπο απο Ριτ

τατιιιπτ. διο ποιο πιιιιι ιοτιρΓοτιιιιιιε , οοο

τποττποτ (ιιΓΡιοαοπιιτπτ , ποοπο Ιοοατιέ Ρο

πιτπε οτοτιοιιτ. πιο τατποπ ιιιοτοπτοε δε. ποπ

ΡΙοιτι , :ιο ιπαιιιπιο`οοπι9πίἱ ιιιιιιιιιποιιι πο

Ιτταπι ροτριοιιιτατοπι ποπ Ποππι οιιροπιιιιιια

νοποτατιοπιτιιππ Μαπτια ποι:ιε ροτ Ιιττοταιι

ποιά ι:αοιαπιπε.4Ηιο Τοπιιιε οίτ Ιιττοτατιιπι.

Επο) παπι· , @πιο ιιιι:ατπι ποιό τοΓΡοπτιοαπι:

οπο πιο νοι·ταιιι; ιιττιτίιιε ιπποιο ; πιο τμοτι

οτ ατι το τοπιο μια: ιπιπτιτπιε οτιτ οαιιΓα ροτ

Βιιαπι ιιιπτ: πιατπτο πιο οιτττιοοπι , πο τμοτι.. ο

ιο Ιιπιιιίιπότιιπιοιοιτιαε πατιατι τιπατποιιαιπ
νοτοοι: ιρίαπι οποοιιο οτοπιιιιιι ιιοίττατπ ατιι- ι”

απο:: , πτ ιιιιιτιιιαπι ιιοτπι· οοποιιιοΓοοτο , ιτα

πο ποι:ιιε ροπτιοπτ. (Μαΐο , πατα· , ιιαιιο πιι

ιιι ατιιπιαε ποοοίιιτατοπι,8ενοΙ πιιτταιιτιιι· οιιπι

Ιοπατιε , νοι ίοΙιταιιι ειοοιΡιαπτ ιτιροπι. Εποι

τιοπι οιιιιι πιιιιΙ τοΓροπάοι·ο πιο ι:ιοΠιπι: τω.
πο ταπιοπ ατι οοε τπτ: ατιιπιτατι , ατοπο οοπι- ι

ιιιοπιιαίιο τιιιι ποτιοτια ΓιιαιοΙΙιοιτο 8ο πιοτιο

οοιιιτποπτιατο. ντιπ ιπ [)οπιιπο , δ; Η πο;

ιιιιιΒιε ι ιιτ ρτοϊοδτο πω, παπι: α ποι:ιε οτι

ταπι δέ οοειτατιοποπι ιπ το τταπείοι·. Εκ πο

Ιττοιιιοπαιτοτιο ΐαπόιι Βοποοιι&ι ιι ν ι. Η..

τιππι Ροια;ςιιιιτι πιοτιοίτιΠιπιππι ιιοπιιποιιι ω 1) ιιτπατιἰ. ·

πω: οιτροτιιοπιιπιπ ποιιοτιιιπι πιιΠιιπι › τοτε

οοιιιππιτατι ιπ ρτιπιιε οοιππιοποιο. Ποπιιπο

ποίιτο , οιια:Γο , πτ πιο οοπιπιοπάοε, δ; απ

ιιιιιαιι ιιοιττο νοποτο απιαπτιιιιπιο , τμοιιι

τιιοι Γατιτ ποπ Ροτοίτ οπατπ νιιιοτο 86 ιαιπτατο

ανοατιι. πιο ιπ Βοτπιπο ]εει1. · Ε:: ποίττο

ι·ποιιαΙιοτιο Γαποτι Βοποτιιέτι οιιττα πιπτοε οι

νιτατιε. Πι. Και. ]απ.· .
-ι

 

ΕΡΙΣΤΟΙ.Α ΧΧΙ.

τ ° ατιοπτιιτιοπι.

ο

Ε” 6':·.ετιι!έ τω» ΖεἔατΕ: ΟΜ£0ΜΜ παίιωπτατ

και β!ιτιυπ/πΡεω ατι;ΜΜ2.

Α Μιστοπιιε ειιτιιιοριιοτο ρατι·ι__, πω.

τοιιι.

Ίοτππτιππτ πιο (ιιτατοπιι ποίιτι , ποτμο

Ροί1μ - Ι ΠΠ · · . -ι ιρτο ποπ πιο ο ε πιο πι» . (μπαμ:

Ρ

 

ι_ει>ιειο Ι.Α ΧΧιιζ

-, . ατι οππιό.οιιι. ι: .ι

__2ιωτιι Ζα[τ πω: πειτε: , /ἐέ μοβ _Μέ :παω

01% ·υέπτωσ:, ἐἰϋἔατ: (έπεται εἰ τωπωεπ

μιαπιιτἰ ό· Ματέωεωι ΙΒΜΜωωι ό· απ”,

ο Μοτοιιιιε ιππτιιιε ί:ατπιιιιιε επι-επι , ρα

ττι ()ιιτιθ:οριιοτο , ΓαΙιιτοιιι ιπ Ποτπιπο

δζ ιιποοταε ριοτατιε παεω.

Ε , δοτιοοι·ο ατι το ιιιατιοπτ Ριπτιτιιαι οι πιιιιι

ιιετμο ιπιτιοΙΙιτ :κοπο οατιταε ιιια αι·τιοπε αττμο

ποττπαπα , ειπα πιο τιιοι ιαπι Ρτιιιοπι τιονιιι

σιιιτι , πατα. Ατπανι οπιπι απιοτοιιι τπιιπι

Ριππι αο ιιποοτιιπι , 8ο πο (Σιιτιίτιαιιο πάτο

το ΡτοΕοδτπιιι ; οπο πιο ιπειιοιιππι δ: ποπ

πιοτοπτοπι Ρτοΐοοπτπε οι ; (:ιιτ ιται:μο , εμπε

ίο ι οπο:: νιτ 8: ιιοπο πατα Ρ πιο οπιτπ το

τμοτιιπτιιττμο ποπ Ρομπ
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τ

?ο ιεττετοι.Α1ιοΜστιτ.ττττ“ σε

οοτο πιοοο Ποστἱοε οοΙΙοσοἱ , σοειτο σωστο Α οτ ΠΠ ττειο:ιε , δό πιο Γοειτ ΐτιοδτϊττιτἰ στοιιοστο

Ιιιι:τστ , τινσττσπτσ ιοτσοτισπστο οσίττοτο σο

οοροτἰοοοτιι τοσΙσ > οσσοσ Ππσπτσ σκωτσ

οτοσ οοτ8.τοτο τοποσ ἰοοιοστοτο τσΐοποστσ

ιιιοτοο οπἰτοοπι ποί!:τοτπ , 86 Γσττοοοσ σοοο

τἰστει ιιοίττἰ οοτοἱε τιρστἰτσ. @τοο , στο , Πο

τοΠοιοτ στο:: :ιοσδτο Μο ἰπ τοσ τοο απο :ιτ

σοσ Εσττοσ Πο8οΙοτι 2 Απ σοἱο. οοτιιτιστιοιοτο

οι: σο σωστο ε Ι.οσοτιτ Γσοοτοε 86 8:ιττοΙοε,

σοοο ΑροίτσΙοε ΡτιἰΙἰρτισοοοοε οτ : Νοκ ,

Ξπσοἰτ , μια στα” :ΜΜΜ , /έο ποσοστο [το

Μου. Ετ οσο οοΙΙσ τοστττιΠ οοιοτοσοσ , ίσο

ί ἰτἱτσΠε στοοΙοιοσπτσ ΐτοθτοε ,οτ τιοπο το

οσοτοτο τοοτιι δέ οπιοΙσοτοτ 86 οί·οοΙστ , τιειοο

ιονττοε ἰποιιοοτ. Ατοοε Αττιστσίιοτπ , οπο,

οσο οΙΠε ιρΠοε ρττσσσοσπτιοοετοστιττε , (σο:

σοοο τισοοειτοτ ἰοοἱσποε οτσοστπστειτοε Ρο(

ίσΠοτ βοοοτοπι Ποτπἰπἱ Γοι τ) τω σοἱ:ι !ιοπο

οτοἱττστἱε Πσσ τοο 86 σοτοπι 86 στειτοτο σΙΤσ,

τιτσοσ ΒιτοτΙοιτιοε ΠΠ ιπτι:ιετστσ. Νἰτιιἰοτιι το·

Ποτ: τοιΠποιο Ρἱστοτἰοσοιτοτο: ιποπττστΠοστ

86 οτἱπστο ποπ ΪειΙΓσ ΡτετΓοτοτει οσ οοοἱε στο

τοο. Απιειε το ποτοε σοοο. Ώσιοἰοἱ, σοττοσοσ

ιο οοοτστο οοσοστιτοτοοι ΠΠοε σοσπι οιΠ

το ειτοτο:ι τοστ σο:στσπε ἱΙΙοτο σα· ρΠιτσειε 86

γιοοε σἰνἰτοτἰε , οοοσο ἰονσοὶειε δέ τσπσσε , .

οσσοσ σοοο οστττοττοε. Μισο οσοστστο οσ

οιοε Γειοδοτ 86 Ισοοττιττιοοἱτοτἱσπἱε σΙστοσ Πο

τπιπι , οτ σοιο ΡΓοΙτοτίττι πιοοοΙστἰε 86 :Παει

@στα οπο” ΜέοΜπτσία τω: , ΒΜύκσ οίτ

ΜΜΜ : ττυπιφάέτ ό· οι· το Μέσω: πιο.: το:

"ω Βωπίστ. σα· και» ά· απο πω: :σπάτο

·υσττωτ ίπ Μπακ οπο” Τσυφ!πω Βσέ[υπ:

του: Μ, μισές/έ: πω.: τ, :οτ Α ροίτο!οε. (Ζώο

το στσο οσε τΠΠστιε , ὶπ σοἱοοε τστορΠ νἰσσ

1)σοτπ ἰοΙισοἱτοτσ οτεείοτοτε , @και σοοο

ίοτἱρτοτο σο τ Ε: ΜΙοιόττώσ οι Μο, ό· πτωτ

οτιίούστ Ατοσ , ἰπσοειττι, οοοο απιαστο τοοτο,

πσσοσ σ.οιειτσ οτοσοτοο οσΠίτειτο , 86 Ποιο ο

οοτσ σοοο ίοσἱπειπτοτ Ρτποοτοἰει τοσει,ττισ

οοΙΙετσοσ στοοσε ἱτοΒοοπτοτ. Ατσιισ Πιο σο:

οσε , οσσοσ το ίοΙοτο , νστοτο 86 στα μπω:

Ισ εορσττοπιε ἱρίσ , σοπίσ , τιτσίσσοτιττε τω

τοΙοε: στοα στα Ποπ οτ οπἱιοειονσττστσ οι: Ποτ

Πε Πττστιε σωστο. Ποιο Οτο:οοιοτοτο ποίττσ

τοτο 0Ρ0ττοιισ,σοσιιτοπιΠοστ,ιΙΙι :το τοοοσΙτσ

οστοτοσποσ , πο ἱΙΠε οσοσίΠιτίτι νἱᾶοἰ οσσίΐο

ροτἰοτοτ, σοὶ στο σοιο νσΐοτ :ιο οοουο 'στο

Ποἰοιπ οοσοττστοπτ τ Γοπτσοσ ιοοιοτο ποσο

οοσΙΗΠιιιι Πιπέτιτοτίε Πιο. ]οοεσε το σοοσοσ

νστει , 86 σοε οστιιπιστιοετοιε. νσι·σοτ στιἱιιι πο

ορτιοττοτισ ΓοΙοτἰσ ίοΠτοοιτισε Ρσπσττσοτ, οιἐ

οοοισ Ρστνσοἱοπτ , οττοτοσοσ πσΠ:τοτο Μ:

σοιστστιτ , τοσοσ τοιτοπισ σπιτιιοτο οσο νσ

Β Πω. ο

οωοοοιτιο ἰπἴορστ οοτέσ ο τοιωοοιτοτ

τοση οπο· ) ΜπιττποοΜ πσΒἱΙσπι ΠΟΠΗ::

ποιο σσοιτσοι, οοΙοστο ΠΠοτπ , σοστο Μοτο;

τοτε σκ οτιοΠε Γοτοτοσ οζΠσο , στοσιισ οτ το

Με σοκ ΡοίτοΙοτ , σοιτι Ιισοσίτο οπο: , ΠΠ σοὶ

Πε , στιστοσοσ οστ:ιε , 86 πισω το τοις: το Ρστέι

τσε ειΠοτοσε τιτσοσ ἰτιιΡΙσοε.

Ισίοστιτστο πσΠ:τοτο τι ΓειπᾶἰΠῖιοο πσΠ:το τά

νστἰ τιτσοσ οἰΠσἰ , πσσοσ τεοπσπ το ΐοτσ οσβ

Ρστο , ετούτο ρτστιἱτἰσ , τοστ τοσοι οροπι, Ρο_ε

τστ.

ΕρἱίτοΙτιε οσΠ:τ:τε , Π σοεσ οσΐστοπτοτ ξ ·

οσοι πιο οτ τοο πιστσιπ οστστστο τ ΡΙστἰΙσοσ

σ:: Ιοσἰε ροίτοΙονἰ, τοο τσοοσπο:ιε , 86 Πι @ο

(σοοο ποί)ττει σοττοισ. 8οο,τσ στο, οοτο τττιπβ

στοπ στο τσσσοε , οσ ροΠιτπ στοιποειε , ίσο το
τοπιο το Ιιτοισοε , τισ ί:οττσ στα στο ΡΙειοσιιτὁ ο

οττ`σποτιοτ 2Πσ8 , ποπ ττ:σοσ ποοἱε οοσοτοε.

Ρτατστσει ο τ:ιοοστο τΙΙοε σ5οτσοπ ροοΠοοιο

οσοτσνστἱε , ποτο τοο στοἱττἰο τσε τ:ιοττι οστ

οιἱττἱτοτ τ οι οτοἱπστο στο τσοτισστσ το Ποτσε

ἐιπἱπιοε το , τισ Πτ οσπίοΠο κοστισει: , οι:

οσσσίτσ δέ ἱοοἰσσίττι τοο!τιτοοΠισ , οοΠο Ρι·οο

ίσττἱτο Γστνο.το στοἱτισ. ΕοττιοιστιοειΒιε τιισ οο

τοἰπο τοσο στοοστ:ιτισ , τιτσοσ σιτοοΠιΒἰε σοοο

σο ιπίτιΙοττιτο οἱΓσσΙΤστἰιιι. Νετοισοσ :στο το

Ετοοτοε , σοσπι σ:: τοοτο:ι οΠσδοοτισ Ρστσι- Π Ιοτο σσοιοστπ Περιοε , ίσο τιοστ:ττ, πσσοσ οι;

Ρἰσ ,ο ἴοἱΠσστ σοσ 86 οοἰπισ τοο. τσστσατοτ ,

86 Ρειἴοἰτοτ ίο:ινσ :το τοοσοσ ρ:οιοΙοτιι στασ

το. πιο , σοοο , σοοο νστσ , σοοο Ροτσ ,

σοοο Ποστσ οσ ωοοιιοωο τισέτστσ τοο

ῇοοἱοστο , σοὶ τσ ίσπτοοο οσ τοσο ΠοτοἰΠτοτσ

απο ΓοοΠπιἰτστ , απο οτσπσ ίσοτιτσ. τοσο

σοἰοστο τοο πο σοοο σιτοσΙΙσπε οσ πσοἱε ο?

τοπίο , οτ Ροοστιτ 86 τιισσ:ιτ οσο σίΤσ σοοο

Ροτσε. νστοτο 86 ἰΠοο στοοιστ Πισω πο Πο:

@το στοπιπσ οΡἱοοτοε νἱοσοτἰε. Ετ σοοπἱειτο

ιο ποπ Γοτο σοοο σοοο , νσΙ σοἰει οπο, σίΐσ

σοἱτστ,ῇονοπτἰοοε ρτσσἰοοε τοἱε.$σο στι σοοο

Γστιτστο οΠοσοι Ποοἱτ. 1)ιΠσο Μοτο οσττσ σε: Π

τιπιττιο, :ττσοσ σο πιτιστε σοο το:ισπο οδ ΠΠοε

τοοσΙσ ιοἰΙο το ροΙΠοσοτ , σιτσσΙΙσπΓσοσ Π

οστ τοοοο σοοσοσ ίἱτ , ΡΠιε τεπισπ το Πιο

σιί:ιτο ἱπ τσ τοποσ. Πσοε νοτἰε πσΠ:ττε οπποο.

το οισοστοτ , σ.τσοσ ΠΠ σττιτίστ: Με Πιτσιτ:ιτσ

οἴρἰτστσ. Ιππσσσοτἱοε σοἰοιοιι ΒοτιοπισπΠε

ῇονσιιἰε τοἱΠἱ το ρτἱτοἱε εστω , 86 :το ἱπποοσπ..

τἰτινἰττο σοοο οειτοε 3 τποΙτοτο Ισ οοιιιτοσοοο.

οτ πιἰΙο. Ιε Ι:ττιτστ σοιο σΙΤστ δ. ΑοσοίΗπἰ , τι

σοοοειπι εισοτιτσ, σοὶ Π: Ιιεττιστσ ιιο&στιτοτσοτ

οτοστστ , ἱποοᾶοε σο οτ τοοπτιστο Ιιοἱιἱτοτο

οπο σνσΠτοοε ε οτ ιοτσΙΠΒστσε ΓσἰΙἰσστ σουτ:- Ε :οι σο Γοπιστστ , σοοο 86 Γσσἰτ. νστοτιι Πο.

οσοι ο ἴοΙἱττιτἰ:σ σοἰστΞε ιο σο:ι τποοο :ιο

σοὶσΓοἱτοοε, 86 ΐτσσοσοτισττε ντα οιο·στσπ

το. διπιοΙ οτ οοἱιο_:ιονσττσ_τσε τοο ιο τοἰ τοσ

πιστοι νσΙοτὶ ἱπ ιοοοποο οινστΓοτἰο τοποσ”

ο ]ο8ἱτστ.

νστοπι οτ το οσο ίστοπιστσ οοττἰσοΙο ρο

τοπιτιστ οσοσδτειπιοε τ ποσο τοιοτοιωο ρο

το Ευοεοισ μο1τιτο 1ιττσι·:ιε , σοειε , στο ,

τοο ΓοτοροΙοί-:ισ οοπΪοἱσπτΞ:τ οσ :ιο&στιτοτσ

:ιΒΒοτἰε ΠΠοε ειοοοΙοττιτ , σττιτσοσ σωστο

ΐοτοτιοΙοιο ἰίτοτο , τοἱτιἰσοσ 3 οτ οιᾶοτπ σο,

Ισ σστπτιισοοτινιτ. (ζοριτ τι ΡοπτἰΠοσ οοπιτοΠ;.

ο τοσοι τοστ 5τσρτιτιπἱ οσ Βοποποισ τη;

σοτο Ισσἱτἱιοσ ΓοΓοἱΡἱετ , νἰνοτσοσ οσιποσ '

Ποστἱστἰ οπἱιοσ. Το σ στο , μποτ , πί1τ

Γοονσποιε οσοτι σπιτια. νοσ , πιο ο

(Μοτο νσΠιο σοοο·

Ό

  



79 Π.Αιοοιισειι εΑοιοτοοτειοειε τ8ο

τοεοτιίΠτττε Ε:: οσίττο τοοοείτετισ Ροοττε-Βσ- Α οποιο νιοεοετοτ οριο το Με το Μΐοστι άεοΠ

το ν. ΜΙ. Μετττεε.

 

ΕΡΙ$ΤΟΕ.Α ΧΧΙΙΙ.

:το εοτοάετο. ο

£4ἔυἰ: ΒΜοΜσε/τ οεἔετὶτυπ ἰἰἰἱ :εποπτε

ώη , Δέσιμο οι ἰω/ῇτττώ ρσετστωο Μακετ

τστωο, έστιν: τεΖΙἔΞΜ.τ ΠΠΠΙϋΙόΜΖωτ2τεοόω τ Ματίε2ΜΜ , Οπτική” Με

οπο» τσωπεεώττ.

Οτοιτισ ιοεσ εοτεοτΜιιοσ 86 Ιοοε ἰρίε

οετιστι Ρεττι (Σοτιί'τοτοιοτο Ατοστσ

Ποτ.

Νεο εσοτιοἱττεττι οτ οτι εἱοοοτἰε οσίττε

ττιοεττοετο άεττοοεοτι Γοίτιοοετ εετττεε Με

εοτιςιοΠοοε 86 τετε , τοτε οσο τοστὶο σττε

είτ τοτετ οσε , νοτοτο ετ! Πιτοτοοτο οίοοε

ΡτσΠεειτ , ΠτοιιΙΠτοιίτιοε τεΜοΠοοε οιτιτοτ.

Ετ @το @το 86 Γεττοετο τ!οοι νινετο , οτ

οοεοόσ εστετο οσο ὸετοτ , το νεΙ Ιιττετιε

2Ποοοετ, ΑιοστσΠοτοτιοε τοιιτο ειΠοιοτιτο

το τοτετρεΙΙεοτεοπ Γατοοε οεΒεεε. Νοεστιοτο

εει:(ετιε ΒσοσοιεοΠε τοοιι εΒε το 86 ε Πστστε

Με, τοτε ΠΠε οσίττε το ΩτιτΜ:ο εΠτ , οστο

τοεοοετοττι, ρτωτιιοε οσιοοιοοόενι Μο. Νε

. τοτε εοτιο ρστοι ἀεο!Ϊο οττιιιίτιοε ρσίτοΙεττσ

οι ,φωτο ΡστιίΠτοοιο Με οσοεΙτετο άενιετο

οεοοετΙοετο εττοττετετ. Ετ τοσόσ ιτιάοτο 9

ττοεοτοτο τετισ ρετἰτοτ , εσοιοιεοόσ. Ιτε νε

τσ ΐετορετ οοετ τΙε το ΡσΠο!ενετσ νοΙιιο ετ:

εττοεο, οτ οοΙΙιοτ Ρτεεεε τουτο τοιτο οσο

Π;ετο ττοεοι9τοεοι όιοοιτετειο 86 ιοτεει·ιτε

τετο εττοττοτιο. Ποιο οετοττοο ροτείτ , οτ οο2

Με οσοεΠ:ε ροτενετσ Ποτε , τΙΜΒοοτιστ εά

οιστε εσοΠτἰετετισ ιτοστσοετ. Ειοε τει @Με

]οὁἱεἱσ τυο , οοοά είτ ιοτοοεττιτοοοτ , εοοότε

Ροττοιττσ , ιιτ Ποιοοετο τ1οτο ρσΓτοΙεοτοτ οσ

Πείτε οτενετοι, ?οποιο τ Πο ιοἱοοε , Μαρτσ

Βετ. €τ €ετΓετεο1 ττετΙοο εσιοτοεοόσ τοπ

άιττοετισοί 86 οσίττετο οοοείτετειο. Εἰ τοστ

Γε , εκ τοιε ΐτοτεοε οσεττἰτοοε Βιετοτοτ , απο

εκ εσ Ιοάσ ροετστοτο ΡΙοτιτιο ΡσΠ:τοσόοοι

τεΙιεισοετο ρτσΠτεεοτοτ. Μσάο τιοστιοε Π

Ρεττοιττιτ Γεο&ιτεε Με , οττοοκιοε οε8στιιιο·τ

Πτο εστοοτεοοετοτο εοτοσ , οοσά οιοιε Ποκ

ττστισοε Πττετιε εστρΠοετοττι Πετιε ροτο, τοι

οιοτε τερετεοάοττι είτ , οετοοοε οτονιοτοετο

ήτο , ρετετ , ιοιοοεσ.

Μετοτοι τἰιιοι επετο :τριτο νσε ἱοτετ Ωτ

τοστιεο τισΠ:τοε τοεοτισοεοπ ἱοοὶὁἰΠο όε οι:

τιιο άεΕεδτοε οετεΙἰοτο ρετιοοτοτ το τοΙὶΒἰσοο

οσίττε , ττοιοοε τοΠρεοΐετι Ρετ Γεοθ:ιίΠοιοτο

όσοοτιοτο οσίττοτο οοριεοετο , οτ Π τοτε:

Β τοετιτε.νεΙ οσ&τιοε Μο στοτοΙετεοτοτ, άο

Πεέτοε οοιοΠοστΠ οσο οϋΠίτετετ , φοιτ τιτἰ

8οσοτοετισοετο τοσοείτοτιστοτο εάιοιττε

τεοτιιτ , ρτετοιροε εοτο Ποτ εΙἰοιο Μοτο!

τοσάι τοιοτοιο ιάοοει, 8: τε!ἰἔὶο οοίττε Πιπι

τοετο οσιοιοοττι Ρετἱετοτ ιοσιοτιτο. Αριστο

Βείτι τοοε, Ρετετ , τοτε ρτσρσΓοἰοποε, 86 εοιο

οιίΠεοΙτετιε οσοτοοιΙ το το οπο όορτεοεοάο

τεμ οτ εε ΜΓρεοίετισ :το εε τεοπεο τοσοείτε

τἰε οχτεοάετοτοτ , τοτε: εΠεοτ Ποτττεεεοοε ,

86 οσο νεοετεοτ ἱο εοτἱε τετοιο ΓεουιΜι.

Νιιιιι τετοεο τοοε Ρτεττετ νοτοε εέτοτο εΠ:.

Το στο , ρετετ σοτιτοο 86 ετοεοτιίΠοιε , οτἱ

ι ντεεε οσίττεε ήτο το Με το άοιοτεχετ επο

τοεε , 86 εστοσόσ οιο ίεει!ιστ δι! εκρεάι

τἰοτ νιτΜοτοτ , οετεστιοιο ττεοΠεεε , δ£ Πνο

ΐσΙετττ Ποοετοτειο Π.ιίΠοετο ροτεΒἱε , Πνε

οσοΠειοοόεε οοιιο ττεοΠτο σΡοττοτε, Ρετ

εειοετετο ετοιττετιι εττεοοετιε. Αά Βετο εο

τετο οσοτιοοτι ἱο Ιἱττετἰε εΙειιί-τιΙειο Μειο σ

Ρσττετο οοτεντ, οοε: το εοττε οσο νεεεοτ, οτ:

τοσοείτετοε εμε: σΒΓει·νεοτετ νἱνοοτ Ποιοί

ιοσὸί ρετίσοε ρτεεΠει ΡσίΠοτ. νἱτὶετ οιιἰά

Βέτο Πτ σροε. Βετο ίετ:τοττοε εσοΠεὶ εορὶσ,

εττιοε ιάεσ άε Με οιτοΙ ρτσεοτετστι οοίττο

ΓετὶΒσ.

Μετἱεοἰ οτεἱ οο8στἰοοτ το: όιεοετισοτ

τΙοεοτε ρσΙΤοτο ἱοτεοττσοε εστοιτιεοάσ,οτ Π

ετοιεσ οσιοτοσάε εετι ρστείτ, 8τετοΙετοτοοτ: Π τιοσ Ρεθ:σ τω ΡστεΠτ , τ1οσά τεοτσ Ρτοτοσ

Πο εοτοτο , οἰτοΙ οτεεΒἱοιοε.
Π ΒετοΙιτ Πτ:ιτετ οοίτοτ Με οοι πιο ρτἱστεε

οσΡττεε τοτΜΜιτ , το οοε:άειο ιο Ιιττετιε

οσίττιε οιιεε :το ρσοτιΠεειο Γεττοΐοτεοι σο

(ειπε ρσΠτε, 86 τιιι.εε ρει·οιο ττιτεΙΙιττοτεε τ

τουτο Γοί-ριτ:ιο οε Εστω Με Πτ , οοσά :το

οσοοτεεετιοοε ροετστοιο Ιετοστοτο Γετἱτ›Π ,

ττοὶ το ιρΠο τιοΐριτεΠ οσι εκρσΠτι οοτττοοτοτ

δ.οτεοτοε , @απο δέ ΡοοτἰΠτ:ἱ τ:οιοτοεοόενι ,

εστινεοἰοοτ. Βετο τεοτ ἴετἰε άΜΒεοτοτ Ηττε

τὶε νιοεοετ εκεεοτοε τ Π τετοεο ιρΓε εΠ: τοτε:

σοίοοτιτετεοι ρετιτ. ΚεοιιιΠνιτ νετεεοοάε

ετἱτοσὸοιο ιο τ1ιο ροετσε Μοετο τὶιἴεἱρΙὶοε

86 τἱτοστε Πσοοοι οοιιττἱτ οιεξοιτε εοιο ει

Ποεοτιετ οτ οιιοπ ειορΙιστε οιε οεοἰτετἱοιιο

σροε Πτ , σρσττοετοοο τοοτοε Ρεοοιοετ Πο

ροοτΙοτεύ εσοιττιεοόετειο ρσοτἰΠεἰ Πττοτοσ

οΜοεοτιετο ίοετο. Νεοοε εοιιο εΠ: εε Πε

οΙτετο δέ εἰε ορισοτι , ιιτ οοιιιΠτοοοτ Πττιέτο

ΠιΗὶεἰετ , οιΠ εΠοοτΙε τονετοι. , 86 ρΜΠ

ευρο εοοίεττοετοτ. Νιιιιι νἱτἰοσ οϋΠτετε τοιο

τετ ΡσοττΠειε οοτοοι , εοτ το οσο όεοοετ εί

Γεοοἰ. ΑάείτξΗι , Π τεοπεο ιο το ΠοτἰτεΠ εε

ιοτιιοτεοόε είτ , οστοΗτετ €εοετο. Ατἰείὶ ε

τοτΠτισ οτστοιοοοε 8τενττετ , 86 νιτε: τοιιο..

τΠτιε , οεοοε άεοΡτ στο ετετιε 86 το8οιτετ ,

Π α εε τεοοὶτετοτ. στο το Μο όεΠοετετοτ

ΡΙεοε οσο νΜεστ τττετειο ΓσΙειο ειιτο άε εσ

Πιο νετσε τεεετοιο , ρσοτιτο:τ ΠΠ σΒιεεἰτ,

οοσό οΙΐετ οοοστ οετιι , οιιετο οτ :το οετο

τοΒοττετοιο Γοονοοι Ιετοτιτοε ΡσΠετ. ΕΠ: ετο

Ε τὶεττι Με τετἰσ οεοόττοεοοετο ιτορτσοεοόε;

ίεά τετοεο Π εοετοετο εττετετο εσοπρεοΐετ

τοετοτττετ ιοστοιο , οσο Μι σσΠΠετε τεοε

τιστεε εοοι τΙεσεοτ , οριο ετὶτιιἱττεττιτ. Ποιοι:

οεοτ $ετοοοΙετο 86 ΠειοεΙετο ροετσε ρτεΙΒγ

τετσε ῇοὁἱεείἴε Ιεττἱτοτιε. Νοτιοε τειοεο ιοί-τε

εοοσε Ροσεττετιε Με οι. Το στσ,ρετετ εετιίΠ

τοε, Μιιτο εστοτοεοοετιιτο Πιίεττοεε,86 άσωτ

οσ τοεσ τ:εοιοτετιο ττοστΙοο εστοτοεοόεε.

(Ξτετ:οτοτο
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- (!τ:τοοτοιιι ιιο!ττοτοτπ οαπΓατπ !τ!πετπ Α Βαογ!οπ!ο ττοε Π!! πποτ!ποταπττ ποα!!οπ:ο

οοιππιοππο τ!ο!. Εκ εοτοπι !!ττοτ!ε Γπτπ Γα

έτπε οεττ!οτ ποπτ!!!οοιπ απτποπ!τππι Γο!!τα

!!!!ε !τ!ποππ!α το!τ!το!!Γο. Μπ!τα!π π!οε απ

ε!!ο ποιο ειτοτπο!επτ ατι!πιπτππο!ττπτπ , πο!!

ποτ!ππιππο ΓοΙ!τοπ!ιι!ε απποαπτ. Ροτοετ!πατ!

α!!ππαππ!π !ιι!τ!το! ποοε!!ατ!ο πτο πιπποτο

ν!!!τατ!οπ!ε οιπποππο . ιιτ πο!οΓοετο ποτπτ

!π οπο, δε Γαοοατοπι πο!!οατοπι οε!εοτατο

πο!ττποπιππ !!οοατ. νο. απποο !!ττεταε τπαε

τοπο!τοτε τ ποπ !ππατοε ππατπ !!ε οεοππατοε,

!!τατπεπ νο! οτενοε αοοεπετο , ἔτατἰ!!!πιππι

οτ!τ. Ραποαε !τετπ οι: πο!ττ!ε !!ττοτ!ε απ το

ιπ!ττο , ποιο !π. πο!τταε ποτνοποτο τπαππε. Β

δαπότ!!!!πιο ποιπ!πο πο!ττο τπο οοπιτποππα

ο!ε , δε ποτπ!πο οαιποτατ!ο δε το!!ποιε πο!ττ!

!τππ!ο!!ε. να!ο. Ατετ!ι πιο!. Ματτ!!.

--τ

ΕΡΙΣΤΟΕΑ ΧΧιν.

απ οπτπποτπ.

 

Β: πρωτοι!. ἐή!τε!ί.τ πεππε” ο3πιΜ“

ΜΜΜ; π:: ὶ|ἰἔδδ#ύἰ ο πουπέ” Ταιτέτστ!ετιβ

εποε τ; π: Μετα” , ό· οψιν πτω

πίτπε, πεππε ποὅυτὶσ Βει·έοΜτ υιΜεβετέέ.

Οιιι!πο ατπαπτ!!!!τπο δε !π (:!ιτ!!τ! ν!!

- οοτ!οπε !ιοποταππο παττ! ()!ιτ!!τοποο- Ο

το Ατποτο!!πε. . .

πιο!! τπε πα:π!τοτ !πιπτοο!τατ!ε , ποαππο

!!ττεταε τπαε ο!!οοτο νο! Γετο πατοτπ ο!τ ,

ππαε ταπ_τ! τεειοποπτι πιο., Πε!ιεο απ

·τοπι ταπτ! , οτ ππ!!!οε π!πτ!ε. Ωπαπτο οπ!πι

!!!τε ιπο νο!ππτατ!ε ΓοπΓο ποτΓοποτο , πω:

τποπ!αε !!οετ !πτετ Γοτπιποτπτπ οοοππατ!οπεε

!πεοιιτ!ε πιο!!ε εοπΓετ!πταε , Γπ!ταπτα!τοδτοπι

!!!πιπ τουτο !π ποε τατιιπι !!!ππι ποτπιαποτπ

:ιο πετι!τοε !π!!τοιπ. ΝεποοΓαπο ο!τ οπτ !π

ποπ!! !τετ!!!τατεπι οιτοπΓοε. πποπ οπο.. ιππ

ποτε απτοοπι δε πε παταπ!Γο οατ!τατ!ε !ττ!

πια!!τ!ατ !ΙΙοε εοπτ!πΒατ !ποοππ!πιπ. ΝπΙ!πιπ

πεππε Ιππ! αππι!ττππτ , πεππε πιοπο !πποε

!π!! ποπ εκετοοπτ ι Γεπ Γποττα!Γο ιπ!αοο!ιιπι

ποταπτ. Ποτπ!π!ο!ε :ιο Γο!τ!ε π!εοοε ποπ..

οπε πια!οτ !α!ο!ν!οππ! !!οοπτ!α ιιΓοτπατοτ;

το πποτπ οιππεε οοοοπτ·, δεπο!τ Γα!οοτ!α

τποπ!τα , νε! πΓα!πιοε τεο!ταπτι νο! !ιγιπποε

πατ!τοτ οοπο!πππτ, !ο!πιιο π πιι!ε :ιο !τι!τ!το

το τταπι!το νε! !ον!τοτ Γοττο πετοτ!!τ , πεο

π!τοπτ!απι απο , εοπτ!τετοτποε τεατιιτπ. Πα

!π!τ!τπτ! δε !τποπτ! πατεπτοτπ τεποτιιπτ πο

τποε , !ο!ππο τε!!Β!οπ!ε Γποοἱτπεπ πττο!!οτοπ

τω, Γαπι!!!ατ το!!ποατ απ οοπαπι Γτοποιτι

οιτοτππ!ο ατππο !πο!τατπεπτο Γοπτ. (Σοο!τ!

τοτπε ο!τ Γαοετποε ποτΓοπα πταν!ε δε ο!είτα

απ οοε αιιπ!επποε, ατποο απ ποεπ!τοπτ!απι

ο!ε !π!οπτεοππατπι παπι Γοπο οι: !π!τ!τιιτο

Γπο δε οοιι!!τοπτπτ δε οοπιτπππ!οαπτ. @παπι

!ετπε οι: !ιαο οιτοτο!τατ!οπο πτοποατ Γτοτΐτπε

οοΓεπτοπι οπο ποπ ποτο!τ : !!νο οπἰπι !!τ! π!

Γ·τοο!ο ποτπιαποτε πο!οποτ!πτ, πο!τοπι Γο

πετπατ 8τατιτο ποεπι τοποι·α ατατο ποτοεπε

τοπτ , Γοτναπτ. αιτπποαπ πια8!!ττατοε ποοΓ

ποο ο!ν!τατ!ε ε!οέτ!,!ο!τ!τ!ατπ πταε οοτοτ!ε εο

!πιιτι !!νο,πποπ Γιοπίο!πιο !!τ , το!!ε!οιιετιι

πτο!!τετ! πια!ποτ!πτ; Με νε!πτ! πτα:ειτοτο!.

τατ!οιιε εποδτ! , τπ!ποε ν!τε ποαν!ε απ!τοτ!

ταδε ποτοττοπτπτ , οναποπτππο Γαο!!ο !π οσ

ποε ν!τοε τ !!τα πι!!ι! !αιπ πτ!πετπ ειτπ!οταται·

πεΓο!ο πιιο πατΐτο !πτοτ Γατπ!!!ατοε Γοττποποε

νειτο!ποτ!τ οπαττατο ποπτ!!!ε!. ¦Β!νοτΓοτ!οιπ

!!τ! το οι οιτπο!!τοτππι !πΓαπτ!ιιπι !ιοΓπ!τα!!

πε!οποτππτ , πο!α δε τοτποτπε ο!τ !οοπε ,δε

!ιο!ο οιτοτο!τατ!οπ! αοοοπιπιοπατπε. νοτππι

!π ! !!πε !ιαο!ταοπ!! πτεοπατατ!ο!ιο !πιπειι;

ποπ α: ποοιιπ!ατ, οοιπ ποπ Γατ!ε Γπππετετοπτ$

οτατοε α πια8!!ττοπΙππ!, !ιαπο !ποπ!απι ποπ

τ!!!ο! οοτππιοππανι, ετατο!οτππο ποπ !π!!·ο

δτποΓαπι Γπ!!!ο οοτπτποππατ!οποτπ ιποαπι.

πατοπι αεοοπ!!τ!ζ ιιτ πο!!! !!τπποπ ποπ δε Β Ιπποτιι!Πο ποπτ!!!ε! πο!ττατπ !πιιοοεπτ!ατπ

επτοε!ο οοπο!ποτο,δε ο!οπο! απτ!!!!πιο πο!!!τ.

δοπ οι!!Γα οπο Γαο!ο. .Υεπ!ο απ τοπι. (πατα

πιο ποπτ!!·!ο! πο:: .ο πιιοτοτοτπ π!!ἱποπ

τ!!!!πια !π!τ!τοτ!οπο Γοτ!π!!τππε , π!!ι!! πι!τα

τπε Γπτπ , οπτπ Γο!ατπ !!!!πε απ!τππιπ απ π!ε

τατοπι πτοπιιπι , !ιπ!πΓοε_παττατ!οπ!οπε πα!

οἱ Γο!οτε τ Γεπ οοττο π!!ι!! !!δτοπι α ποο!ε

Γοτ!πτππι ο!τ, π!!ι!! !!τππ!ατοπι. (!αοποπτ πτ!

ιιιοτοε ο!ν!τατ!ε π!οτ!ππο !!!!οε!!ιοε !π Ιππο

ππττ!τ! , δε !π !!τα Γοο!α ε!ιτ!!τ!απε ν!ττπτ!ε

οποοατ! , !π ππα π!!ι!! πταετετ π!οτατοιπ π!!

ο!τπτ , π!!ι!! πταετετ οοποε πιοτεε !ιαοτ!τοτ.

-ΡτατΓοετιιε !ιο!ο Γοοἰοτατ! , !!ο εποπ νπ!εατ!

τετπ!ο!τοτ, ν!τ !!πο!!ε, !α!οοε !!οετ . τπαππα

!πΓαπτοε πο πποτοε επτα Γπτπτποππο ;!τππ!ο

π!!ε οκοτοοτ οποτ!οοε , ποιίττ!τι!Γποο Γα!πτα

τ!οπε !τποπ!τ. Ρτο!!τοπτπτ ποτΓοέταιπ οοπτ!

.ιιεπτ!απι , δε !π Γατοο!ατ!·!ιαο!τπ οιτοτοοαπτ

!!οετ νπ!πατεε αττοε , οτ!ο!!ε αο!τ!ποπτ νοτ

ο!ε , πε π!οαπι Γοπττ!!!οπε αυτ τπτπ!οπε , δε

Γαεπε !πτετ Γοο!οτατοτοπι οοΓοοεποε Γοτπιο

πεε !πποοο! , ποπ Γοοπε ατποε !π οαιιι!πο

Με. εστω. ό· Με». σκιφ!. επεσε. Τα». ΙΙΙ.

ει: πο!ττ!ε Ιἰττετ!ε πτοοατατπποε Γο!!Γο Ια:

τοε αοοοπ!; Νοπ π!!Πτππ!αοο πιι!π π!8πατ!ο

π! τοπ απετ!απι , πποπ τπ!!ι! δε !!ττετ!ε δε

ποπτ!!ε πο!τ πτοΓοτζτ!οποπι α νοο!ε τποαπι

!!8τι!!!οατοπι !!τ. δοτ!ο!τπτ οπο! ποτπ!ποπ1

Τταππτ!οπΓεπι οσο ποο!ε οτ!πιοπ !τππ!ππο

το δερα!ατπ α!Γενετατο,-πιο !π πτ!πι!ε αποτο

τοτπ Γο!!!ο , πο ατοοἰεπ!Γοοπ! οαπΓα ποπ!!

ποπτ!πε ττατ.τατοτπτ. Ιπ ί! !ιαοετοπι οιτπ!οτα·

τπτπ πιο!!! π!!Ι!πιο!ατοπι πο!π ιποτποτατο πα..

Ε ττ! πο!οτοτπ ιπο!ππ απετ!τεπι , δε !π!π!τα €2.α.

!πιππ!α νοιτατ! απεττ!ε ποοοπιεπτιε πτοοα

τοπι. Τεττιποταν! ταιποπ απ!πιο, πο οοτπτπο

τ!οποπι πιεαπι πιιπποτοπι > π!!! αοε τοπτ!πε

Γποτο απτποπττπε. Οτο απτοπι οτ !ιιιπο απισ

νεαε Γοτππο!πιπ , δε ί! !τα ο!τ , νε! !πΓο πτο

ποο!ε Γατ!εταο!αε , απι!οπιπππο πιοποαε ποπ

οιτοοποτε νοτοοπππ!ιο τοττπ!ποε , νο! ποο!ε

!ιαπο πτον!πε_!αιπ ποττπ!τταει τ..! ττ!!τοε !!τα,

πεππε επ!πι πε αιπ!ο!!!!ιπο ν!το , δε α!!αε πο

ποο!ε οπτ!ιπε πιοτ!το ΓοΓπ!οατ! οπ!πΓπιοπ!

!!οετ. Ροε!!ατ !!!!πε ποο!!!ε παττοιπ απ το πο::

.ο
ι
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Βετο ιιι!Ητιιο , πομπο ιῖχἐο ο;εειιιιιιοιε οο- Α _ ΒοΗονὶ οοιι:ο ιιοίὶτἱ -οτοἱιἰοοἱἴοορι οιο

οιΡιοε. Ειιιιιι:οτιιιιιοιιοο ριιίΠιιικ άιΒιιιιτιο- ° ν ενω ι ομιίοιιο ιιιοο!ιιι ιηοοπι ι οικω @πιο

οἱ :πιο Μ” 7 Π ο `νοιαιτιιπι ειΠοιιι1 ιιιι:ιιιιΜέίοιιιροι· ροτιινι , ιιο

”Μω:ἰοτιιιιιι ιιοΠιιιιιι Ρότι:ιιιι·ιι ΗΜ ω” ] οπο ιιιιιοἰεςο απο οιιιιαιοικω Γοαιιι Ποιά ος..

-ιιιοτιοεπιιττι Πιιιιιιιο?ειιιοοο; ιιοίΗ ειοο!οΓ- ` οιιΒἰτιιιιιοοοοΙοταίΤο. Παπ ιιοΠοι·ιΠιιιιι :το

οοιιεἰε ο8ι:οΒιο.ιιι οι οΙοιιι ο‹ι οιιιτιἰἑι ιιιοιιτο τοπιο ι· ιιἱο οοιιιιι·ο άιέιοοιιιι· μηιιο ιο τοτ

Ρτοπιονοτιοαιτι, οι; οι Πιο ροίὶιιΙοτἱοιιο`τοῇἰ-· ° ι·ϊέ α::ιι·ιιΙ ι @οσο ιιωιιι πιιιιιοτι: οΠ: δζ @η

οιοιιόιιε ιιοοιιοοοοιίαιοοιιτοτ.βοτιο Η οιιοά”' ίοιι&ι ιιιοτιιοΕἱειἘιιμὅΓοοιιΙ , δ; οοοΙούο: Π-ι

ουΡιτ·οοΠαοοιιοι; πιοΙτιιοει οοοοΙΤοάι: οοιι'-#” πιω οο.ιιΓΜΐο ιιοιωιω μοοιιιοι Ποο οσοι-ο

ίοΙειτἰοιιἰνοιο2. ΡοοΞτ”οιιἰιιι°$τορΙιοιιι_οΙοτἰίἱὶψ :ιιιοι·ιάοι·ο'ΜοοΗωοο ο . ο

τοι νιι·Ξ Θ' ο: Μι” οάοΙοίοοιιτιο οΒΓἐὺἰνοτἱὁ';;ι ΝοοοΝο-τιι|ΒιιςΒοοΠε `ιιιοιιιιΡ:οι·ϋ ,οι·ο οπο Δ(

δ: ποιοι· οι πιο ρτΞίιο ίιιι€ιιΙοι·ιε , οτ οπιιιι:ι ! ]ιιοτοτοιιι τοάτομ·οοοτειτοι· ιιοίΙοι· ιιιτοι·ροΙ-›

ιΠοι·ιιιιι ρτοΡο νιιι ή '

Μετα Ποτ , οοι·ιιιιιοιιο Μο Ρτονοθ:ιιε , Με:

όοί:οθ;ιιε πιοοε μικτη. Ώοιιιιιιοικιο ιΠιιιιι
τιοἰ οιιειιιτει Ποοτ ιιιΠοιιτΤ:ι. ν ο η”

π (ἱεοἴοτἱοιιοιιι οοιιίΞιιιι Η ΐονοτιμ Βιέιτοιιι

ΐιιοτἱτ , τιιοοοιΠ:ι @Κο Π: , παπι ιιΐΠοι· Πω

Επι. Με οι ιο ιωιιιΒοοιιώωι οιιιἰοἰτἱἐιε ἱτι=·

τοϊοιιτιι οοιιΓιιονιτ @Στο οιιτι·ἰοιιΙο ιιιοοιοο

οοιιο&ι φαω ματια , ιό τΕιτιοτι ιιΒο·το Ηοιἱ

ιιοοιιοςιιειιιι ροΠιιιο. Οοι·ιιιοιιιιτιι ιιοΒοτ Με

οικου -ιρίο ἰιι οικω ι·οΒοιιοτεινι , οιιἱ οπο

τὶΙῖοοτῖἱᾶιιοτἰτο οιιρἱοιιι , οιιιιι οι ριἱιτιἱε οποιο

ιοοιτι,ίἱν|ο ττἰίΙἰοἱΙΙ:ι, ίἱνοἶ3 ΙέιΠτ ·, οσωωειιΔω ΓοροιιΒιιιιτιι έι·οιττοι· 5

οιιιξθιΙΙιιο ροοιιΗοι·ι οιιιιοατιι ἔτοϊἱο ο; μα

οιΡοο ο·οΐι18ιιιτοτο ΤιιΓοοροτιε. Εκ ιιοιιιιοειο:ϊ,

ΈιιιτιοΗ!Ηιιιά οιιιιιιιέο ροπιιοι ἱιιτοιιτἱοιιο οσο»

ιιιοτιοο',· οι: ιτἰἀοειι· οΦοιο·τιιοο άοΓοιπο. νι.

ιἱιιε εις ροοο'τικιιοτ οίΐοι·τοτ @Με οοιιοιιιίΞιιιι

οποίοιιιιΒιιε , οοιιΐιιίΞιοι οΠιε ιεοιω ΐοι·τιιΠο

ΜΡιοοοειοοι, 86Βο!Η ιιιοτιιιιι οσο ιιηοιιω

οιο"οοτο ιιῖτοιιτἱΒιι8. ὅροἱοειΙἰοιιἱό ίιτ , ιιοοιιο,

;οοιιτἱοτ ίιοτἰ οποιο. Ωοιιιιιιοιιό:ι οτιιιιιι ιιιοιιιιι

Ειι€οιιιο:'νειΙο., :ιτιιοιιτιίΠοιο άοιιιιιιο, Ρώπα

οιιιιιι ιιιιρΙοτει,Γιιτ οοιιιιε , Ροεἱιι·ιι ποπ απο

όοπι ιΠο;Βε ιιιιιιιοτοΓοτιι βεβαιο ΓοΒοΙοτιι , (χω. Λ ° Μι κι; '3_Δ

οιιὶ οιΙοπιά$ι:·ιιοπ _ΓιιΠιοι:ιτ :Πιο νι&ιιιιι ΗΜ οι: ι -· · π.

οἰἶἱσὶο Πιο ΐιιροοοιτου. Ί · Νο· - Ο ν ' τ

- ' ' - · ο <#ί» _ ·· *Μι ο . ·

ο Η ο Ι . . ι ο . οι η Ι ε

ο . ς .°:κΡ”"δ ΕΡιβρ[4ι°2Μ δω: :πιω
. ι . ι “έ” · . . . . μ” . Δ ·· - ,η ?ρ

Μο .>,
ε:

οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο

λ Μ Βιιοε ιΪΓ ο ιι Α οι: ο ιο

εοφιοιΑκυΜ:ωΒΜΜ@γο
° . # ; ιι1ιΠι

ΑΙ) ~ ιιοΜιΝιιΜ ο ι·Αοιο·υ·ινι
ΟΠ· _χ ν

ι ·Η_ι

ΒοιγιΙΝι Εοοιιισιι τ>ζιι>ι42ιν.”ουΒιοο1.,ΑιιιοΜ. ·

 

Ε. Ρ Ι δ Τ Ο Ι. Α Ε

οὰ`ΡΙιιοἰἀιιιιι.

ΗΜ οΜΜέ /ἱω 7€#ἱΙ1ϋ ΜυπάσήαΜ 8. Μἰ

ι: :έωέ!έ.σ ά: οωω «ο ἐπ-βεισέΐίσπσω

μιετ0Μπι.

ΑΜοι·οίιιιε ιιιοιιιιοιιιιε ΡωιΔο ΒιιιιοΙο

Ποι ΓειΙιιτοιιι οι ιιιτοοοιιιιιιεο ὸἰΙο6Ἑιοιιἱε

.οπο&ιιιτι.

να Ριιτει!Τοιιι ίοι·ο, οτ ΡιιοιιΙιε ιιοίιτι Ιιι:ἰἰ

ο ο Γ” - · · ξ. . ο

Β Μια ιιοβ:ι·ο ιιοοοίΪοτιο. Ποιο ροιιοιε :ιιοπ

€ιιιιιιιι 3 οιι:ιτιι τοπιοιι οι: ἱρίο Μάικ οκειέὶἰιιβ

ο οπο: 8ειρΓο ροτοοΡτιιτιιε ό, 8ο ροτιτ5Γοκ ιΡ.

Γο , Η Δω” οΙΙοοιιοιιάι ιΙΙιιπι _οοιιιτιιοοιτοε ·

οιΓοοτι θτειι·οπιι οι: οοιιιιιιοιιά.ιτιιιιι οποιο

ὲοε , ιιἱίὶ Γοἰτοττι νοΙιιτιτοτοιιι ποσο ιΠωιω

Μοτο οι·εει Μοτο ετοτιΙΠιιιιιιιι Ποιο! 86 (πιο.

ςιιοτιτἰΙΪἱιιιοιτι.Βο‹Ι ροτο τοιιιοτι οοιιΠιιιι Γιωτη,

οικω οκ ιοί-ο ροτοἰρἰοο 5 Μο :ιο ρι·οτιιονοτο

οιΒιιοι·ιε , ιιοίιτο οιιοοιιο Ρι·οοο εκιιο&ει. Πο;

Ιιοο τιοιι ιιισάο ω ΓειΙοτοιιι Η:ιτι·ιε , νοιιιιιι

:ιο ί-οΙοτἰιιιιι Γιιιιιιι ιιοίἙτοιτιοιιο Ρτιιτοιρο:ιτιι

πιο. ἰίὶοτ ω νοε απο €ἱτο τοΒοἰἴοοτοτιιτ; Ε οοτιί-οΙοτἱοιιοιιι ι Η ιιο νἱὸοοἱιιιιιτ ιιι ιιοΒιο
› Ρ (Ι

νοτιιττι οιιοιιἰοιιι ἰιιοοττι Πιο: Ιιιιιιι:ιτιι αιΓιιε ,

ιιοοιιο ?αποτο ρτοΓΙ:Πεοτο ροποττιιιε , ουσ

" :Μπι ἱτο ι·οε οκι ἰτ , οοοοε!ιτ :κι Με, @ο να

Πε , φαι ποσο πιο οιιρἱιιτ Με Πω Ιοτιιιο

οι:ΡΙιαιτιιιιιε. δοτιοιιιιιιε οιιιοοιιι 88 ἰρθ ισοτι

οιιοἱιιοτο οιιοο ΠΠ Ηιοτιτ ο ροτι:Ηιοο , το ιο

ιοιροΙΙοιιτο 9 οοιιοοπιιττι.

νοτιιιιι οτ ·Ιιἰιιο Μ Με ρι·οοι·οάιοτιιι· οι

τοτιτἰο ; Π:ιο οιιιοι Ροτιιιε οποιο οι·οάο το ριπ

τι θιέΕιιιιιιτι οποιο ροΙιοΙοπι ιο ιιοεοτιο θα·



8; ετ>τττοτ;ΑιιοΜ τιττ..τνμ δέ

ττιε.(]οτοτοεοτιοτιι›ι οεεο_τιοτοειιοτι το: οοο Αοοοτι Γεοδτιτετι Για Γοεεειιοτ·τι τττ.ττωτι.

ιΡΓε οιεο τιοοτιοε δε τιιιι δε τιοοτιιιει Γοτιτ

οιο , ο Ρετ τε ιιτ:εισιτ , Γεειετ νετισε. Ροετοε

τοἱτειιιιι ιει:οτε δε Γοιιιειτοττιιοε ιιιτο ετιοεε

τοε ττεοεΓεττε εοτιιτοοε . :τοσο ιο ιτετοιε δε

τιιεοτιττ ιιετι Γοιετ , οτ ι·ιτοιιοτιιιοε τετιιειοοε

οτε τιοιιιοτ. Ηει:ετ Ριοι·εοτιε τιοο τοοοείιε

τιε τειιειοΓε οιιΓετνετιοοε ιοιι€οιε. νεοετιιε

. οοο ιτιτιετο Γοοτ ρετι ιιεεοτε ιιιοιιτιε. Βο

οοοιε: νειοτι ιο Γοιο ριοεοι ιιιιοιιοοτιι Βετ

τοιοε εοειεΓεετετιτ τοειιοε ετττοε Γτττεοοτιιοε.

Μοοειιετιε ·Γοοτ το οιιιτιεοι , Γε‹ι τεοοιε,οε

τοε Με ιοοτιιεττι Γοτιτ Γεοει:ιτετιε Γεωπο

ιοτο ττοιεττοεοι εοτ εΒιιι”ε,εοτ ιοειιτοτο εΠ`ε >

νει εοειτιιιΓε ετιεοτ ετοοτι είΓετ εοοττε οο

οοτεοι Γοοτο , δε ορτεοετο ροτεετε ιοοο

εεοτιετο τοεειο. Η ττοιε οοο ιιτ:οιτ , οτ ιρΓε

τιτο τοε ιιιι ΓετιεΓεειεε. Μπιτ εοιτο οιιιιι εε

τιοε οτι , εοτ ειΓε οτοοοετο ροτετιτ,οοετο εε ι

οιοοιε εττετιιτι,οιισε οτι Βτετε Γεο&ιτετι Γοπ ,

οιιιιιτιοε οιε ετιι-ειετ τοεειε , οιιεοι οιιιοι:οτιο `

τΙοιετιε εοοττε Γοετο Γεο&ιτετετο οοοττιοτιο

ιιιιετ εοιιΓΓε. Με ει τοεο οοτοιοε Γοττοετεε. `

ειτε Γοιιιειεοτιε ετι ττιττιττττοιττ_οτττωτοττω. Β (ζοιοτετοιοοεε τιοοε ειιοε Γετἰρτοε οι: Γατα

Ε:: Ροοτιιιεε Γοιιιιτιιοοι οοε οοεττετε οοιε.

ιετο ιοΓτοθ:οοΓε τεοτενιτοοε , εοοοιιι ιτε-ι

οοεττοεττι Γοετιτ οιττε”ροιιτοιετε. Εκ. τω

τέιοοε ιτεττοε οοιιτε ιό ρετετε ιοιιττοττοοε,
ι οοοιι τιοοτιιιει ι ρε Γετίιοττι οοο τοοτιο Γεειιε,

νετοτο δε ιιοοειτοτο τω: τ δε εοτιι , ειοπΓο ,

ειιιοΓτοοιιι ιιοε το. Μοοειι:ετιοιο το τειιΒιο

τιιε ττοιωτ ε Βοοοοιε νι τι. τοιιιιι:οε ρειΓοοτο

«.ιιιι:εοε , Γοιο τιτοιο δ. Μιειιεειιτ τιε Βτιττιε , ·

-ιινε εε εειι:το Βτιτοοοτο. οι εοφ ιο οτοοι

Βοε οτινιιετέιιε οοιιτιε ιοτετ Ρτεεειροε τοεοι

Με οοτοετετοτ οττιιοιε οοιι:τι , οεΓειο οοο

Ρεδτο ιετοτιιιτιοοι οοιιιε Γοιιιετοτο οι, δε ιο Ο

οΓοε Γετ·τοε ρτοΓεοοε εοονετΓοτο. Νεττοε ε

τιιττι το Γετνι Πει εοτ οιιΓετνεοτεε νιτι ιτε

ιιιτεοτ, Γετι ιειεοε τ1οιιιεττι ιεεοι;ιοε το Αι

ειτοοεοτιιε Βοοοοιεοιιε εινιε τι οεεοΡετ.

Ο`οοτι ο οοι εκ οοιιτιε τοοοειιετ·ιιε οοετ ιοιττε

εινιτετεττι Γοοτ, ετιιοοεετετοτ , εοονεοτοε

το τεεοιετιτ ροΓΓετ ττττττωτ , νει εεττε ιο εο

ιτιΓο τετοττοετο Γοττειιιτ ετιτιοτε ιιε8ετε.

'φωτο ίιτ Με , ττοετο τετιοοειιιιιε οοιιτε

τοοιι:οιετιο εοιτοεεινεττιε. Τε οτο , οτ ιτεοε

ιΡΓε τιτοοιονετιε , νει εεττε , οτ ειιιτι , Με

τιοττο οοιι:το ρτοτοονεοτιεοι ειιτεε. Νεοοε

Γνοοτιο τοιττο το οιιετεοτιοε. δοοτ εοτετο

οιοτιο τοπιο. νοε οότο , οιιοε όιιιεεοτετ οτο

Γετνεε, οε τιετεεοτ. νειιετο ετιετο οεεεΓΓετιο

Ετετοιιτο Ρετετε , δε ειΓετ ετετιιιιοτοτο , Ε'

τοιιιι ε Γοε Γεο&ιτετε ιτοιοΓτοοτιι ιιεεοτιετο

ιτοτιεττετεε. νειε ιο Βοτοιτιο ]εεο, Εκ τω..

ιι:το τοοοειιετιο του. Εετττττετττ.

 

Εττετοτ.τιτττ.

ετιεοτοιιετττ.

.9ιεττιιι”τετ μτττιπτυπ έτι ττττω/Μ·ιτ τωτττ-·

τω: ττιψιδιωπ , τσπτωτττώττετττ τττωεττ!τττττ

ο !έύτττ!τττωτ ό· θι·.ττττττω. τ

ΜιιτοΓιοε νεοετειιιιι Γτεττι Γιιο τιοτοι

οο Ριεειτιο Γειιιτετο.

νεοιτοοε , (:ιιτιιιο τιτοριτιο , ιοεοιοοιεε

το οοι)ττοτο τοοοείιετιιιοι Εοοτι,ι-ιιοοι , οιιι

οονετο τιτο8εοιεοι Ωτωτιτ δε τοετιτο δε οο

οιετο εο&εττι ετιτοιτετι ιιιιοιτ, τοοιτοτοοοε

εειιι:ιιι εεεειιιτ εκ οιιτεΒιιι ρτοΓεθ:ιι ροετο-Ϊ

τοτοτο. ]ετο εοιτο οοο τοοιιο- εεοτοτο ει;

ιιττετεε τιιετιετοε ει: ειε , νετοττι Βτεοττοετι

απο ετοοετοε ιτε ειιτιιεετοοτ; ιτε ιο εε Ροτ

.ωτιτο ετοοιΒο ροοτιιιει τιτοι:εοτιεττι, ιο τΙοεΒ «Με τιτοιιειοοτ , οτ ρεοειιιιτοιε τοεοιιιιοε ε..

-8ζ τττττττοι δε ιιοοειιετιε ιιεοεοτιε τι τετιο τ

,οετοοττοε ετιτ ττοιο τττοττπτω ιό Γεξιοτο επε

.νετετ. $ετιΡΓετεττι ρτοιτιοιε :κι τε , οε8οτιοτο

εμε εοτοτοεοτιετετο Γοιοτιοοιε ιιιιοε ρεεο

Με, οοετο Μετα τοοτοο εεεεριτοοει Γετι

εοτεοοετο ιιττετεε τοιττειίεοτοτ , ίιεοιιιεετοοι

οι οοιιιε τοτε ρετΓοιοτετο. (ιοτοοτεοτιε οσε

οι:Γεετο Γεοέτιιιιττιο τιοτοιοο οοιιτο. Βετο

ειΓεοιο οοιιτοτο δε ΑτΓεοιιιτο Γεε Γειοτεε

.οοτοιοε οοιιτο. νειε ιο Βοτοιιιο. Εκ ετετοο

οοιι:τε ντττ. εει. Μειεε.

 

Ε Ρ Ι δ Τ Ο τ. Α

Ϊ ετι Ριεειιιοτο.

ΙΙ.

ΙΜτττττ!τττττ αρκά εττττοιστω 0742 μττἔττἰ έτι

ττττττττὶωτ/ἰτωτ , εττέτττττττέσττετ τω:

τἰτ/ἑκτττῇτττώ ἰ!!ἰ τετοιο

Μοτοιιοε Ριεειτιο τιιιεετιιιιοτο Γτεττι
Γειοτετο ιο Ποτοιοο. ι

νεοι Με τιιειοοε Γκτιε τ:οριεοε ειιοοοι

_.Γεο&ιιιιτοοοι τιοτοιοοτο οοιιττοοι , οεττοε ιτε

άεοοε ιιεοιτ. Μονιτ τοε τοοιτοοι , Γετεοτ ,

Ε Ρετ. Σποτ. ό·"Μτττ. στη! ΕΜ!. Τοτε. Π!.

εεττοτ οοοτι ιο Γεοιετο 8τετοτοετιει νι;; ω..

ττε ιτιεοοιοτο ειιτ ττιεοοιοοι εκεειίΓεοτ. ιο.

. τιιιιττιεοι ρτεεετιτοτιε ορτιτοι τοε:τιτοε οστο

Ριειτι Γοτοοε , ιοτιεΓειιοΓττοε ιειιοτεε εοιιεο

τιενιτοιιε.Με8οε οοιιιε Γρεε ειτ , νει οτοοε:

το εεττε ριιιτιοιοε ενεΓοτοε ιο ιιοοοε νιτοε

δε ετοιιιτοε ετοοε ιοτεετοε τοοοεειτοε. Κε.

Γετεε ιρΓε ιτιΓοτοτο δε οοιιτε νιεε @Με

Ροοτιιιει Γιιτοτοο,εοιοε τοετιτι ειτοτοοε οοοτι.

νινοοτ, ττοοτι Γεριοοτ ριιετι τω. Νεοοε ε

οιτο οιιι τοεοοτο Γοτιτ ριετετιε ιιιε ειιτοονιΓ

Γετ, ρτοιιεετε ετοιετιιιεοι τΡ6 ροτοιιΓετοοε ,

Ε ιοοριετ τοειο ετιεδιι , οεε οοτιε ιιιιε οποί

Γετιε τοιοιιιτετε ΡοιΓετοιιε ιτειιεοτεε. Νετορε

ειιεεοιιι οοτοετι τιεοτιετιοτο οοι:ιιε Βοοε

Με οοο τιεειι , ο οιοτιο Γεεοιτε.ε πιο ,

οεοοε τιεΓοοτ οοι τεειριεοτοτ, απο ετε8τι

τιτο Γεττοε ιο τιιετ εοοιιοεοτ ετοι τεει ιρο

ιιοιεοτ. (:τετιο Γεο&ιτετι Γοκ εττεοι€νετιε

ΡτοΓεέ.ιιοοεττι ΜΜΜ , οοοτι ιιοε ιοεοετιι.

&ιοοε ιιιιοε εττιτε οεεειιιιτιο εοοτροιίι Γο

τοοε , τοεΒοο εεττε εοοι τιοιοτε οοιιτο ,

οοιρτιε οοι εοριειιετττοε νειιεοιεοτετ ειοε

Γεετε ετιοτετε νειι:ιειε ι τω οτί:ιιιοοεπι Γ:

τι .
ι



87 Α Μ ο πο :οι ::·Α ΜΑι.-π·πιπε Πει ε ιι
Ρο Ηπα:: νοπαιτπ , 004110 ειπιΒιέο πωσ Α οοωωιιτιοι Με ?πόιυπ5 , οη›ωωιπ οπο.

οι:: ::ιιοτποπτΜπιπε άοπιιππε ποοοΠι:ιι:ι, :ο

Ρο:ιΠιιπππι ρο::οπο :ειπε πιεσε. Α:τμ1ιώ

ω ιιππο :ποάι:ο πι :πιο , ποοπο :ειιιιοποιο

:παπι πάΙιπο οοπΓοοπάο:ο ιπειιιις ειι:ιΠιτπιε

πινιΒιιε οΒΡ::ιᾶιε ι:ιποι·ιοιι5. ΛίοπιιιιοΠοιο

ω, ιι·ιι:ο:, π:Βο:ιππιι!Ιικι ιιι:::ιτιοτυιπ,

πώ (ΒιιοοποποπΓοιπ 8: Γοι:::ιττι Γγπο«.ιπ:π

ο (::ιοπιι: , π: τοιιιοπιιιπ μπω” τπΡρωι.

· :επιιιειε επτα, πο ι:ο:ρ:ιππ οπο: ιπ:οιιιιι::οι

:ο ιποριει επι:κλι οοιπΡοι!ειπ:π:. Μπιιό;ινιπιπο

ο· @Πο ποίιτο Μι::ΙπποΙι :ποπεοιιο Μιὰ; Με!

πιο: :ιο ΑπΒοΙιε , π: ροοππιειε ποοο!Τέτιέιέ :ιο

:ο ποίιιι!ει:ο:, ιιΒ:ετιιΐοιιο ιρίιε θι:ιείξιοοι·ο:,

Β.οιπ ι:οπι (ικοοο:ιππ :ιοι οοπιπιοπόιιτππε ,

π: :πω ροπ:ιποο εμε ,_ πο πιω :ιοίο::οε

-ισοιι:. :απο ιπ Ποπιιιιο ]εευ. Εκποι,:το πιο,

· πειίιο:ιο Ροπ:ιε-ιιοπι ν. απ. Μπ::ιι.

 

Ε:1ετο:Αιν.
πι Ρποπωπ ~ ο ο·

Δ π

Οτι:: :οπωιόπιω ο /Σ· οι· .πωπωπιο; , (Ή,))ω

Μυπα'ωμε πεεςωιππι |ιωδιπι!ι.: έ:_δω!α. -

' Μιστοιιπε Ριποι‹ιο Γ:ιιπ:οππ

Μπι:π :κι :ιιΠ:οίιππι ιιο::ειπ:π: 8: πι·

8οιπ, πο:1πο πιο ιιι::ει πιοτει·ι , πιο :πειππο

απο όο:τιπιοπ:ο Ιιοο:. τω , Γι·ει:οι· ,τοπι

πιοπ:ιο ποεο:ιιππ πιω Γοινοπιιι οοπ:ππι άπ

ς:ιι:οε δτο09:0ε ι, οπο: ΑΙΜ: πιπ:πο ποοορι ,

οι οποτυπι :ιοοι:ο: πιω. (:ο::ο ρι·οιιιΓπε πι::

Ρ:ο:ιιΒιιε ποπ Ἐπὶ , ό: ιπο:ο:ιπ· πιο ποίιι·π ιπ

οοπ:ιιιοοιπ που:: :ιονο:ιο , π: ποπ πιοΒΙιεωπ

::οποποιω πω :επι ΓοΙΙιοι:οπ:.ι οι :ο οπο·

πο:: Ρ:οου:α:ο:οιπ ι1ειΒο:ο- υπο ιπ το πιστα ,

οιι::'Ριτι , π: τοκοι: ,,8ε τα:ιοπεΒιιιε οΠ:. Εστω

πιοπ:Ιο ιπΓυρο: @οι ποεο:ιιιπι ιιοΓρι:ειΙιε π

πι: πιο δωΙει , π: Γι.ιροιιοοε ροπ:ιιιοι οι: πρωτο

πρωι” πο ρο:πιι::;ι: ραπ:: Μπι: οπιπιει πο:

:ο&ο:ιε ιιΜοπ:ιπιπ ; ίο:ι.οοποοάει: π: οΙοέ:ιιε

επικτοποι , πιο ιι:ιισιτπιπ Γιιίοιρο:ο ραπ: ,

@πιο Ρο: ιιοο πι ππΠο ποΓρι:ειΙιε 5οποππε

ιπ:ιβι1ε ρ:::]π:ιιοπ:-π:. Τιιπ::ιππ ιιιιιπε :οι πιο

Βοί:ιιππ :πωπω , π: Ηττα: ιιιπι νικ ροΠι:π;

Οοππποπόει:ο ι:::π ΜΒοειε , οποπιιιπι ω:

οριπ:,τοΙι8ιοπιε ποι:ι·2 ποεο:ιπ. Υπο ιπ Πο

π:ιιπο. Ε:: πο&το πιοπει)::::ιο κι” κ. Μιιπ:ιι;

 

ε:: ε Τ οι Α_ ν.

π:ΙΡΙποιόιππ.

Φ'οπω::πίπ οι Μι:!ωΞίζω Ρευη/ιβα,@απο Λ!ύςπιππ. ι

. Μοτοίιπε ΡΙειοιόο Έτει::ι ιιιιπ:οπι.
νοπιιππε Μπάσο , €1πιπο πιιίιοι·ιιπ

το , :κι :Μοτο άινο:Γοπιππποπιοπίιε όιιιιοιψ

πωπω ΡΙπτιπιιε , ιιιτποπο πι· μπαι πανι π

ω” , ριεοι:ιιιιιπιπιποποιιιπιχιο&ιπιπι· πιο

:ιε Ροττ11ιπ , πιιι τοΓατοιι·ο :ι:ιπιπει ιρ::ιε:ο:ι:ο. ,

:μια ριιι:ιπιπ Ροτροιιι ίιπππε , Ποο Ρ:ορι:ιοι

ιπ:οπάιιασε. πι :ο πιο άπο: , Ρο: “πτω

ιππι ποίιτπ:ππι πω επι1τπε18. @ιι:ιπαπι :του

ρο:οεπίιε οι: :ο πω:: :παω ποΡ::ππι ιιροπιι

Ι11ΒΒέ)1οοπο πω: ακιοπι πιο‹ιο :ορο:οπάει.

Όσο πι ρ:ιοΓοπ:ιει:ππι οοοιπ:ππ: πο:ιπποπο.πι

οπιι::οιιιιΔ' Α: οπιοοοπιι πω οπο οιππιπο

::ιιοιππιιΡ, __ Ἑει ππ::πει:π- ίπ:: ποοιρο. Πιππ

νιοππει :πονο:οπιιιε »επι να» :σιωπή , επι:

πιο ποεπο ποπ: ιππιιππ, οιιιιππιπι , πι:

`:ιπιοπει)οππιποοπιίιτυο :ι ποοι;,μοποοιπ ιώ

απ: πο:ιι: πιιππι οι: £πωπι (πι: πο!ιιΙο:π

νιτυπι ποπ:: ομιτπππι, :μπι :απτο πο: απο

Β:ο που:: Ι:ιοπο:ο οιιιοιοςιιο ποειιυει: , π:

:οίο.::ι άιξςιιο νικ-ροΠι:. Ι: ιπάπι€οπ:ιαπ π

_πιο::ιε α::ιοπΙο , ό: ιοπιοΙ ιπ νιτιι όπω:αιωτ

Ρτο @Μάι ιπυποτο απο ροπ:ιιι:ο ιιοπ:ι:ι

ο:ο.νι: ι νοαι:ιι: οπιιπ Μιοιπει Ρει·πιβσβυ·.

Νοπ ποιάο:ποι:οι:ιι: πιιιιι- ιιππι οι οποιο ο

οπιρρο σπιτι :ιο οα :ο νο:οπ ίοοοτιπι Διεπι

ποπιι πωπω ίο:ι :επι πιιιι:α Βιοιππ: ιπιρ|ι

$38.0%πτει , π: οι:ροοιι:ο ποπ ιιοποίι: , ποσοι

ιπ:οποοπιπι. Το στο ποσο οπίο:το Μπι::

:ιοιιιι;ιιτπ εστω: ,8: Επιιιιιιι Με οοπιι::ιοπιι

ω” 8:ιι:ιε απο: , π: πι ιΠπιπ , που: Με:

πιινοτιο «πιο πω.: , οποιοι:: οπιπιπο οπο:

Ε :σπιτι επι :οποσ , 84: πο:: πι Ριπο πιω”

ιιοτι σ.φιο.. -

Αιιιιιι ι:οτπ ιι:ειτοτπι:ιι:ι πι:: π:ιοπ:οι· πι.

ιΦπεο, τι: ιποριοπ :Ιοίοιίιπιπ π1οππι ρ:οΐοιι

δώ ιπιικιπιπιπ, ίλιικιπ:ιο ρτιιππ:π οι: Ιοοιιτιοπ

πιο .:ο:ιιοπε ροπ:ι·βο.οιπ ποί)ιτπιπ πιω ως»

:υπο , πιοπ:ιοποπι Γο:ι.:ι,ιιοιε ΑΔ.88π·τη

οπο οποτπ Γπρ:ιι πο:πνιιππε , ἄ :πω πωπω

τα πιο ισοπο :ιοιΙΙο πωπω ι:οιπροοιιΐο Δε.

::οι·ο:, παταω ίιππ π.: :κι ιΙΙππι Ιι::οτειε ρω·

οιάαί8η;το:ω πιω ιπιιο:ο:. Α:ιΠο ρ:οπο

ει: ιιβοπ:ι ιιπιππο ίπεἔοἴιἰοποιπ ::ιπιι::οπε,

επιτποπιιι: π: τοιιικιωι πι! ιΙΙοπι οπο: πιο:

(πίοιροτοπι , που:: επι:ιειε ειπο:οπι , :μαι :πιο

ποποι·ο πιπαπππ Γποτ,ίιπ&ποπο.Γοπιε ορο..

Ώσπου: Βοπιιέπο πιο.πιππππι:οτοπο ::οθ:ειίΤο:,

οπιποπο πο::ατο: :κι ρο:ἴοποι·ιπόιππ. ιπ :κι

άονο:ιοπο.ππιπιι. Η οιππιπ :πιω οι: μπω

Για:: ππειπππ :πιιπιιιινι:. Ιπιιιι:ιιι,ρειτο:ο

πιοπι:ιε πιο ; ία! ποιοι:: :πιο οειδι:οιπ:οι·ι

φερει:: :ΙΙ επιπι.ιΡακι οΗιοιππι. Β:οι:ο: π:

ιΡ:ιππ οποοπο οικω :οι ιιίΠιπιπε , δ: ππι οι:

ιοο:οτιιτιια νο! Απειι·ο2 νά Βιοπιιιο ποπ.

::ιοπάιιε Ιι::ο::ιε ιπιππειιε :πω πιω Δ, πιιιιιπε

Ροπ:ιι.οκ οοτπΡο::ει.Βοπο ιΡίιπε Ϊπιπει [ο @τη

Μπι . .οι οι: :οιει:ιοπο πο!ιτσιππιπι

ι ιι: ειιιο&πε Γππέ:ι:ο.:ι (πω, ίειπ&ιιηπο Γοάι.

ειροιιοΙιοα , ιι::ιπο πιο ;ιπιο:ο 8: τονο:οπ-.

:ια ιΠιιιε πο: ιιοποτεινο:ι:, π'οιιιίοι.ιο οι: το..

οπτι.:ει:οεπ :ιικ:οπι .ωιιο:ιε·οοιιοτι: (ο οπο

:Μο Ιιο::οτυ:οπο ω ρο:ίονω

πωπω Μπι', δ: οιιίο:ιι_: Γ:: π: νι:ιοιιι:πι·.

Π:::ιιοπο νοτο Ιι::ο::ιε δ: ω όπςοπι :πιω

Εκ δ:: επι ΜιοιιπιέΙοπι ΡωσιΜψ: επι πωωιο.

:Μπι Αιι8οιοτπιπ Γ:ει:τι ΜιοΙιειοιιίιΙιο ποιά::

ιπι:::ιε , :μι απ νοπο:ι:ιε πι :ιοι·πιπππι Απ

ειι·οειπι Ποιπι:πιιι οιιπι Μαιο ιι::ο:ιε πιι::ιι:

πιο :ο νιοιιπωπ ιπι::οπάειει πιω ποπ Ροποίι:5

ι !
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τππτωττω ., τετ:ιιΡι:ιτιι Με πι τε-.Αι Ρτοςιι8τι$_, 66 ετεπιιτιοΖι: Ρι·ώιε8τω.”

. Ν” ἰιπρΙετε νΞεεε πιο”. Ε8ο ιπΕτετιιο πο· τιπστππτπτοπετ ποτ.ιιπιερμποπ @ΗΡ δέ _Ρ_Σοι

@το σιιιεΓεετειππιτπι , 86 ειιρἰσ ιιιιιιτισ τυπο

ε εικτετιπε ντιτ:ιισ νἰνετε; Φωτ ποίττι @πιο Με

τ 1επτ δ: ΡτσΕοὶιιπτ·ορτἰιιιιε 3. πιτιεπε.τιιιε πι”

εοπΤοπιτποπτι τεοτειιτιιπτι Μ:ιτιοττιιε Π]2.89

πειτη τω τστοπειπι εἰ τοτιιιπι τιιιιτιιΙιππι στι»

αιτιοπε εοπτειτιιιτ. Ιε οποτε Ρτοπιονετι απ: το

τιπζωιετιι ιΙΙτιπι σε οπο. νοτιστι τοοπττι ιπποιτ,

εΒοτιιιε τιεΒοτιιιπι ιΡΠιπι τ:στιιι:τιεπάο τω ι

ενώ: ίπ Ποπιιπο , 86 πιο ΙΞιπότιτατισοιπιιπ

°ιιο1ττι εσπιτπεπάτι. ·Ετετιιἱτιι: τπιττει:τιπτ σιιἱ

Τεττεπτ“πιωΕκ πσΠ:το τιιοπείτετι·σ Έσω

τισιιοπι. ιτιΧ.°Μ:ιττἱι. ·

ι

  

ε τ ι ε τ ο τι ντιπ
ο στι. ΡΙεισιτιιιιτι. -

' .

-Βρφέρ /ξέι;ε @Μ Δε· υτνιτἰοπὶὑτι.τ β2.τ]ξπτπ:8

/τ)Μπω.τ τωαψ.κ , @στατἰτῇιὶ.τ εττιπέτ2τι

τ σ ΜΒτοπιιε 1)πτωο Μπάτη.

ο δετιι:ιίι τι τε Ρτοιτιτπε εοιπτπετιό:ιπτ

·τιιτι: τΗΙεάιοπι τιιττι Ιιττετιιε :κι τιιιοεπι ΑΊ..··:

·πιτπτιιιιτ ι!τιπάιιε ει: ΡετΓοιιπ'ΡοτιτἰΙἱεἱε , τσιπ

ιπτιιιΙ€επτίπτπ τὶιιέὶστι πιάτο ΜἰτΙιιιεΙἰ Ρετ

πΜ'ώ·ηπσσιωΠεπτιεπΠ ιτποετττιπότιιπ. Ετι

Ρἰο ιιττειιιιτιιιε τεπι πω Πιπιτπε εσπιτπεπάει

τατιι,τιττιπε ιτει π: πειἑΙἰεειιτιειπι πσΡττ:ιτπ Γονι

ΡΙειιτ ποσο απεπάετ άΗιεοπτι:ι, πετιι:ιε στο

ΡτοΙπποτ , τοπ ποπ 58ποτο το πιο Γιιιιιιιιιι

Ξππιε ·ι:ειτιτιιτε τικ εϊΐεθιιτιιπι ρω νιώσω

δ! ΓιιΡτενιι·ετ στα ΡσΙτιιΙπιπιισ. Οτοτιοπετ

ΜΙΒ” μπι ττεὰσροπτιΓειιΙε$ετἰτ ›, δ6·ίοἰτε ε _.

εκ το οποιο βι1άισιιιιπ πε ΠΠ: Για ίΞιπότιτ2.

τἱ8. Οττιτιο Μπι ΜΜτ ποιο τιεεείἶιιτἰ9 ά

!ισπσΒ:ιε ει: ετιιιίΒιτιι τετιιρετστο οι ἱ στ τισ

@πιστα τι σσϊινἰτἱἱε , πεσιιε μπω πι εοποπ

“πω ιτινετιετετ , π! @Μιά ίεςιιεπτι οι·ιιτιοπε

«επι τείει·ντινι , τιιιαπι τΠιιι οιιιτΙεπι , ίεά σπιτι

ιιτ:τιστ πο Θ: , ποπ τεπΡπ °

Αάνεπτιυποτι:τσ Γιιιιτ τοιπροΠω πισω

τισιττετ πεεοτιει, Ρειιτσιιε τετιιιτ πειτε. τα Πτι!

πωσ ιιιιιριοιπιπτώιιτ 1ιοεπτετ σιπετεπι , 86

@στι ΡιιετἱΙε τετττιε £τωτ ι σπΙρειιπι ω Μπα-ι

τιιττπτιι τετιιπάεπτιοι1ε , ποσά τοπττα ποτό

ίετιρίετιπτ ,στ πιτ: ι!Ιστιιπι Ρι1ετΞΗε ιιιτεπη

τΞοπἰε τ δ6 Γοττπ πιεσε ντιΙτιε ιιιιΓεττπιπ ίἱτ ,

σιιοτι νἰτοε εττινεε :ιτειιε εστιιιιτσ8 86 Γριτιτπ

:κι ρ!ειιοτ , τιιιιιΙεσ τσνετε οοπΓιιενετετ τ

Ρ.τεττιπε ποτιττωιιιωτ τ ςποι·ιιπι ΡτιιτΓεπτπι.

Μπιτ πιτι·ιτιπιε Ρτστεέτο επτα 86 ιιισιιπόπ εί

ίτ:τ παμε πεοεΙΐ:ιτιο. Ιιτιρισι·ππτιιιπι τεΠιις

@τι Γιιρει·πα ρίετιιτιε πιιιιιΙιιιτιι, πειτε! σα»

Ιειριάισιιε πισττιιιε επειτα: ΒΙιοτ Μπιτ Μ::

6 Εεπτοιιε νινι δ6· τετιοιι Ισριάεε πι τττετιιτ

τοπιοΙι &τιι&πτει οποτε 86 ιιιιιττε τεροποπάι ι

νει τοι»πω ιτπρεσ.ιπιεπτο τὶε ιιιετἰἰσ,πρτἱστεε

πτΙ·νΙτα ιιιοτι.ιιτισπε θιπ&ιιτισιιιοπι Μεινε ΜΑ

τετι;τιτσιτειιι νιτα τΙείτιπ:ιτε τιι€ιιετιιτ. ΡΙπεἰόιι5

Με ρ;ιτιιπι τ:στιθ::ιπτ .ι δ6 πιπΙτιιτπ Ιονιε ξ, πιέ

ιιιιφε !ιπτιεπε τοΙιττιοΐει: 8τιινἰτ-πτἱ8 πωπω

τιιι·τι!;ι σιτιππιπε ίετιιιιε ιιτ νησι , πιιιωιπ τ'

·β6ιτιοιιε5 νεται ,ις1ι12_:1ισ νε!ιειιιεπτετ πω

οιετττ. Ηιετσπγ01Ριπτιιιτιιε :ισ ωιιι€επιτ11-_

) ΙΜ ΙΙΠΡέϊιτΠτ ι ψ :απο πι @ντιπ Μπι. Ητιεπεε,

' ΐιιττ: Ιειιιαπροπιροπεπάμιιτπ τοπικη ειιτ.ιι·τι.π

` ΙΈ005Πύω ἐτἰι; , δέ πεσει ί·ιτιετπ Γετἱἰιἰοπὶ-_
ώ ει” ἱιιιΡσπετ Ρτετίετιτιει ι1σίττα. τ στειιίισιιε

' :σιππι πωπω , σιι:ιιιιιιπτ Ποστ σρετιιτι απ,

πσ'ιιιιιιτ Ρετ-ιπιιτιΙε πωπω”, ωεωη_ Ροή

` πωπω ειπε, ιιτρετπιτἱοΓτιπι ει;; πωιιιτιοωι .

έτοπΐπετιίάιπετιι τισ ει: ιπνοδιπισ,86 τι όιιοΒιιε

- 8επετο.ΙιΒιιτ σιιΡἰτιιΠε οιΡρτσο:ιττιτπ , πι: πω

Ί:ετ ΠπειιΙιτρετ νίτεε“Με.ιστιε ρι1ΜΜ (π

Β τω· τ τοΙΙτιπι. ΕΒο ίἱπετιιιᾶοτἰττιτο μιωιιοπ

πετιπο.τιπο.πι ΡσίΤιιτπ τ τιιτιιτιιιιε τ:ιιττι οκ Ρι:26

πωπ ρτοτεθτοτιε :ιροΡτσΙἱτ::ι ιπτετνεπιΠο ει.

ό.εειτιιτ τιιιέτοιιτιιε. Τε στο , στ Ρωπιιτι πι€ε

Βετειε , τπ:ιπάετ σωιττετειτι “Μπι εσπξιιειι,π

«τπτ-π , @σπιτι ιπτιιιιτίτ ωπιιιωτ9π ποτά

τα τιιιιετ.ι ειτ:Ινετίιιτι:ι τ εΙεέτίοπισιιο @ιιεε

πιει τε!Ητιιιιτ τετιι.-Ετ Η νισετιιτ Εοιιιιιιιτπι

ίιιΡΡΙιο:ιτιο ,ο τι ετ διτπ:ιτιιτιι πιιιοπ ; μι:

ΒιιΙΙιε, πιάτο , νε! πιιιιι οπο: Πτιπτεπτιο τι..

Με τείι:τισε. Με πι Βστπιπο.86- πιο [αποφ

ττΠιπιο βσττιιιισ ποβτο τ:οιππιεπάσι ι ΑτΪε‹ τ γ

πιιιπισιιε @στα άδειο πιεσ. Ε:: Ετοπιο πο,

Και ιτιττ, Μειττιι. ο ”

  

Ε· Ρ Ι Ο Ι. Α ΦΠ. -·

τισ! ΡΙτιτ:ιάιιπ·ιι 6 ο ' ι

τω" εἰ :επιστασία

ϊ

Ά(

5ωμι τισ το ίεειιιιτιο μπι ι πι 9

ΙΑΜπτσΠιιε ΡΙοειάσ πιο , ΐειιιιτεπι. ο ,

οι· ι εστπττιεπάτιπε ἀἰΙεέὶἰσιιὶ τπτ: Ιιττετειεάσἐ

τιιιιιἱ ποίττι απ πωπω” πω” Α1.ιιιτιιτπιτ

ιιΙιειίτιπε Πττετειε ιπάιιΙ8επτπιτ πσιιιΙιε νιτι πι:

τ:ΙιπεΙιε . ΕτΜΜοβι· ΒιιιιιΙιτιττε ὁιιοιε_ πω,

Β (`τε‹ἰσ ΐετΗΐο αιι·ιτ:ιτεπι τιιτιπι στι:: ροΡτιι_Ιστι

νι, στο , ι.ιτ Μιτιπειι πισπειεΙιο ιποπειίτεζ

πι ΑπεεΙστιιιιι ττειάειε , νεπετιειε και ποτιιΙεπι

νιτιιπι Απάτεππι Ποπειιπιπ τπιττεπάτε.0.ιιτιι

Ιιττετιε :τά ιΠιιπι πιειε , πω εεε ιπάιιΜττιτσι

86 σε!ετιτετ πιιττετ. Ρετ:ιιπιειιπ ἱτεπι ιΙΙτιπτ

σιι:ιτιι πιιιτιισ ειοτειιἰπιιιε πι τειιιιε ροπτιβς:ισ

[ιιιππιι οοειιτι:ιτι ,τισ σπα τω: επτιτ2τι.ΐξΡο

νετιιτι τεοιπιιιε , στο Ιιι%ετιιε 60ωιωπιπ

Μο, τπιπτιιιε αιΙτιιΙππι τοτιιιε Ροοιιππερ. πο?

Με ειτρεπΓκ , παμπ: ειπισιΒο , τ-ειεἰετ @με

ιιΠιτιιιιε μποτ οπο: ει» ροΙΒΜΙπι Μπι, νοξ

·· τιιπι τιι σιιοτιιιε , ττειτετ, ιό ιιε8οτιππι ζητο;;

τ:εΠισπο :σε ΡτσιπσνεΒιε. πιω :κι τοποσ,
`ικιο ειπε τιιιρεττιπιε ότι τεΒιιτ πιάστε ο 86ετεπιισιτ

πι: Με Ιιτισε:ιτ τω; Εεσ τεπιστ:ιτι ιιιπι_ωπ

παμε ιιτιιιιιδοτοτε ιιτ ρττε1επτπ. πιω σπιτιισ

ΗΜ τοΗ:ιπτιιτ, Γεάεπτιιτσιιε ροττιιττι.ιτιοπεο

σπιπεε 86 Βιι€τιιε οσπισείο:ιπτιιτ. Απτεσιιιι.ττι

ινοτιιμοπειτττω Γοτἰρτειτιιὸειὶι τΙοτιιιιιτι

ποιττο τεΜ12Μωτιι ·πιειιιπ, “οι τιιπτιιπτιιπ[φ

τεσεπτπτισιικ τεἴροτιΓιιπι τεσιιἰτεΒειπτ ,στ

οι σε ποιπιπρ Βτμποτιοσε5ετιπι Ρ επι τπτ

. Έ π] ο



9! Μ."ΆΜΒΚΟ.5ΙΙ ΟΑΜΑΙ.ΠΠΙ.ΕΝ5Ι$

πιτ πιο ιο ΐοτνιτιο Γαπέι:ιτατιε Για , ατοπο απ Α. οιιοδιπιπ ιιαιιοτο ποοιιαοπαιιι ροτιιοτιτ , Μα

ιτπροτατοτο ιιιΓοοτιοι·ο , ποπ τιιιιιοπ πιίι ιιοιι

ιιιιε νοιππτατο. Πο δοεπιοπΓο ιτοπι οιιιΓοορο

τμ ιο οτατ νοι τταπει:οττι ατι αιιαπι οοοιοίιατπ,

τιοττο ιΡο οι: το πππτιανι : ποοιιο τατιιοπ ιιιο
αιιπ‹ι οιιι:ιιτ οπατπ οοπτιιιοιτ νοιιτ. Νοε ιπτοι:

ποποτια ί:απιιιιατια οτἱο ιπτοττιππι , ιπιπιο 86

νο! αιιοπι οιτ οποιο επτά ρτατιιοι ,οποιο αποί- ίατριιι;Πίτπιτππτ ιπ Γοιιιπιιιπο , επι ιπνιοιατο

οι ιιοποίι:ο νιτατπ τιποοτο , οπια τιο πιο οριβ

οοΡατπ οτατοτ τιτπιππι πιιιιι οπο, οα , πιο ,

ιιτ Ροπτιιιοι Γποποταε , πιιιιιοπο τοΓροπτιοαε ,

ιιτ Γοιαπι οιιιτι απιιοιε οιιροέταπτιι:πε τοΓΡοπ

τιοτο ιιαιιοα.ιιι, πο ποοιιοοπτιατ πιιιιι πιο: ΡΜ:

ιιτ ιιιιριπει. ναιοιπ Ποπιιπο. Ε:: Ταοτα Ετο

πιο αποκτα. Ματτιι.

σ

τ.ιιτειότ.ι νιιτ.

ατιΡιαοιτιππι.

 

Ξ|ιβεπι ατὅιιτπσατἰ.

Μποτιω Ριαοιτιο πιο ,ιαιπιοιιι.

πιο _ οιι:οιο , οιιαπι οι ιιπιτα ποπ".

τποπιοτια, οπι απ Ιιττοτιε τιιιε τοΓροπιιοτιιππε

πιοπιιπιιΐο ποτμαοιιαιτι οοιιιιππε : ποιο ιεἰ

τπτ ιοποιοαε οιιοττοτ , ο ροτ οιιιινιοποτπ ιππ

τοπτιιπι οι , πο τοι-ροπτιοαιτιπε, οπτπ τοι-ροπ

μπι τιοτιοτιπιπε ποοπο οιιιιτι Ιππιπε , πιαιπι

ιιιιιιοπο οοιινιοπιε οπαπι ποοιιοοπτικ ποτατι

αρτιο το,οπαπιοπατπ δ6 ιοί-α οιιιινιο ριοτππι-ο

οπο οιτποοιιοοπτια Ρτοτιιτο Γοιοτ. 5οτι οαρἱοε

επ ιιοπονοΙο , πτ Γοιοε , ποοπο οιτιιιιτπαιιιτ τι

οπιτι ποοιιοοπτικ , πτ τιποτπ οοπττονοτιιατ ια

οιαττι ιττοριιτ , οπο πιιππε ιιττοτιο τπιε τοι

οοπτιοτοτπ το τι τπο πιια τατιοπο ποπ: ποοιιοι,

οποπι τποπτο 86 οοειτατιοπο οιτοιιπιίοτο ιπ

ειτοτ,86οπι μα· οατιτατι5 ατιιιτιδιπε οπιπια άο

Βοο , τμιρρο αοπο πιο νιοιΠιτπ πιπιτππι τιιιιοι

86οιπΓοτνατι ρτο οοττο ιιαιιοο.Μιτιπταπι ιιιαιιι,

ιιτ νοοατιε , ιιττοτατππι ατι ιιποοιιι Α τ. ιι τι ιι

ττι1Μ ιοτιισοπτιατιιττι αοοορι ποπ τιιαε ιιττο

πιο 86 ιοοι , ιατιτιι:αοοτοοπο οιιιοιο νιτιοτπτ.

.Η

Γοτναπτι:ο οιιαπτιιπι Ρταειοπτια οοπι:οτατ πο

ιιτο. , πιιιιιε νοτοιε οιτριιοατο ποίιοτππε. Νο

ιιιο.ιτιιιοπι ατι τοΓατοιοπτια Ρτοτοτιτι πω.

ροτιε ιπαπιτοτ οοπΓπτπτι τιατιιπα, πιο ιιαπο
οοπιιοττο ετατπιαττιιιτ , οπτατππι-οπο , ο Ι)οο '

τιποο , πιο ιιιτιιιτιο,πο ιποαιιιιιιι τοτπριιοι

οιιιπατ_,, ιοτιιιτιιο αιιοιιιτι οιιιοοτο οπο".

Β τπιιε,.ρτιοτος_οοπίοιατιοπιι ιπτιπιιο πτατιατπ ο

οιιοτιοιτοκιπιιο ,οποοιιο ποπ ιπιιτιιο πο 'πο.

οπο ιπιιιοπ11ι;ιπη.ι)αττιτιοπτατ ποιιταε πιο.

τπιπιιιε , ιιιιιΓοπο τιοιοοατο ιού οπιοτοιοτιοπ-.

τοε 86_οτιο ατοπο ιιττοτιο όποταιιιι τωτέι.°·
(3οτπιποπτια ποε,.ροζοοτο , ροπτιιιοι ποιὶτο.' ι

οιιι ι·ιτιοιο ροτίι:ιπ @πομπο ιιιοιιοτ. τιποτα

οιιπι ΡατανιππιιιτποιιπιΕΡιαπο πιιιωι οποιο
πιοο οοιιπιο ,86 Ατιιοπιππι πιοπαοιιιιτιι. ντι-ι

ιο ιπ ι)οπιιπο Ι ιι επ. Ε:: ιιοιι:τα Ετοιπο 121.'
ΑΡτιιιο. ` ο

· ω. ._ πιτ

 

· οι>ιιοιιιοι..ι ιιτ.

· ατι Ριαοιιιπιτι.

ιι

ΜΜΜ.: σεΜμούΜτ πιο/Μι εξορυπτέ.τ.
ο

_ Μιστοίιπε ιππτιιιε ιαπιιιιιιε οιιιιιιι Ναό
οιτιο οατιίιιπιο ιιταττι ιαιιιτοτπ. ι

δοτιιιο ροοτιιιοι ποίιτο ιιττοταε ιιιοΒοτοπο

(απίιιταιι Για οπατ ποπ Ρτοι·-οοιιοποιπ α νο

πιο ποίιταιτι οοπτιοοτιιπτ , οα ιοττειιιο ποπ

ιοτιοτπτπο πιοτιο , πιιι οοιπροτιιιιοτπ Ριαοι- -

Μπι ιιιπιτι ι:ταττοττι ποιιτπτιι απ νοε τοπιοαβ

το πιιιι-ππι αι) οτοπιιτιο ι 86 οοπττα ποε τιοπιιο

τοπτατπτιιτπ ριπτιτπα. Νοπ αιτιΒι8ο , Γτατοτ

οατιιιιπιο , οιιιπ ρτο νοτοοππτιια 'πια , δ£ ρτο

Ι.ιοοτ οοο τιμ οποιο ρατππι ποιοι ιιιιιοιιΒ ποιο τιοιιιπε Ποι,ιιιοιππι ιιιιιοιοιωιοπιφι

ιιιτπ , ι-αοιιιπιοιιο αιιοπο αοοπιοιοο ιπτιιοιο ,

οπαπιιι:ιίο ?στο Γοπτοπτιατπ «ιο το πιο ιπ

οο8πιτα νοιιττι. Εατπ ατι το πιο τοοιιιΓαττι το

τπιττο ; οταπε , πτ πιατιιτο οοπιιοιοποιαπι οπ.

π. , 86 αιι ίταττοε ποίιτοε τοτπιτταε , οποτπτπ

πιο 86 οπτ:ιτιιιπτι οππε τιοιοοανι. Αιιαπι ιτοπι

ιπιιπιζοοπτιιο ισπιιαιπ ω ι:οτπια Μιοιιαοιι Ρετ

πέβοβτ ιιιι&οτι ποίιτο οποιο πτ Ρτοοπτοε ,

«μα ιοπιοι ταπτπττιιπ νιτα δέ ποπ ιιι πιοττιε

αττιοπιο απ οπιιιιιιπε ροοοατιε (πιο πιοπιιιιτπο

τιοΠιτ αι:Γοινι. Οτατιοτιοα ποιὶταε οιιο‹ι ταπι

τιιπ τιοιιτιοτανοτιε ιπιιιοπο 86 οτανιτοτ τιιιἰ ,

οπττι ρτα:οιΡπο ατιτοοιιαπι ιπιιο πτοιιοιιι:οτοτ,

αισίοιιιταειπ πιοτιιοταπιε νιτιοτιπι , πιοπιιο

τιιιιοπο :κι το πιατπτιπε τπιττι τταιιοπτιαε ποπ.

πιο Γιιτππιο. ]αιιι ταπιοπ τιιιι τοτιτιιται οιιτο,
-οιιαειι ροπτιι:οιτ Εποεπιπε ιιοτταΠο ιοειτ,

Γοιτο ανοο , απ ατιτοε ιιιαε ιτπιιιοαπτ , 86 οιιιτι

πο ιιιιε ίοπτιατ Γαπδτιταε μα. ΡποτιιιοΡττιορ

τιπιο ναιοπτ οοτοοιοοπο πτοιιοιιιιιτ ,τω ιπ

ιι:ιτιιτοτο ορτιπιο , 86 απδτι ιιοποοιι&ιοπο ροπ

τιιιοιε , οπι , οποιο , πτ ιιιοε οποοπο πιοτιο

οοπιτποπτιατο ποπ οπο”. @ποπ ποιο ιιια

ο»

Ραοιε δέ οιιιοτιε αοινοτι-ατιι τυποι τοπιιιιπτ ,

Γοιππιοπο τιοτπιπατι αρροτππτ, ποπ ταπτιιιιι

οοτοτοτππι , νοτιιπι ποιιτι` τμοοπο. πιιτειιιι

πανοτατ ιπιριιτιοπο ιιιοΈιοτοπτιο 86°ρατιτοτ

τοτππι , ιιτ νατιιε οι: ιοοι3 δΞ ιιτιοιιιιιιε πω.

ιιιιε οοι·τιοτοε ποπ @πιο ; ιππιτα ιιι οπο- ο

οοε ποίιτππι , αιιοτοιιτιπ πιοπαίιοτιο Αποο-ι

ιοτιιπι Ροπτιι·ιοοπι ποε ατι ιπίιαπτιαττι ιιιατιι

Ρτινατο νοιπιΙΤο , πιο τοττιο οοιιτο πιο , Π:

ιιιιε οοπττα οοε οοπιτποτιοποπι τοπιο Πτι

τιιιιιιοε , ποοιε πιιιιι @απο οπο αιιδιοτιτα

τιε , ποοιιο ροιιιπι οιιιοοπατπ ιιπο'ιριιε αποτο

86 πιιιιτα ιο ιιππο πιοτιππι , οπο πιαιτιπιπ

τπτοατιοπιε οαιιΓα ι·-ποτο. νοτι.ιπι ιιιιπε ρτο

οαοιτατοττι ατοποτιιπτ οαττιιπαιιε ιαπ&ο (`τιι

οιε ρι·ιπιπτπ , τιιπι οτι:ιπι Ροπτιιιέιέ ιιττοτα: ο

τοιιιιτιεΤοτιοττο , οιιιοπε ιτι α8ιτιιτ πτ οικ

ιιιαπτ τπιιιι. Τοιοτανιπιπε ιιια ρατιοπτοι· 86
ι·ιοττιτοτ, πο οοπττα ιιοτπιπι ποιὶτι Γοπτοπ

τιαπι 86 οοπττα ραδι:α ποιιτα νοιιιτο νιιιοτο

πιιιτ , που ιιιιιιτιατ :οιπε νιπτιι&:ι: ιιπιιιο ατι
. 8 ο

Γοτιιιοτοτπι·. Αιιοο πω ιττονοτοπτοτ οοι·αιπ

οτοτπιτιο αιιοοπτιιε οιι , ταπι πιιιιτα τιο ποισιιι



ΡοιιιιΙεινιε , φα ό.τοοτετ εΙΐο ειε ττιετιτο Ροιι- Α οιΙΠΒιιιιιιτοε. Πιιιιιιι ει: φ:ιειιοτ εΙεε1ιετεειτο: ζ

:Με Ποι,ίεοτεειιιε απο , ιιτ ιιαιιΓε:ιττι τετ- βενιττιιιε , ΑτιΓοΙι:τιιιιτι ττεφατιι Ιιοτιιίιιετιι, έξ ·

ιιιε ρτονοοατιτ..$ετν:ινιττιιιε ιιἱιἰειιιε`τοΙετιιιι- ιιιΕιιιιιίΠτοιιιτι οτιιιιι Βοιιοτε νζτἰοτιιιιιΡτοιιω

οπο. Νοε τἰιιιιιἱτ άιοετε Μονο ΠΙιιεΗττοε - τιοΙΕιτε ιιοίττπιτΝοτι ίετιιιιι:_ οιιιιι τίτιιονετι ,.

οι&ειΙΤο ,οιιιο. ιιοτι οιετιε οοτιεἰτιείοτ όιτιιιτο όιοειιοοε οιιιιιιιιιιομε οτεεζοτιεΙιιιιι ιιοτιεπε, 8ε ο

σε κ

«μια Ρτοττιἱίοτειτ Ροτιειίεκ , δε φ.ϋ!Ρίι Μάιιο εά Γεοιιοοιιε ίρεοι;:ιτο ιτιειιιιβειοτιοαι ~

οάτιιιο τοττιοτειτιιε είΐετ , οτιιτιιει !ἱττο!ἱἐ ιτιίο»· δισ τιιιιιει:ιτ- ιτιτοΙιοοε , φκ ΜΜΜ Πιο: στο .

Ρτοξοδϊο οι

εετιειαοιιτ;ιΠ”ετ. (2ιιτειιιιιιιτέΈ εΒἰτ ιιιφιοιιιιει"' ειρρΙιοειτε ίειιε!ειιτ.εε. ΑποτιιιώξΙαοιειιιε εοφ

οπο» πω? ίῖιἰε , πεεεωτοε @οι , ιωιε.

5εἱειιιε ΡετΙἙοτειιὲ`, ιι:ει.ιιτ ιιιιΠιιττι ΒοτιιιΙιτ:ιτιε

“οι οιεοΡΡέιτοτετ ιιιε!ιοιιιιιι, στο ςνετΒιιτιι ,

ιιοτι βετιιιττι, Γοφε μπι νιθ:οτεε 8ε·ιιοτι φοι

οτεε ειειίτιττιατετιι: , ΡΙιιε οτεειετιεεε ΙειΗΙΤιτιτιι

ἔοτιιἰτιἱε νετοὶε , οιιιειττι ·τεΐοτιρτο Ροτιτἰτἱοἰε ,

ειΠοεττι ΗΜ ιτιειιιΙιοΙΐε ιιιιιται ίοοεεεἱΜ,ιοιιο‹Ϊ

τιοΙΙοε πο: οοι:ι ίεττο Βειιείιοιε ίἰιιε ιρίζε,οιιοεζ

τιειτιἱἱιαιωἱρΠ Ρτοιτιονετε κι, ΡεινεεεΡΟΜε

πιω , τιειιιιτιεττι νει ίὶιίοἱ_ρετε , νει ειΒιιοετοι._

ειε ίειτιιιΠε οτειιιι Ροτιι;ιε - οσοι (Με _ ιοί-ο

τιιτιι ιιιιτιι , φα: οττιτιι:ι ττιειιιιι Γεια ιιοτει.τ:ι ρω

νε! ε:ειτοιτιοΠε τιοΠ:τι Ιἰττετἰε. Ρειτοοι·,ΡΙ:ιοΞ- Β ίετε!ιατ.ΊττιΠοιιιε :ιτιἱτιιο ίτιιΙ:Μοτιι Ιιοτιιιιιιε,

εἰο οειτιίΓιτιιε ζ τιιιιΈειιττιτετιιρετεινι πω, τω

τιιττιειιιε εεττιρετο ,”ιιε ΠιιΙε:ιττι οττοεπιιτἱειιτι

Εεεε”. ΥοΙιιτιτ οοτιΩἰτιιεἱοτιεε ετεττιιτιαιε ,

1ιοε ιικού ιΠοε οπο ,οφειίἰ ιιτιιιιιι ει: ΠΠε, ο

εποε, Γε Ιιειοεειιιτι νοτιιτιι Γιιρετοοε τοτιτε πο:

;ιειτιιοτιειιτ , εε τεοο8τιοΓοετε ειιιέι:οτιεπετιι.

Νοε ἱτι εο φοφε ιΠοτιιτιι Η:ειι:ιιτο ~Ψ2τ~ν

Ιιει&ετιιιε νοΙιιττιιιε, φοεὶ τατιοιιι ιιοίττ:ε·Γιιβ

ΐτοοετιιτ,τιο ιιιΐτιιιτέετε νιάεειιιιιιτ !ι:ετιισο ροπ

τιΒοιε. Αἱιἴιιτ τω; το οοΙΙειτιοτιιΒιιε αποπει

Πιιιιι ιιοτι μι” τιειΒοτο .ειι6ιοτιιωε , @Με

οιιεττιΙΗσετ ιοΐοτιιτιι : τιιειιόειοττετ οτιιιιιτιο.

Νειτιιφε δε ει: ΡτἱνιΙο8ἱιτ Κοττι:ιτιοτιιτιι οστι

ι:ξβο-ειπι ,.ῇε 3: Ω0ειζέψετοιιιΒιιε τιοίττιε , :ιτ

ειιιε οτειιιι, Με , :ιει,τιοε τατιτιιττι Ρεττ2τε;

Με οοΙΙ:ι.ττρ,," 1ιοει: ιιιέτιιοτιιιοΙιΒιιε ι ο·

τοτε ειοοιΡι,οιιφετ οοτιωμι , φειε ιΠι οτιιιιι οσοι

π·

ΙιιιτιιιΙιεο.τε ττιΒιιέ:τεε!οβειιτ τεε1ΉΠτι,'τιεοιιε

Ιω: ειιοοττιττιιμιιοειτιοιιιηδει:τιο , ΙιοοενοΙ ω- -

νει @οπο Βοδο,τε Γετιιιιτιιο ,με Με ποιοι?

οιιριιιι!Ιο ρτεο(·ιοιοτιιτ ι [αι οιι€οιιειιιε Με είε,

ὶιι οιιετιι το ίξιιιιοτοειτε οοτιΓετιτἱτ , φέο

τιιτι @Πισω :ιττιο τιι:ιιιιε Μ.
_9 . Ρ _ Ρ

τ

@Με [ώο.ειο οτιτιι:ιτιι οσο.

ιετιε!ιιτιι: ,.ομοιετιεεε τιοΒἱε ιιοτι εΠ`ε'ειιι: Η:
ο

ειοτι,ιτ]ξοτιοτεε , ΡτοΕοπειτοΐειιιο ΜιτιἰΙἰτειτἰε 13

ε1ε ροεοτιτιει ΈΓέιιτειτιιέ.. Όσο τεξετειττι επετη

ΡΙτε:ει_ ει, φ -, _ρσιιτΠίοι ἱρΙἱ φοφε ιιοτονι.

Ρτιοτε ,οιιοπιάειιιι οΙἰετιτιιΙιιιιι Γιιιιιιι ίεεΠ

- τιοξιιιιι .Ιιοιιιιιιοτιι 8ο ἱιιφἱετιιττι οοριτιιΙιιιτι

Βει:ιειιειΙε Γοιιτιειο.ιε ττιοειιειιε τειιιονετιειιιιιι

ε:οτιξιΣιτ ,οΙι:ετι;ιτιιοιιε ΓιιΒτοΒιινιτ. Εκοοιιει κι

@οφ ορ,οιΕοε [πιο ,,οιιιτι ιιεφο.ιτι Με οι»

ΡΙοτειτο]Βτεοτιιο τοττειι,:ιε ροι:εΠ:ειτιε Πι εοο!ε

.Ποιο ὰοιιιιο ιττιιριο. ΑειττιοιιιτιιΓοιιε :ι τιοΒιε
Ιοτιιι:ετ , οιιττι τεβριΒΓοοτε ιιοΙΙετ , ειεοοττιτιιιι

τιιοειειιοεί'ε. Με Γετιτετιτἰειτιι τιιιιΠ εί?ειιιιειτιε,

ἔτι τιοθ:τι , Ποιο;; ιιιιιγετΓεΙἱε εοοΙείἱειε 8εοΙει

ιιοε αι φωτο. Γετνεττε τιειτοτοε επετετιιεε,οιιεε

ιιιίΓετειε ροτιτιι:εις., 1ίΒιι:ειτιιετι τιοε τιιιιιιφειιιι

ει: Βετο ειιιε Ρε&οτο ΡετοοΡἰίΓο ,- ιτιἰτειτὶφε

οιιτ τιοΒιε ειιιοοιιο Με ποπ ·εϋκοτιο, οπο!

τω οοτειττι ειειοΙΐειιιιι€. Ροιπιίιοοιτι δε οιιτε|ι.;,

ιιει!ετιι :ιειιιιοιιιιιΙΤο , ιιο·τ:οτιίϊίειιτιοτιοε Πιο:

Με ιΡ6 Γετνειτοτιιιιε ,καφε οι; ειο. οτιο.τιι Γετε '7

νειτιειειε ειιτειτειιιιιε.·ΝὶΙιιΙ ρο(τεει ιτι:ετνετιιι:

οιιτ ΠΠ :ιό νοε ειετιιιετιιιτ τιιιι:τετε. Το στο,

,ΡΙε.οιειε οοτότε πιει ?τοκοι , ροτιειθοι Πι,%εβ.

πιο , τιο τειιιτιιιτι ουτε ειτο Με νεΙιτ :ιίΐιιιιιετε,

οιιοε Πάει: ιιοιι Ροίΐο ειιιιείοετε , Ειγοτε εε

ιιιττι ειιιε εΙ:ιτι τειιιιι1τιι: ω;ιει, ειιιοε Εονετε

απο τοτἱε ι1Ιιιἰε -οειτιτο.τιε Γεττιρετ :ιτιιττιιιε

Πάει Γεει τοοειιοιετ:ιτε ττιετΙιιτιτ ειιιεετι , φωτο,

οοτιοοτειιοε οϋΓεειιιι δε :το τοτἰοτιιε ΐτοιιιω

Πττετειε τιο(ει·ειε οτο ροτιειτιοι οίΐετοε , δε τιοε

πιο” οοτιιτιιειιειεε ίετι&ιτειτι. ν:ι!ε το Βοτιιιε

τιο. Εκ ιιοΙΈτο τιιοτι°ιιίὶετἱο Ἐοτιτἰε-οοτιι ω.

οειΙ. Ϊετι. -

ε τ 1 ε Τ ο ι Α :ο ο

αει ΡΒιοιειιιττι. ε?

 

ξιιετΪειιτ έ:__μυώιώ Νεεϊευ ΜετάΜετσ στα

»Με , εση:Μεπειωμε ]ΐ·ι:πεικ Θ!εωεωεω. ι

@ο ·ι.ιεφϋπε 1%σηψ ό· εωερω. τ·

ι ΜοτοΒιιε ΡΙειοιεΙο Έτειετἱ εειττΠιτιιο Γειζ

Ιιιτειιι. ε ι, τ,

δοτιρίιτιιιιε αει εε Ρετ Ετοιττειιι (]Ιοττιειιτειιι

ιιοΗ:το. οττιτιιτι ίιτέτιιτιοειτιεοε Μπι , τιεΒοεἰειφο

, οοττιιτιετιειιιιιτοε , ειιιἰει ιιιιιΙειιττι τ1οειτιονοΒοτ

ἱιιἔττιτι τ>ιεεωι Δε! νοε @Με ρτοίεεΝοε

οιιτιι πειτε; οτιιτιἰιιο Με 8ε τατιοτιαΜΙιε οποία

ΠιοεΙΤετ , οιιτ τιοε ειετιιιο ιιιειιιἱοτοτε ειεοετοτ;

Γετνο.το ΡοτιειΠοιε τιοΠ:τι ττιοιιἰτει 8ε.Π.ιτιιτε.

εε ιιιιΒιιεττι νοΙυττιιιε,8ειρίι τιοΙιιιιτ , 8ε οπο

τύπω οοιιοεττιτει,τιι_, τιιὶσοὲοιιοτἰειἰε τιιι&ετιιιε :ιτφε ἰΠ:ι οοιιιιτιοιιτιτ. Ειπε τει ,ματια οπο:

οεΙοοτειτ. Ηιιτιο ετεττιιεα ιιοΠ;τι τοκοι: , Γε

ειιιε ιΙΙοιΡΓοτιιιιι ειιιᾶοτἰτειτο τιιετιιτ , ειίΤετειι

εἱιιττιοά ίο ρεττιτιετε ττιειιιιο.Ιε τιοίετιιιιι, οσο

ι;ται·ιοτιοτετιι τιοίετιιιτι δε ειιι&οτιτ:ιτειτι ο:ιρι.

τιιΙι 8ετιετοΙιε. $οΙιἰοἰτεινἰττιιιε ἰΠοε 8ε'οοτειιιι

δε Ρετ Ιιεεετιιε ίΞεριιιε , ιτε φειειιοτ οΧ μεμε

ειτε εΙιεετετιτ , φι νοΙιιτιεπτειτι ΡοιιτἰΙἰοἱε :το

οιΓροιιτιοιιεττι εκεοιιτιοιιἰ ιτιοιιάειτοιιτ , πιο

Βοτιει 8ε ΡοιΤοίΕοτιεε [πο ν16ιιι Πιο 8ε νοΙΗτιι

τιι:ιιιι ἱΠοε οοιιιρετιιτιιιε τιεοιιιειοιιιοπι ειιιἱεί;

οετε , τιιἰττοι·ε ί:τε.ττεττι Ιιιιτιο ιισίετιιτιι φοτο:

νιιιιιιε, ειιιι ρετειοειτ ιιοΒοειιι ποίτω : ε1ι1εττι

ὶιιιἱοε οοτιιιιιειιοιιιιιιιε τω; , τιε @ο ΠΠ μπε

ιιιεττοετ ἰτιτ-ειτιιἱἔι ε.ΒιειινοτΕιτιο _ιιοιττο ιτιάιέςἔ

ιιιΠιιιιο @το @το 8ε τενετει ειδ Με ειΠο

φακού ιιινοιιιε , ίε&ειτιιίε:φιε οι ιιινετιιΙιει ,

Δω το.τιιετι ·τεΙἱΒἰοΓε ειι:φε Ιιοιιε!Η1Πττιονιο

Με, ειιιτειοε τει οοτεἰΙΙῖττιὶ τιοΒιιοΠε Μάο:



ο; -ΑΜΒΕΟ5ΙΙ ΟΑΜΑΣτ)Πτ."ΕΝ$Ι5 :το
τουτ. ()στοτοεοττετουε Μοτο ττοτ , τττετετ εε- Α οσίττο τ ιοστυε Με ττοττυτο εεΠτεΠετ , ττεο

ττΠττοε , οεουε τττοοι τοσττσ , νετιιοι 86 Ετε

στάυτο τρτοτο , οτ Μοτο ειτο:σττοεε ετενττετ ,

το ττετ:ετ 3 οσττετττοοε νετιτ νετ:ετε ετετοτττ

εε: νται: τοττττυτσ , οοτε ουκουε Με εσοττε _

οσε εοττ , στοτντΓετ ετ: τετοτττετε ρετεττ ίο

οπο, Π νετττ τοορτο:οτε. Ρετττε το οο“οτο οισ

οείτεττστε:νττε·οτερττ , 86 οοοτο ετουε·εττε

τυτο ε:ττττοτττ. Ατττεττ ουσίόετοτρττοτετεε ντε

τοσττο. Ετοε τετ ετεττε ρτσΙετοτστεο: οσοτετο

τοττε ε:: τοτοετσ τειοσντιοοε το εττουσ ε:τ τοτε
οείτετττε οσοττε εσττοοεοττειο , 86 οσε τρίτοοε

δοετοτο εσοτοττοτυε, οοτ ττεττοοετιάσ Ότο

ονΠσ τοΠοτοτοε ,86 τοτοιο ,οποσ , τοτοι

νετοοε,ρττοίοοετο οοτ Με: τεττττεοτιιτ, (Πτη

τοοστουτο τυρετ Μεττοαοτο ρτοττουε εο

Βι·ετττ ρετεττ , οτ ρσοττΠετε νσΙοοτεττ Ποτε

Πετ. νετε το [)στοτοσ , 86 οσε τοπ Πεττοτττεττ

οστοτοεοάε. 8σεττ ε:τ ετστοσ οσοτε :το τε

ουετττ.

 

?ει>ιεττσι. τι 361.

εττΡΙεετττοοο

οοτττττεΓουε τεοτττΤετ. Μοοττττ Γοοτ Μσε οσε

εερετε νστοττΐε , ουσττ , Ι)εσ τοτε, τ:ετΠΠτ

τουτο είτ , οοτεοοτοοτιετο εττ οσε ττιοΙτοεντ

τοοε εοτοτοτοε εττσουτο Βέτο το τετ:ττττοιοτο

ΕιττΠοτ. Αττττετοετοττε οτετουιο ρΙυτοε Με:

τεοοετοοτ ,ο ·86 οοστττττε τοοτεστυτο οτρεο

τοτ τοοττττοτττοε , οοοετ:οο:·ρτσοτοοτε ροΓ

Γετουε , οστοτοιοε τ τιε τ:ερετε εσε νοτοττΐο

ροτετοοτ. ίἶσοτιιτοεττεε τρΓστοιο το οσε Με

τεε , 86 οτεΙετττ&ε τοττιοοε Γετορετε Π Εστω

ρστΤετουε ντοεετε το οσοσ τοετοτο , ρετει:ἱ

Εσνετε οσε , 86 υτοτε Γεο&ε εετττεττε , Π το

Β τοτε νεττοτ, ειορτεοττ. Πτεε ττιετσττε οεοττστ

οιετττο εροττ Μσε ο8ττοοε ο στοοτε ττορΙεο

τετ στοετε , οεουε οτ ρτοττττε το τ:σοίυετε

στττετε νεΙΙεοτ , :το τοεΙυΠε -ρστοττουε. ΒΕ-τ

ττετοτσοτ ρυοττεεε εττοσ οσο ρετειτοτ, το: οοτ

ουτε όττΐετοτοενεττοτ οσε ·ρττνεοττσε , ετττοτ

οεουε το οσε ρετ στοοεε ττττρει·Γεττοτ. οπο:

Με οσε ετττττισ οοτετο είτε οσο ρσΠοτοοετ

οτιτο ίτεττοττι οσΡετσι·υιο εοττοσε τοοοτετσε

τοοετττττοτττοτετ στοτ:τοετσΓοοε ετ! τοεΙοτο,

οεουε τετοεο οσοτε τρΠε όετοτυττ Γυτοοετ

ο' (,πτωο οὐ .Μοτο Ματσε/τω ετούτο Ο οοτο οσίττετο εσοττε Μστοτο εττοττοεττσοεε

τ:εττίττοτσ τετοτετο.

τισ το οπο τεε οστττττε 608 ο Η ορο Ώτω·

ττσ εεετρτεε, οσε τστοτο ρεοειε ε:τρτιτ:οτουε.

Ετοιοττεε ρεττοε το ρτσροΠτσ·ρετΠοετε ο

τοεοοεοοε Με ενσοτε ρσΠιεετι , οεουε Π:

ττσοττοετ·ο , οοτο ρττνεοάσε οσε στοεισρε

τεοτ ρτοτττεεοτοτ. Νοε Μστοτο Γεοτεοττετο

ττττοιουε, ουτε ρσοττττοετο οσοοιΠ τοίτε νοττο

οεττσ Γετοτυε , εοοιτεττοοτοοε ε:: οτε ουκ

Ετεεοτοε ετετοττε οσίτετ οσοττε οσε τοεοττε

α· ΜοτσΠοε ΠΡτεετάσ οπο οι τ:ιωτιο

εττ ρΙεοε οσοΠοΒο , εοιο εττετο το οετ: το Β

.νετε οσο ρτσίτεουτ. (:σονοοετοοτ ρτεττεττ

ρτοτοε τεττοτσοτε οσοι·ετ ε οστοε ι:εοοεοοειο

ενστ:εττ , τεστ τυο ιοστυ , 86 το ιοντιτεοτ οστ

τεοτεε, οτ εττνεοτεοττ τττο , ρεετε τοτετ οσε

οστορσοεοτττε οεοσττε τ:στοτοεοττετοοτ , οεο

ττειο το ρει·τετο ρτσοτστεε. (τσοετι οπο 86

ρετ τοτρίτσε οεοε τεΕστιοετε, τοιοτοιίουε ρτο

ετουε του ετοτοτττε τρΠε εετο ε:ττστοοετο οσο

ροτοετοιττ.Ρσοιιτεοεοτ εοττο Μι ε οσοιε ρτυ

τττοε οεοοεοοετο τεττσοεοιΙιε , οοιοοε Ποο

8τεντ ρτεττοτττετσ οσοτσ οσοτοτττττε οεοττ

ουεοοειο ροτετετουε. Ρσουτετε τρτοτοιο 86

τοοσεεοττετο τοεειουτ ·, ρετ·εττ ετ! τοσττετο

οίουε Μστοιο εσοεττοοε ττορτσοτε στ:τυδτ:ετο

νετε,86 οσε , φοτο, ρσοττΠετ Γοτττιοσ οστο

τοοοττε. Ε:: οσίττσ τοσοεΡτεττο Εσοττε-οσοτ

:τντττ1. Αρττττε.

 

Εττετστε ΧΠ.

εττ ΡΙεετάιτο:.

.Όε πσΏτέττ/οε ϊεἰ2ἔἰεεἰε τ., άσμα χττωΜιο

60ετπεό?'2.τ οτι 638τήϊείου·ε εα!Με ό· |

μου σε ο πω.

ΜοτσΠοε Ρτεοτττσ Εετουτο Ποτ τ τετιτ2τ

- τετο;

δεττρίτοιυε τπτ το τετρτοε , οειιτσττε οσίττε

εοιοτοεοττεοτεε ττοτ τοεοοε εσοττεοττε 86 Ιτ

ττε. Νεοοε τιοοιετττσ. (Στο εοττο Πττοοττυε οσε
τρίτσε εοτο ιιτοουε οσοτοτο τετοιτττετεοτιιε ,

οοεοτ ετ ο οοτ οσοτε εετττεε Ποτ ρτσρσΠττ

ουε ΠιοτΙττοττσ οσοτυο:ττΠοτ έ· Πτττοττοοε το _

ττετοτ το (τοττοσ , οσίουο ουτε ντοττοτο εοε

το τττττοτ Γεοτττοοε ρσττοε οοετο τρετειουε ,

8τετοτεοτοτ , 86 Οοο οσοτσ 8τεττεε εξοττοοετ

Ετ ΕΙστεοττε: τοττυτ , 88 Βοοσοττο 86 Εστοετ τ

τετρσοτε οσοτε τοτττττουε. δτ οσε τοττ·ε τε- Ε 86 ουσεοοτοοε τοτετενεττε ττττοτε: οσίττω το

το Με τοτ:τοτσε τεοοτεοτ , οσο Με ττοο01°Φ

οι ρσΠοοτ , Με οσοτε ρτεοεττουοτ , οτ

το ρσουτεττε ετ: το εεουτοΓοετοοε, οετο 86

τοετστε το εετ:ερτυτσε οτεττ οτοττεοτυτ. Ετο

4έετιιοτ ρτ2τετοε οοετοστ ε:: ρτετεερτσ ρσο

Μοτο τοτε εσωτιτισιιε . απο εεε τιοετο :Ρο

εττοετττοιιε , 86 εε ετ: Μο ρετυοτ, οοτε-Γυοτ

τοοσοείττΠττοε 86 ε τετισοε ρτσττοε ετιεοε.
(:τυοτεοτ οσε Με , τττετετ σεττΠττοε, ουτε ντ

ττετοοε οσε εοιιττ ρεττεοττε οσίτττε, Πεττοοο

Ρετ ττ1€ττ1τΒΕΠττειο ρσοττττετε τοΓστεοττστεε.

ει τοτττο ρετοο(Π ΕοττΤοτιτ τττ:ετε ετοττττσ

εΙτσουεοτυτ _, οεουε ουτε εστρστο Γετοοεο

ττε , εοττοσ οσοτε οσο εοοεετεε , οοτ το τοεο

το Γετορετ 86 τ:σεττεττσοε τ:οτορτο&τοτυτι

Νεεσττε τετοεο οσοτε , 86 εε ροττΠτιουτο

ουτε: Ποπ: τεττσοεοΜε , 86 οοτ ουτετοτο τοιο

ρετετε οσοτε ρσΙΤυοτ , το:: ττττεοττοοτ τ οπο,

οσιοτοεοάσ. ο

δεττοσ ττσοοοσ τοεσ ΑττοοοεοΠ ορτοορσ

Ιτττετεε, στεοε ετουε οοΓεετεοε τ οτ ττετοτοιο

Μυό. τ.:τ:τν. ττοοετστοιο , οοσττ ΒεΠΙστο το
εεετεΠε ροτιττΠοτίουε οσΙτι·τ τοοεστττε απο

ο:ετττοστυοτ οποτε οσοττε:ττοτυε , ουτε ρετ

ίοτιιτοτο
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Γο!ιιτιιιιι ποπ πιο θάι!ι!τϊ1ι·ιιοΒιε οκ Πο-τοπ- Α ε!ππε!ππι.Η φ1οπ!πΠι Ειπε ιποοι·τπι·ιι 8ε πιιι

το. 5 Γο!νοτιάσιπ οιιτπτο τ!!εποτιιτ, π:: πο; !!

τἱιιΓιιιο‹ι!! ττιο!ο!!:ἱπε ροτροποομιιιπτ., ιππιιι

ιιιο φιιπ οπιιτιοπο πωπω ιρτοπιπτ προφο!ι-

Ητιπιπιιιιιε πό. [ο!νοπτ!μιιμοπιιι !πιππιπιιι [ό

οιιιε ποί!οτ οι οπο.'+Ετ @τη ι·Ι!αΪρτοπιοΕμπ

ιποτιτο Μ! οοιίοορπιππιρπτοοπι ξοποοιιπιιι-ι

εοπτοιπ οιι!ποτο οπιιίοι·ιτ ι.ποπ ξοττο !ΗφηΒ!ο

Η Μπι! 8: ἱπιροιτπιιι νισ:!οππιπτ,ομι πο!!τπι·πι

ι·οφιιτπτπιιε. Ψοι·ιιιιι φιιθ. ἴποἱπιπε,, εμφύ

Βιιε τοτπ !ιιπιπιπ τοφπἰτἰτιιτ 'ι (00ιιφιο ιππι

Βοιιτι π 8ο το!πιιπτἰοπο οοπίτι!έβιοιιοιπιιτ ιδιο

πο.φιππι ΐιε!ο!ιτοτ , φιππι οι:: !π!ιοτπνοτἱτιι€ι3 ,

Ροπτιτ'οιτ ιιο!!:οτ ποπ ἱεποτπτ ,πο νοί!τπ φιι-ΐ

ιὶοτιι οοιιΐοιοιιτιπ , Ετπτοι·: πιιἱροο φιι”πιοι·

τοπι πιίππιποπίτπιιτοτ ορροτιί!οπιιιε ρω εποπ

ε!ο ίππ:.!;:ο Β.οπιπιιπ: οο€!ο!ὶ2 8ο ροπτ!Ηοιε πω

το , ποο.ιποι;!ο φπι!οιιι π!ἱιιι! Γοιιτἱπιπεφ επι-φ

:απο πτϊοθ.ι ἴπτππε. ανια) ΧΦτο !ιπιπε ομι

!οπτι νο! φαω ΐππιτπππι γο! .ρπι·τοπι- πω.

ιπιροπάοι·ο ρο!!ὶιπιιε_ι ποτπο πο ως ιιο!!:τ!ε.

φπε!οιιι το.!Ηε !οοιιρ!οτιοι·οοοπττιτ , φτπιπ το

!π!8ιιιιτπ οπο νιτ!οΒπιπτ , οοπιτππτι| (ο!!ιοιτο
φιιάππιτι ιοιιιοτ!!! ρο!Τοτ πε!!ιιοοι! ,Ηνοιιἰτ πι

πππ1ιτ1τπ Ροί!π!πτο τιιτπ π ροπτ!Ηοο πο!!ιο ,

τπιππ.επιπιππ!ιιοΐο Σ ὶ1τ ο!οιί!ιιιπ οπποπιοο

ποοπτ,οπι φρἱιιιπι οπτιπιππι οτ “πΡτἰΠὶιιιιιιπ ,`

πππιπποο!ο&ιιε τω; , 8ενοοπτπε ίοίο πι! ρο

οποοπτιποιε οοπιπ!ιτ , οοπίἰτπιπτἰ Ρπτοτοπ..
τιιτ_,_ίιοτι·πτπ οπττ!!ιιιι!ι ,ποιο πω , 61160..

ποπππιιπ 1 φιππι!ρίο οοπ(Ητποτιτ. Ι φιπιι

ἄο. οπτάξππ!! πἰ!ιἱΙ _ Ετ;ριππ!οπτ !.ποι!!!ιπππι

?πέτα οιι!!!ιιππν!πιπε ,'φι!π δ: τμτιιιιι ίἱπιιι!

Β 86 !ιοπσ(τπιπ πιο ποποποιτπτιιτ, Νππι Η

Ρο!! τιιοττοτπ οπτε!ιππ!!ε πιω ιο! πωπω Πτ ,

Ροί!:ιι!πτο !ιοο τποππ!!:οιπιτπ οοπιιποπτ!πι·ι Π

Ε»! ιιπ!!ιιε πιιο!ο!πιτ , @Η πιιι!ο!:!τ τπτιοτιπ!ιι!ι

το: π ροιιτι!ιοο ροτοτιτ) ΐπει!!!πιοφιο προ!!!)

δ! ππτοπι ποοπτοπι ποπ !ιπ!ιιιοτιτ' , ι!!!!ιο!!ιπο

Ροτοι·ιτ Βοπτιτοκ ο!ιβίτοιο !ιιιροττιιπίε ρο!τιι- ο

Ιππτιιιιιι ρτοοὶΒιιε. $οτ!!5!ιιιπε 8: Ροπτ!Ηοι δε

οπτὸιππ!ἰ, δέ ρτοτοιιοτπι!ο οτιπιιι ἰρίἰιιε πο

ροτιε ποΠι·ιπιπππτ!Πιπιοι ΐοο! 8: πιπτο!ι!οιιιο

πω ποΒοτιπ ποΐττπ οπ!!οε οττιπιπ. Το στο πτ-._ Έοτιπτιοιιίιε ὶπ Βιδ!ο !πιο!οτππιπε πιικι!ιππι :

φιο ο!:Γοοτο, π: φιἰοτιιτπ π!ιπε πτφιο!ποτπτο ιιτ οοποιιττοτο ι!!!Βιιοτικ νοτιτ ποίτι!ε , δ;

οπο! ί:τποπτοπι , ιαωτωο·Δι , φιππτυπι επι πω: τππό.οπι τπιπ πο: ροιιτι!ιοο ) φιππι ι:!ο οπτ

Ριοτο!τ , τπο!οί!Πε οιιἰτππε_ , 8: πο ο!:!!:τοοπτπι· Ο πιω!! ἱρίο ρο!!υ!πτο.'Τιι φιοφιο , Ηπα· πι.

.·ε.φ

ποοιε,π οτοι!ιτοτ!Βιιε πττπτἰι βοά, ιπτοι·ρο

ππε. πρωι ροπτἰποοπι Ρπι·τοε τυπο , δ: πιο πιο

ἴππᾶἰτπτἰ οοιππιοπε!πτο άιπποτιε. Ρι·ππο!Γ

:πω Ρπτπνἰπππι ποΓτιππι πτφιοΑτΓοπιιιιιι

ί.π!πτπ ιιοιιιιπο τποοι νπ!ο ἱπ !)όπιιπο, τω

τοι· ιιιιπιιἱιιιἰε ι, 8ο Ροτι·ο ἀπ!οἱί!ῖιιιο πο!ο!ο!-·

τω! , ροιιτἰΗοἰἴφιο ιιοροτι ποπ οο!ιιιποπ

ότι. Ε:: Ετοιπο ποί!ι·π κι. !τπ!. Μιιπει

κ·Μ"·Ε Ρ Ι-5ΤΟ Ι. Α ΧΙΙΙ.

ο; ι = πι! Ρ!ποἱάιιτπ.

 

(Πιι!!το οπιἰΠἱτιιο , τυπο φιοφιο ρπιτοε ιππι

τοτροππε .οτο , πτφιο !ιοο:ιρπιπι π Ροπτ!Η

οο ποίτιι!οει φιιπ δέ απο οποιοι! !ιοποιρ!5

οιιπι8ε πο!ιΞε ει·πτ!!Επιιιιπ απ. · ι·

° Πο!οτἱε τποι οπιι!”πιπ απο ι!!!οξΗοπι, Ηπ

τοτ,-οκροπο. Ε8ο ἱπ οτοπιιιπι 1ιο!!ττπτ11 πιο

ποση»! , ιιτ πο!!! , ρι·οοο!ιτο ιιιιΓφιπιιι !πι!ο

Ρτοπτοπι.οπόι.· !πνιτ!ιτ ππτἰφιπε !ιο!!!ε Με

ἱπιΠἰε πιοιε , Ρ!πο!όπιιιφιο ιπο!ιιΠιπι πω.

ιιοττιτ τι ιιο!ιιε ιιτ τπιι!τιιιιι ΠΠ τἰιιιοππιπε.

5_ςτ!ρ!ι πι! το ιιιππππο οιιιπιιιπι οοπττπ ι!!ιιπι

φιοτιπιοπιπε, φιοά νο!ιιτἱ οτοιιιἰτἱοιο ποιο

.ΡΜ υισππ/ἰετἱπιἰε 7Δπἔαα'ὶ:Ια δ 71404! επέΞιω- Ε) ω ὸ€ίω!&ω Π! : α κκ” “ο €πε ω!ΏΡ€·

=·'|ἰ.ι-Βοπυ›ὶἐι·π]ἔ: πὐιἰιιικινι: Μ :πωωεω!πιπ ,

ό· έ: ΡΪκΜἰἄ0 Μάι” ,Μβι|επτε.

.ο μ ΜΜΜ Ρ!ποιόο πιο , !”π]ιιτοιιι.

. ..ι, δοιἰ!ιο . πε! το ροτ!ἱ!ιοπτοι· 8ο ποοο!!.π...

πο , φιἱπ πάω τω. ει; οπτιτπε ἰιι πιο οκρ!ο

τπτ!!!!ιππμιθι!!ιι ο!τ πτφιο ιιοι:ι!Επιπ , ιιοφιο

τοτπιο !ιπ!ιοο στι! πιο τοτιμπ ρο!!ὶπι τοτ-ππάο

πο, πι:!!:ιι(ππο ιποοε ιιιίἱ το 86 ΑτιπιιιιοπΓοπι

,ιιο!!.τιιτπς_απιό. απο νο!ἱπι , φιἰ‹! πΙΐοιπιπ

Η::κτήρα Μοππ!!οτιππι πο!!τιιπι Γπιιέπο Μπ- ·

τικ :ἱο Υππεπὸἰοἱπ , πιο ποΓοπτο 8ο ἱπ το

!ιιιο:οοο!οΕπ: 8: Με οοοιιππτο, οοιπιποπιιπνιτ

-Ροτιτιεο.Χ πο!ξοτ Βοποιιἱοπ!ἰ οπτόιππ!ι φ πο

πιιπιε !!!!ι15 ἱιπροττιιπἱτπτο !-προι·πτιιε) 8: ι!!ιιιε

!:ιιτ!πε πιιτ!επτο !!:πάοπε πο νἰποοτο το !ιοπο

=πιπ!ιιπι. !άιιι!!ιι Βάι: πιο!οίτιΠιπιιιπι , φιἰπ.

ίπιιθ:ιτπτι !!,ιπτ ιιοτπιιι νιτ!οοπτιιτ ιιιιιι·.οτο σ

Ρ!π!πιιππμετιισιποπτ νοι·οοιιπάιπ ἱ!!ἰιιε,φιππι

ἰΒποτπἱπἰπ πιοπ πτφιο τ!οττιπιοπτο. Ετ οιιπι

!ιιιπι!!ιτοτ πριιι! !`πιιέ`τἰτπτοιιι ίὶιπιπ εκρο

!τιι!πτοπι , π! τιιπάοτπ ρο!!ιο!τπε επ , πιο.

ππ!τοτιιιιιι ἱρίἰιιπ οτόιιιἰ το!!:ιτιιοπε!ππι , πο

φιο πο!! ί-οπιε !!!!ιιε τποττοπι π!!! οοτππιοπ

Ραπ $στι2ιτι ο Μου-ση!. ενά. τω, πι.

Ι

τἱπιιιε, ο!: οοποπτ!πε ἴπεοιι!πτἰιιπι !πιπιοι!!

·οοε νπτἰἰε οπιιίὶε οοποπττοπτιππι. Τπ!!ιππο

τππιοπ ρπτἱοιιτἱΙ!ἶπιο`, ποφιο ΗΜ ιιιιιφιππι

πο! πιστίΠοτοπι νιι!τιιπι ο!τοπε!!ιιι!ιε ,πο μι

ίι!!ππιπιιε ποια. δα! !ιπο ἰΡ!”π ρπτἱοπτἰπ που

πιο ,ιτπ ἱπἴο!οιιε ο!ΐοΕπιε ο!τ , το το!ιο!!ιε ,

ιιτ πιι!!π ἱ!!ιιτπ τπτἰοπο τοτταππτο ροΠιιιιι1ε.

5πιππιπ ιπιριιό.οπτιπ ΐτοπτιε ρτ:οοορτπ ιιο!!τπ

οοπτοπιιιἰτ λ ο; τοΓΡοπΓο τιο!οπτἱε οοπτιι!!πτ

πω , προττοφιο ιπΠιπτπ ροτπἱοἱοτιι τοπάιτ.

Οτππ!!ιπε !ιἰο πιο!ο!!ιιο ο!τ , δέ φιιπ ιιο!:ιε

οοπττπ οπιπιππι νοτπ το!οτπ!ιπτιιτ , πο!!τπιιι

φ1οφιο «οι Βτπτιππι το!!ιτ. (ζοππο!πιπτ !!!ιιιο

ΓπΙιιτἰ ρτον!τ!οτο , φιππτιιπι ιιινοτιτ !)οπε 5

ίοι:! Ρπτιιπι ΐροτππιιιε ΡιοΐοέΈπε ίοοπτπτυπι.

!!Έπ πω , ί:τπτοτα, ιππιππιο απο 8οτπιτιι οοτ

ι!ιε Πεπιθοπνιιιιιιε , ιιτ πιώ Ιιππο !!ττοτιε πιο

ποπε , νο! Η Ετπ:ποτιιιτι ἱτπρπτἱοπε πι! νοε ινο

τἰτ , πάτποιιιτπε π. νπ!οιπ [)οπιιπο , 8εποε

ροπτἰτἰ0ἱ ΜΠπι0 60πιπιοπε!π. Εκ_ιιο!!:τπ Ετο

τπο πι. !τπ!. Μπιπε.
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Εἰ)! δ ?Γθΐο Α Χ! ντ

οτἱ ΡΙοοιτιοοι.

Θ: ιικρήσ ΜιΜιι|82τί Μπιτ _ιωο οι: 7/4

Ζοτώτάμ , έφη· -σ01_·μφά08Ε .Νοτίου

Μοτο!ιοεοιιιοΙιε ΐοιτιοοιε ()ΙιτΗτι, Ριο

Ατ;ιάιο -ί:τ;ιτι·ι οποιοτιιΕτοο , (οΙοτοτο.

- εαιΡο ΡοΠ:τοτοιε :τά το Ιοτοτιο,οοτιιιιι011

πιο” οι1οοτιοοι,τοιιτ .οο8οτιοοηιιοοοΒοτι.ι ιιο

ιοι ΐοιόιο Μ” :ο ν4%ιιιιισοι › ιι=ι1Μ

-οοιοἱ8ο το οθιοἰοελρτογῇοὸοτιε Φωτ! τομή τ,

Ποιο 8οιοΠοιο οι 6ο οο.οοίτοιο ,,Ροοτιεοιο

οοιιτο , Β_οιτοοοτιοοι πιοιι€ιστοτ ° οιΐοτοτ ιιο

@πιο ει: 1ιιοειιε ρΙοι·ιοιιιοι , ΐιοιιτί οοοττο ο

ιιοΒιιΞειτοτ , οι:ιιιιιιιιιΙ τιοττοιξιοτο νιτιοτ·ιιτο

τοιιιοο1 Ειο&ιτατιιι ιοστ,,ιοοΙτιε Ήιαι111ιιοετο

το οοιΡοοτιι:ιτιο.-5οιο οοοιοοτοιΙΙοτο ποιοι!

(οιο δεί 3(126τι.ιτο Γσενιι οοοο8ιτοτο , οι ιιοποο

ι_οιοτοοιτοτο Ποιο ιιιιτο Βιτιεο.τοιοω ο8ἰΙΓοτ

κ1ι1οά ιιιιιοτ οι,ι11ο οτοοοιιτο @πιο τιιτιοοο ,

ιιοςιοο ριοΙοο βοοιιιο ο: ιπέττιτο τοοο ιιιτο

@οι 1ιοιιοοιοιιιοτοτοοι-ιΤο ιιοΙοιοε ιοΒοτοο _

β: τιιτ8Μοει ςιιοιιιοοιιοι, ο ποιο οτοἀἱτοτ ,

οσο άοτυοινοτο Μι , οποιο-οἱ €οιοτοοέκκ Μττ:ιτι, Ε ο τ: ο ο ·ι ιι οι οιιττοιιι Βοοτιίδοιοοι

Α ροττιιοιε ρτοοιΒιιε οΒτοοοιοτ , οτοΒιε, τιιιι:ι το

ιι° ΐΐουιΜοΔω :οἱ κ!Ιτέ·τιιω , ω' πισπω#ω ι

ιι

νοτια οιοκι>τοο -οιιοι :Μοτο τισ τοτοιε το!ιΞιο

Με ὸοτοἱοιοιιτο οπο: οωθοποοτοοιοτ. δοΙιιτει

οΜοοιιιιο οπο Ατΐοοἰοιο ιιο·ίττοιο Ρτοοτ:ιί

οιποοιτιο -ΓοονΐΠιτοιιοι. νο: οι Ποιοἱιιο Π

ει: ,το οοΐττο ττοΡιοι ροτροτοο Ρτοοο ρτοΓο

τιιιοτο. Ε:: ιισο:το?Ει·οοιο να ι τ. ΜΙοοοειε Η

]ιιοὶοε. ° ι

ΕΈΙδΤΟΙ.Α Χν.

:το ΡΙοοὶὸοιιι.

 

Ι·'ιυι6.ι· - όσο2 πίεςζωνυπ-.

· Μοτο” ΡΙοο·ἱὁο το ΕΙιτιΡι:ο ὸἰΙοᾶἰίίῖ

πιο , ΩιΙτιτοτο. π ι

(Σοοτἱεἰι: οοΒἰε οιιοτι οιιιιτι1οι ροιποοτιοιιε

οι: ττοΡΜοοτιοοε , Ποια οΒνοοἰτο , ιιιιι άιιοι

οορτιιτο τἰοτἰϊιοτι ΑΙΙοοτιιιιι οοιιττοτο ιιοθττί

Μειτιοττι ττοττοοι οοτοροτιίΐοιοιιε , ιοοοιιιο το

τοοοίοιτοοιοε οοοΓοιο-, τοοτο ΡοοοοΧοοἱ

ποιο , ΓοΙΙιοιτιτιοο οο οοιά ιιοροι·τιιτοτ ισοτι

οιιΙἰ ττιίτιοτ οιιοτιοε , οοοτιοιιο τοπιοειιιτιο

οοΒιε ο οΙοιοοοτιο: Έοοτο οιτοοτοοοιιοι οι·

οιιτιτιο Έοττοει5 9ϊ47ωιοπ ο Ε8€52τ ιιισιοπιιιιι-ις °οιιΙΓονικοοε ρτοοιοι.ιε τ; ι.ιτ ἰιιιοο οοΒιε ιἰοοο

- τοκ οιιοτοιιιιηιιοπο ιιοτο , βτιιιοΐοιιο οι ροπ

τἱΗοοοι ιοΠιι€8οτ -: Για! αυριο τοοι.ἰτο ΐι, οτ

μ* @ο οιοτιιιο , Ιιἱαοτὶοιο [οικω οσοι

οτιοτιιι· , τοοοοίΕοτιοοιοιιιο πο. πιο πιο: ιιο

ινο]ιι(Γο νιτΙοτοι· , ι·οιοΐοτειιιιιι·, ἔοιττ© Η Ρο.οιοτ

ς:ιοτο,οιι_τιίΒ1ηι18 ματ, Ε ειτοτιιιοτιιιο Ι:ιιοτττ

οάιοοοιτοε ι τοιοτἱιοοοιιτο οπο: ιιΙΙο @Πιο (ο

οιε ρτεοιοτιἱειο ροτειτι1$ -, ίινο ο ιτο τοονοΙιτϊ,

°ι1ον2. το!Ητιιτιοι θι·ο8οοιιε οοροε ιΙΙἰοε νο

ι·οτι ὶοοοΡἱτ, οι: οοΠίτοτ , δ£ ιοίτοοτιοιο ιιο

Ωτττοι οοοοτιιτ ιοΐτιοΒοτοτ τιοὶρ-ρο απο ΠΠ

ίοτιρί-οτ-ιοι εοοιτ:ο , οιιιιοιοο ίο τοτ!άοτο νἱ

Βιε οίτ , 86 βετο ιο!ιοοο μέ): Ρειττοι ιοοττοιο,

οοοιιτοιο οοοιιοιο , ως οοοιιρἰο οοτατιιτ.

το ιβΒοειτοτοτ , οτιιιιοίὶ «μιά οτἱιοἱίἱΙΐοτ οιο

οιαάνοτοοοο :ομοια Ποοτ ιοίο:οτοιοΜ Μέ

ιοἱοοτο σ.τοιττειτοοιιιι·-. Νοο οσε ιιοποο ΐοίοΙΙιτ

·οοίττο βετ. Νοιοςοο τοἴοτἱρῖἱτ ροΒιιοι1ε οσο

τιιΕοιτ 8 οοΒιίτιοοιιιυιο ιτιοοειτι ιιιΠιτ οο.οοοοι

τιιοοο,ιιτιο οοίττο οιοοοιτοτιο τοΙοειιτοτοτι

]4.το νοτο οιτΡΙοτοτο ἰΗἰοε ιοοοοοοτιο, Ποιο

ονοΓοτιιτ-, Γοἰοοο ιιιοιε οΙΐοδιοε , σοκ νοΙΙοτ

ΡοτεοΒοτ @πω ιιοι:.ορτιο οροοτιοεο ΙιττοτΞ_:

Βοοοτοετοτ ορριάι,τιοοε @και τοοοτοιοτοιτ ι

ιοΓοττοιο!ιττοι·ιε Μο ΤοτιΡτιτε ΡοτοΒοοιιιτ,

ιοάοΙοιτ ΑΠο8τι νιοοε τ ιρι-ιιτοοοο ιιιιττο ροπ

Β @θείο Πττοτοε, οι;ιοοίιτιοο τιιοοαι]:οοιιοι Ρω

τἱε-Βοοι τοΙοθονιτ, ορροίἱτ`ο ετονιΠιιοο ρα:

δο.ά ΡΣΟΪάΪΦ Πιιιιιιηοειιο οού!!τιιιο ιιττοοτοτο. μια, Η ιιιτιο ιτιιιοοιιο ρτο8τοοιοτοτοτ. Λο ιιο$

ρωοιο › πο τοπιο Γοι·οοΙ ιο όοτικοε οοΠ:τοτο,

Ποιιοοιιο ΡοτιτὶΕοἱε Ιιοοει οοίοοτοιο ναο

οοοιζιομι οοιιτιειο ροφοτιιοτιιτ. νεο” φωτο

ΐ]τ ιοΒο “Μο άοΙοι·ιε τιιιοι , ο; τω) νιοοιιι οι

οριο; ;τιοξτι·οοι. οτι , @πιο , οιοοιοοτΙΠιιιιο

ιιοιιτι!ιοι Γμιτοοιιιι ο Μ)ι1ίω ροΙΜοτιοοιι>05

ειιΤοοΒιοιτ

ι 8ιτοιρ5 το Ρ1ιο1‹ὶο @το@οπιοτιι€τοο

ιΜΜΒιιι . Ωοιιο ιιιἰίστειιιτο . τπιιιιάἱιιιιι ἱο- ·

@ποιοι [ιι2, οτιτοοοο ίοτἰοτἰε απο οοιιιι

Με νοι:οτο οι» Μβίο , ο1οιιι-οπιοτιο πιστο

τι τ 86 €,τιιτιοε Βοο ι :του οι: ιιοποο οι;;;

ΜΜΜ τοοΙιτιο. Ν” το ιΜΜι&οε ιιοτοΙιοο

τιοοιιιιιε νοτοε απο (ο ΐοτιοο·οδοξτοε νοικ

Βιιτοι· _, τοΠριΓοοιτο ἱιιοιιρἰι: , Β: απο »Μια

@ποιο @Η , οοιιιιιι @Διοτι οιιιιι-ίττιε ιΠοιο

ίοιε οοίοΙνοοιιιε ι τιτιοοο ΕιιτοἰοτᾶΒοε νιτιοτιο

:που ιο<ΙϊαιΒιτιιτ ο ιιο :Μάικ δ: Ποτ πιο:

Βοε ιοοιιτειοι!ιε. ΡΙοτ:ιιιτ πο ίξειιιιι€3το @οι Β

ιιτ τιιιι οτοίι:οπι άοΙοοοε οττ:ιιιτοιο 3 Βτοτυ[ε

πιο ιοοοιιιο ειό οιοΙιοι·ο οοονοτΓοιο. (:οιοιιιοι1

ότι οσε ,οοΓοι:το , Ευα ο ο ι ο οπο ΒοοτΙΠὶ

ιοο , οτ οι: οτιοιιι οοίττιιοι οιιοτιιοιΙἱΒοτ ιιο

ὶτιιςιιο ΠΙο οικω οάιέτει ΡοοτἰΙἰοἰε νοοὶτ , ιο

οοοοο:Ποοτ , οτ Ρει.τοτοτ Ροοτἰΐἱοἰε Γοοτοο

τω. Ηοτ: ΠΠ Ρι·τιτίτιτιτ ιιοποο ιισιττο άιΠΒοο

τὶο , οιοτιιΓοιιο ιτοιοοόιο-ο: τ ουσ οϋτοο&ειο

Δω τιοβιιέ οσο Ριιτονἱιοοε τ Δω τοττοιε ιι

Ητιιιιτι εάάιίοοτοοιω ι ΐοά το οιιοοοτοοι· , ιιο

οπο: Βετο: , οτ ιιιιι οι·ο ιιο(-οΙοτιοιιο τοι, τοπ

ὶοτοτΡοοοτο ιιοποο τοπιο τοιιυἰω , ἱοοοοοο

τοιο οοοιοτοϋοτιιτο τ @να τοιιιτο @ποιο ,

οιιιοτιοο ο:τοΙοιο ιο ριι.ττιειο ταιιι·ο ΐοοιιιει.

'Εοοιοτ Η , Μο , ΙιοοιιτἰΠῖοιο ι”πο&ιιε βιοι

Ϊοκ, ΑΠοετοοιιιιιο ί·ιάοιιΠιιιιιιοι ιιοτοιοοιο

Βοι·Βο τοΒτιτοοτ , οιιιε ιοοοοοοτιο ι:οειιιτ:ι.

δοτιοιτοοο κι οιιιο οποτε: ι οιιἱΒιιτ πω” Δ

το Βάια ριιοοἱε οιιριιοαοτοε τ οσο ιρΓοιο το

ίοιιτει Μοτο ΒοοιΒιιιτοτο οοΓτοιοιιιιιο. χω»

πιο Βοοοτοοτοτιε :ιο νοε πιιττιιιιιιιι Με Μιμ

Με , τιιιιοιιε :ιΡ0ττο Μις: τοΠειτοι· Ποιοι το

τιο;ιτόοτο ποπ τττονἰο Μπιτ σιποοτοιο,δε οτι::

Βτεινιοτο οοτιιῖιι=ο οιιιι&οτι οτιοτιοοιιοοι οιοτο

τοιιτοτ. ί`τοἀἰτει ιιιι ί·ιιστοτ οπο τα ιιτοιοοε ορ

Ριάι, οποιο τιοἱο Μισο-οπο !”οΙοιτιοι οιτιιιἱτἰοοο

ιιιιάιοττιτ Βοοοτοοτρι· ιΡΓο , ιΙ!.οιο ροτΞΠιιοοιο

  



κ”.___",.. ..__- _.. ~·~··τἶ·<π··_ἡτ -
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“το ιιι>ιετοιΑιτιι.Μ τι”. πι. - οι·

τοτιοιιβιιιπ οτιιιττοτω οΙτ , οιιι ιιιιωιι πιο Α :ΜΗ τιιιοτι τοτιιιιιοτιιτπ ιιι·ονιο πιο οΠοτ απο;

οιΙΙιιπω οτοτ. Ιμοιπ ω: ΕΙοτοτιτιιιι ο Ειτε: οΙιι

οιιιτιοιτι οκριιονοτοπτ,οιιοπιιρΓο ιιιιιιιιτιοτοιπ
οπτοοιιοιιι οοοοριΗιοτ, ΡΙοπο τοΙιτιιιοι·οτ. δοτι

οοιιιτππιο, ιιτ τιιιιιιιιω, Μοτο Ιιιιοτ ο νιποιιΙιε

Ροτ ποίι:τοιπ ιιοιιο οιιτοπι.τιοπιιο οΠ: ιιιττιτ:οτιιο.

Νοτι ιιιιο €τονιΓιιο ροτιοιιΙο πιο τοπιοτοτιιι·

τιιιριιοι τοτιοπο. Νοιπτιιιο νιοιπιιε οΙτ Ριιρ_ι_οι

8ο οτιπιιΙιο οιιιε οι: πω: ιιοτιιτ οτ:τοίιο οοιιττο

ιιΙιιιιι τιιοιιοποποι , οιιπι ποπ ίιτ οοίοιιτο οο

τιιιτιε οιιττι πιο ΒοπινοΙοιιτιο. ΙπτοιΙιοιε οιιιτι

ιιοιιιπι ΕΧωι Ρτεοτοτοο ο Γιοτοπτιποτιιιιι ίο

Ιο , οιιιπ πιο τοπιοι·οτιιι· , Η ί:οττο “το οστι

τιοοτιτ , τποττιε οιτίοΙνοτ οποιο , Γοιιτοτιτιοτπ

τιιιοοοριτοΙοιτι οτ:οιριοτ. Ι.ιοοτ οπιτπ Ιιιιοτι ο

ιπιιε ιρίι , ίοιιιιποιιο ποίτι·ιιπι ο τιιτιοπο Μοτ

τοιιιιιπ , Γιιιιιω τοπιοτι οοτιιτιιοποοτι , δ: πιο..

τω οίι πο τοριοτιιτ. Πτι·οοιιο ιτοοιιο οι: οο

Ριτο ΡοτιοΙιτοιιτι , οποίο , ίιιοοιιτι:οε , 8ο Βυτ

εο τοΠιτιιι ιποτιιι:ιιιε οικω. νοΙο ιτι Ποιπιτιο,

ττοτοτ οιιιοτιτιίιιτπο, τιοΓτιιιο ροπτιίιοι τοε ιτι

τοπτιΙΙιτπο οοπιτποιιτιοε. Αι·ίοπιιιτπ , Ρτοτιοιΐ

οιιτποιιο τιοΡττιιιπ οΗοέτιι τιιοο ΓοΙιιτο. Ε:: πο.

ατο Ετοιιιοιτιιιι ]ιιπιι οιιτο ιιιοοιιιι

 

ιιιιιετοιιι ιτνι._

οάΡΙοοιτιιιιιι.

ΈιιΜσΙ4:/Μ: ίπ Μοτο ποιοι: τι υιΜι:.

Οιιιιτιο οτποπτιΙΙιιτιο ροττι ΡΙοοιτιο Αττι

ιιτοίιιιοι . ' _

Εκ οπο ο!» το τωιι, τιιιοτι οίΐοιιι ροΙΙιοιτιιε

ιιιτίιτοπιτπο ιιιιτιτοτ , ο; τιιιοτι Ιοίΐοίοοπτο οπο

πιο Ιοπτο ιιτοίοοιιι ιπίτιτιιοτοτπιιιτ οι» νωπ

οπο τω ποπ ιιοοΙΐοτιι , οι·τιοιιτιιιε ο88τοτιι ιτι

πιω. Ετ τιιιοπιοιπ ιοτπ οριίτοΙοτιιιτι τποοτιιιπ

ιιιιτοε οιιιοινοτοπι , οτ ιιο ιιι οτιιιιιοπι τοτιο

οοτιιτποιιο Ιοιιό.οτο: νιτο: ο οτομιο οριπιοιιιε Με

το8τοιτ, Πιο τιιιιιτο τιιοΒιε οιιοάοιιττι ιιιιιιιιιιιοι

οι ποτπιπιιιιιο τοε ιιιιΠο οιιτ οοιιττονοτιιο ότι

Ιιοοτοιιο ρω νοτο οτιοιττιοςιιο τιιΐροποιο ο

οποιο ιιτιΙιο οιιιιτιιιιονοτιο. (Ξοττο οτ τιιιι Ιἰιπι.

ριιοιτοτ οιοοιιοτ τιιτιοι·οιπ τποιιτπ τ νοτοοτ Η

τιε πο πιιπιιε τιιιιτιοιποπτι οιιοτιι ι Μιά οριιο

ιιοιιοοτ πιο ποίι;οτ ιιιοτοτιοιιι ι·οιιιτω. νιάοο

οιιιτπ οιιοτιιπιτιοτιι οπιιπω ιιοτ:ιιιιιιι τιοτιι-·

τιιιιιΙΐο. δοτι πιο οιιοπτιοοιιο τοτοιπ πιοΙιιιοι

Νοοιιο οιιιτπ Γοτιτ Ιιττοτιο οοπιιηιτταπ13 ΟΠ·1.,·

πιο. Βοπι τοτιιοπ ρι·οίοδτο οι οιιίοινοπτιο πο:

Με ροτίιΓιιιπτ, Ιιοοτ τοτιποπτο οΙιοπιιο ιποΙιτιοο

ιποιιιοτοπτιιτ. ει οριο τιο οιινοτιτιι ροπτ66ομ

απο τιιόιοιίτι ι οπο @απο , τι; Ρτ;ιεςιΡΠε

το τοτπροτο , ιιτ ιιιιττο οοπιιι&ιιιιι οοιινοιιιι·ο

ιιοΠιιιιιιτ ; ίιιπιιι 8: ιιιιιτι οτιτ 8τοτιιτπ Γοιτο οτι

οιιοιιοτπ οι: πιο ροττιβω πιοοιιπι άιιοοτο μι

τοι ο3τιιοτιιτι. νοΙοιιι ι)οτιιιπο ]εετι , δ( Μ·

τιιιιΒο , οιιιο ίιιτπιιο τω οιιιοπτιιιιιιιι. Ε:: Ετσι·
πιο ιιοιι:το τω. ΙτοΙ. διιΙιοο. Π

ι

σ

 

ιιιιιει·οιο Χνιι. ι

'ο οοιΡΙοοιιιιιτιι. “

τ» πιο@ο αε!ζοέυοϋ.

ι Οτπιπο οτποπτιίΙιτποΈτοττιοιιο άιιΙοιΠιι:

πιο Ριοοιτιο Απιιιτοίιιιι. .

(ὶιιοπιοιπ το τιιιποτ ιποι·οοιιιτ Ροπτιίιοοπι
ι ποιτττιττιοοπίιιιο πιιιτοτο ποπ οΙΪο ιτοπτιιι·ιιτπ,

ποιττοτιιτπ οοτοιο . οιιίιΙΙοπιπιιτοιοιιοΡοτο

οοΙΙιτ,ιιτ ματι Βοποπιοιπ οάιτο νοΠο πιοτιιτοπο
ο τιιτ , ιτιοιιο ποοιιι:τιπι οοπτιιΙοτιιπτ,·ιιοτοπτοο

πο τιιιοτι νοτιοτοιιιιιο μποτ :ιοΒοο [οπ&ι ΡοιιΔ

ιι ρτοτιοίιιιτ ,οτπιττοτιιτ,ιιτ ίοιιιοοτ Ροιιτιτοιτ

ιρΓο ποεοτιο ποίι:ι·ο τιοτοττπιποτ.' Μοτιιιιτιτ το

Βοτοιιι,άιιοε ΓοιΙιοοτο ροτιτιιιοοιιι ίιιιιιιπιιιπ Β πιτιι πο ο Βριιοιιιο Πτιπιιιπ Ροτοοτ , τοε οι;

οττιιιο οτι Ατιιιιιιιοπίοιιι οριίι:οριιτπ , δ: ο‹ὶ -το&ο τοπιοποοτ. ειιριιιπτ ιτοοιιο , δ; πω ία.

Ηιοτοπγτιιιιτπ ιτοττοπι , οτοιιο οτι οιιω πι

τιοιιιτιιιω , ΡΙοοιιιτ οοο οοο: οτι οιιτοτπ στοι

πιο τπιιιι οτοτιιτι τποειε ιιοττιποι·ο νιτιοπτιιτ ,ο

οοιΙιΒοτο 8ο οτι. το ιιιιττοτο , οοο τιοίιτιοτιιε

τιιιε πιω οοτοτοτιιτ. Ροιιοοε οι: πιο ιτπρτο:ΐοιι

τιοι·ιιιπ το το τπιττο , ιιτιοοε·ιιτο νοτο ττοπίι

οτιοοπτιοε οιιτοε: ιιιιιτοο ΡοιιΙο μοβ τιιιιιιιτιιο,

τιιιοτ Γοιιιοοτ ιτι οοιπ ι·οτιι οοΙΙιοοτο Ιιοιιιτ:

|ποιπ ίοτττιο ιιιιιιιιιιοτοε τετοιο , οκ τιιιιιιιιε νι3τ

Ροιιτο: τοόιοτιιιιτ οτι πω. @Με νοι οτι έτο

ττοττι νοΙ οτι οιιοε τπιίι , ο Μοτο ροίι:οο τπιτ·

τοτπω. δοτιρΠ 8ο οτι τιιοιπ τιιοιιοτιοποπι ποπ

πιιΙΙοε,τιιιοε ιιοοπτιίΙιττιο ιιοιιιιπιπι ιπ[οτοτοτιι,

οιιπι υπο οιιριτπιιε , οοττι οιιοιιιτι οιιτιιΓοοτο ,

.οτ ροίΪιτ οοπιιιιιιιιι οορι δ: τιοιιιιοτοτι τιιιιτι

Βέτο ίιτ ορω. Εοο , ιπι ττοτοτ ιιποιιιτπιε , πο
πιο Ποιιε οτιιιινοτ ; οο οιιιοθ:ιι ιπ ιΠω οιιιιιοε

ιιιτπ , ιιτ νοΙ!οιπ ιιτειιοτο οιε , ο ορω ίιτ τ Ποιο

Βιιιποτπ ιποιιιπ ν, τιιιοπτιιτιι κι πιο οτιτ , οτι.

Ριοιποιιο ιΠω ιτο ί:ονοτο ιιτ 8οΙΙιπο ΡιιΠοο

Γιιω , α ιιτ ιποιιιιοοπτιιιιτπο τποτοι· Ροτνιιιο$

πιω. Ηοι·τοιιοτ ιιΙω , ιιτ νοΙΙοιιτ οιιτπ Μοτο

τιιέτιοπο ποιττο ρτο πιο ιιοοοιιιτιιτιιιιιε πιει;

τιοτο οιιιοτοο, δ: Ροοιιιιοτοτπ ιΡω πινω πο;

Βοτο οιιι·οτπ οτοιιο Ιιιιοττοτοιπ , 8ο ίιπο Ποιοι

οιιιοτοε ,οιιοπτοε ιιοιιοπτ, ιποιοιοτοπτ ιπ ιιιιιε

οιο Ροτροτιιοιτι τιιΙοοιιιοπιε ποίττο ιιοπιίιοο; Ε· ιιιοε. Νοε ίιπο ιΙΙοτιιιπ πιιτιι δ: τοοιιιίιτιοπο

τιοιιοτπι δι οοο ιπιίοτιο, ιπίοτοιιτιιτ πιο οτό.ι

πι. νιτοπι ι:ιοοτι ΒοιιιιιοΙάι οτι το τπιττιτιιιιο.

(Ϊοτιτοτοτπ οι.ιιπ ί:τοττιΒιιε ποιττιε ιπιτοτπ Γοτ

ιιοτο Ρτιιτιοιιιιιο ρτο νιι·ιιιιιε , πω ιΠοττι οοττο

Μι πιιιποιιοπι τιοΙοτιιιιπιιε, ιιιωτιωιτιοω,

ιπτικοτποιιο οπιιιιο οοΠιτπιιε Γοιπροτ. Νοιπρο

ο οκ οιιο.ιιοπο εφ ί:ονοτο οιιτοιιιιπτ , ιππι

τιιιιι ιιοπι οιιτιιάοτιτ Ι)οπιιπω ιιιιιτιιι Γοτνο

Γιιοι ΡοΙιοοιιι .το ποπ ιιιοτιο οο ροττο οοο οι

κα. 8σι)π. ά·Μω; στη!. Οο||τἐΪ. Τα». Π!.

πιιΙΙοπι ιιιοιόοτοπιιιε , τιτοττοι·οιιοπι ιπ ιιιιιο

τιοπιιιε ποιτι·π , ιότιιιο τοκιιτποποιοο ροοιε το

οοποοτειιοτ Γοιινοπτι:ο οιιοτιο. Μοιιιπτ ο ροτι

τιιιοο οοπικοοπίοοιιι οιιέτοι·ιτοτοιπ , οιιιιιιιἐ

τοπιοιι Δω πιο ι·οιιιδιοτιιτιιιπ οοτοπι Ροπτι

ιιοο Πιτπτπο ο πο νιόοοτ τποι οπο ποοιιοοτιο ι

ιοτι ἴροπτο τποο κι οιιιιιοιτιιτιιτιι, ιι νοιιτιτ_

Ετ οοτοτο ριοτιο πιο ιπάιιΙοοι·ο ιιιιοπτιιιιιιιέ

Ροτοτω οΠοιιι , οπο: Πτι: ιοτιοιιοΒιιιο 8: Μο

τη



τω τ “ΑΜΒ τι 6 ε τ τ πτ:ΑΜΑτττου>ιττ·Νεετε
το”

πιείτε , ἀἰετιἱεειεἰςυε που -ρτετρ!τοοπτ·ποΗτα. Α ι·ά·.8ττετττί Βοιοιιἱρεπτ

(ῖοιιΙἰ‹ὶο άοτπωτ:ιω τιο!ετιιττι Μπαμ ΡΙ·ιτε του·

Γο!τιεὶοπἱε ΜΒτειιτιτω , ίἰ τα Ξεετ Γυοεεἀοτ‹:Ξε ε

τ1ιιτιω Ε τείστνετι:ιτ τά τιτϋττττιιετι ίιιυπι. $ετἱ

Βο Με απ!. τό , τι: τετττστωο!ηυτά ωεσαεἰεοε,

- απ: ε τι.ι·Ιεεο ΕΜ εΠο

ςυειΜητίὶροΜΓεετωιιιια·πάςΠε 1ρσΠττπτ @το

@ΦωτίΒττευρστιτἰΕσἱ σκΙΗτειξιο , Η νο8

=οτ:ψττωΜεβτωπώπςε3ε , ττε:9ηρ τ;τη·κη

. Με: παιττειάωστεΜοτα,ττισ νιἀοετ›τιοΗο εισοά

8: Β τιιιἰά ἰτιἔεττο Βοπἰ ροτεε, ιωτιαιτττ Ρτο- Ξ›ΠΨΪΕϋτ,[ΒΩΜὡ11οε,έΒΩ8‹2ΙΪΦᾶ:ΩΡωτοΗτητη

Ρτἰἱε ειόίυττκιε :Μ ετἱαπι Ματια οιιττιπτ, φταιω

Πάσιο οετἰεαεἰε Ρτορτἰειττι Ρτοΐε·&ο τιτΜεττι·

Με. (ιιιἰρτ›ο 8: τοτε οιττικ:ε «ΜΙΑ τρίο Γεωροτ

νἰτιἀἱοαΒο , φωτιά τρίο ῇυΒεΒἰε. $€τἱΒτιε , ο

το , τ1ιιἱἀςι1ὶό τπτ: «το το Μάσα αετό. Νεττι

·ίἱνοτ:ι το. Ϊεπτετίἱε , ίεττΒοτο·Μεσοδυοε νε

τιεττιΒΞΗ μετά αΒΒειεἱἴεπἔτὶ Ραι:Ιτ , σε Ιτιι]π:

τω: ΕΡψοίω·πω ωτίηπαττέτ ' τ·

$$$$$ »φωτ τ

[ΑΜΒκοεΗ

Ε Ρ Ι δ Τ Ο Ι. Α. Κ τω!)

πεττθπ·έπετι! ω'ϊετ,οτ,Μοπε:ποε Νεο τεΒο!!ετττιε

Ψστιἱόταἔ·9ύσ8-,ὸω,ἶίῖ3ἱ1ἶἰεἰτο οικω ττωΓετἰ

Βατε!ω-, ιτε ρο$πτοΗτμιο νρΙιετττέοΜττώτττ

ητ1ττάι τωει!Ηιω 8ττμπσωβτωύε5 ·Αττᾶτττἰτιοπίἱ

·τ:ριίΕορυ ειτττιτάωμεπτεπΐοτώεπόπωτ να|ο.ε

· τα Ποιτιἰτισ Η”. Εκ ττοτττει Ετωιτττττ. Κα!.

διιΙάστεε

··ν υ· - - . .ἱ·|:τἐΒ.›σ:ί >=.· " τ

!)"τ ' ' '. τ. α

μ( ί · ν π·::-ἶ-)ζ', . ·`:Ηι .τ

  

π ω

· Ή Ρ.‹·Α Η; · τ· εμε: :Π.Ρτη!ϋΜ

τ: Α1ντλ= Ε”Βτυέ[; ΒΜε 15 ~
ω?η·,·ι ; .τ . . η ·ε;τ.3` ωνέτ ›ιι3"313ϋ απ

Πι':

Η:-1Ξ:Ίιετ· ε ·

Α ύ τ τι τε τ». τ ο ε Η Μ οΝττε:ξιτοτ ΪΪἔὲὲτ`εΦΜτιι.Νιτ›τ

 

ετ1$Το1.Α Μι1ΜΑ.

Εκ Ρετίοι·ιει τ:οπνε:τιεικ Γειττδτειε Μετα άο Ατι

εε1τε ει!. εεωτττΙο ωΡ1εειΙτιπι.

.Οι τώεπιΜο στάέα:.

ΕτιοτειΒἱΙεε 8: :τττιτιτιεἰΙἱἰιτιἰ μετα ,

· ἱπ]υεικοταε τιοΒΙε τονοτοτιτΗΒΐιπυε ·ἰει

ΩΙιτἰί'εο μποτ δέ ὸοττιἱτιυε , ὸοτιπἱτιιτε αιτώ

τιεὶἰε δε:τιαπΠε Ρτοεεθ:οτ οτἀἱτιἱ: ποίὶτἱ , ω:

αἱ εειρὶειιΙυπι €επτ:ττιΙο ττιἰεεετοτπιυε ειΠςιιοε

ε:: τττοιωεΜε ττο(Με , 2οΙο Ιστοί-εξω @τῶι

τεΙἱἔὶοττἱε ἰτιεἱττιειιε , 8: πάστα Ρειιὸἱο , 65ο·

τἱΡοίΪετ , τεΡεἱτιιεπὸἰ οτόἰιποτπ ποίϊτυπι ἱτι

4:Ιοσοτοπι οΒΓετνωιεἰα: τε8ιιΙειτἰε, 86 αιιεἱςι12

ΓειτιΕὶἰειιεἰε ΞωτιΒἰτιοετι. Νοε παταω, ΜΒΜ τ;»

εἰοπο ε:ΙτωΓιιτ:τ υοίετττ, Παω! 86 ε:οπΗάστειι1

εεε πιοικιοΜε ίἰτηρΙἰοἰΒιιε Μπεστ Ρτε:Ιτιεοε το·

ΠόεεωΗ ῇιιε που οΙΤο , εφτασε: ε:οπΗάεπεσε νο

τιεττιεἱοττεττι νεΙ'ττεετι Ρετ ία αΒΓε1ιιο τιοΒἰε τά

οτηπἰει ροΙΐο ί-ι1Η:ιοετο , ιτπιΧἱττιε Μ ρτετΓειτεἰει

ττωτοτυπι νἰτοτυττι , φωτ Μα: ο:: Μεσα Πιο

ὸἱτἰεἰε ἱὁοετι τενοτετιἀἰίΠτιιυε μποτ. Σεαειιἰ

πιω οοτροτεο τιε:οοΙΤυ πωσ νει1ἰτε: , ςυἰα δι!

πεταει ὸοττιἰιπικ ἱρΓο τιάεποικε Ροεἱιιε φωτ:

@Με , υΓυε ττισάοίΗτι ΓοΠεπ :'α:οετττι1τιτ νἱετε

τω” Β:ιε- Πτεστειε Μπεστ: , ςυἱΒιιε νοΒΪε Σ

εεπαειτἱίΪῖιπἱ ρ:ιετοε , σε Ιοεμειωυτ , εμε , Π

τ:οττιεπ :ιτΙσποεπιιε , Ιοςοετεωιιτ τιιιει·ήΙΞεοτ 88

απ:: @ποτε αυτώ ρεετἰΒιιε άτ:Μεο. Απο

οητπἰιι ετοεΞειε Όσο ττ:ΐεττε οροτεε:ε , όἱΙεο- ι

τἰἴἱἶπιἰ , Θεά εαιιευπι στα τα: ΡΙ:ι: ΓοΙΙΜεικΠ.

·(Τ.-:' Ϊ ι)ὶ·'. '·

Β Με ρτιετἰ τιε:·ρτοίε:&6ττ ἱρἱἰ· πω” ἑιτΓετιήε

τοΓιιΓεἰεεωὸἱ ἰτιτιοἰὶτο οττὶἰτιΌ 49ωτοτετττ απ·

εἱετιιεετεΙἱεἱοτιἱε τ6ΡαΕ1&ι1Π1 βτπβιπτωσ,εμιοά

ὁοΙετιεοε 2ετττεπεεί`ςει€τἱἱεἱπιπεἔμέπ ΡΙετἱβ

:μια εκτἰιιδτυπι τεττπε :το π1οτειιυπτ. Βτ:τ3εετ82

ΗὶτἱΒετο ἱιπεπεἰοποττι τετ Πέιττττωττ:Πε τα,

:εφε Μ: ἱΠο ἰιπρΙοτττο :ιυ:ττΗι1πτι; πε ετι:οά

ᾶἰΠἱεἰΙο ,ἰτοπιο ραπ: ἱτττΡοΠἱΜΙΕτΙτνιὶὸεειιτ,

. Ωιτ1%ίδωτίω Γρἱτἰεω ετεεετε ποπ τιτσάο τω.

ΕΜΗ: τνοτι:ετι 8: ἴτιεὶΙο Πω Ιρίἱ: επτετττ:Ρτ ττιιτ

ροεοΡε τὶς: ΙτιρἰἀἰΒτιε ΒιΓεἱεττο ΕΙΙττωΑΒταΙπτε τ'

ςιιῇυεἰωρετἰο τενἰνᾶίουοε ιιτοτειι€,·ετιι]υε τά- '

Βετο ματι: τττειπἱα-=νἱεἰἰε τοτάττ τη τοτετττ

εοωριττπᾶἰστιἰε σττοΞεεωευτ ρωταω , 8: τα»

(- όε:τιπιετι ἰει υΒετε;ε ασ ΐτεεοεί:τμέτετε αυε8ιππ.

. ΑεεοΙΙἱεο ἰιι -ί-ιτΒ!ἱτπο οωΙστ μετι:οτ16$ωτρα

ετοε , ιιενἱὁεαεἱε τεεΙσπεε @τι ώ τιιτ:·ΙΤεττι ει!

_ Βε:Γεετττε5. Ιωρ1οτεεο ε:ιεΙεβ€ωτεεΗΞυττι ΡΗ:

εοτιΔεἰΒιιε κάτω Ατὶετἱε Πειι:ηιε:τεὸἱεε ,

€:οορετ:ιΒἰτιιτ τἱεε: ΡτοροτεεπτΜε. ΑΓρΜεο

τιτιεἱεμπ τε·ρεεετιτοε , δέ ἀἰΙἰἔεηεοτ ατεοιπ:ΙΞεο

ηιωπεε Ϊυετἰε τεΙἰΒἰοτιἰε οοίττ:τ ἴτιτιᾶἱετιε, τειιἰ

πω: , ττιιἰ Μπότα οΒΓετναειεἰεε νΪΒοτ το τετ

νοτε ΝιιΙΙἱιιε νείεεττπι , εὶιιΙεὶΠὶτπἰ μετα $ .

τττοευτ'εετΞιπτι τα , υΒἰ πω; Ϊιιετἰε οτΔτἱοπἱε

άοετιιιε , εοεἰιιΓεΙυε: τσἱἱἔἱοπιε Ιτο118Π:ε5 8:

Γειττ&ει Ρτο νἱτἰΒι:ε όΒἴοτνειεἱο. ΙικτάοΓτ::ιε ,

Β οτο.πιιιε , τιειἱιιιυε :τά 0Χ£ἰτατιόπε ΗΠιτε @Πε

τεΙΞτ1ιιἱ:ιε @τη Ραπ: ωετἰεπέἱω , ω:: Γο111Ε28 τα
Ό η ο - . υ · ο .

εωεταπ. ΙΙΙιιτε ά τηςιιτιετι , τ8πιε άινιτυ φωτο

_ Ποττιἰιπιε ]εευε ΜΗ:: Η: εστω, δε νοΙιήε να

Ιιεττιειπετ :τεο6ειὸἱ. Βοίῖόετἰιιιπ°6ε ατόοτ Μ·

εστιάειε αυτάκι νε1?ετει , οκοιτετοιιπειιττμο τα!

` |
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Ϊοί τΕΡ-Ϊ ΒΤ Ο Ι.. Α Κ Π” Μ !Ι.Ί ε. σε · χω·

ι επττιιτπιπ ίτιιτΠα , 8ε απτιοιιτε ίαπ6πτατιε απιο- Α τετιεπτ , εετει·οοιιε πι Ιιιιπε @απο αδπιιτ2.

κ πω” ερι·τια τει·τειιιε ειπιε 8ε ορει·ιοπε πι- τιπιτιιι· οτα Γιιπτ ρΙεπα ιιει!εεοτιε ,εεε απ κ

μια. οπο ο οιιιτΓιιπιπε , εΙτ, ρατι·εε ποίττι ο ΒιιΙιιτι ιιιίτιτιιτο ι·ετποτιίΠιιια. @τα οπιπἱα ι

οιιοά ἱτα ἰιτιπιιιτατα το ι·ει·πτπ ΐαειιεε2 ·οτιοτι Ραττεε απιαιιτΞΠἱπιἰ , Ρτοπἱοετε οιιἰε πω

ΡτιΓειιειΙΙε ίετνοι·ι , ειτεεΠεπε πια εατιταε Πεἰ είτε Η νοε,οιιι , @και ΒαΙνατοτἰε Γεπτεπτἱαπι ,

πι τεροι·επι αΙοοι·επιοιιε εοπνει·Γα είἱΩ οτιἱά ΓαΙ τεττ:ιε εΙΤε εεωιε, οι1οτιιιιι «Με ειιειιιρΙο

οιιοι! άοπιιιεοι·οι·ι:ε ποπτιιτ,ποι!απάανετππτ ΐιιοάιτοτιιπι πιοτεε ίοτιιιαπάι αε ὸἰτἰοεπτΗ

° Βετιιπραττεε πσΡττι,νετίατ-Γοπτιπ άεΓοΙατιο- Γιιιιτ , εα Γεεετιτὶε , τΙππιπιπ ποπ τα ΜοΠα..

πεπι ε· Νιιπιοπἰά αοοι·ενιατα το πιαπιιε Πο- εποε , οιια ἀιιιτετΕτἰε τιτοι·πιε Γεεπτιιτοε. ΠΜ

ιιπιπι , οτ Γα!ναι·ε ποπ ροίἱἰτ τ Απ άιεΕπιεποε επιπι ιιιιρετατοτ άπειρΙιιιαιτι ιετνατ , ιιιιΙεε

Ραπ πιἱποι· επ νἰττιιε αε ροτειιτια Πει, οπαιπ οιιοοιιε ρατιτει· ιΠαπι ἴετνατιιτπε ερτ , Ριιάε

Ϊιιετἱτ όιεΒιιε ραττιιτπ ποΡττοτιιπι ,ιιτ ιιιι,13ω ο Βιτοιιε ποπ αοετε οποό α ΐιιΡει·ιοι·ε ροτείτα-3

ῇιιναπτε , ροτπετιπτ , οιι:ε ποπ ΡοΙΐιιιιιιιε που Β τε αοἱ νιάει·ιτ. 5ἰειιτἰ εεοπττα ιι ιιι·ατιατι Με

@Με !ιοε άιιτει·ιτ Ρ ειιτπ ταιιι ιιιιιΙτα πατε πω ιτἰιιε αε Ιἰεεπτἰιιε νἱναιιτ , ίὶιοἀἱτἱ οιιοοπε θ

Ρττα νιάεαπιιιε Γει·νοι:τιπι Πεἱ τιαοιταει1Ια ε- ειΠιπιε Γεοπετιτιιι· ιπειτατἱ , ραττὶπι Γιιρετἰο

εοιιττα εκ τεΡοτε ιπιίετατιιΙΙ Ξπ αι·όοι·επι 5- ι·ιε ειτειποΙο , Ραι·τιπι π·αοιΙιτατε ατοιιε πιώ-α

(οι 3 δε απιοι·ειπ πω, αε Γαιιέπε τεΠοιοπιε τπιτατε πατάει: , ουκ ρι·οε!Με ιο πιο, Γεω.

οΒΓετναπτιαπι ι·επεπτε εοπνετία9 Νιιτποιιἱά Ρετ ιπΐετιοτα αοιιατιιπι πιοτε Ρετὶτ ο αε ποπ

οποτι αΙΗ , ΟΙιτΠτο Ρτοπιτιο , ΡοΙΤιιπτ , ιρίἱ Με τΗΠιεπΙτατε ατι νιττιιττιπι εεΙΓα αΐεεπτΠτι

“ποπ ροΙΪιιιππε ·2 Ειτεει·απάα επ , ὁἰἱεᾶἱΠἱπιἱ ἰὸοπε πιαιόπιε απο ἴιιετἰταπιιετανὶτὶἰε. στα;
Ρατι·εε ,τα α εοτόιΒιιε ιιοΙττἰε ατεεπτΙα ἰπίἰ- πιιιε ἰταοιιε δεν οΜεεταπιιιε πι Ποπιἰπο Βετο .

τωιειιτι ο: ΡΙεπΜπια τοτροι·ιε εοεἱτατἰο ο ιιτ εα οιιατ ατι ποιττατ τεΙιειοπιε τετοτπιατιο

&ιεεπό.ιιιιιοιιε ιιοτιι1ε ειιτπ ΑροΠ:οΙο τ 0υυπε πο;;ι ιπετειιιεπτππιοπε οοποπιπι οτιετιιιτι α::

,Μπα έ» το μέ πι: υπο/επ:ετ 6°ΜΜ'απ Με ίεΙιεεε νιττιιτιιπι ΓιιεεεΙΤιιε ρεττἱπεπτ ο τω;» ο

τιιετπἰπι νετει·ετπ ποΒιΙἰτατετιι ποίττα: ι·εΠειο- Ο πἱατπ απ ποε εοπνεπιίτιε , εα οτππια Επίτιτιιεα

Με. ΝετπΡεπιιΙΙα ποίὶοεατἱίξἱπιιιιιι Ρεττ·ιιιιιι τε ατοιιε ιππονατε τιιοπεπιιπι. Ηαοετ ποΡτι·α

αε Ιεοἱίετιιπι ποιττιιπι Βεπετιι&πιπ απτἱ- τεΙιοιο εοπίτιτπτιοπεε ρτ:τεΙαταε ατοιιε πω
οπο: ιπίτιτιιτιο , οιιαπι ποΠτα επ , ἱπ οιια ιιατιιΙεε , ατοιιε ἰτα,Διιτ ατΜεπάιιιτι ειε πικα

ιιππιοιιαπι ι.ιιιναιιτε αερι·οριτιο Ποπιιτιο , το· τω· πἰΙιἱΙ , τποτΙο εα Γετνεπτ οιια: εοπίτιτιιτα

!ιοιοπιε ΐετνοτ οπτοι·ριιιτ , αυτ: οιιιπὶπο ε» Πιπτ. ΝοΙἰτε5οιιτεί`ιιτπιιε,ι·ει άιι·ΗειιΙτατε του

ο τιιι&πε επ. Σεπ Επεττιπτ Γεπιρετ , Ιιοτιιεοπε Με. Ντιπ επιπι , πι: απ: Ιατιθ:ιιε ΙεοιΈετ πο·

ίιιΡετΓτιπτ εοπεΠια τεΠοιοΒε πιοτἱΒιιε, ατοιιε πει· , νιττιιτἰε νΙα πἱίὶ αποπΗ:ιε ιπιτιιε επ Μ.

οτιίει·ναπτιιε άεπιτα. Αεεεπτὶατιιτ , οι·απιιιε ο τ:Ιιοαπάαι Εετει·ιιπι εα Ρτο€εδτυ Ρετιιετῖζιο

αιιἱπιιιε ατὶ ἰπιἱταπὸιιιπ , ιιτ οτιοε! μπαι. πιω τὶἱΙατατιιι· › π: Βετο ροΡτπιοεΙιιπι εοττιε ατοιιε

παίτετια πωπω , Γροπτε οπιπεε ίπ νεΙτι·ιε ἰιιεπατταΒἰΙὶ ὁιιΙεεἀἱπε ετιι·τιτιιι· νἱα ιπαπεΙαα

οιιιοιιε ὸοπιἰεἱΙἱἱε (ει:νατε νεΙὶτἱε. Νοπ πιτ τοτιιπι Ι)ει. νοΙναπτιιτ απἱπιο ρτ:ττπια ιΠα

!ιοε , Πει: ιιιναπτε , ιτπποΙΒΜΙε , Η απἰιποε εσ:Ιείτια ,8ε ιπιτποτταΠε νιτατ τεπιιιπει·ατιο ,

ατι Η αρΡιιεανετιτιε ε ἱπιτπο δ: ί:αεΠε δε πια8- ίἙατἱπιοπε οϋπεπιταε οπιπἱε εναπείεετι Επιπτ

πα ειιπι πιω ὸιιὶεεόἰτιε ειιπ&α ρεταοεπτιιτο ΓτιανιίΠιιια ουτε Διιιωιιωιε απτε νἰὸεΒαπτιιι· ,

επι Ρεπιτιιε ΞτΠιιίΗτπετιτιει νιὸειπιιε εεεε ι ε: ουτε τιιιταοαπτιιι· ιωΡοιπωιιιι, ταειΙΙιπια

αε ταειτι ιποετιιιίειιππε ι `ιιιιΓεταπόαιπ ιΠαιπ τεἰρία απρατεοτιπτ. Ηατιετ επιπι οοιιΓειεπτια

ιππτατἰοπεπι ΙαεηπιαΒἰΙετιιοιιε άεΓεεπΠιπι ι·εδτε ί:αδιοτιιιιι οαιιάιιιτιι ιιιτιπιιιπι ιιιοε)ιπε4

αε τιετνειίιοπεπι πιοτιιπι , τοτιιιίοπε τεΙἰοἱο- Μπιατιι!επιοπε Ιαετἰτιαπι , ιιτ οιιι νίττιιτι ορεει

πιε ναίτιτατετπ τπιίεταπάατιιι διιΒιιτ πιο πιω ι·αττι άαπτ , πιο οιιοοιιε Ιοποε Βεατιιιε αε πι..

τἱετατο πιο παιιιτιι, οπειπ [Μπιτ δε τατιοι εππόιιιε νἱναπτ ,οιιαπι οιιι νοΙτιπτατιοιιε πιο;

τετ απτιοιια οτόιπιε ἱιιΙτἰτιιτἰο , νεΙΗτιπι ειιοι·- ῇἰεπιιιτιιτ αε Με. πι; επιπι οσε Βια τετ Ι·-ιιτιι.

πιιε Ιαιοττιόο 8: Πιπιτπε, Μιτου. επειιΙΙατιιτπ τα: €ειιτιτωε ειτρεέτατιοπε Μπι Γιιπτι πιο απ;

τεΠιιοπιτιιι· πΙὶιε , τιιιπι ίἱποιιΠ αρετή Ρατιι- τεπι ιαπι πιο ιπτετπι τεπεοτιε αε ΗαοεΙΙο πια-ε

Ιιίοιιε επΙατπγτἱἰοιιε οτι μπω. 5ο ι επ·- Με εοπΐειεπτι:ε πιιίεττιιτιιατοπε ΕπίεΙιειΙΕπιι.

ειιιτιετιπτ τιιπι Ρτ:ιτΙατι τιιιιι τιιοπαεπι , εοπ- ειταοιταπτιιτ ι.ιποιοιιε 8ε αΒιιοπιιτιιι·ό δ; ΜΙΣ

τω ιιιε οπιπε δε Βιε. (.ἶαὶεεὶε τεπιιἰοτἱΒιιε ά ιοιιαιτι ναΙεπτ τεοπιείεετε. Μα πω, απιαπ

άεΠεατιε ιιττιπτιιτ ,οτ ποπ ταιι:ι πεεεΠΐτατι Γα- Ε τιίΠπιι Ραττεε , ποπ όοεεπόι Μάιο τ πιω

τιείαειατιτ , οιιαπι νοιπρτατἰ απ: άεΙιειίε Μ.. επἱπι πατε ιιιεΙιιιε ετιαπι τοτταΠε οτιαπι ιιεε ,

Ϊετνιατιιτ. ]αιπ νετο πε ιπτει·ιοτε απιιέτι1 Γετἰ τεΙἰοἰοπἱε πιο αε ρἰετατιε απε&ιι, Πιο

οιιιτι οιεΕπιπε ι @ιαπι πιιιΙτἰ εοπτι·α ἰπΡτἰτιιτα οεΠιιιιιιε νοοιε. $ρει·απιιιε επιπι 86 οπιπε

ἱαπδτἱιῖὶπια εαπιἱΓεἰε ιιτιιπτιιτΙἰπεἰε , ἰρΙὶΓοιιε πιιιε πι Ποιπἰπο νοε εα ί:αδττιτοε , οπο:: Πιπτ

ΓιιΒτἱΙἰΠὶιιιἰε , τις νεΙτιππεια!πε ρι·οτΓπε α τεΙΙ- αό. Ιαιιάετπ Βοτπιπι , δ: ατι ποίι:ι·εε τεΗοιοπἱε

οιοπε τεπιοτἱΠἱπιἱε. διιεεεΠετιιπτ εαίτιε ιε- 2ΠΒΙ"Π©ΠΕΠΠΜΒ6Π82.ΠΕ6Π1ΟΙΠΠφΟΕεΠ3(Μϊι€2έ

ιτιπιιε εριιΙατ εοπνινιαοιιε ρΙεπα τιεΙιτιιε. εοτάα νεί7ττατιιτ ιιπαπἱτπεε, 11110 ί-ρἰτἱτιι ,`ιιπο

εατιιἱιιτπ τιΠιε πΒιοπε.τετιπε νιοετ , ατοπε οτε άΜπο ἴρἱτἰτιιἱ εοπίειιτιεπτεε ίπ τεοπιιπι

τιτιπατπ πιοάετατιιε αε τεπιρει·απε. Μοπαετιι αττετπππι ειιπι Γαπότιε οιππιππε οπι ατο πι

οπιιπιε ποίττι ραΠὶπι ναοπιιτιιτ επτα οττΠ- τισ Πεο ρΙαεει·ε πιει·ιιετππτ,αόΓει·ιοι :πωπω

πεπι , τετ εεεΙειιαε επτα τεΙἱοιοπἱε οτεπιιιιιπ πιίππναΙετε πα Ποπιιπο. Ποτεπτιτε πο. θά!

Ψϋ



ω?
ι-08Δειτε ττο έ: Γ· έ:Α6Μ ΑιουτεΝ ατε

 

ΕΡΙ5ΤΟΙ.Α ΙΙ

ατὶ ιιιιίνετίοε ΡτατΙατοε δ!. τττοτιαεΒοε οτἀὶπΐ8

(:απια!άιτ1εοδω

Β: φυ»Μαατ υττϋπε £αωεΖάκίεαβ

Ρ`Κατει· ΑτυΒτοΠιιε ΐαπ&ατεαωαΙάυΙεοΠε

- Ετεωἰ ρτἰοτ , δέ τοτἰιιε στἀἰτιἱε ἰΡίἱιιε

8ετ1εταΠ5 Ρατετ ) οττιτιτοι:ε 86 ·ίἱτι8υΙὶε τω,

φωτ ποίττα: ΡτπΙατἱε αι: πποιπαεΙιἰε 3 εσπ

νετίῖε νεΙ οΒΙατἰε όἱνἰτιατυ Ρτοί-είἱἱε Γετκήτι1

του . ίαΙιιτετιι το Ποπιτοο ., 86 Ιαττοε Πι Πεἱ

οΡετε απο ΒετιετΠέΗοπε (υεεεπι1ε. ο

ΕΧ αΙτο οιιἰετἰε Με α8επτΞΒιιε °ρεεεατὶε

ιαοίἙτἱε αΒΡτταόΗ , :πειτε ατὶ ευΡτοὸἰετιὸαπι

νὶτιεαπα (υππτοἰ -ραττἱεἶατιήΙἰαε @Με ιιτἰει1ε

εαυτο εοοίτἱτιιτἱ, Πω: ευῇυενοΙυτιτατειαεε

ί:οΙΞιπτι ατΒοτἰε εατὶὶτ ίπτεττατο , εο ττια]οτε

τεττοτε εοπίὶτἱπΒἰπτιττ3 ειπε 86 ἱτπτοεεἰμἱτα

_ πιο ΠοΗταππ , 86 οτιετίε ι1παἔοἰτυὸἰοετο , 86

Ϊιτιειιπιβειπτἰα ΡετἱειιΙα εοἔἰταπιυε. $ὶ ετήιπ

ουἰΓουε @Με ιιιεοτἰε τατἰοιιαοἰΙἰτετ ιπετιιἰτ,

πε ρτο ί-εἱΡίο ὸἰει1ε τατἰοιαετο τεάάετε Πι

Α εοπνετίιιε νἱὸεατμτ τ άιιω ίἱιπἔυΪἰ·εατ:αἱ«Ιιμε

νετιεπιεπτετ -αΕϊεξΗ , τεττατειιε ρτοτΓιιε ἰιπΙικ.
Δ τεπτεε-, εκατ Βια Γεω ·τ1ιιατυτιτ , 86 ίοΗε απ·

τιαΙἱουε νο!υρτατὶοιιε , εοἔἱτατὶοιπὶοτα·ἴε1ιιε

ΡαΓειιτπιπ. €οτιτετπΡ!αωιπ ει: αΙτα ττιεοτἰε

ίρεειι!ει·, 86 απο άοΙοτε εετπἱιπιιε ΠΙνεΓεετε

νἰτιεατιτ Μαιο , με στα όι:Ιεεεϋπε οτο

τεττε ἴρἰπατττω ὶτ18τατοε αε τιποΙείτοε αει».

Ιεοε. να Ραι1εο8 αίρἱεἰωι1ε-ΡαΙωἰτετ πατε

μανα, ε:: εὶιἱΒιιε ροΠἰτ ΙΙεμιοτ ΓυανὶΙΙὶΜι1ὲ

εΧρτἰτώ Μ Ταετἱτἰεἱυω Πεὶ. Ρετ Ρατιεα παταω

ειτε ιτι·οτιαίὶετἱαΤιιΡετἴι;οτ άτα τεΙἱ8_ἰοηε πο,

Μα Γαετα: οΒΓετναιιτἰα: όεεοτε εοπΓρτειιατ

()ετετα ευοά Επιασε ετατἱατ εκρεττἱα Ποτ,

ιιτ ῇιι·Βιιτιι ελ, ωοΙείτιίΠτιπε τετττοι1ε..(1υτό.

ιΜτοττι @τα , Β ε:: εεοτἀε-ὶιπἔεττιἰΓεἰωι1ε _

εαυτο Με ορετἰ :ατο ΙαΒοτἰοΓο , απο ρΙεπτο

ΡετἰευΙἰα άεμιτατοε , απο οιιΙΙα: αά ίσα»

όι1ττι ΓιτρΡετατιτ νἰτεε. Ρταεεἰρἰτιιτ εεεε ταοΜε

εαι1Γεε τεἰ Ιπαίτειπι1ε τι1ὁἰΪοιτε, ιιτ Μπιτ: ν]ττεατη

όΙιτττΙΉταε τιεεΙεξταιτι ε:κεοΙαιπιπ , 86 ἰηίτο.ἱ

δτιιοΓοε ξοίεταιττιιε Ραἰ·π1ἰτε3 , εα·ιτιοι:ε ΠΜ;

εκτἱτρατἱε ω: Γειττ1ουε Μ αμπ5τμω ετατἱατιτ

ατε1ιιε υΒεττατει·ο 86 Ρτἱττικ Γαιιᾶἰτατἰε ἴαεἰεπι

©Χττει11ο ροΠῖτ -εκαωἱτιε τ Η τιετ11ο Γεειιττιε Ο τταπείεταττιιιε. Ιο.ὸεΓρετατἱοτιεττι ίετωερτεεΑ

εΙΪε ροτείτ εΙε Γε , τετ οττιοἰ ε:: Ραττε ρετἱειι

Πε οωεδτυε , τοτ ριιΙΓατοε Μια , τετ ἱτορε

άτυπα ἱιιίἰὸἰΞε , εΙιιἰεΙ οοε ττιἰίετὶ άτέτιιτἰ , οιτἱά

ία&ιιτΞ Γιιτττιπε , οιιἱ α‹ἰ _ειιΙτοτΠεπάαττι 86 εκ

εοΙεττάατη νἰτιεαιτι ἱίὶαιτι , φαω ειττετπιἱηε

νἰτ αμα· ό:: ΓγΙνα, 86 ίὶπ8ιιὶατἰε ἱΙΙε τετι1ττε

τε άεραίτιαε είτ , ττιιἰ ταιιηι1ατιι Ιεο τιιεὶετιε ,

86 αΙἱοοεττι τΙενοτατε ειιρἰεικ εἰτειιἰτ , ΜΜ

τιιτἰ Πιτοτιε : ενω άε τιοΒὶε Η νετἰΠῖπιε ασ

τεΟτἰΠἱιπε ροΠὶωιπε ,ρτοίἰτετἰ , ειιοά Μ (Σαο

τἰεἰε εαοτἰεοτιιιτι ΓετἰΒἱτιιτ. Ρώσσικα: Με τικ

#ωίσω Μ ·υΜεο· , Φἰ2284Μ που» :Με τιι/ἰσ

άί·τά. δι1ττιιιε ετιἰττι ἰοίἰττηἰτατ·ἱε_τιοίτταε ατὶιτιο

όιιπι εοιπΓεἰὶ , Ροίΐιιττωίοι:ε ΙοηΒε ἴαεἰΗιιε ,

οιιἱά ηοοἰε τοαΙἰ αὸίἱτ , φωτια ε1ιιΕά Βοιαὶ ἀε

εἰρἰτατετιιυτ, ΜΒ ἰτιιΒεεἰΙΙὶτατεω ηείτταιτι._

ΓοΙατετιιτ' όΜτια ἀἱΒιιατἱο , ειι)ιιε ορεττι οοε.

Με Ρετ οπιτιἰα ί-Ρεταττιιιε αίτυτιέτατυ. ΝὶΒἰ[

ΠΠ ἰπιΡοΙΙὶΒἰΙε , ι1ἰΒἱΙ ΠΠ που ταετΙε , ουτως.

ΙαρἱὸἰΒιιε ΓωΓεἰτατ ΕΙΞοα Αοτα!1ττ86 εοτὸα

ττοΡττα Ιαρἰάεα :τά Βτατἰατιτ εοττιριιαέτΙοπἱε

ετιιοΙΙἱτ. νετ αΙΙοοπἰτιπιιτ, ἀὶΙεὁτὶίίὶττιἱ Πευ

ττεε , ειιοΓοιιε τεΙἱἔἱοηἱε ποΠ:τ:2 $τεπήιαπτ

ΜεΙιιό.ττ , τιιιοτιιττι ειιτατι·ι ἱτιππιετἰττἱέ :ιο_Βἱε_

ἰπῇοτιξ<τἱ νοΙυἰτ ἀἱνὶοα ὸἱἴροίἱτἱο5. @οοτετο

(Με: τιοοἰετ ιιτ τ!εοετ , εατἰΠἱτιπατείτ , οτα

πιιιίοιιε 86 οΒΓεετατοιιε Πι Ποττιὶοο, ετ Μιας

ρτο ιτοοὶε ει1ταιτι ·τιοίτταττι ετατο_ :φωτο ΐι1β.

εἰΡὶατἱε, ῇιινετἰί-εμιε ρἱοε εοττατυε ποίττο3

Βοτιία ορεττΒιτε νεΠττὶε. δο!ετ ωαῇοτιιττι όΈα

ίἱτ εΧΡοτ1ετε. @ΜΙ @τα αεειπάτιιιι εΒ: πο. Β οἱταε επεσε οοΒἰΙἰταε ροίτετἱε ὶοεἰταττιεπτιιητ

Με τοτ όἱθῖειιΙτατἰοιιε °ρτεΠὶε , ΜΒ ε:: @τὶ

πιο Ξο8ετιήΓεειπόιιω, 86 απο ΡτορΗετα ἀἰ

εειιὸοω Βοτιπἰιπο τ Με: ·υέτιωνωι :σκουτε

π , ›·ΦΗα· ει· :Με έ· ·υΜε ) ό· ·υΜινι Μπεστ»

Ματια , ό· μή:: “κι φωτ» Με |υ!.απωωτ κι'α

2επι2 Απ οοο άεκτετα Ποττιἰπἰ ΡΙαοτατα εΠ:

τεΪἱΒἰοι1ἰε τιοίτι·α: νἱιπεα , ἰτι ειπα απο τιαυΙτἰ

Ϊατιδτἰ νἱτἰ νεΙιιτἱ Βοττἰ Ι:ετἰίἱἱιιιἰ ασ ΓΡεεἰο

5ΙΗω1Γωπ οττἰ , εμιἱ ἴεἰρί-οε ετατιιω Πεο

Γαετἱ-Ηεἰιτω Ρετ εοτιτυοΠ·οοεπι εατοΞε, δ6 άο

τιαἱπἱεἱ εαΙἰεὶε ρεετεερτὶοπεττι οΒτιαΙει·ιωτ2

Νοιπιε νἱτιεατ ἱίὶἰιιε άεεοτ Εετττιε οτυπίε 'εκ

τΞτιθ:ιιε είτ , εμιαιαάο νἱκ ραιιεἱ ἰι1 τεΙἱἔἱοπε

ποίττα ΠιρετΠιτιτ , οιιἱ , οι:οεΙ 8ειτιετιτεε ὸἱεἱ

:Με , νεΙἰιπ Ειπέτοι·ιιιαα ραττυπι ἰιιΙιωτεπ‹ὶο

νείΗΒἰΙε, τεἔιιΙατἰε οΒΓετναιπἱαε άεειι5 απ»

Ιατί , Γτι:τφιε ΓαΙιιτἰε εαιιτε ΓοΙΙἰεἰτἱ , αΙἰἰε

τ1ιιοφε,ιιτ εοονετιἰτ, ρτκοετε νἰττιιτἰε εχετε

ρΙα. Εεεε αύτη τετνοτ ἰΙΙε Γατιέτοτυτο , ἱε

οἰίοιιε ἀἰνἱοιιε , τιιιεττι Ι)οπ·ήοιιε ]εε:11ε ούτ

τετε νετιἰτ ἱτι τετταε , οτε τοἱΓετιιτο 1 ἰτα αο

ΜΜΜ: δ ιιτ ἰτι τεΡοτετιι ιιοκἰιιω οτατιἰτιο

είε νὶττυτἱε 86 Ιαιιόἱε. ΙοἴΡἱεὶαπτυε ὸἰἰεδὶἰίε·4

Πού, Ρτἰωοτόἱα ποίττα, ττιαῇοτείειιε ΠοΗ:τοε,- .

86 ται1τιτ τεἰ Ρτἱοεὶρεε αττεπὸαπιιιε, ΡτιὸεΒὶε

σου ὶττιἰτατἱ ταττι ρτεεεΙατοε άτιεεε , ειιοτιπτι

ἔΙοτἱα Ρετ οτοεττι ιιτιἰνετΓυπι εεΙεοτατι1ττ,

Βιιεεε ΠοΗ:τξδ6 τιιήιιε ΜΜΜ ρτἱιτεἰρεε αμεα-έ

ΠοΗ ρτἱτιτιιιπ, αε Πιο αΡοίὶοΙἱε ωιιΙτἰ Ηιετε
Π . ι τ . . .

εε ΦΗΜΗ Γετιβιτι1τ ε Μείωωάτω.σ Μπακ

στσάτω2αΜ στα: στα «πιο» ό απο” :Με 2η

- Βυπέω , Με μφωυπ εστω» με μσιτίεύετ

[καιω α|έμέτί Με α'2αέπ , /εα' επτα: τω! επι

πέα τουυκωΜι : ώνΜεύα::ιτ αιιτεππῇεἔιιἰἰ:

μαπα αιΕμε στι:: απ:: , ό·ε. αιύουε νετοἰε

ουἱε οοο νἰἀεατ εοετιοΒἰτἰεαττι ὶπίἘἰτιιἰ εΠΓ

εἰΡΙἱιπατιπ 2 Με ίἱιΒΓεευτἱ Αιποηἱυε , ΗΜ

τἰοτι ,Ραετιοττήι1ε , ΒαίὶΙἱυε τ Βετιεἀἰᾶιτε , τε

ειιΙατετο τιοοὶε ττατπἰτετιπ το Γετἰρτἰε τεΠοιιε

ποπ; οοΒἱΙἰταττετε ὁεἰο‹ὶε ΡτοτείΠοοεω πο

Ιτταττι ΚοιτιοαΙάιιε ΒεαΒΠΉπιτε ρατετ, Βετηατ

άσε ἱτεττι 86 αΙἱἱ , ουἰ οτοπεε ἰοτιιιτιιετοε Βα

Βι1ετιωτ Πα ί-απδτἰτατἱε αττιπιΙοε. Ετ ιιτ σούτ

τέττιιιε αΙἰα , ε1ιιατιτα Ϊυετἰτ όι.ιείιιττι ποίττἰ
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οτεΙιιιιε ΒΙοτι:ι, ι11ιἱτιι α:“Ιεβι·ιε ε1:110.%91121 Α 8; οιιιιιι ο; μια: @οικω τικ:ιιιιιΐειιιιιι: 3

νία: τιιιιτιἀἱὶτἱα , ιιΒΗ.πλωωφιιβε @ΗΜ @ή

άΜο @ΜΡ Ριἱνἱ1ΒἰειΊΚόι1ιι`άἰἱὸτἔιἰτιτω" :Μιά ιιιιροι·έιεθιάί “ ΡΙ:ίι·ςιιιβςΠ ι6ιιι

ιιτιινττΓὲιἐ“°ἑ15αττἰω @επι ξ·ι·ίΒ Πι Μ' ιι

€ΜΜ 4, ς&Βιιε :πιώ :ι*Έόιιϊδ ·Ξίοἶ`νοὶιὅι°:ι-Εἱϋιιό

ΒιιΒιιΙ·ειΉιιιΒιιέπειδιέιΨΉ ΡεΒΜΈ:ιπ ΉιιΒιι!ιο:

τειιιιςιιιιιιι εΧἔᾶἰΠἰτιἄΒ: “Ήιιθἐἰτεϊτἱε`ῖὰοιιιἱι:ὶη5ι;

Τοί'εποτιιι· @στο ειτιάτιΜέόΐαϋαΪέέι:Φω ,) Μι

ιιιίτεΗάα&Φ10)ατιιΜ”Βδωόωώ ΪόΡἰΒΙ1·
ι

Ή:ιιιη @ϊ ει! ° τὁΪ€ὸιιΪοιὺιιιἔἱοΜ;:οΙἱ
ῖΒἰόιιἱ8· πωωι ι· οι*11άτιπΒίέιιια,ΜΠε6

εριίδαιΆΜΗύΜοση Ώἑτἱἰΐἶΐὶιἰ £έαΠ€3 ι Η @Η

ιΡΓιιςιι€ωριτι: τοἔτιιἰιι:ι. ιιιοάι1ιιι ΐισπ:ΣΒιιΒ

οκοοάιιιιμνοβιίςιισ οιιιιιιε :ιό οωιιροϋτιοιισηι

ιπιειΒΒ εμπιιιι π! ΕπιδειιΦΠ1 ιιΒιιιι ωοοιιιιιιοεω

Μαι Ειιι8:ιιε ιιιιιΙ1:οιτνω α ΓοΙ-ιν8Βιιε πιοτειιιιτ

ιι·ιςεπιίε. ΑΒίἔἰιιεπτἰΑ εειτιιἰυτιι ει τοΒιι!ει ιτι

ιΜ):α Η:: :ιμιιιοιε Γοινιιτιιι·. ]ειιιιιἰοι·ιιτιι ἰτειιι

ιοΒιι!ει αριιό ΡΙ©το[ς1ιι€ι1ιι!ια Ηι: πιετιτἰο.()`ιιΜ

ά0 Μπάτιοτι Ιοειιι:ιτ ιιιιιι&μ ε 1ιικτιε ι:ειιιιιΠιε

?οι εισαι ιιωιπιπ να ρ:ιιιοοε ω"°ιιιω ; τιιιι;Π

'ΜΜΜ , πυΙιΕηιι€ ως: Γ2Φω:ιτο$ Μαιϋισε

δ6 ΟΛΜΕ @ΜΜΜ ριοΐσΠοε άι1Έσιοιιται οΙΙ ;
:ιανιέ:=τό1%άιίςιιοξΐοωπο 1δΐίτυα7°, ἐνἱεἱ- ) ιιιιιτιο ίαιειιΙστο: ιρΐοε 86 ιὶἰνἱ-τε:ε 1ιιιιιι :ιο ιά‹:

ιΙσπιιιώτι Ίιιιι:ειιι ωἱΐει·ιιτὶριιιιι1ι-Ι)0Φἱω. Ρα. Β ΙΜΞε νιιιι:ιιιιιιε , μικρο ιι;ιιΡΙοειιτ Μι τιοΒιε
ι·Ιιτάι:';ιέΒέΒι ἙἰττὶιαΊὶν·ί-οροτιἐ ῇοισυἱβἶ© Φιέ[1Μ7Β

Τσε , ιιιι€9Ηΐςπό Βόεἰ οα.ιΠε ώΓριείαπις.ιε πα1ί1

·ιιιιιωι Ήειέ&ιωιε 6καιιρ!ει πω ρτοροϋς·:ι

ιιεΤώτοϊιωιώι ·ιιτ1°ιπιο Ρ6τιατ6τ σοτ

^τΙο. ιιοαι6Ρωεω1ικ ι ιιο8118τιιιιω ας

μ·ορ!ιοΜυω ἰΠιιιὶ οΙοεξιμη : ?Η μηνιαία.: ,

β: [κακών. ΝιιΙΙει :πιω τι ΐιιεοιιὶι Ιιοιιιιιι1Βιιε

ΒοΠοτυπι ορετιεπι ΜΜΜ ἀιΙΙιιιΒιιιιιιιιι·“, .

'ιιιιΙΙ:ι Με νἱτωτιιιιι ρτ2:το8ειιΞνει -τταιιίεοιιὸἰ

Μαι ι ἱΦΒ10·ν£ιο, ςιιο‹1Ι πιιιιοτιε θα ιστιοπ

Μττο οιιιιι€5 δι€ ιἱιι .πιοΙΗΠἱιτιὶε έιιΙσπάε ὰοι·· Ι

ιιιιωσιιιις·82 ἱτι τοπιβ1σέξιοπί8 €τ·4τ1811 ΒΧ· ήοιι58 δ: ΜΒ , ω» Με ἱρίἱο οπιιιι οιΙιτειω

τἱ:ὲπΝ£ ·Πἰί;ρΙἱ©εἐτ . 'στέυ.ιόι1ε=,”τιιτιτ8 ?Με ω” Μια ιιι6τιτιε Γυροτειιιιιιτ. ΑΒΒατεε ω

ιιιοετιι?ΙΜβάϊια ρι2τει ΜΗΜιιοπεω και» π Ρι·ει:Ιοτι ικ1ι€ιοπιε ιιτοίΙτατ ρΙαἱςιιο ΓιιΜέ

1ιιι·επό %&ΥΡά 'Η οοιι€ταΐιΙυκω'πο&τπω Πε ο)ιιθυαΠ ἴοΙιιτιοτἐσ σε ἀσἱὶαιτἰοτ·ἰε Με:

τιιιιιΓ Τ ; Ώ6ιινωωμ πάΒοιώπωπι οι: @καιρώ Μπιτ, α €μιιι_ε αἱ ?παω ΓιιιεΠει

ζΞ·πτιι556:%ΜΜι1ΐεω , Έ;" ρτοθιΠε Ιαι:τγιυΒ αστεια; ι:Μουστο.ιιτ , παω π! νἰττιιτιιιιι ειτ

ΞΙΙΜΘΉΜΜΒΜ ε:Φιατι: Πιιώπιιπιιε. ΕΕ

ςυοπϊΜΜϊιωά εοτιίϊ1απόΒιισ ρτεΠἱ , απ» Ο

νοιίϋπὶσΉϋἱἱίἔετπτὶω ει: ιιοΜε !ιαβε:το πω:

Ρο!Τυπιιιέ; δι·ι·:ιιιώ απο _Ρι·ορΙκτει, αϋοοιιιοε:

6°ιυινεπάν ξ Μπέκι ό· αυπ·υεω·πιστ. Μ”.

να έὶ:3ι Μωσ:#αΜ ρύπσιμο. Ετ απο ι>ω

πιΠΒι Μαΐ δἱεπιιιιε οι: ι:οτάε: Β0ΜΜ2 πω·

Μι·πωωόΒ σιΜ·ικι·τε κα: , 8ε @Μιά _/?ω07Θ

Πωπι , Θ!_/Πυέ ινέωι:. Εενοτιιιιε ει! Βο

ττιἱιιιιιιΉεοτὅε ιιοΡιττι απο τιιιιτιἰΒιιε. (πώ

Ρἰιιπιιιε ττιάιέιιο πιιιιιιο Ποτε: ἱτιΡεἰτιιτιοτιἱε

ιιοπικιιιι 5 6ιίιιι ιιΙτιοιιοιιι ριεετοτὶτ:: άεΠάι:ι:

:οιιΓιιτειιιιιιιε.> ΝΠ :Με όιέΉειΙο > Μ! άυτοπι ,

ιιἰΙ ειίρδτιιιιι'; έ παώ @Με ματια απ».

ΡιιιιέΗ6ΗΒ Ήιοοιι6ειιι: , :ῆἱἶπεἴςυο ευρΜΠτει

·ό'ΗΒ .ρτσωονΦτ8 οεπιιιιιιιιιι, Γοσωι Μ Με

νοΙιιρηιωηι @Με 9ὶΝ©Βὸ0 έ8άιι€41Μ. ΑΠὶ

πιο.πω!ιιε ποπ σε ΐτα:τἱὶ›ιιε , ίοεΙ α: ΒιιιιιιΠε

πωπω , Βημα ποπ μια» , Γεά εΙοιιιιιιοε

ς:ιαΙιιιιευτ ι απατα οιιισσπι τοΙἱἔὶοιιἰε που

Μετα: ωιιιφιΔω μπιν: ιτιοωίἰειἰει Εκπάι

πωσ ει! Γι: @τα ρανειιοπιιιτ , τιιοωοΒοΓειιιο

(Νοε νοΙιωε_,6ε άστυ νοΗ11π ιιΒιιωιω, πιο·

ι1ιιιΙιτο ΓιιΡ0τἰοτ.ἰε πωσ. @πω ‹ἱ0 εεωτἰε

£€ι°οπιοιιὶἰε τοΒιιΙατιΒιιε ἱοηιιἀιιιιιτ, ηικιιιιιτι

ειΡικἰ ρΙιιτἱιτιοε ν0ΒἰΒἰει πιιΠει ΓιιΡοι·ΓιιιιτΡ

(ΜΗ. ὁ; ρτοροίἱτο αιίὶἰτειτἰε ά νοτο ρι·οτΓιισ

ιιτι8εΙἰεο2 Α·ί`ρἱεὶιτιιιε οοοειιοπωιΙΙοε Μ 'σεβ

(στο οτιιιιἰτιο άαϋπε, ωεπιβτ:ηιιο @πει

Βοο Ι1€ἶ2τἱ3 εοΙΙιινἱοοε νἰοΙπε. ΜΒαιιιΓά..

Μπι νΞπιιώΠιιιιοτο εοπΓιιιηΓοτιτ. Ετιιιπ @ΦΠ πιω παμε ωαι·οτε εοπτειΒοίειιπι1ε· 1:2.11το

οτιιπίει 1οΒΡ.ι, μαπα, ΪιιεἰΙἱει, ΐοΕηι1ε Βοτ

:εΒἰτινΚἱοΉιιιι ἔιεὶεε , 8: ΜΜΜ; νοΙιιΡτειιἱε

ΞΙΙα:οιπα. Νεςιω :Β Πωσ ηιιο:! ὶπιροίῖῖϋἱἔ

Ιιτειτοττιίρνο$πιιιειοΒτετιάστο. Νου άι :ιΒΒι·ο

νἰειτα ιιιαιιιιε Ποιτιἱιιι , ιἴι: Γ:ιΙνειτο 11011 ροΓΠτ.

(Σιιοά ειιΙιὶΒιιἱι Με ΙΞιιι&ιε νιι·Ξε 41105 Πω

πιω· ,'82 πιοΒιε Ροτείὶ οιι!ιιΒοι·ο , Η Πάω εά

ίὶτ , ειΒΒτηιι6 ιιοΒΙἰΒεὁτἰιι ι που ἱΒιιοτιιιιιιιε

ίαιτι·σε , Ϊιἰ8`ςι1ἱ Απο: Γιαπ ιιι&ιιιι:ὶ , ιιεςιιο

ιιΙΙιιιιι τοπιρι111ξΗοΜε ΙιιιιιΓοι·ιιιι: ετειεἰπιιι ,

Μι «Μαι Διιιωωι. (Σαοιιιιιι ηιιἱά ιρίἱ Ει

·‹:ὶιιιιιε , (ΜΒΜ αεόἰπι ᾶἱἴρειιἴπῖο οΠτ , Βε

.άο ςιιοτιιιιι ιιιιιιιἰΒιιε :ιηιιἰτἰ:Ι1τ ίετιειιἰε ποι

ιικε ρετειιιιτἰε2 αιμα, @εμε Αροθο!ιιε ,

ποίὶτο άεάα:οτε, αποτο Η·:ιττιιιτιι ίἱΙἰοτιιιιιςικ:

0οίΈι·οτιπτι Π:οΙοτε οίΐε:τιΠ , κοπο Ξιπιπιειιιἰ Ρετ

ὸἰτἰοτιἱε ιΙΙοτιυπ νιιΙικτο ι:τυοιο.τ1. ΝαΙιιο -

πωπω ιιιἰτεπιιιι·. Νοιι ωεω θα είΕ κοπή

2Ε(1Π© μπαι άσ:Ητω με: ΗΜΠοπ άιί:Βιιφτω

ειιιἰΡρο πατα: άΠ&οιιτο άοΒεατ.ιοι·ιΒιω οἰΒἱε,

· δ£ σει ειπα ἴιΡο νι:1τττιο Μπι: , ηιιοά Γιιιιιιι άι:

ρτοιὶιιιιε σκιεςιιιιιιιιιι. Επιπ:ιειίαιωιιι· Με

τιιιιἀΦω τω:ΒιιΤιιώ, δ: :αδ ἱίὶτοιιιιιε , 8: απ»

νεταιιιιιιτ αει Ποπιιιιιιιιι. :παω ώ ΡΜ

-ιιιιιε μια Ἑοίὶὶνἰτειτο ι:οσνΜι π! Γε τεάουτι

να αοἰροτο, ιιοΒιίςιω κανοποτιιιΒιιε @τι

σιιρἱτ οεσιιτιοι·ο, ειιιιι!Τπςιιε ιιιτιοοειιτισε Βο

Ιειιιι οΙατ8ἱτἱ, ΐιιοςυε 211ι1Ιο Βάσω Π0Π:Μι11

οΜ·ωι έ» οικω μιΕΜΜι ό· έυ27:Μα. Ηειιπ: ΕΐιιΒ:ιτι·πο. Νοίἔτειιιι ιιοΒιε νἰιιὸἰεετιιιιε Διε

ιιοΒἰε ρι·οροίιωπι Ροτπι:ιτ11 Μπακ: ειπιρΙο

ᾶἱιτιιιι·, ιςιιειτιειιιιηιιο Παπ @πιά , Πιάτα”

τω εοιιτειιεΗιιιιιε. πω” Η οσε ικτι:ντΒατ

ΡΙιιιιιιιιιιιι , ειιιοά ρο.ιιιιιι !ιε&ειιιιε :κι νει·

[ιο αυτ οκειτιρΙο ρι·οίοι·:ιίΐο νἰὰειιιιιτ. Νοτί

9ιιο :Μπι ειΒΓειιιεζ οιιΚ:ιιΙΙιε ως” σιιΙωιιγάσε ,

ιιἰτιιτεπι , παμπ: ὶιιτοι· ΙἰΙἰοε Πει οοιιιριιτειτἰ

Βιιάσειιιιι1ε. ΜἰιιΞιιιει Πιο: ειπα: ιιιιρουάιιιιιιε

ιοοτιιρειτειτἰοιιι: ἱτιπΙὶἰτιιειΒὶΙἱε Ρωτώ , @και

Ρειι.ιΙΙ Γειιτειιτὶειιιι. Εκαιϊωσ απ» , ιιηιιἱτ ,

φαω! :ποπ @και απΜ28ιω Ρα#ἱσπ:: ψαρι:

:σηυοϋ.ι· σα' [πικαπ έ!πέιυπ μι κωπ



·Π Ι ΙΙΖ
Α Με πιο ε τι σΑΜΑιποιεπ ειε·

  

κ

·ππΙΙιε·ροτπιπιπτ πιιιΙσοπτιππε :κοπο θιΙΙοτι

που νοΙπραιτιοιιε οορπωι ε· ίἱτ ιιοΜε πιο:

··σοπιρειτοτιοπο ΡιιΙστιτΙππόΕπΙεόπτιιπ:ο @Με

·οιππο εισαι σοτπἱτιπ , ΓοΙοετιιο πι Όσο πιοπε

ποίὶτει ιισειιιἰοἴσετ. Ποι:ιστποε @και οσπἱ

·]οΙι:ιιιτιἱε·Β;ιρτἱΠεο Γοπτοπτἰπιπ , εΠεποε θυσ

τιιετρεοπἰτοπιὶ:ο πισστο ,οι @οἱ ποεροτ ΗΙἱσὶ

τα ὰοΗιπτἱΙΤσ σοιιἴρἰσἰπιιιε , τι ΙΙσἱτζε οποοιισ

:ιπίπποεπιπε. δσὸἰΙὶεοιτποττειπὸἰ ατομο πά

πιοπσπὸἰ πωσ ὸἱιτἱτιιπε. ΜιιΙτιιιπ τ:σττοσοπ

(οΙετιοπιε οιιπιστποε , Η νσΠτοε επιπποε τιπ

ΜΜπι οἀποττιιτἱοπἰοπε σωστο :κοπο πό

τπσποτσπι Γπιεοιπ ονωοτο νιάστιπιπε. (:στο- Βτυπάιιιπ ἐοοιιῖτεἑἱε δΕ παω ποττπ:ιτιι απ: ·

Μπι Η ποίοιιο οοιπΡοπδὶἱοπἰε Τοπίο παππο

ιΜε ε, ·οοπνοττισιιιο πιά ιπσΙἰοπι τοπιιστιτιε ,

ποε ποσά οΗἰοἱἰιιοίὶτἱ οπο ἰπτοΙΙἰἔἱτπιιε-,

σιτσοιπ σοπειοἰπιιιτ,οπππτιιττι ἱΡίο Ροτπιπστιτ,

@οἱ ποε σε] ποε ιπιπιΠ:στίπιπ ρτονσὶιἱ νοΙιιἰτ.

(Βιμ ε φτάσω -ΒΙεπάει ροτἱπε ειάποιαι

τΞοποϋ:ιειπι Γονοτιοισ οοπΓπι·π ι:οπι εστοτο.

ὅσοι Η πώ ποτίτπτο ἱπ πιο. όπτιτπι νοΙποτιπτ-,

ποτιιιο πιοπΜε ποπτιε σωστο, Γσἰιιιπε Ιστιο

°τιεπι οπο: Ξινηιε!!υ έκτακτο; ευθ:οτιτπτστπ

οπο, ιιοὶ ·οοπε πιο, οιιστοπιιιε.ε Νσοιιο ·σπιτπ

ύΕιω· Μ πιούι.σ.--Ετσθεοε πι ι:α:Ιιιιιι οσπΙοεΑ  

. σε ι>ιεΤοι.Α Πι.

?τι ότιιποε [πιο -τοΙζ8ΐοιιιε ΡτειεΙο.τοε.
ι .:Διά- Δ;

ο!

'Πο Μεἄἰω3Μ [ποτέσυ·ιΐα: σ:ώΙόεπέα.

σεμι τ .

Κ-Δηοιή Αττιβτοίιπε Γιιπ&ατ (ζιιπιπάιιΙσπ- ν

πε Ετοπιι ριτοτ,·86 τοιἰιιε οτὸἰτιἰε ἰρίἰπε

ΒοιιστοΙιε , νοιιστοιοιΙιοπε ί:τιιττΙοιεε ποίΕτἰε

ποοειτἰπιιε , πιιοτιπιιε 86 σστστἱε οι·άἰπἱε ποίἙτἱ

ΡτεοΙειτἱε_ΐπΙιιτοτπ πι Ποπιἰπο , 86 ί:οξισοε ιππ

σο. ἱπτοτἱοτἱέ πώπωε νοτιι ΓποσοίΠιε. -=4 _.

Εκ οξῆσιἰ_ποίξτι άοΜεσ :ιάτποπσπιιιτ , ίο

οπο °Γοι·νατο πιει.ποπι ε-86 οΙειοοπιτο νΞΗΒιιο

··οτππἰοιιε , πε οτάοΊα1ιάεπιιΐε ο ΒιπθΗε ρα

τι·ιοπε;-Ιπίπτοτοε ιπτοοοτ ιποιοΙειτοςοιιο ίο 6

νοοπτ. ι1επιππι ιπ οοοΙοβείοει [προτπέι τι ;`

Με οτὸἰποε , οι Γορ.πορ.Ιοιππι τοιΙστοιπτ οσ

ι:ειίιο , ατοι·ΕΙσ ται .Μιιτι1εω' οαΪσετιε *ιω28ι

ποπι, 86 ιιικτιιτοιεσπι οι Μογίί πμ πιοπεο

πποπ.Πτατιιπι , τω: οι ·ἀοιπ·ἱσιΒιιπι πιω.

θ:Εοιπποε "πιε .οττιειεςιμ οι οοπτιίιοι ΙΙοτπα_ τ

πιο απο μι:Η:ιτοπ.ει: :τοποσ ο·ι·άπισε τριψει

ΡειττἱειτοΙιΞε οιτσἑιἰοοἶἴσορπ πιο! πτΕπιπτοει πιτ

οιι:ο ποίιτει πω: ρτεοοἰρἱτπιιε, 86 Γοτν:ιπάο ε ©Μ6ΡΜ;0ΡΞ8 ΦΗΓΟΦ-ΜΕ!Π:9Ριδ [ῆῇἑϊἔΟΪθ$ἔ

Ρτοροπιτππε , ίσο οποσ ποε ει πο:ιτο μπι::

ιιοθ:το ΒσποτΠ&ο Ριιπιπιπ )Δ©Π1(Ιβο εσπ

άΗτιιτιοπΠιιιε ποίΕπε πι Γοτιμτε τιποτα, δ£

προθετοιιιο ιπ ΒοποιειΙι οιιρἰτιιΙο·-ΒιιτΒἰ , σε:

ιἱσἰπ‹ὶσ -Βιἰτοποτὶ οοΙοοι·ειτο τοπον:ιτε, οι

?παπά ιιοπσίιειτο πιοτι:ιπι αποτο πποἱτιιε,άο

·οοΓοτνεπτπι ιοΒιιΙειτι , πι: ο:ιτπιππε ποπ σο

-τποόσπόιε,άσ ωω16ιε Ιἰποἰε ποπ ιστοπτπε,

δέ σοτοτίε στα. Ροττιποπτ επι ιιοπσΡπι:οπι τι.

πιο, 86 οπο: Γπροτιιιε ὸἱιι πσ8ΙσέΈπ οπο άο!ιιι

ποε. 5τ:ιτιππτπ ρτατστοπ .Ωι&ιιπι τισ οιιἰοιιί- ·

παπι ΪοΙὶἱνἰτετιΒιιε οοΙοπτεπιπε τποάιε οπι

-Γεισοτάοτιουειπιπιβειοι: πάοΙοε4ιοριιπ πιο;

ριιστοπαιτ, €201ΠΩ_,[ΦΠοΦ σοππειτει εαιεω

θ:το&ιιιέπ πιο πιστοπισιιτο 86 Ροτποςιιει Ετ;

ιπἰτπτσ σοπ·Γπτ8οτσι. , @τη πι, τοΜἱοπἰΒιιε

ΠπΒιι_1τε_άιΙιτιππτο πω: ο στι· _ιιιΞι;ει,Ιἱἰ :Με

πωπω .οτάιπιπ%. '

οποοιισ ποἱἙτει,_σπζ ποε _ ,ειι·τιπ]οε [ποε ρω

ντάοπτ.ζτι.άινιπο ρ_τεοἔοσἱτ ,_ :ιπτἱοιἰο:ῖπ_ῖἱἱτιιτο

ιιοπειτοε τισ Ρτἰοτοε_ιιοοἰε επίτιμο ΜΒῇἐἐιω .

ίὶιοὸὶεἱ-ίὶιπτ-,- 0.Βο:ιτιο115 πΩ4Ρ|τιοςΙῇΒπε_ιποπ:ι

ω. Ετ ςμιοιιἰοιπ τοΙι8ἰοιιο βΙσί·ετοιιιε

πιοιιε1Ιοεπι πιω .οπ:ο,ίπππιΒαποε συ ιππ

πιοιιε οοΓοτν:ιτι νοΙππιιιε 3· οι νἱἀοΙὶσστ :ιο Ο ΜΜΜ 646 “ίπ ΙΜΒΦω, ΡΠΠοιρει!ιοπε “Η Μο

=ίΞιιι&ο ΙΒΜτω οριΠ:ορο δέ τπ:ιττγτο Μι. Ισο

τἰοποε παπι , τισ ἴειπᾶἱε (Ποιο δ6 Ι.ἰπο τιμ

!ο&ἰοποε , τισ Γειπ&ε Αππ:ι σάιτ. Ιοοποποε ,

τισ ίτιπ&ο ΑΙσιτἱο τη. Ιοέ1ιοποε ό ότι Πιπέιο

Μπιτς) ττοε ἰτἱὸσττι ΙοξΠοπσε , τισ νἱίῖτειτἰοπο

Μπα Ματια: ·ΓοΙοιππιτειε ρΙοπιΠιτπε :Φάρο

οθ:εινει Επι. Ρι·ιοτοτοει Γοοποπε ιιοποτειΙο οπ

ΡτιιιΙππι σποτ! άσιπσορε τισ ιτισππιο ἱπ εποπ

πἱιιτπ οίϊ: οσΙοοταιιέπιπ , Με πι ποπ:το ωσπο

Ώστἱο Γοπτιε-Βοπἰ , οι! ποσά ρτα:Ιετι οιπποε

σοπνοππιπτ πιο

τισ οιιειτοπο ττπδιπτἰ πιο τσΪοτπιετἰοπο τοΙἰ

-ιςἰοπἰε ποΠ:τ:ο 86 σοπίστνιιτιοπο οοΐοτνοπτι:ο

-τοἔπΙπτἱε , οι πιτ ι:οπ8ι·οοπτιο ποίττει πι Ισπ

ό.σπι Ποι.66 Γππ&:ι: τοποιοπίε αποτποπτιιτπ.

Οποτε. ποε πι νἰίὶτειτἰοπο Ριοκιτπσ ίἔιοἰοπὁει

όοοοπἰπιπε. Ιπτοιἰπι Με ποίὶτειε ρειτοπτσε

·Ιιττοτεε τπ:ιπιι ρτορτιει ΐστπιτπε , 86 @πι πο

·ἱὶτἱ ἱπιρτοΠὶοπο ιπιιπιτειε ποισμιο οοτ οτάι

-ποτπ σοιιΓπίπιιιε £1ττι8σΠόα5.Βατι1ιπ ιο ποίιτο

πιοπειΠ:οτίο Ροπτἱε-Βοπἱ νιι. σε!. ΑΡτιΠε ,

·8ΠΠο Βοιπιπι Μ ο ο σο ι:κιτιιι. ιπά161ιοπο

-Κ Ε»

μικτη ἰπ ροθετοτπο ποίὶι·ο ' Π δ '

σιιρἰτιιΙο σοπίπτιιτο , οι Μ ροΠὶπτ ποσοΙΪει- Ε τπι1τιπι1τοτιοπιε τοΙΙαιιιι· οσσείιο ;

πειίιοτπε ο.Βίοιισ τπσάιοριοποποοπο πιπιεειι.

ΡτιοτοΙοιιο τπ:ιπιιιιιιιιιπ ιιιιιιιΓιποάι (Με ει)

ΒιιτἰΒιιε ίου ρτἰοτἰοπε τ]σί.στι·ο: τειτπςιιέιιπ Μ

ροτιοτιοπε , σοτιιτιιςμσιππ_ σου. β6ἀἱΐσἰΡΙἱ

πει οπο, πο οτὸἰπἱε'οιιρ σιτ!ιιτπ 86 απο ριπ

σΙισττιπισ τοεἰτιιτ , νΙοΙο:ιιτ ποπσΠεε ιτε Με

πιτπε , 86 πιο σοπίπποπο Βιιτριπππι: Ρατσι

ιιο ἰεετιιιο :ιθοάπ 86 Ρεπάιο ιποπστπιιε οπιποε

πιππίπιοιπ ίιιέΐιει8ιμπορε, ειτοπο Ιιοττειτπιιτ

ιπ Ποιπιπο, οποιο οοπἴστνειπἀοοοσοτο

άοπιιιε πω, δ£ ιιτιοιππιε οποτοΙ:ιε(έπιτειε Γοιι

πρσι·ιοτι

ποε ί-πιε ο.Βοειττοιιε (οι: Ρτἱοτἰὶιπε πο: οττιπί:ι.

άοΐοι·ειπτ , οοιππιοιιο νιίἰτετἱοιισε ά σπασε

τιοποε άοΜπι οιιτπ τονοτοπτἰε 86 πιιτπἱπτειτο

ίιιἴσἰρἰειιιτι οἱΓοιισὰἰπροΙΙο&ειιιιτπ πω: πο»

οοίΐοτιο νο! ἰπἀἰδτεο νοΙ ἰπὸἰσοποιιο πιώ ροε

ΓοΙπποπο τοί'Ροποο;ιπτ , 86 π: ἱπ οτππιΒιιε

Ι:ιιιάστιιτ Ποιιε ω Βοπιιίουσ ΦΗΜΗ οάοι· οι:

οτόιπιε σοπΡωπει:ι ρπ!ο!ιτιτοτΠποοιιο Γοτνειτο

Το ιιοἱοιισ πισω". ει ποπ τ:ιπιοπ οι: πιτ

ιιιίτποεπ ί-ιιθτιιἔειπσἰε ιι ἴιιρστἱοτἱἰιιιε ίὶιἰε ίσ

ἔτεινατἰ πτοἰττιιοἰτπτ , ι·οοιιττσισ Ροτστἰτ (οπι

ροτ οτι ποε , «μι». ίἱοιιτἱ @παπι σίι ἰπΓοτιοτοε

ΐοποτιοτιοπε

ιπΗΡο η!:'ἑ!-ἑἔἰοιιο-' Ε

 



τι;

ΜΕδΡΙ$ΤΟΕΑΚΠΜ Ι.11ι.

Γν'; 7 π...

ΒιΡοτἱοτἱΒιιε οΒοτιιτο : ιτα ποπ άοΒοπτ α Πι- Α ΡτοΓιιτιιτππι. ΠττππιΙΗιοτ νοτο αετιιια τἱΒἰ τα..

ΡοτἰοτἱΒιιε , πἰ Ιιοιτα δε ΙιοποΙτα τΙοοοτπι.

()πιπε τοι οιταιιιοπ ατοιττιο ποίι:το ιποιοιοτιιιο

Ροττπιττιτιιτ. Ηαε αιιτοπι ποίτταε Πττοταε σ

πιο ποΕι:τί ιτπΡτοΠιοπο πιιιπιται τοΒιίττατι

ἔωιωω , οΜοπο Ροτ οτάιποπι όιποτπιπαπ

πω. Βατιιπι ἰπ ιιοΡττο τποπαΠ:οτιο Ροπή:

Βοπἰ τι. ιιιιιε Νονοτποτι:.

 

Ε. Ρ Ι 8 Τ Ο Ι. Α ιν.

απ Ρταποιίτιιπι αΙστιατοτπ ίαπέτατ Ττἱπἰτατἰε.

.Ρετωἰττἰτ εἰ α: Ζουμ:: ίΜπιππιτε.ι α! Βιετ

, @στα /?υιά'έ .9φα!στέ/έ ιτακι/Επιτ , ύστ

τα-Μηατ Μ Ρατἰεπτἰαπι.

` ΜΒτοίὶιιε ?ταποιίοο αΒΒατί ιποπαΠεοτιι

Γαπότα: Ττιπἰτατὶε (α) ΓαΙιιτοτπ ἰπ Ι)οτπι

ιιο δε τοΙοταπτιαπι ΓαΙιιτατοπι- _

(ξιοπιαπι οι: όοοιτο ιιοΠτι σπαει , δε οι:

ἱΡΓο οατιτατιε @το οοπίττἰπΒἰτπιιτ αΙἰοτιιτπ οτι

τω. οοπιΡατἰ , δε ΡταεοιΡιιο Η ίιπτ άοτποίΗ

οἱ πιο , οιίοιιο τιιιαπτυτπ , Βοο τπἰί-οταπτο _

Ροίιιιιιιιιε απιτΠιιιτπ ΐοττο,δε Ριο ΓοΙατια οΡοτ

τιιπα οιτΙιι!ιοτο , ΐτατοτπιτατιε πια: νοτια, απο

· ποοΞενοποτατιιΙιε π..." Μ. Ρτἱοτ (:οΠε Ρα

τἱοπο αὸτπἰττοπόιιττι ττατοπιιταε πια όιιπιτατο

ποπ άοποτ. Ναπιδε απΓοΙνι «πιο δε ΒΙΟ.

τιατπ οοπίοτιπι αετιιια .οι Ιαποο Ροπΐαπτιππι

Νοτιιιο οπιπι ιιιὁἱοαπἱτ Ποτπἰπιιε πιο πι

ιάιΡΓιιπι , ιιτ δε πι πω: ΒοοιιΙο (πιώ (Με Βα

8οΠιιπι Ρἰα: οοττο&ιοπιε πιω... , δε Επ τοτ

πιοπτα Ροίτπιοπιιπι α. Ροτπιἰττατ. θαιιτιοτο

ιτατιιιο δε 8τατιι!ατι το οοπνοπἰτ , Ρατοτ , δε

Ποο ποίι:το 8τατιαε αεοτο , τιπι το ἰτιττα Ωω.

ι:ιιπι πιπποτππι αεπτοεατο ιιιοπατπε οίτ. ει _

ποιά αιιτοπι οΡἰε αυτ οΡοττιιπἱ ΓοΙατιι οοπ- ο

ί:οττι τἰΒι Ροτ ποίττιιτπ τπίπιρτοτπιπι ΡοτοΙτ,

τοτα ιιτοτο ΙἰΒοττατο. Νοε οπιπι το άιΠ8ιπιπε

αοιποάιιπι,ιιιίτιΓοπο νοτια τιιἱε Ροτ οτππἰα οπ

Ριπιπε οπίοτιπἱ. ναΙο ιπ Ποτπἱπο , Ρατοτ σα..

τιΠὶπιο , δε πιαπιιιπ ΓιιΡοτ το Ποιπιπι π.: μα,

το απἱτπο τοπια. Εκ Ετοιπο ποίι;τα γιτι. Μπα

Ποοοτποτιε. ' ` ο

 

τ' -ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ν.

απ Μ. Ρτἱοτοπι (]οΙΙατ.

€ωω2::2τ :Ξ ι·τέΖωικ ωτικι/Μ22 τ. 2%ιιΖω·2.τ

άε Μσωσ-Ηεκα!έ:.

τοΓοοιτ , ΙἰΙιοπτοτ αάπιιιτπιιε , δε ατατο :μια ο Μοτοίιιια νοποταπΠι πω ποίττο Μ.·

Ροΐοιε ιππιιΙεοπιιιτ. νοποτατιοπι ιττιτιιτ τοπ ,

τιιιαπι Βοτπιππε ποίτοτ Βα8οΙΙατο οΙοπιοπτοτ

ιπίτιτπιτ ιποτΙιο ὸιιΡΙἰ‹:ἰ ατετιτπιπππ ω:: απ

οἱτατιι Με ποίττιε Ιἰττοτἰε Ροττπιττιτππε , ιιτ Γι:

ατά Βπι·Βιιτπ δαπ&ι $οΡιιΙοτὶ ΡτκΓοπτἰαΙἱτοτ

τταπείοτατ,δε ἰπ ΡτοΡιποποτππι άοπιο τοπιο

'τοτπτ τιπαπτιιτποππιοιιιο νοΙιιοτιτ, "οι δε Μπι·

ιιιἰτατἰε ΓοΙατια οοτπτπιποτΠιιε Πιοτπιπιίττα

Βιιπτιιτ , δε νἰνοτο οατΙοπι Ϊτατοτπἱταε πια

τιιιἰοτἱιιε Ροτοτἰτ , δε ετατιαε Ιζ,οο ιι!ιοτιοτοε

ΡοτΓοινοτο Ρτο ιτπΡοπία ἰπ το Ιιππιαιιἰτατο τπα

ιοτο. Ιπτοτἰπι νοτο τποπαίτοτιι τιιἰ οπτατπ πιο

Ρτιοτι (:οΠ:ο , ΓαΙιιτοτπ πι Ποιπιπο δε

Πποοταε οατιτατιε απο&ππι. -

Εκ ιπιππθτα ποτιιε ΡαίτοταΙι επτα ιιιώιαΠ:ο..

τἰοτιιπι οπιππιτπ δε ΠπΒιιΙοτππι ἱπ οι; πομπ

τιππι τατπ ΡταεΙατοτπιπ τιιιατπ ΓπΒάιτοτιιπι 3.

Μπα αετοι·ιια αττιιιο τοτπΡοταΗε οοτόι ποοἰει

οίΪο ιιο!ιοτ. δοἱπιιιε οπιτπ οιοοοποαττι α ποοιε

ἱπ οιτττοπιο όἱίττἱέτἱ οιταιπιπιτάιο οτπππιπι.

τατιοποπι. (Μπιτ τοἰ οοπίιάοτατιο πιιπιο τοτ

τοτο ποε οικιτατ , ατομο ΓπΡοτ οοπιτπἱΠιιπι

δι·οοοπι , τιιιαπτιιτπ Ποτπἰππε ΜΒΜ όιεπα

τιιτ , νιοιΙατο οοιιιΡοΙΙἰτ. (Μπι πω” τἰἰὰἰοο

τποτατο νιτο οοπιτπιττππιιε , οα @το ιιτ ιΡίιπε 1) τἰπιιιε > οοττια τοτ-οτοπτιππε πιιπτιιε , νοιιοτα

ιιιοιιαίτοτἰἰ οιιτατπ ΙιαΙιοατ ὸὶΙἰ8οπτοπι 3 ατομο

οι: τοάτιιτττιπε ἱΡίἱιιε πι)... τιιια ΓιιοπιιπιΠτοτ,

ΡοτοοΡτιιτιιε Ρτο Ρἰο οΡοτο δε α Ποιπιπο

πιοτοοοΙοττι Βοπατπ , δε α Μπιτ τποτἰτατιι Ιαπ

«πω. Ετ πω: αιιτοπι οι: οοπίιΙιο ί:ταττιιπι πο

Γττοττιπι οτοιιιἱτατιιτπ Βοιωτια. δαπο άιιΙοοπι

ίτατοτπιτατοπι τιιατιι τοααπιιια δε !ιοττατπιιτ ιπ

Ποπιιπο , ιιτ ιΙΙατιιιπ :οι όινιπιτιιτ τἰιιΡΙἱτἱε

ιππτπιιτατιε ιποοιπιποάιιπι οοπίταπτοτ δε ατ

οιιαπἰπιΞτοτ ί·-οταε , ατοπο ιπτοι· Πα8οΠα ποπ

τποτιο ποπ πιπι·ιππτοε , νοτι.ιπι ΡοτΓοΙναε Πο

πιπιο Βτατιατιιτπ αότιοποι , τιιιἰ το ιπ ΗΙιοτιπιι

οιΙοτπ ποίττπτιι αω;ιατοτπ ιποπαίτοτπ @πέτα

Ττιπιτατιε πο Μοπτο - ΗοτοιιΠε οτὸἱπἰε πο

Ιττι, ὸιιΡΙἱοἰ ἱπτοπιπιοτἰο Ιαπ8ποτἰε δε εστει

τατἰε α Βοτπἰιιο ιπίιτατιιτπ , δε τιια οατιτατο ι

ίτιιἀἱο αι: Ριοτατο αάιιιτιιπι , ποοοπατιιίοπο |

Ϊοτποπτἱε ΓποΠ:οπτατιιτπ , πο Ροτ αοίοπτιαπι

δειππτιπιτατοπι οιιιε , σποτ Γι: ατι Βιιτἔιπιι

δαπδτι δοριιΙοΙιτἰ τταπείοτατ , Ιἰοοπτἰατπ τω

πω” , πιοπαθ:οτιιιπι ιΡΐιιπι ιπ ἴΡἱτἰτπαΙιΒιιε

Πνο τοπιΡοταΙἰΒπε όοττιπιοπτα Ρατἰατιιι·_ απ.

έΗοπι πια: ιπ νιττπτο ΐαπέτατ οατιτατιε ἱπιιιπ

οιπιπε , ιιτ πιοπαίτοτπ ἱΡίἱιιε οπταπι Ιιατιοαε

πιιιιιοτο πιιΓοτιοοτόιτοτ οοτπΡιιταπε , πος Πα- Ε αιιιἔωωω , οιιιίτιπο οτππἱα ταιπ (ΡιτιτιιαΙια

8οΠο ΡοτοιιΠιτ. δοιπιιιε οπιπι Γ01°ιΡΕΠΙΠ:°2τά.τ

τω” ιψ'/ϊ|ίω· . μια:: απ;» εατι·ι;τ.;:Ρατστ2 Ετ

τιιτΓιιε : @στα τω” έΙΩέίτ Βαι.τ του·ιΡέτ :

]?αἔε|ἰατ “στα ατκπτω/|έπω μα» πτέμτ.

θαιιτιοτο πω. Ροτπιε , Ρατοτ οΡτὶιιιο,δε οΙο

ιιιοπτὶΠἰτπο Ραττἰ ατατιαε αεοτο , οοι·τιιε πω:

ΗΜ ιΙΙατιιτπ Πα$οΙΙιιπι με! ατι οπιοπἀατἱοποτπ

οιιΙΡατιιπι , νοΙ ω ιποτοπιοπτα τποτιτοτιιτπ

·(α) π. Γοοιιοπτι οριΠοΙα όιτιτιιτ ιιιοπαΠοτπιτπ 5. Τοπικα

Κιτ το Μοπτο-Ηοττιι!ια.

7”. τη”. ό· Μακ. Μπι!. 6'α!!τε?. Τσι». ΠΙ.

οιιαιιι τοπιΡοταΠα ιτα όιΓΡοπαα , ιιτ αΒοο Ιαπ

τιοπι δε ατι !ιοτπιιιιοπε Ρτοπιοτοτἰ ΡοΠιε. 5απο

νοΙπτπιιε δε: οοπίιΠο νοποταἱιἱΙἱπιπ τταττππι

ποίττοτιιπι οτοτπιτατιιιπ ποίττα: οτοπιἱ , ιιτ ‹ιο

τοάοΙιτιοπε ἱΡίὶιιε τποπαίτοτιιιιιοτποτατο θα

το ποίττο αΙιΒατι ποοοΠατια οπιπια ΠιΒπιἰπΕ

Ριτσα , δειτα ιιτ Μπι! ΠΠ ἰπτοτ ιπί·ιτιιιιτατπ βια:

ιποοιιιτποιια άοΠτ,ίτατποπτοε ιιο ιΡΓοτιιτπ Ετα

τι·ιιιιι οοπΙὶΗο , ιιτ ΡοΡτ τποπιοτατι απΒατιε οι:

οοΙΤπιπ , πι ΠΠ πι πω. πιοπαΠ:οπι ίπετοάαιι

Η .

 



Μ ττά

ΑΜΒκοεΠιοΑΜΑτουττΝεω

τοἔἰτιιἱτιο':$ἱᾶ@ιιο οιττιτιιΐο°ὅοοοτιιἰιιιιιε τττο-Α το. @το ἰτε@αο τιτάιοτιτιιτιι ἴιιοτἰτ τω» οιο

νοοτιοτΠτοτ τ Η νιττι τιιιιο-ττοτ ΐι1οτιτ οοτιιοετ

'αυτοι ττιιτιοτι ΐοτιτοιιτιεττττιοτττατιι Με Ηττα

Με ττιΓοττειιιινοΙιτττιιιτ,ιιτ τΡτιά το, τιιιττιντττον

τττ »Με τρίο , Γοοτοτειιιι τω” , τυπο ·ττο»

ττιιιιτι οί?ο&ιιττι Ιι:ιοιτιιτειττι οιιτιι τΙΙο οι: Με:

νται ττιτοτεινοτιτ. ντιΙο ἰιι·Βοιτι`ἱτιο. Ε:: Εκατό

ιιοίττει ντττ. Ματ Ποοοττιοττε.

`,ι 4 , .τ.--_τ ι›.- .. τ,... .. τη-.

ε1)15ΤοτΑ νι. ζ

_ ΑιτίοΙιτιιττι:τ ειοΒατοτιι ίτιτιδτἱ Ττιοοττιτιοῖἴἰ.

 

._ Όι Μ υιση/!ετταρι.οβπ: τ» Γία»:Μϋτ

- ' πΜΜιτισιτέ Β. Μτετιψι·τ.τ /Ισέ.

- 1 Μοτούστ =ΑττίοΙιτιο @Με δ. Ττιοτιττττ

σ. · τιοΐττ. ο ο ρ

ι ΙιτιΡοίιτιιτιι Ιιιιττιοττε ιιοίττἰε ρατΈοτοΗε οτι·

Μπιουτ ιτιοιιτοιτι τιοίτττιττι ροτροτιιο. ουτε Βρ

Ιἱοἰτοτ_, τιο τριά τι ιιοΒιε οτιιιττ:ιτιιτ τπτ ετώ

τττττττι αυτ ιιτιοττιόοτιττ:ιττι , @ιισά ΓιιΒτὶἰτοτιιτιι

νο! @Με , νο! @ιιιοτι οοτιίττΙοτο τι'ΙΙ-ει ττιτττιτιο

μια. νοτιιττι Ιιτιτιο Βιτοττιειττι προ ττοιιιιτττι

= έ-ειοἰΙἰιιε τοΙοτειττιιιε , ο οττττμου·ιτι τττιτι·ιΒιιε ιιο

` Ι ίττΞε ρτττΙτιτἰε οττΠτιτε ττοΡττι ρ:ττττειττιιιτ , δε Με

ι τροτιιτιι ιιοοἱε ττοΙοε το οτιτττετ τιττρο τοΙἱεἰο

Ροτίροθ:τι8ε οοετιιτα Ετ. Ιτα@τιο τροτιι:ιττι οι:

άοΒιτο @πιο τατεΠειττωτ, Π. Β. :ιτιτοοοποτοττι

°τιοτττωτι αάτοάοιοτιόττιτι τιττττιττιιΡττετι·οτιτε Για

τττωτιτω οοΒοτο , ττΓΡοτιτο ιιοΙιιοτἰτ ,αιτησ

τιοττττττ -, τιοοοΠΞιτ·ιτι τιοΒιε οι"τ :ΗΙττέοτιτ ἰτι@ιιἰ

Γέιττο 88 τττοττττ10τοιι·ιττω οττιτιριτι @τα Ρετ

ιοτιιτιο τοττιριιτ σιϊ·ιοϋ Μ το πρωτο ορο τπτ-ο

“νοτιοτιιτιτ , τειιτι οοΙΙοτίττιττιττι @τω τιιτιιιοτοττι

@ιιοτιιττιοιιτιιτ:ρο ττοττιττιο , ο: οτε: °οοτιΙἱΠο νο

°ιιοττιτ:ιι!τιττιι ττ·τιττιιιτι τιοΡττοτιιιτι οτοττιττετιιττι,

τΗΓοτοττοτιτ :τα ροτ Με !τττοττιτ τιοΙΙ:τ:τιε !ιοο

στα” ἱιιριτεἰττιιιε , 'οτ το τιά ττιοτιτιττοτττι οπι

τττετ @στο Γιιιιτ ἰτι ΡΙτιττιιτι1ο. 8ο Ρἱοοτιο τιετο

τοοτιτοτεε, τιο Ροτ Μεσοι. τΠΗΒοτιτοτ ἰιιτιιιἰττιτ,

“οοιι€τιιειΓοτυο ετά·Ιιτοοειε Ρτοοειτἰοτιο: , @ιτιοιι8

"Μο, Ιττιοιέτιτο τοττο νοΙἱτ , τονιτιοι τ-τιοἰΙοΠ_

.1τιοΠιτ , ἱὸτρο οοΙοτἰτοτ , ιιτ οειΙοιιΙο ότιττττιι

τιιιττι ρωΒτ. Νοίτττο οτἰτ ουτε , τιο @ιιἱτΙ οκ

Μετρο: ιιι τιο.τι·ο τοιιι ιιιτροτιάοτιε Ροτοτιτ τω, _

νοτιιτιι οτιιτιτο τοοτρι:ιε,ττιοτοοάοττι τι Ποτήρι:

Βοτιτ σροτἰε οοτιί·οοιιτιιτττε , 8ο οΒοὸἰοτιτἰτοτο

°τιιιιτιοτοτἱοιιο τΙοιιτιιιάιιτ. Ρτειτοττιττττοττι τριτη

`ν:τΙοτο ἰιι Βστιιιτιο οι1Ριτιιιτε , οτιττΠιτιιο τρωει

Ε:: οτοττισ ττοίτττι ν ι τι. Ματ Βοοοτιιοττετ

 

·ΕΡΪΒΤΟΙ.Α νΙΙ.

:κι ΒειττΙιοΙοτικοιιιτι ττιοτιτιοΙιιιιιιι

ἱΜΙΙΖΪο ΜΜΜ ·υτιέ·απ:εω μι· «νέα» τού:: τα Ε

κα' πωπω: ταία:τ.

Μοτοίτιιε Βαττ!ιοΙοττιπο ττιοτιτιοτιο Γτι=

Ιτιτοττι. ρ

Εκ άοοιτο ιιοίττἱοΗἰοἰἱ :ιόΡττττιΒιττιιιτ οτ

`ττττιτοε :ι τττοεο Πιο ονοτ το τοΙιετοιιτε ονὶΙο

'τονοοειι·ο , τιοΙοτιτοε ιιτ τονοτττττιτι.ιτ ιττιΡο!Ιοι>

· Ιϋσεω16· :στι/τπτ , ωοτρττττ τά· Μικτ- Β

·οοττἰε τιιιθτοτττιιτε, το ιετττι ρτιόοττι ὸἰιτττίἱἶο τα

Ηεἱοτιἱε ιιοθ:τειε @ιιτιττι Ρτοί:οίρε ο5 Ιιτιοτττι Ώ

·Ι=ιτιο ὶΙΙιιο@ιιονττΒατΙ τη ροτιιιοτοιιι @και 8ο τω,

ΗΒιοτιτε τιοττττο όοτΙοοιιτ-5 ·:τιστὶτἰ@ὐιο @οι

οστιτοπιτιτττι·; Γτιιτιιιιιιιιε Ιιτιιιο προ οτἶττττιτιἐ ο

τω Ιτοοτττιτοτιι τιιτιτιι ίαΙιτοτττοτ οοοτοοτο ,

τιο τιιαΙο Ιιτιοτιτττι τριτο ροτττιτττοτττοε.τ δ6 @ή

ιιττοττιτο ιιιοττιτ ειιιοτοτοε Πττιιιε τ 8ο σώστε πο·

8Ιἰ8οτιτἱα: ράιοτιιττι ·:ι.8Βτ'οἔοττιιιε. Ιτει@ιιο τὶ

Βιμιτι νττττιτο Ωιιιδτειτ οΒοάτοιιτιο: , δ: τω οι:

οοττιτιιιιιιιοτιτιοτιιε Ρώπα ρτ:οοιριτιιιτε , ιιτ Επι»

Πιο. τω( τω ττ·ροτοορτἱοτιο Ρτεοίοτιττιιττι ,. 8;

τιττ τιοίττ:τιιι ()ετιιττΙάι1Ιοτιίοιτι οτοττιιττιι , παρτ:

πό τιοε τιττι:ίοτιτττιΙιτοτ τττιιιοΕοτειε , οροι·ΐιτιι ·

@ιιἰὸοφ ἴοιτ_‹τἱοτιιτιι ρττωω Ρτο ΡτΞτιισ5 (ο

τροιιτοε τιτο ΪοοτιτιοΙο 3 τοΙἰ-@ἰιοε ρω τοτττο”16ς

ροι·οτιτρτοττο τοι·ιτιιτιο @οι οοτιίτιττιτττιιιε.Ιΐτε

νοτο οΙτιΡίὶετ τι, οροά τω τ ττιτττιέ3Ιοτιε τισ-ι

ο ΜΒ τιιιιιιττιο Ρ:ιτιιοτιε , οι: τριτο Ρτο ωττω.

Ή Γοάοτιτοε οιτοοττιττιιιιιτοτιτιοτιτε το το ΐοιιτοτυ

τιιιττι τοτιττι'τιε τ Ρι·οοοίΐτιτι τπτ ροττιτιο @πιω

τω, 8: Μερω τοτιιοτιτα, ρτοιιτ τυο τιιοτιτοτίτ

ἔτι οΒοάιοτιτιτι νοΓοοιιτοττιτοε. δο.τιο @ιιοά Με

. Πττοι·οτ τιοίττειτι τοοοροτιε δττοττι πιότιτοοττιιτε

νοτιοττιοιΙτ τττιττἱ τιτιίττο Ττιοττιατ τιττοτι Αφοι

Βονοτι, δέ οοοοτιοτιτο τιιοτιτιίτοττι τιοΡττΞ τιο

Αριστο ,τοιιτ Μοτο οτι Μάτια: τιιρτιιτττιιτιο.

πιο @το , ΕΠ , οτιτοττιροτατο ιτιοτιττττ τισ

Ρτττε , τ1ττρο τοσο ρτατΓοττΡτοε άτοε :τά πο:

ιιιτιττιτο Ροτεοτο , τιιτιτΙ τι ιιοοιε ριιίΐιιτιώτ πιστ

Ιἱ , Η ·οΒοοΠοτιε ,ΒΔ τω τοδτι.ιιτι ττοτ τοι:Ητοιιι

τττωοτιτ. τπτ οτιἱτιι οΙοιιιοτιτιτι ἰιι το @απο το

νοτιοτο οοτιΓιιττι πιο.Ιιτττιιτε τ ὸιτττι τοιιιοτι το τπτ

. το&ιτττι οσ.Ποττι ίροτιτο τοττιοτιι·ο νοΙιτοττε. Ηττε

ειιιτοτιι τιοΡτ Ρταοοοτἰοτιἰε Πττοτειε τιτὶ ροτ

Ροτι1τιτιι τοι οτιιοτιο.ττι το ειᾶἰε τιοίττιε το8ι

Ρτωτι ρΠὶιτιιιε. Β:ιτιιττι το τιοΙττα Ετοττιο ντιπ;

τόπο Βοοοτιιοττετ

ο

εττετοτΑ μυ.

οτι τΙΙιιίττοττι νττμιιι Ρτατιο1Γοτιμι οοιτιίτοττι

Ριτρι.

 

ΪΠ° :δ:ΜΜ.τ βιο βαπίσκ.τ ἐ:τάτια:: ) σέ @ή -

νικώ:: ότύτω.τ ιπυιιπ_/ἰει·ἰἰτ ετ'εσέτωι.τ.

Οτιιἱιιο τΙΙιιΒ:ττ ίοττιΡοτ@ιιο ττιει8τιιτιοσ

Ριωττοττοο Αττιοτοίἱιιε.

(Σιεττι @ατο , @ιι:ιιτι ίιττινιτοτ τιττο&ιτε ίτττι

οτε ·τιοΠ:το Πιο ΡτοΙἱΧο ἶειττιἰἰἱαττ@ιιο Γοττιιο

τιο οιτρΙιοετο τὶἱ8ιιο που ροΙΠιττι , πιτ όοττιιιιο

τιιτι:ιτιτιίΠιτιοτ ΑττιΡΙοιτιιε @ατομο Γατα οι: επιτ

τιιο ατΐοδτιιττι ιΙΙιτττι το πιο τιιιιττι Ρτοτιο Πορτ

Ιειτοττι , Γοττιιοτιιτ 8τττττειττι , οτἱετὶἱττιιἱττιτοττι ,

Τιιττυιιτιττι@ι1ο ιιιοτιοΙτι:τττι , 86 οοττιττ:ιτι 8ττιττο

νοοτιρτιάτιττι τττονιτειτοττι τιοΙτιιτττιτιιε. Μαρια

ποτε , νοΙιττι ·οτοότιτ , στα Ηττιιοιτι οίὶ το το

ΪΡοτἴοτΙΒοτιἀἰ,τοοιιτιι@ιτο ιιοτι ΐοτ:ιτε @παπι οιιττι

Μπορώ οιΙΙοοροτιάιτ Ἐτιοἱτ οιιιτιι ,στ ὸἰιτἰ,τιιτ«

τιιιιτιιττιε τιποτε ΒοτιτνοΙοτιτι:τ ἰτι πιο ρτα:οτριιτι,

τι: ιιἱτιιΙ ω @ιιοτὶ που ιιιι!:ιτ τΙο το δε @ιιτάοττι

οοιιίτειιιτοτ ιιοιι ΡοΙΙἰοοειτ. Ι.ιΒοτιτοι·τρο επτ



ο »το
ο τ ι ετα: τ. Α ιι πιο Πιτ ε: °ν3 ιιι8

-τιιιτταιιι οοοαιιοτιοε οιιιιιοε.ιιατιιιι .κι το πι. Α τοι·αε οιοτιιιιιιιε αά το ροτΓοτοιιιιαε ,-Ρωοειτα.

τοι·αε. Ετ' τιο ριιιτιοιιε ιτιιιιιοτοτ, ιτα πιο αι:οι

Ρο , ῇιιοτιιιιιο ιιΙιιΡαιε. Τοπ-οτι τ1τιατιι ιιιιοτο

ΡοΠιοιτιιε οίι τιιι'τιι σΡοτιι τιιατιι ιτι αιιτιιιιιι

ιιτατιοιιο Με Μια.. ττιιιιι , οτ οιιταε οτιιιιοε

ιιιοαε ιιιιιιι τοοιιττι οπο οοιιιτιιιιτιοε οοιιο ιοτι

τιατιι. Ποοιιτιο τιοοοιιτιιτ τιοοιε .το οιτιιιιΒιιε

ι:οττιιο ιιιτιοτιιε τοτε Γαοοτοιοτιοιιε. Η οοιιιιατ

ιο:: αιιτιι:ιιιιε ρτινιιοΒιιε Μαιο. Βοιττοιίτατιτ

ΡΙοτιοιιο οιτιιιε ιττιριοτο ιιοοιτιιτιι ιιιιιττι. Οοο

τιια ιιοοιε σου:: οιι , οι οιε ιτιιαοατ Ρια τιιετια

πιο. τιια οιιίοινοτο φωτ ιιοι:οτιτ. Νοτι.ιειιοτο

?-οτιοιοιοτιι,ιτιι ιιοτιιιιιο , ιιοο ιιιιιιοιιιιιι ατι το

που οπο τιοι:οτοιιτιιιττι , τιιιιρρο τιιιοιι οοοιο- Β.

Βιιιιοο Ροτιιιε ιιιιιιοιο Π: οο8ιιοΓοοιιιιιιιιι.

:κι απο , οιιοττα οιι:οίιιοτιο . ί·ιιοτιτ ρτο τισ

Βιε αιιιτιιοιοιιε ιατα ιοιιτοτιτια , ροττιιιιιιοιιο

οριιι:οοι νοι οιιιε νιοατιι αιιιιιιιιιιιι 0.12 Ριοι:α

τιε ιτι το ιιοίττα ροιι:οτο Ροίΐιιιιιιιε. ιταοιιο τιοτι -

παπι Ιιοοιιτοτ οιιαιτι τιοοοΙΤατιο Μαιο ιιι το τιιαιτι

ιια8ιτατιιιιε οροττι. @οοο Ρτοί:οξιο ιιιιτιιοιιατιι'

··ίοοιίιοιιιιιε··, ο πιτ . φαι οτατ ιιοΒιτι Γιιι πο

Ριοτο νοιιιιιΐοτιτ. Ποιιιιτιοιιτιοοιι€τιατιοιιι τω:

ι·ιο8οτιωτι οιιαιιτα· ιιοοτ ιιιιι:ατιτια. Ρτατιοιιι:ιιιιι

ο ΡτέΕτοτοα Ρτιοιταιιτιιιιιτιιιιιι τιιοιιαοιιιιτιι , 86 ο

εττοειά τοΙιε>)ιοιιιε ατοιιο ιιιτοιςτιται:ιε νιτιιτιι.

ιιιιιιιτιιιο -Ρω ο πιοτιιιτι ιιιανιτατο οατιιιιτιιιιττι ,

· ιιιιιιι α πιο ρτοιιοποοτοτιιτ . αιιττιοιιιιι . ιιτ το

°-αιιιτοι: ι τιιοοιιιιο ιιοιιιιιιο 86 οιιιοιο Γαιιιι:ατοτ

° · οοΠιτιιςιιιιοιιι τιιαιιι. φοιτ! πιω τοτιιι εε. Εο

τοιωτιατ ρ.οιι:ιιιανι , τιιιαιτι ιού Ρταιιοιιι:ο πο

απο , οι: τιοι .τα τιιοιιιοτιατιι τονοοατοτ ιτιιρο

μινι. πιο ι ττιι ατιιαιιτιιιιιτιο τιοτιιιτιο. Ε:: Ετο

ι πιο τιοιιτα ντι τ. ιτιιιε Βοοοτιιιστιε.

38.· 

ιιι2ιετοι.ι μι..

ατι Βαττιιοι`οτιιεοιιιιι τιιοιιαοιιιιιιι.

ι Όι έκ-β·ιτΡ.ιε Μπι· αιώωωωβτἰτιω 8'. Μπίλι Β

ίπ 6Μάϋωῇε μάσκα

Μοτοιιιιε Βαττιιοιοιιια:ο ττιοιιιιοιιο ω".
. τοτιι. Δ. ο

· (1ιιια οοιιιροτιτιιιιε το ιιι τοΙιειοιιιε τιοίιτιο

. = ιιοαιοοιιε, 86 οιιιοιι ιιοιι:τι ::οιιτοττιτοττι,τιιιιιιιιο

ιιαισιτιι οττιιιιιε, ιιιιο ατο ν ιιιιιο οιιτπτιατα ιι

ισοττατο ναΒατιιιιοοιιο ι Μπι 5 νοτιιιτι ατι

ε οιιτιιιιιιιτιι τιιαιιΒιιιτατιε ιτιοιιιοτατο δέ ιιιοτια

οιιοε 86 οοιοτιοε ιιιοιιαΡτοτιι φαω 86 ιιιιιιτιιε

αιιιοοι:ο , τιιιαίι ιιοοτ α ιιιροτιοτιε ιτιιροτιο.

.Νοε οκ ιιοι:ιιτο ιιοΠ;το ουριοιιτοε ττιοτιιιιιιιττι

Ο

τι οοιιττα το,ίι οιοοιιιτο οοιιι:οιιιιοιιιε, ωτοτι

οιταιιιιιιο, 88 Γονοτιοτο οοιιιιιτα. Πι οιιιιιε τοι

ιιοιοτιι Με τιοιιταε ιιττοταε ιιιαιιιι μου τοτω...

ταε , 86τιιιιιοτιειισιιτι @οι Μοτο ιοιιο πιο

ιιιταε το8ιιιτατι ιιιιιιτιιιιε. Πατιιτιι Ατοτιι οι

τιοίιτο ιιιοιιαιιοτιο Γαιι&ιο Ματια: ιιι φωτ
ιιιιε Ν. μι. ]αιι. ο

ΕΡιε·τοι.ΑΧ.

 

αει Β. ρτιοτοττι θαιιιαΙιιιιιιιιι τιο ιιοτο-Ειτβ..2 .

Π: Ωιακία!σ.ι· Σ. Μω·τέ α: Ρστο-Ι;ϊ·υΞέ Μαιου;

βατ κά Ρ7Ι°|ΙώῖΪΙΙΜ Σ. ΜΙ·υατυπώ·.

. ΜΒτοίιιιε Β. Ρτιοτι (:ατιιαιάιιιιιιι :ιο Ρο

τοιιωι Γαιιιτοιτι. .ιι

(Μπι ιτιοτιΓο Οθτοοτιε ρτοκιιτιο ρτιοι:οτιτο ·

ι:αΡιτιιιιιττι ετοιιοταΙο οτειιτιιε τιοΡττι Βτιτοτιοι·ἰ

αετοτοτιιτ , ιιιτοτ οοτοτα ουκ ιιιιΓαιιιοτιτοι:_

οκροτιιτα τω αι: Διιιωι.ι_, οετοειι1ε .να

Ριωικοιεουε τιε Ριικο Ρτα;Γοέι:ιιε .Βτιτοιιο.

τι , τιοτιιιιιο οατιιιιιαιι ρτοτο&οτι ιιοίιτο του::

ρτα:ίιεΙοτιτι ασ ιιιιιιιιιτοτιιπιε οιιιοτιτιιοιιιαιιι

Ρτοροιιιιι: . εισαι ω τιιοτιαίιοτιο ίαιιέι:ξ. Ματοι

:ιο τοιο-Ι.Μι , οιιιιιε ιρΓο οπο: ραττοιιιιε ι

οιια:τιατιι ιιιοτιιαιοε όττιιτιιε τιοιιτι τοτιιοτα

τοιιτιιτ Γοραται:ιτιι,_Ιιοοτ ιτι τιοτιιο ,-ο:1ιιαιιι Ματ

οοιιιιτιι:ιοταιιτ , ιιαίι:οτοιιτιιτοιιο ιτιοιτοο 0:26;

Βτο ιιιτοτ ιΠαε ιιιτ8ια, οοτιτοιιτιοτιοΓοιιοττιο

ΜΒΜ. Οται:ατ τιιοιιιοτατιιε ω, οτ ιιιοιιια;.

Ιοε Με ατιιονοτοιιτιιτ οκ Ιρίο _ιιιοιιαιι:οτιο ι

ατοιιο ιτι αιιο τωιιιι οτιιιτιιε νωοιιω ιιιιι&ι

Σαιναι:οτιε ιιιοτιαιι:οτιο οοιιοι:ατοιιτιιτι Μια.

τιε_ἴοοιιιια οτιιιιιιιιιε ττιοΒιιιοιιε πω. Ροτοισαιιι:

οτιιιτι ττιοτιιαιοε ιιιιο,ιιτ Γοοιιιτι αΓροττατο Πεο

τοτ Μια .ο Το οοιιιιτιι&α: ιιοιιιιιε ιιΒιια το..

.Βιιιαίι:ιιιο , 86 τιιικοιιο αιιιοττι ιιιτιο. ροΙΤοιιο.'

Λο Ιιοοτ ιιιτιε οιιοτ, ο: ροτιίιοιιοττι τιοιιιιιε

ιριιιιε τιιοτιαιιοι·ιι , τιιοιιιαΙοε αιιιιιιατιι Γοινο.

τω: , σο 8τατιαιτι ταιτιοιι τιιοπιοτατι ναι , .πε

ιιιιιτιιιτι οΙτ , απ· 6ιοιιιιιιτι ιΠατιι τιισιιαίιοτιο

ιιιτο8ταττι , Ιιοοταιτιοιιο άιιιιιττοτοιιτ., 86 το Μ.

οτειιιιιε ιιοιιτι ιιιοτιαιιοτιιιτιι , τιιιοιι τιιιιιτιιιιει

ττατιείοττοτιτ. πιο” ιταοιιιο μα ιιττοταε νι:

ιιιο ιτιαετιιι·ιοιιε ι πι: οιιοοιιτιοτιι ιιιατιτιοτιιτ οα

οαριτιιΙι Βοτιοταιιε ιιιιιιτιιτιο, τοπιο:: νοιιο

τατιοτιι ιιιιιεατιιτ. Νοε ιταιιιιο ιιιιιιε νοτιε .

οιιια ιοτιιοι αειιιιιιια Γοτιτ, ιιισοτιτοτ ατιιιιιιτιιιιε,

οιιιοτοτιοτιι ΐτατοτοιτατιε .τοειο νιοοε ιιοιιταε

Ροτ Μαιο Γοτιοτα οοιιιτιιιττισιιιε , ιιτ ιιιι€ιοι5..

Ροτιοτο ταιιτιο Ιιοοιιτια86 ιτιιοιιιτατι ι τω Πιο Ε απο ειοιιιιιιι ρτοτο&οτιε 86 τιιΠιιιιτοτιιττι ω..

Ριτιιαρ ρτινατιοτιιε , οιιοοτιιτιιιιιιιοατιοιιιε δζ

οατοοι·ιε , ιτι νιττιιτο Γαιιθ:α: οΒοτιιοιιτιιο Ιστιο

οιριοτιειο ττιατιάατιιιιε 5 οιιατοτιιιε ιιιττα Για ιιο

τ ιταε α Ροτοορτιοιιο ρτατίοιιτιιιιτι,το αει ιιοιιταττι

οι:οΓοτιτιατιι οοιιιοταε , ιτι τιοιιτοτιιοιιαΡτοτιο

ΓατιιΕιαε Ματια 8ο θι:αιιιοιιε. Βιέιιιτιιε οικο

. οιιιιιιιιιο :Ναι τιιοτιτιτ ιιτιροτατα ροτιιοε , 86
Π - τοιιτιιιιιτιιε οροτιιττι τιιοτιιιιι 86.αδιιιιιτιι τα

τιοτιοττι.° Ηιηιιε αυτοιτι ροτοορτιοιιιε τοιιιτιιο

.ιιιιιτιι Πιιοιριοιιιιιε α τιιιιε τιοίιτιε ιιιιιο 86 Ριιι

ιιρΡο τιιοτιαιιοτιι ιιιοιιαοιιιε , οιιιΒιιεοιιαε Πτ

Γ". .9ο·οτ. ό· Μ”. 42212!. Ου!!Μ'. Τα». Π!.

Ριτιιιι ΒοιιοταΙιε 86 πάσει , ιιιοτιιαιοε πιο.

ιιιιιιιιτιι ιιιοιιαιιοτιι Γαιιέτα: ριιτιιιιιιιοιιιιιτιι

τοε ονοτιι αι: ιιιτιιΡτι ατι .τιιοτιαίιοτιιιττι 110

ιι:τιιττι ι-αιιθ:ι δαινατοτιε οιιιιι οττιιιι ιιιΡοιιο

&ιιο ιιια ι _ςιιτιδιιιιιιιο τιιοτιιαΙιΒιιε οι: πιστω

ιιοτιο ωιαι Ματοι , ιιοι τιιοειο Γοτιτ, @ειπε

- ιιιΒοαε,τιοτιιο ιιιτο.<ττα οιιττι Ρατιοτιισιιε 86 κάτι

ωοιιαι. Νοε οτιιτιι οτιι ιιιιιιτιαιτιοτιιιτιι

ιιοτι που ιΒιιοταιιιιιε , ιιοΙιιιιιοε τατιιοτι οοτι

·ττα Ρτατιιτα οαΡιτιιιι οιιιοριαιτι αἔοτο ,_ιτιιτιισ

·οιε ιιιτοικιιιιιιιε ρατοτο ροτ ριιιτιια. ναιοιιέ _

ω;
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ω-Ποτιιιιιο τ!ιιΙοιε ίι·ιιτοι·τιιτοε τω. Ε:: ιιοΒ;το Α;ιἄ τω» @το Βίοι: οοιιΒ:ιτιιτι ἰτιἔοττιἰΓοἱτιιιιετ

ιτιοτιιιΠ:οτιο Έοιιτιοοοιιι τι. οτι!. ]ειιιτ ιιοοιιο ιιτοτο ντιΙοιιιιιε τοΓοιτιιτο,ιαφοιιιι Γοτ

Ιιοιτιιόιιιο·οο οιιιιιοτοτοΓοττειιιι, ειιιιιΙιιιτιιοιιο

ο ο ο - τι [στο Οοο οιτροέτοιιτοε , τιιιἰ οοτιττιτοε σοι·

Ε Ρ Ι 8 Τ Ο Ι' Α ΧΙτ τι:: ίοι:ιτοε ΐιιοειιιιΓοτιοοτάιτοι· ιιιιτιιτο τ:οιιΓιιο

ρ νιτ , τιιιιιιτοτ το οροι·τιιτιιτοτιοιιμ οι τττοιιΙιι

»πιω/ε Μ Μ4,ω1ώ ω "Μά,,"," Μ,_ τιοτιο. Ιτιτοτ οποιοι ιιιιτοιιι οοειτατιοτιοε.8ι:

,”ωσ Διε-1:0,0,ωυώ ο _ ι οιιτειε οιιιΒιιε-ιτι:ιοοτιιιιιιιτ , Ρι·ιοοιριιο πο: 1Π4

π» - ν _ ή . τ τ.. Ί οτιιιοτοτ .τορτοοο ρι·:ιιιιιιτοτιιτιι οιιοτιιιιιότιιιιι

° -Μοτοίἰιιε Έτοιιοιίι:ο άι: Έ:ιιιιο ΐαΙιιτοτιι νται, τιιιι νοτοο δ£ οιτοιιιρΙο ει·οοοιιι ΕΙιτΗτω

τ ο ΡΙιιτιττιιιττι. ι ΓοιιιιτΙιιΙιΓετιτ ,οι φωτ ιοάι5οοτο νιτπ ττιοι·ιτο:

^ ο ιιι=ϊ2Π15ε=›·Ψοϋἰ1ἰτιιτιε απο οι: Βιιιδτιτοτο τιοΒιιοτιιιιι:> ροτάιτιο πιοτιοτι::

 

δ

ι - ; πι. ·Ρτο.τιοιίτ:ιιττι άο1::ιτιο.

'Αοοο ι , ντι

!ιττοτ2ι_ε Τιιιιιοτιε οι·:ιε τη; οκοοιιτιοτιοπι Μι ονοττιιτιτ οι: άοΠ:τιιιιιιτ. τχιω ιιιτοι·. Μπι πιο.: ·;

1ιιτιοτιιε ί:ει&το ιτι οιιριτ.ιι1ο 8ττ°ιοττι!ι τιιιροττι- Βιι:οτο τοιινοτιἰτ , ΜΗ οΙτο οοι·τιι.ε €οιιιιτιι5

πιο οπο. τοι οοΙοοτιιτο , νοιιοτειοιΙι νιτο οιιΙίΞιτο τιινιιιιο ριοτιιτιε ειπα ,οτ ιιοιτι:οι·οτιι Φ

ο τΙοιιιιιιοι Ατιτ-οιιἱο έ: ΕσιιτσπιΙὶ.ι ίτιιιιιιετιιτι. (ιιιιτιι ΡοτιίΒοτ,86 ιιιικιΠιιιιι τἰο οατΙο @ιδιο ›

Ε: οιιοτιἱοιιι_οΗὶοἱ·ι ιιοίττἰ οΡτ, ιιιιΙ”τει ροίτιι- Πιο ροτιοΙιτειιιτιοιιε ?οπο ι:ιτειιοτιιτ,ιιτ οπο”

!ιιτιτοι ιιιιόι·το ,πιο τἱἰίὶτιιΙιττιιιε οιτοοιιι οιιοοι το ἱΙΙιιιὶ Ρτορτιοτιι: , ονοΙΙοτο οι: ιιοίττιιοτο.έ '

τι ιιοοιιιτειτο πιο Ροτοβετιιτ , Ηι:οτ ιιι Ρωιωτ ο Ρτιττιιιιιι νἱτὶο , ττιοτοΐοιιο ιτιιρι·οτιοε , 8οτιιτιπ

οϋιττι ειΠοιιιιΙο οττΠιιιε τιοίττι, οιιι ιτιότειιο , ιιοιιιιιτττ @και τω” Γοιιτοτιτιιιτιι., νιττιιτοιτι-.

Ποοτ-.Ποο ᾶἰΓΡοιιοιιτο , οτιτίιοοιιιιιε. Πιιιιιιι· οτ Ωιιι€τιιιιοιιιιιττιιτι τοΗ8ἰοιιο ιιοίττειιοάΗιοιιω

τιιιιιοιι οΠ:ιτι οσο νοτει τιοίττει Διιτοτιττιωτ. το 8: ΡΙ:ιτιτειιι·ο ροΠιτιιιιε. Η τιιι:ιιιτιιττι ιοί-το

Νοεοιιιιιι ττιοττιοτ:ιτι Ατιτοιιιι τιοτιτι:ιττι ιιοτι οτει:Π:ειτο όιοτιιιοιτιιτ τοι:οτοιιιτοιιάιτιιιι:.Ροτ- Ψ

ι·ιιιοοτιιιι= , 8ο ίινο Ετ :ιΙτοτἰιιε τοΙ-ιΒιοτιιε , ιιι- ¦ νοτιἱτ ιιιιτοτιι ατι αυτοι ιιοίττει.τ τΙο του. οιιοιιιιο.

@τα ιΕΕτοτ ωτιιιιι ιιοτττο , τιοΒοτιιι ιιοίττει Έτιιτοττιιτιιτο οποιο τετοιο 8ο ρτοτΓιιι ιιΒίτ:τιτ-τ

αιτοι·ιιιε οτάιιιιε νιτο ο Ροτιιιἱττοτοιιτιιι· , ίινο :κι , 8ο ριἱε οι: τοΙἰἔἱοΠε Μπιουτ πιο ΕΕ1°011-:

_ Ε: ίιττιοΙοιτ ιιοΙττἱ οττΠτιιε τιιοιιιιτ:τιιιι , τιιτρο τιιι , τιιιοτι πιο ΓοιΙιοοτ @Το ίτιιτοττιιτιιε οποιοι! ι

ιτιιιοττι ατομο ιιιόοοοτιιττι οποτ , ρταΙ:ιτιο.ο- ττιοτ Ρτοροιιτι τοΙιειοίι , ατο ιιιιοιτιιε οπο.

Ποιοι πιο τιιτιτι οοτιάοτιε ιιιοιι·ιιο!ιο οιιιοιιτιι· νἰτοτο οτ ΡΜ ίι8τιιΙ·ιο:ιτιοτιο ι:οτιτοτιπει , βίο·

οπο: οοττιιτιἱττοτο. Πττιιτιιιιιιο @τα ἱτιι άο- Ρο: Ηοεἱτιιι ιιιιιιιιιττιΙιοοιιτιο[ει Ιι!ιοττιιι:ο οτε ι

ττιιιττι οοτιο οοιινοτιἱτο νιΐιιττι οΠ: , Η Ρι·ιιτ!οτο ίιιτιάειτ, δε Βιοτειτει Βοο ττιοττιοτοιιοΐειτιοι:οι-ι τ

ιιοιττἰ οττἰἱιιἱε τα ο τ:ιιιτιι ιτιιιιιιιιιιτιιι·. Ιτιιτιιιο Ιιινιοτιο οοιιιιιι:ιοιιΙοττ αυτή τιιιιιτιτι ΓοοΙοτιο,”

Ντοιιοτ:ιοιΙι Β·ιιττι ιιοΒ:τομιοτι (ΒιτιιοΙοιιΙιιιι οιιειτιτἰοιιο ριτιοιιΠ Ετ , ΑροίτοΙιιο ιιιιιτιοιιοτ:

ιιὶοἙοτο-Εἰνὶὶ νιτο ιιτιοιιο ετιινι :ιο ιιτοοιιττο 8ο τοττιοιΙιτοτ ιιιτοιιοι:, τω” ΤΜἰωπ που.,

τοΙι8ιοτιιε νἱοοιιιοίὶτιιε οποιοι 1ο Με απο· Με” Οόπωϊ #26: »ιαπωνια πιτπ·πέι·2.τ.· Ετ

τιοτιο τ:οτιιττιιίιιιιιιε τ οιιιιι: Ιιττοτειε οι! τουτο :τι-φαω Βτ2ῇωέἰωκ , ?καί ΜΙ.: «πιο Ετ “ΕΔ

τΙιτιεοτο οτἰτ οιιοοΙΙοιιτἰιιτ απο. διοιιιι μι· Με Πιό. : 292 ·ιιέιι!.ιωτέτ απατά!» 88! , έφετέ02

Εοτι νοΙἱτ ·ιιοΕιἰΙἰυιε πιο ,' ετιιτο ιιιιιιιιο τσάι.. @απο Μπι. @Με ιιοτι Πιο τιιΙι οοτιιττιιιιιιτιο

τιιἰε τιιιττιτειιιιιτ , πιοτοιιι Ζοτοι·ο οιιτιιττιιιτ. πιο οοτιττοιιιιΐοιιτ Μ. οιιι Γοιιίιιιιι Έιιτιάιτιια

. καιω το οοιιο οιιτ:ιτι·ιιιε , νἱτ τιιο8τιιΕοο. Εκ ο Ρωτάει ,8ο τιιιι εΠιιιτ ιτι οοττιο·ίιιο', ιιοτι.οΙτ

ιιοΠ:το ττιοιιιιιτοτιο Ροιιτιο-οοιιι το το Βι- . ΠοιιεεΡοττιιτ οι:οο ττιιιΙτοτιιιιι τοΙτιιιιοιιιο το

 

ιιιιειτἰοε. Ψ . ° τ Βιιοριιόιοο νἰιιἰίἴο Δω 8: τιιι&οιιιιε νινοτο,·

` - Βιιιιΐτιττιοιιιιιιιιιιιι οιτοιιιτο ιιιοιιιιίτοτιιι , 86

τη» .Ι τ ·· ο οοτροι·ιι άιοιιτιι Ι)οο-, ΙιΒιιιιιιι το: Ραπτι
° Ε Ρ ·2Β 3Λ)Εα;; :(11 ὶ τοσο Ιο οΒο ο ιτιάιΓοιιΙΐιιττι τοιιιιτιιιο ο .

_ ' τιιτιιιττο ιιιιριιτιιτ , νιτιοτιοτ τοπιο τιιι·ι:ιι

κατά: αυτ: στι: ἰωμσἐἰτἱΜι , μοιωτττω κἰὑἰ- :Π(ΗΜ ›_ ΠΒ_(με α τ τι ΒΕ? ΨΗΨ Ωκ1αΒ

“ΜΜΜ “ω”, > .β ηή,ά"_ τιιιιίτοι· ιιιιιιοιιιιάιιε [πιο. @το Βιοιιιιιι.ιιιτο

ω ο8ο , ατι τιιττι οπο οΙτ ιτιάι&ιι ιιοοοίΠτειε τι

_ · Μι91°0608 Β. 8ΜΗΜ. τι μιιιιτιο οβίοτιιιιιτ ,νιιιοΒοτ τ:τιιτιοΠετ τι

ΪΠ]ΠΠ€ω ΠΟΜ8 ΠΙΝ ι°©8ἰιιιἰΠἱ8 Μαϊ· οιιιιίΓει ιιιΠ:ιτίιι Ιοιιιτοτοττι ίοτνοιτι , Διτιο1ιιτι

τοιιι ροτροτιιἰε οοΒἰτιιτἰοτιἰΒιιε ριιΙΓιιτ , ιιοο :Έσω τω” @τα ΤοΠοβο Μαιω[Π > _ιιζ “Πω

στο οοτιοιιιοΓοοτοι ΐοιιιιιιε οιιιιιι οιιιιιτιι οτα· το: οιτοιιιοΙο Ποτιιἰιιι τιιοἱ , οιιιι ιιοτι νιιΙτ

νο οτιι15 ἴιιΒἰνἰΠΙΠ5 ,δε ηιιιιτιι τιιοΙοίτ88 ΪιιτΟἱ- Ε ττιοττοττι ροοοιιτοτἰε , τω ι.ιτ οοιινοττιιτιιτ δξ.

τικ Ηιὸιοοἰτιιιιε ἰιιιΒοοἰΠοε τιιιιιιοτοε ιιοίττοε. νἰντιτ. Ι.οτιιιοτ τἰτιἰ τιιιοτι Γειτιιιτο"ΙιιιιΒιιιοο

Αοοορἱιιιιιε οτιἰτιι τοοοιιτιιιιιι ποσο ἱιι πιοΠιιε Ποττιιτιιιε ιιιοιιε. 74%: , :τοϋ οποία.: ρετσιτ

τορετιιιιόυπι τοΙΜΡωτιι τοπιο οιιΒικιιι τισ- ?Οι :το ρέει' »Με α'ττει·έω ττικτΜέατ. @τοϋ

Μοτο ι φαι @Μπι ΙειΒοτιε, οοιιιιτττοιιο ὸἰδ απο :ιο ρτοετοτἱτἰε , Για! οι Ιο8ο ο: ἰιιτοττιιἰ- ι

ίιοιιιτ:ιτιε οτ ,. τιιιΠιιτ τιιίὶ τιιτἱοιιἰε ιετιιιτιιε τιιιτιοτιο , οι: ριιίΪιιτιι8 ιιοιι Πιο όοτιιιο τιοΙιτι

Παω Ποτιιτοτοε Βάι Πιιιιιιε ΓιιρἰοτιτιΒιιε τιιιοιιτοιτι. Ροοοιιτει πιο ρτἰοτ:ι Η οτιιοτιόιινο

δ; ὶτιίἱρἱοτιτἱτιιιε , οιιιτιιιιτιιτιιιο τοΙἰΒὶοιιἰε πο- - το , ιτι οοΙἱνἱοτιο οι·ιιιιτ απατη πιο με οικω

Με ιιοττιιιιιιττι8ε ρτιοΙτιτοτιιιτι δέ Πιοι:τιτοτιιι·τι το ιιἀὸἱἀοτἰε , νοτοτει οιιοοιιο οιιιΒιιιιι οι” το

τιιτιο τι τιοΒιε οιιιΒοτιι:Ιο οίτ ι Πιο τουτο @Και Πιο ι:ΗΕι:τιέτει ΐοτιτοιιτιειτ διιτοτ ιτειτ1ιιο τιποτ

 



μια ` ε: ι ε: ο τι :ποια τ: ε. ι · ,π

πιτ:: :πε , ἱτε Γε ιιεπε:ε επ Γαι:α:απε ει:: πω: ὰ

Ια: αΙι::ε εε εε οι:Γεωπα: :ιιτπο: εεε πο: ρετ

Γε:ε:α:. Νεα:: ειιΙιεεπ:ι ειιειιιἰιιε ρε:τιαιι·ε

πια: οιππἱε., πεααε ιεπιπιπΙ:ιιπι ρεειε:πιι:, ο

παει: Γιιε:ιτ πεειιιτε: ερ: εε ρει·ρε:ι·ε:απι.

ΡΙ·ιιτιπιε αει:: ιπόιεπε ποοι: ιὶε :αει Γε::

:ει·πιτετε πιιπι:ιετε Γαπτ > ιὶε νἰεε δ: εοπνετ

Γε ιοπε ΓεεειιΙετι ραπ:: παει:: εεΠειοΓε , οι:

εε α:: απ:: Επενιτε:ι: εεαΓε :ε:ἱεεπια:, Ρεα

ιὶε νι:επι :ιιο:εΓααε εο::ιεετε , αε νεΙεε: επ

εεε&π :ιει:Η8επτιε όιιιιεεε :πιιρε: , όεεάο

ιιιιπο ρεεετε:ιτοταπι ε:ιπιιπαιτι νεπιεπι μια..

πεε:ετι. Μπι :ἰεεΙἰπε: :π Γεπὶατ:ι : πω::

Με” :πεΙε νιιι.ιΓΓε, Γ.ιΙεετπ παπά :ειι:1αιιιπ

είε ω:: Πεο κανε , α: επι: Βτετἱετ:ι εοπΓε

@οι μπω. Η Η Γεεε:ι:, :ε α: ρεε:επι επι.

8επιιι: ε δ: :ιαεπτο ρο:ετι::ια: ρτοΓειιαεπιι1:

ειικιιιο,ιιεΒιτο:εΓοαε :Πει ε:ι::ια: Γεπιρε:. δί

ειι:επι επιεπι:Ιετε πεεΙει:ει·ι: , αΙετε παμε

Γ:
 

ε ε: ε ε: ο Με Μ::

:κι ]οπεππεπι ερειεεεπι.

'ΟΙ]ΜΜΜ.: σειιυπώέ ε:/ιωιδΐί έ:θέΜ/ε!ειση'

ό· ηίρώει: 4 όΜι|ιπέ.: παύει.

- ΜΒιοΠα:δο. εεε:: Γεια:ετπ.

Ι.ιττε:ε: οαο:αιπάε:π ει·εὸἰ:οι·ατιι

άοπιιπἰ ]οπεππἰ: πιοπεεπι ιιιοπεΓτετιι τα:

:επι άεΓατιθ:ι ΓιιΓεερἱιπα: , ειιιιιια: οι·επτ Γαρ

ρΙιειεει· , πε απ: εποε μια εερε:ατιι:Ιεπε- ε

Β 8εεα:. ΑΓΓε:απε Γε ρεει!Γε ε Γτετε:πι:ει:ε :αει

= α: εε βοπι: εε :ε:ια: ιιεΓαπδι:ι απ: ωεεεω

επι:: Γαρε:εΙΤε επιπι το: πω: ποπ:: :μια Γαβ ι

πειεπτ εε! ρε:ΓοΙνειιειε Δε:: , ω: :ε οπι

πιπο ε!επεεεΙΓε α! Γεεε:ε. Νο: @τικ πε μι- Τ

πω: πω: Γιιε: ειπι:εεε , 86 πε-εαιιιαεπι ια

Πε εαπ: εοπ::ε πο: :ιιιε:ιπιοπι2 οεεείἱο ν:

οιιεπι.εοΙετεοιπια: , Γεειαιιετ:&ιοποιη οςΠ-Α Γε:ἱρΓἱιπιι: νεπει·εοιΙι Γ:ετει ποίι::ο εποε::

Για:: Γετνεριτπα:. Με ει:: , Γεετε: εει·ιΠιπιε, _

ει: οπιειἰ :ιοΡετι εεωω., εε:ι:ετε :με αυτ

:παπα ·Γε:ἰΒεπιιε πεεεΠει·ιο ιιαιιιπιιι:. Να

:ιιεε επιπι πια Βιρετ ΓρεειιΙεπι Βοπιιπι εσπ

Γεπ&ι Μ. ι1ττειιιΔΠ:επι τιιααιω , δε ιιιΙϊρεπ- Γ

τετ ει:επιιπεε , ε:ει:Η:οτιοαΓαιιε τιιεπιοι·ε:ἰ °
]οειεππ:: Γεει:Γεειεε , 86 ε :μια :ειἱειιιιιιπ ει, Γ

ρε:ΓοΙα:ι: πω:: , Γ:ετε:πι:ετι τα:: :εεΙόει:

Με: Γι.ιιτιιι:, νεπεεει:ειπ 8Ιε:ιιαπι νιειεπεε:, Ο πι :ποπείι:ε:ιι :ια αειΙιεε:επι ειιρεπάεπειιιππ _

ίιπε ρε:ιειιιο ποίει:ο τεεε:ε ροΙΓατ:ια: , άι:

ερωτικα πιεπιιιιι: _:ειιαι:επάα: είε Γεπεαι:

επαπεε.ρεεεαπ:::. Ρ:εε:ετεε αεπιπεε:απι επ:

περι: ιιοεπιπιεπι ]ο. πιο:τααπι.εΙΓε, πιιιΙτοβ

:ιαε.ἰΠια: ε:εειι:οεε: ει: ποπ:: άεΓαπ&ι Γε

τι:Ηε:ι·ποι ροΓταΙει·ει επεε:επι νε:ο πιοπε

πω: ΓοΙνετε ποΙΙε , δ: παπι Γιιρετε!Γε ει:

αεΓαπ&ι τω: εοπί:επτε: εΓΓε:εεε.ι -Φιε..

ρ:ορεε: πε απ: ιαίτε ειαε:εΙ:ε ααα: οεεείιο,

Γ:ε:ε:πιεε:ι τα:: νιεε: ποίι:τε: ἰπ :ιεε :Νιπ

:εκε: ρεε:ε εο:ιιιιιιετι:πιι: , α: ἱπαιιἱι·ε: ει:

Τε ἱτειιαε , Γ:εεε: εε:ιΠιπιε ι Ιιοττετ:ια: α::

Ποπιιπο , εἰτιἰειαε ρ:εεΓεπ:ἱαπι εεποτε ρτπειει “ο

ρι::ιιι: , ειιετειια: οπιπεπι ιιεΓαπέΙι ιριιιιε ο

Γαοπεπειειπ ιπ :πεάιιιτπρ:οΓε:ε:, δε ιπειτιο- ι

:εεε :ρεεε εοπίἱρπε: , α: εεεάιτο:ιρα: :ρε

Για: εε εε Γεει:Γεειετ. ΡΙιι:ιπιε ιιαοειαε εε

τα:: πε8Ιἰ8επτἰε , Με:: ρε:ι1ιπ ρααιεει πιω-Ψ

:ειπαμε ιπΓειπι εε ιται·ρι ιπποειιιίΓε εοΒιιοί:

εε ε 6: ειπε πιε:επτα: με:: ειπποειιιιι πω·

επεάνετίιοπε ριιπιτι , απ:: εε ρι·κΓεπ: :εΓετ-ε

:ε οτπἰετἰπιιι:. Ρ:ετε:πιτετεπι ι:ειεαε :ιιεπι·

8επτει· , τι :μια ει: που: πιεπιο:εει πιοπεειιι Β ρἱο-πιοπεπιιι: «Μια , α: νε! ἰπ ιιεε επιε

:ειι&απι.είι:, 86 ετειιι:οτιοα: ΓοΙνι Γεειε: ,

εεε κι εποεεε::ι ιρΓαπι ιτπρεΠεπιιο,πε ποπιεπ

Ποιπιπι ΒΙεΓριιετ:ιε:α: , ό: :εΙιειοπι: πάτε;

νιοΙεειιι· Ιιοπείτε:. 5επε εεαεε ρτονιιιεε: ραι

όεπειε :αει , πε Γοτεε ε: πα: ε:ει:Η:οι·ε: Γε

είΓεταπτ ΓεΙΙετιε πο: , νε!ιπτειαε εΙἱεπε ω.

:ιρεεε , Γεει επΓρε6ει: αιΙιεεπεε:' ιΙΙο:ιιιπ :ε

ειοπιρα:: Πιιαιόεπι ΠΠ: ιαΓτεοεοεει επιπιεό

νε::ε: , ει: άεΓαπ&ι πρι:: Γετι:Γεειε:ι απ

ειιτετπ ιπιαΠ:ε ροί:αΙε:ε :Ιερ:επεπάετι: , τε

εἱοπεοἱΙι:ε: ιΠο: εοπΓατεοι: , 8: πε νεΠπε

εοΙΙετε ποπ Γιιε εάπιοπεοι:. ΑΒΒε:ι εα:επι

:ρα Γετιιιιτπιι: , α: ιπ ιπεπιεια: :αἱ: ροπετ απ.

Με , :με τΙεΓαπιίτι Γαει·απε, άιΓὶ:ἰοιιεπιὶε ρε:

το εεειιι:οτΠειι:.

ΙταΙεπε , νεΙ εΠειαιιι Γαρει·ε:ἱ: , ει: :ειπε δ:

Γα!εί:επ:ιε ἰρίιιι: εΒρετι Δε:: , :π ιιΓαιπ 8:

ιι:Ηιι:ετε::ι τποπείτε:ιι Για , ιι: :εεἰο 'Περι:ε: ,

ιπιρεπάεπιιαπι. νεΙε :π Ποπιἰπο , 8: πο:

ω:: :πε π: ::ιεΠα: ::ιατεειοπε Ιιετιπεε. Με.

:ειιτιεε νει:. Και: ]επ. - - ε

ι ι

- - . ω : .

ι· . 'ι

.

πω: ε νε! πιεΙε ΠΙ: ρω Ε

:πε Γεπε&ιι:ε ιιεΠίτε:, εε εε ρτεεει·ιεο εεε:

ρα:πι:επτιειτι ειμαι ιεΙιοτιιιιπ εοπτ:ε τε:

Γενε:ἱίΪἱπιε ρτοεειὶεπια: , πεοαε ιιεε:απε εαπ
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»το ΑΜοοο-ειτ τεττΜΑυοοττοε15 ο ο μ! @ο

.τι

. _ τοοτ,ἴοβτἱἱτἱε ΐεττοάο.Ιοοι εκ πιοΙτε τοτε: ο1τετο-”

με 8; ρετνετίἰε·οιοτἱτ›οε Ηττα. ΡετνεοΙτ Μ.

ο.οτεε οοίττοε ἔτοτετοἱτετετο “οπο ΪΕ8Π£Ϊ8Ιἱ··

ωτ- ρΙοτττοοε τοτο 5:ρτοβ2 Ϊ3Μ Φωτο .

_τοιτι¦ἰοεεοτἰε τοἱΓετ το :οοο τω: τεοτιεἰεε

_ ε:τετορΙοτ οτιτο -8ερ:ττοτο Ροτοτ:τι ό.ε τε ί:ειτο:τ.

Ρεττοο.οτινττ :τά οοε , Ρετ φοτο ε:τειτ:ιτοι· το

ΡοροΙο τοττττο Γετ!Μο με: Μοτο τἱε τοἰΓεττΙ

·τοο`τ›ετεἱτπτε εΠεοοτοτ·, οτ δέ τεΐεττε ρο

".οεοτ > 8; τομεα τοετοἰοἑίἴε ο αάεο οτ ·τοτετ

ω ἰΡΓ;ο. ττοοτιοε τοΙΙΤειτοτο ΓοΙετοοτει εετο.·οοο :τά

.·βτ, οοε :ήττα ὶΙΙοιοἱοετ , °8τ τενετεοτοιοι

:ΪειεἰειτΓοετετοεοτο , τοτο τοτοεο· τοὁοττίτετἱἰ

ῖξοΙετοοεετετὶἱἰἰτοε οοο άεΠοτ , ΡετετρταΓ

Άοεττονεοτοτ Γειτἰε σ.τορΙοτ ,· επ οοτοοε δ:

τεἱΡΓοιο 8: Η10Πο0Ι108 ετΙ:οο τιΠεοοτ Γοίτεο

,τοτε οπο; , οοοτοτο οοΠοτο -, οτ τεττοτ , τετ

_τ:οτο τουτο Ηετε οτοοἱο. τττεοτεοτοοΠτο.το

τε.Ιοεεοτοοποπτετοοτ,· το: οἰίἱ τεοοτΠετοοτ τω»

1;εττω,·τεοττοτο τε οοο άϊίττΞΕτατ εοἱοιεττο
ηνετίἱοοἱε τ-ετἱτετοοε . το: οοο απο τω. οοτ

τειοτοτ. ΕτοτετοὶτοτεΜἱτοτΙοε τοο.το Γετντιτο

Ϊτοεοίοετοόἰοἱε Ιεοἱτοτε τοοοετοοε -τ οτ οτοοτ

το ΠΙΠ16”ι18 τοοτἰοοε , εοττἰἔαε νττ5ιτο , 82

. εατο τεοεεἰτιο1 ιοτΓετττττοτοοεροοεο: , το

' οἱά οοττταοἰτατἰε εττποτοοε, τοοοτιίτετο εστ

·Βιοΐο. ω16το τερατετ , τοοοτιεο6ε νει τω:

°τετ:οτο ΜΒεατ ,οοοτοτο ίτοτἱἱο.Βε αοΧἰΙἰτο

. ·ΡοΠῖτ άΜοοετο εεεΙείἰο. εοΙτοε εοοετοο το

»ποτε εεΞεΒτοτἰ. Ι..οτοιο:τΗο το Ματέο Μου

_:Ιτεττοτττ εοο8τοο ρειτεε , οτ ὸετὶεεοε ρτεττε

τΞττε Ρατε1τωτ ετοοΙε:18 , 8: Με ετοΙΒοτ Μετε

οοε Γεττοτ1ττΙοιο ?ΜΙΒ , Βοοετ νἰτεε δε οιοτ.ττττε

οπο ιοεΙἱοε εοονετΓετῖοοἰε εκετορΙο κάθε;»

· ·3οοἰε οτοτετἱΞττι Ρτατοεττεί1 1411111 ἔΙτίιἑΞ ττιττ3ε

_ ο ε τοπ νται ἱεοτοτ , το Η ο ε τοτο

μοεοτε8ΐεεοτωΐίετ. ἱίὶε·!ἱἔίεἔἱε ]ο:ττει ροτ

-γἱτοτἱε οοίττετ τοοοἱτει ονεοἰετο το: Ρτεττετῖτο

ἈὶΡεοτἱίἱτίιἔτε τΒιοττοοε, ἱτοἰτοοτεε ξεοτειιτοττο

το ετοεοτι ττοι πιο , τ1οι οοο νο τ: τοοττετο
“ -Ρεεεετρτἱε , 8:Ιζτε οτ τττιττετο εετἱΠὶτοοοτ τοι

βιο τωιβετοοε εττεθ:ο. διο οοτετο ί:-ζιεετε οτε

. ·2Ιε:τετ`τε·τ1οα τοοετττοε·. οσο οΙττετ τοΙεταβι

οοο εττττοτετο, Τα! ΤενετἰΙὶῖτοει τε εεοΐοτε.

ΡΙεδ.τετοοε. ΝοΙοτοοε εοἱτο αρτιο Πεοτο τετ

οεΒΙἱΒεοτἱπ εΠε , δε ὸἰίΪοΙοτ:ε Ρετ οτιοτειοι τε

τοΗΠοοετο οοίἰττοττιτὶἱἴετρΙἰοπ. Μοτἱἰε οοο»

` ε οτοοὶΒοε εοοίοΙετε Γει.Ιοτττοτε 8: Βοοοτἱ

ῖεΙὶεἱοοἱε οοίττ:τ εκ Ξοίτἱτοτο οοΠ:το τὶεΒε
οπο. λτΜΒΒ8 παρε , τττττετ ε:τττΠϊτοετ απο

ὶοτεοτὶροε τεῦρἱΓεετε , δ: τε το νοκ τε6τετε

οτοοτ ίτοάτο 8: τοΐοΕοοοε εοονεττετε , οτ 86

ὸἰνἰοοοι ετειτἰειο Ρετ· Βοοτι ορεττι 88 οοΓτττιτο

τἰτ›ἰ ΒεοενοΙεοττοοπ εοοετΙοιτε ροΠἰε. νττΙε

, ἱο Βοοοοο. ΡΙοτεοτἰπε ε:: οοΒ:τοποσοείτα

ττο πο”. στι!. Ρεοτοατἱἱ.

'Α

ι

 

Ε.ΪΡ”Ϊ|δ Τ Ο Ε” Α Χ ν. ·-'

το Αοτἐεἱοοι·Ρτἱοτετο δ. Μιττεἱ. ο '

Ι ' Ϊ

1ουτσΜη.«Μτωτο :στα ρψυτττΙἰ: αβάηση

τη Μπαταρια επ ὶπέἰίἔπα μτ·πέ:επ

·τ [ΠΡΑ. Ξέ'Πΐ. -

»τι-οοο Ατ·τοτήωοετοΠετε ιτε-τει·

Α Ι.τττεττιε τω: ΓτετετοἰτοτΞε οοΡετ :τε-τ

εερἰ, οοἰΒοεΪἔτάτοΙτιτἰε ρΙοτΞτοοιο ἰοῇοο6τοτο

οοτήτειιτ:τ ρ;ίτοτοΠε οττιτ:τοοι , Εκο οοε: οτ

τ:τοοοε ίετνοτ Ποοπἰοἰ , οοῖ τΙ·οτοἰοἱτο Βτεἔΐ

ροίτοτετο ἱὁοοεοτο , οτ Ροτειε , οποιο @το

Β τὶεε. ΕΠ: τούτο °Ρτ6ρτἱοτο ίετνοτοτο 'βοεΠοτο

εοτοτοοτΠε ὁοιοὶοἰεἰε τιττΙοε ἰοετετοεοτΞε Ι:ε-ὲ

ΜΗ. δώ εἔο, Βοοε ω, οοο _ἰἐ'°Γοτο ττοΐ

εοττιοποτὶε ετε<ττἰ ΓοοόΞτο δε ωωττ€τεοετο

τοοΓοΙετε οονετἰτο. $οτο εοἱτο τοετοτδτ'τοεΐ,

παμε οτε ιοτ-τωττεεειι·τω τοεδ τττοετζωτ

'τετ (οτοοοι. Τεττετ οτε. οἰτοἰοτο' τίτοΕεεΐό
Ροοάοε ἱοὲεοεἰοπΡὸΠτοἩιιι Ηοτοετῖε`ττοἰττἰε°,

εοττοε οποἔἱεττοο οοκἰΙἰο νοοεοεπτεμτιιωτ ι

Ηοτοετοο Δωτοττττττ°;86·ωτ·6τ-°6Μ ἑοτἰτο όΝΉ _

οιιτο · οτ1ποτοΠτε66ΗΔ6 ν, -ο85ΑΡμετά τοτε

οετοοετ. Ποίω·πτε 'ἰΗοΊΡἔἐ"τὲτἐἔἐ;:ιτετ ,(

·οετο-1τττοττο οοίττέεΞιΡῖτεΙἶ 'ρτάΐέτόε ΗΠ

Ο εετἱοτετττο εΠε οπωοεοπττω ΑΕ το Με

φ1ττειο ΐσΙτιτττ τεΙἰτἴτοτο° ΜΕ @οτ-τετοιο οετο”:.

ιτε-τ τΙοοττ°τοοΒοο εοτο 6ο1οτε ο·ιεϋΙοττοοττ

ἱονεοἱο , εΙοὶ τ·τιοϊτοττ1 :το ἰοΪτἱτοτο·Βοο:ε να

| ·ἱοοτετἱ$ οΒοοττε!τοτ. οοο ἰτεοοε τεοΐΡοτεβε

οτα!ειτοτοτο οοο-ετ ΐοτ:οτοτοτοτο τοε Ρετοτ

Βετ δ: Μωτοτ.ζδώ Ιοοττε τη-εεεεε.τ πιοο

ἐ°τοΡτσοτι ρτωίἱἀεοτἰοτο τοτε , ἰἔοεινἰειοοε

'ἀοτοοοΒὶΙἱμ ττοἰ Ετ! Με άεΒοετειοτ , οοο οπ

τ-ετἱοτοτο 'ἱοίἱΡἱεοτἱο εοοὁἰτετοτ. ΈΙοτβοοε

" :οοο τοίττιτ τὅετοἰτοτ , οετΙοε τεΙἰοττοἰτοτ οΙΙο

εοοΐοΙοτἰτ› ; ΓοΙο οειτοοοε·όε Βεο οεοτἰεο ,

Β 82 ε:τ ῖΠο οοκὶΙἱοτο ε:τρεέΐτοτ τοϋ :ιότοτοτ οτ

ορεττοοττ:Μοοε εΙΤε εοοΓοενττ. Τε άτομο ,

Παει· τ::ιτΞΠΐτοε ,Ήεμ·εεστ , τττ”έοτο τε τοτε..

(τετ οοτετο αετε;,τττντω τε!Ιτεετ ῇονεοετο

ΪοΒτἱοοι ο ρτοτΙεοτετο δε 68εΙετο,` Ρττετετἰ- -

@οοε νοκ οεΒΙἰἔεοτἱειτ τ!Ποετε , 8: τοττεοΙειε

οτοοεε νετετἰε εττοτἱ8 εΒίτετο:τε. Λο Με:: οτ

ἱιπἀἱδτειτο στα ρωοἰτεοτἰττοι τοτε-ὰ ΗἀεΙἱτετ

ἱτορΙεειε , τοοοεο οοτετο οοο τΗΠΒο τ· οτιοπ ο

οε8Ιεκετὶε, ετἱτ οονὶίἱἶτοοε· εττοτ ρεῇοτ Ρτἰο

τε , εο8εοιοτττοε εεοΓοττε Γετνετε ττ8οτετο

πάνετΓοέ ἴτειτετοἰτατετο τοειτο. Οποτε τ8ττττ°

οβΓετνει οε`εοοττει ειΠττττΜ τοοΠιιττε. Αοόῖσ`

εοἱτο τε οε8Π8ετε τοιξτεοοε, οετΙοε Γετν:ιτε

Ε εΒιοΙττο. οοε ψΠοεεε.ΙΡττετετέπ τιτ!οΙεΠ:εο

τετο ΑοΒοΡτὶοοτο ἱΠοτο τοροειτοοτο ο στο

ονοΙΓοτο Ιοτετε οοο είε τ 16οοο ΓεἰΙἱτετ εκ

τοοοιιίτετο τοἰ τοετοΒτΞε εοοΓτἰτιιτοτο , τετοια

εΡτ. νετοτο Ετ Η. οεεοε ἱοεεττοεΐοτο. Βερ

τεοτἰτιτο ττιτοεο ρτοτειΕτοτο αεΉἱΗἱοἰτοτοτο

ΜΜΜ εΠ`ε οτοοἱοο ἰοτεοόὶιοοε , :.τττ1οε ε: τω.

τετοἱτειτε τοει Γεττοτἱ ῇοβετοιιε , εΙἰοοιιἱο'[ε- .

Ψετἰττιτετο ῇοᾶἰεο εἰτρετἰετἰε. Μοτο ἱ8ἰτοτ

πάοΙεΐεεοτετο τω. οοε φοτο ρτἰτοοτο τοἰττε,

οτ δε Βττο2-8ε εοτοτοοτΠε εοοίοΙειε τοτε. Νοτι



π, · ε.ινι;ε.ττοιτι·ποΜ τιτ. ιν. ο _ πι;

οπιττι οιοοτιτ Μουτ σοι πιστη Ιοοατο πτιιιι·ἔπ Α αι! πιο πιο” τι: (ῖατοοτιιιιιε , πι: ατι νοο οί.

τοι: 8: οιιτιι πια οοπίοΙατιοτιο ροΠιτιιιιε. ναΙο

ιτι Βοπιιπο δ: φταιω τποπαίι:οτιι πα οιτοτ

ω, οτ Ιαπτιοτιι ρτοπιοτοτι 8ο 8τατιαπι ροΠιε,

οοουο απτο οιιιτιια ττιοτιιτιε ·τιοιττια οι:τοπι

ροτα. Κοπιατπ απο ρτοποιί-οιττιπτ πο νοιιιτι

τατο ροπτιτιοιε. ΡΙοτοπτιτο οιττιοίιτο πιοτια

ιτοτιο κι”. ω. Ροιιτιιατιι. -“

 

ΕΡΙεΤο1.ΑΧντ.

:κι Βιοπγ1ιππι ρτιοτοττι οΙαιιιτταΙοτιι.
ί

11ο τυω·έΞι· κατ:: βια πίέέ·2Μέ.τ.

ρ δοτιρίοταπι ρτοιτιτπο ατι το , τοΓροπάοπο

οατιτατιε το:: Ιιττοτιε τ φαι τατιιοπ πιοτιο

τ;ι:ιττιπιι2ίιιΐοιπ ποπ ιπνοτιι. Ροιτοα νοτο ιο

ει Ιιττοταε οιιια.ε απ. Βοτιτιατιπτπ πιοιιττι τω

τοτιγτιιιιιτι Γοτιιιιε, ιτιάοτποπο αει δνΙνοιττιιππ

.φωτ τα ιιττοτιε τιιιε τοΐροπόοατιι οταε. νο

ποταΒιιοπι ΐταττοτπ ποίιτιιττι αι:τιατοττι άο (πι.

οοτιιιιιτ ιπίι:ιτιιτπτιι απτο ρτοττιοτιοποπι πο

Β:ταιτι νιοατιιιττι ιπ πιο ραττιισιτε απτοα πω·

ιιοανι πω. Ωτιοτι αιιτοπι πιιιιΙ πιο ιπάιοανο

πιτ «Με , πιιι:ατοτ τιιαΒιο, πιο Γο ιρΓο ρτοιτι

πιο ρπι·τέαΠοτ Ιιττοτια τω. Ειτ :πιο οπιτπ απ.

- οοιιιταποιαιε Έοπτι οσιτοτ Ιαποτανιτ νικ
Ϊ Ό δ

οπο οοτιναιιιιτ. Νοπ τιιιισιτο , ιτατοτ οατιΠι

ττιο , .ιΙΙιιτιι ισοτιο απιτιιο 8: ΕπιρΙιοι οοττιο

οιιιοιι1τιτι πιτ ιπιπτιθ:πιποιτοοιιτπτιττπ. δι ποιά

Καποτε οριιε οίὶ , οτ πιο οι·τιιπο οιιπέτα ρισ

;:οπαπτ ,ατι ιΙΙιτττι τοοπττατιτ. δι οιιιτι αιιτοπι

ο2:οιιττοτιτ ροτ ποσό. αιτέτοτιταε ποίτιτα νο!

ρτ:οίοτιτια τοποιτατιιτ, ρτιοίι:οίοτιιροτ απο

πι. Ροττο ιιοΒοτιπττι ττιοπαΗ:οτιι δ. επιπτ

ιιατ νοΙιτο πιστιαίτοτιο πιιιοποι ατι ρτατΓοτιο

ιιιΡίοτο 2 ποια τοττι πιιιιι οιιο1ι τοΓροπτιοαπι

ιιαΒοο. νοτοοι: οτιιπι πι: ιιι οαριτιιΙο_ρταετο

τιτο αιτοτἰ τιιιαπι παω αάποιττιτπ Ετ. @οσοι

τι οτιτ , ποοοίιατιο πιατιάατιιτπτ οιτοοιιτιοτιι.

ποπ ωτω-, νιίιτατιοπιε ΓοιΙ-ιοοτ @πωπω ε

ιοττιππι τπιτταττι. Ραοιαπι το @παπι ρτιτιιιιττι

1ιοοιιιτ. Ιπρι:κΓοπτιατυπι οτιιτπ ποπ απ" οιι

οοιοτοπι Ρωπειωτιεπ οι Πτοοιιι ι-τοττωΠ_

δοτιρίι ατι το τιπτοα πιιόττποιιο ΐταττο τιοΗ:το

ρτιοτο πιο , οιιι ποπτιιιιιι ιπιππάπττι οι οπο.

οιιοπάπτπ ροοπιτοπτιατ ποπιιποπ Ευρω πι

σπιτι αιιιιατο τρίο Ιοτιπαι·ιε πο πο8οτιο. Μινι

άιόττιπι οπιττι Επι οΙτ , Η τοθ:ο τποτπιπι > ω;

ατιπο ιπτοἔτο ιτι πιοτιαΠ:οτιο πιο τοτποτοτιιτ , ο

τιοετιιο ιπάο ιιιοπατπ οπτοτι:ιατιιτ , αΒατοπο

ιοκτα τοτια ιοιπτιιιιττι πι ραπο 8ο αφτα. @ποιά

πττιιττι οιτοτιπατιιτ , ι€ποτο. δοτιοατ ατι πιο.

ι Μι:ιτοίιτιε Πιοτιγίιο ρτιοτι οπτιτωτι Β (·ΜΗ5επτει· οΠ"Μ_ , Μ Ρω- Βοίτπωι Ώ=8Ιἱ_

ι · ΓαΙιιτοτιι. °Βοπτιατπ ποστ ειιίοιριιτιατιππ `τιιιιοΙνατιπ-_

Ιτα οτιιτπ οιοτποπτοε οπο άοιιοτππε , πι: τατιιοτι

μιαιττιω ποπ οτπιτταιππε. ναΙο πι Ποτιιιτιο

ε; στα ρτο πιο. Ποι·οπτιατ οι: ποιττο τιιοπα;.

ποιο Μπότα Ματια: πο Απἔοιιτ Χντ. πιτ

Έοβτιιατιι. ο °

 

ιττ>τετοιιι 5ενττ.ι

ω Ε. αΒιοατοπι τιο (:ατοοτιου.ε. . π.

Σ): 9τείότπέίπω πἰἰἔἰσπἱ1· βια: ΙΙ£ἔ0!ἰἰ:,

ι .Μοτοίιιιε·Ρ. (α) αΒιιατι πο (]ατοοριοπε, Ε

“ ΓαΙιιτοττι.

ΡΙπι·ιιιιιιτιι ατιτιιιτατιοπιε Ιιττοι·ιο πω: οποιο

ρτοιιιτπο αοοοριττιιιε , τοειάιτιοτππτ- τ ποιοι”

ῇατιι Γοοπτιτιο ωραιο το αποτιεπο πο8οτιο

πιοπαίι:οτιι ιΙΙιιιε πιο: (ῖτιτιίτιπαο ι ιιιτιοφω

ροίιοε οιιοτι πιο πιο παθ:οτιιτε τοΓοιτροπο

τιν: το ρτα:ίοι·τιττι ποοοΙΤατια. @πα ιπ το τπτ

ρτιπιππι ιιαειτο α απο αττιοτο πιο , πι: πιο

ιο τοΓτ:τιιιοτιτιο ποοιιοοπτοπι ιιιιιτιιιαπι τοπ:

Γιιιίριοοτιε.·δοιοο πατποπο ριιιτιτιιιιτιι,8ι: οπο;;

ρ1τιε :κοπο .τ ιτιτοκιπτιι οα ιτι το οπο ειιιιΒοτιο τ

ποιοο οτ ποπ ίοΙιιτιι ιτι ποροτιο Γοτιο 8ο ματι,

νοτιπιι ιτι ιονιστιιιπε οπιισιιίοιιο τοΓροπάοι·ο

·τιο1οέτοτ. Νοιι ιτατρ.ιο , πιι ίτατοτ , οιιιιιιτιιατο τ

Νοοικ τριτο @τα Μ>οσ ΜΜΜ Με αυτ τ) Παει τιιαε ρτιοι·οε ιιττοτα5~ατι πιο ροτνοπιιιο;

οοιιΙΗτιιτιοποε αΙιαε τιπροι·τιτιιο οοΙοοτατιια5

:μια Κοτιιαπι ροτΙατα: , ιιτ α άοπιιτιο ποίι:το

οοπιιτπιατοπτιιτ , τιοαιιιτιι ατι πω: Μοτο. δι

ποιο αιιτοιτι Ισοπε οτιτ , ίαοιαιιι Ιιοοπτοι: οπο:

ιιοττατιτ 8ο τοπια. Ποττιιπο αιαβατι δ. Με

οιιαοΙιε Γοτιοιττιπε, ποια τοπια οατιιιιτι:ιο Ετα

ττι ποίι:το διΙνοίττο , ιο ΓοτιρίιΠο απ πιο , με

τιτοπο τοΓροπιιιιπ Ιιττοτατιιτπ οπτιετιιιττιππατπ

πιιιιι τοότιιτε τω. Εκοπίατοπε ίιΙοπτιιιτπ,
οιιοτι πιο πιοτιτο οιιιρατο ροΠοτ , ο ροτοορ- ι

τιε @οι Ιιττοτιτ ταοιιιΙΤοπιιιε. δοτι αΒιιοττοτ

ίατιε α οοτιίιιοτιιάιπο ατομο ιτιίιιτιιτο ποδια”

ιιτ απο, Βετο τοΓοτιιιοπάι αττιιοιε πο8Ιιττοπ.

τἰα. Ρπτιταιιιε το οιιοοπο αρι1ά ιιιππιάιιοπ

τιππι ποίι:ι·ιιτπ ι νοιιοττιοπτοτ οτιιιτι ιιιιιιτι οστι

Γοιατι τ:ιτριο , οιιιοττι ίιτιἔπιατιτοτ ρτο-τποτιττ9

ιιττατιε 8: νιτιο αο νιττιιτπτιι οοΓοτνο οι: οι

Ιιτςο. (ἶοττιιιιοτιοια πιο τικ 3 τιιι:οιο, 86 τιτ .ρτο

πιω. ιιιιιιοοιιιιτατο Ποττιιτιο Ετιτιοιοτο ιι·ι€τιο

πιτ ρτοοοε , τιτιοο ποττιιτιο ροΠ:ιιΙο. πως

πιο οπιτπ ρτοξιοδιο πιο:: τοΓροτιοιιίιοτπ στο.

Βοποοτ ; Γοοι ταιιοιιατιστιιτιι ποριιοοπτιαπι τω..

ειπε οιιΙρα , ετιιι πιο πιιπιιπο ιιοοπ-ιοΔΔτω

τοπ:: δοτι ό.ο πιο πατΐτοππει

νωω αρτιο πιο .Πιο πιοπαίτοι;ιο οποια ι

ποσό. τατάιπ5 οΒ:. ΡπταΒατιι το οιιιοιι τω πι..

Π:τιιττιο·τιτπτιι τοοπττι οι: Βτιτοποτο οοτινοιτιΙΤο,

Ιτα οιιιτπ,τιιτίαΙιοπαρε το αοοορι το οι: ρτοτο..

θ:οτιε ποιοι ποτατιο πιω οατοέςιιιο. Βοιωτο

. ιο ιΠιιτι πιαποιατυπιιατιε τιΒι οπο ατιιιττοτο

αυτ! οιτοοποποια σττιπια , ποοιπο Γροοια1ι ατι το

ροταεοτιπιιτπ:ορπε πιο οτοτιο. δι ι€ιτιιτ τοποε

τα Βοποταιο , Πιο πτοτο :ΠΙΙ:Π.1τ€Π1, Μοιιτο;

8: ρτοτιπιιε οπταιιο, οτ τιιιττατιιτ πω, Ναπι ,

τιτ απο, ίροοιαιι ποπ ιτιειι€οε ,επι ροτ €οπο

:απο πιο ταοιιιταε οττιιιιο ροτπιιττιτιιτ πιο πι

Ιοοιε οιτοοιιοπό.ι πω: ποίι:ταε, δ: ροτιιιιτπιιπι

ιπ οοττοθ:ιοτιιΒιιε ρ οιτοτοοπτιιε. Αμ ι8ιτιιτ

οιιοτιοΙτ τιιιιποτιε :οι , 8εια!ιοτιιττι ποί'ττοτπτια

(σ) Έτοποιίτο τω! πιιοττι οιττατιτ ιτιττα ριιιτο:_οριποΙατ



τη

οοτοοειεν

Άοοοοειτοοοοτ το8

οοοίοτε , οοοοάο, οοττὶοοπε οοἱὁοοἱ‹:ἱ (ο- Α το

ποιο οοττοοοοπο νἱτὶοοὶτοι·. 5οτἰρίῖτ :το οσε

ῇοοπ Γοοοπόο οοτἱΠἱτποε οόΠοτ ΠτοπγΠοε , οτ

τοοποίτοτἰἰ ἰρίἱοε οοττοδτἱοοοτπνοποτοΒἰΙἱ Ρο.

το οοΡττο οοοο1οΠοεΜιοτοο1ο οοιοτοἰττο

τοιοοε , οιω τοοποΙτοτἰἰ οοοτ ΜοττΙοε ,

ροΙοε ἰπτἱο πτοοὶοΙἰοιιε, ῇοοΒοτοτοοε. (Σω τοί

Ροποοοοε οά Ποτοτοττοτοτο τοοτο το ποιεῖ:

Ροττἱποτο οοττἰοοποοιο , οι οτ ΐο οό. το τοϊοτ

τα οοιοοοοΞπποε 2 πο οτοὶο οοπτοποοτοτοτ.

Νοοι Γοοο-ίἱοἰ το” το ίὶοοἰΙἱοοτοιο οπο το

οίἱἱοἰο τοο , π1οΙοίτο τοσο νὶὸοοοτοτ. Ατοτοτ

οοΒοτἰοτο οοοτο, οοοπτοιο Ιὶοοτ,οοἴοτνοοιοε,

ο; οτ τοοόοτ τοτΞοποιο Μ: οὸττιὶοἰίττοτὶοπἱε ,

 

ΕΡ ι ετο το δτιΧ.

οο ΜοτστΙπποιττ οοτποτοτἱιιτπ.

ωΙτέοίοι·|ο: ποιο!Χέτοο2ίοω έκ Επ1εοΜπά:[το

Ποιοι ουδ” 22σσψαπι.τ.

ΜοτοΠοε ΜοττΙοτο οοπποτοτἰο. ο

(ἱτονΙ οοπτἰο νοΜο οοοοποτἱ Γιο

τοοε. δοτιοιτοτ οοτ:ο ποοἰε τΙοιποτπ ποίττοπι

οοοοίῖοτἰἰε οτοπἐΒιιε ἰπἀἱΒοτοτ8τ Με οτἰοτο ο

οοοε (οοτ οοοτἰἀἱοπο νἰᾶοἱ οοοοποποοοτο,

οτὶοο οτ οοπ οΙοοτο -, οοο Ιοοοτπἰοο ,ποπ ω..

Γοοε , οοπ οορο , ποπ οΠἱο , ποπ ροτοο ,ποπ

Ξπίἰίτἱπποε. Οτοοο οσο οίΐοοἱοτ τοοοοε πο- Β οοἰόοοοιο ᾶοπἰοοο Με ,οοο τοΕοἱ τ-οοιἰἱἰο.

οπο. Πο οάνοπτο το οσε -τοο οτοτοΙοτποτ ,

Γοο ποΙοτοοε τοιοοπ Με τοτοροίτοτο νοπἰοε ,

οονοοὶό ποοοοτ νοΙοτοἀἱπἱ τοοε. ΜοΙο @τα

!οο8ἰοἴσοΙο οοοοΙἶο_το:οὸ πο:: τοοτο Β Ιἱοοτ νο!.

τὶο οοοοΙΪοτἰοιο ρτοτίτοΙοτἱ , οοοτο το οο ποε

.οοτπΡοτἱοοΙο τοο ΡτοίἱοἰΓοΞ. Κοτοοτπ οτο!τϊπο

οἱο ροτοοτο >Ποο όοπτο , ἰπΡτἰτοἱτποε , οΒἰ

οοπ Ιοπτ οοοοίΪοτἰο τοΙἰ8ἱοπὶ οοίττοτ , οοοπ

· τοιο ]ονοτἰτ [)οτπἰποο , οκοοοοτποτ. νοΙο ,

οοτἰΠῖοιο ττοτοτ. ΐΙοτοπτἱο :τ ν τ. ΚοΙοοὸοε

Εοοτοοτὶἰτ | °

 

οΡιετοιο Χν111.

:το Μοττποτοιο οοιοοτοτἰοπτ.

.Με τον σἰἰΜο ού ευ τΜΜιοΐο , ώρα: «Μακάο
:οπου σκοποί:: :!ετέτο!!τοΐο. ν

ί? ' Μοι·οοοε ΜοττΙοοο τοτοοτοτἱο.

νοοΞ ΡΊοι·οπτοικο ἰποοΙοτοἰε , ιοἰΓοε

τοπτο Ποο. Αὸἰἱτ οοτοτο :πο ἰο οοΡττο οπο·

οοίὶοτἰο οΞνἱε οοἱὸοτο οοἰ ὁὶοοτοτ (ο ;οτοτΠ-.

τοκοι οτοτοἱ ιο οοτοἰε ἀοοοοτἱε οΒΓοοο οΓο- _

το ί:τοτο , οοοε το οοτ -τοοτοο άοοΠΤο οοτο

ΡΙοτοε οποοε οΠοτοιτ ρω τοοοΡοτοοτἱο πιο

' ποίτοτἰο (:τοτοποπο. Ετ οοοοιοτο ποεοτἱοτο

Ω

ΠιοίτοοτοτΙοοο Ρωοτ. Μο τοτΓοτοιο ο ο Πο

οι., δ: ἰιορτοὁοπτοπι οὶιοἰε , Η οάοο ἱοπονοε

εΗΓροι1ΐοτοτοε απο τοοΞε οοΙοοοο ΓοοΠ:Ξτοο

Ιτ-οοο ο τ_τοτοι· , οοοΠοοπτ πιο άοΠιΠοΓοε οε ,

οτ Πτο ποπ οοτοε Ε Μοο ΓοὶΙἱοοτ θ:οτοο, οιοο

ἰοὸοίὶτἰο οοπνοοοοοο Ποπ οΠἱο , οορο 8ο

οοῇοΓιοοτἰοοτ ο οτοκἱτπο ιιΓοοο :το ππἱπἰτποπτ

ποτά οοτοοοο Επι: οτοπἰο. Νοοοο οοτοτοοο«

οονἱ οι» ΠΗοίτποτΠ οποτε , οτ τπο]οτἱΒοε δε

. οτοοπτἱοτΞΒοο οοορτοε οΜοοε οοἰοτο νοοο-.

τοιο ο Ε:τοοτο , οοαΐο ,πο]οΓοο τοτροτἱε @ο

οονὶοοι ο οτ ἱοὸοο οοτοἰοοιο : τοοοτ οοοοίτο

τἱοοπἀοοοτποοο οθίοτοοτοτ ο οτ Ροίἴἱτ οο

τοοε Ποἰ οπο οΠο ]οΠ:ο τοοττοοι·ο φοτο , δ:

οσε ποπ ραπἰτοοτ το πάσο. ΐοΕΜτοτπο ἰπ

Μο -ροττο νὶοοτἰοτο. νἰἀοο οιοοἰπο οτ οι ο

οἰοε :ποιο Η ποοΙοκοτἰε , ῇοὸἱοἰο ποίττο το

οοοοιποιο τ-οοἰοε τ Ποττοιο Κοἰποτἰοπο Γοτ

νοτο τοΠοοπτοτ ἰπ οοτοοτο , ποπ ἰΠο οοἱ Γοϋ

οΙτοτἰ οι, τοά οϋο οωο1υοοτο οοοἱτοτο ροδ

Πτ,(οΒ ο:οοοοτο οοπίτἰτοἱ νἰτοτ Ιοοο. Βοτοπο

Μοοτο ἴοτἰοἰοιοε οτ ῇονοποε ἰΙΙοε οοπἰοπο 86

Ιιοτποοἱτοτ ττο&οτ οίοοο Μ. τοοἱτοιο οσί

τι·οτο. Νοε ροτροτοἰε εΠίτοπτΠτποτ οοτἱε, Η

Βοπτοτ τοι:ποπ οτποἱο Ϊοτἱτποε , οτ Ποδτοτο

οΠοοοτπ τοττορΙιτΜο οιιοο,ροΙΒτοοε. Ωστο

ἱΙΙοά ...το ροτοπο οτοτ οοτοτο ,οοτ το Μοπ-·1) ωοοάο ἀἰΙὶεοπτἰεο τοπ ΪοτπἱΙἰοπι , οπο δ; Νἰ..

:οοτ οΙΐοτοτοπι οι: οοο οτοοὶο οτοΗΓοοτοτο.

@οοτ οκ το νοΙο οτ οοπτἰοοο Ροι·οοε οτἰ :ιοε ,

8ο οίΐοτοε τοοοτπ οποτο οιοπἰο οτοοίοοο άο

ιοοε, (Ϊοοἰο οοἱιο οοποποε οἱνἰτοτἱε οοοοΠ`ο

Πο οΠοοοἰ , πο ρω ὶπὸὶοοπἀο οΙοτο οοΠοθ:ο

£ορο πποοοιο δ: ίορτο νὶτοε οοοι·οτοοτ.Νο

Βοτἰοτο ἱτοοι οοπτροποποο: τοτἱοπἰε Π. Β.

οοΠόοτοτ ΡτοοΓοοτἱοτο τοοτπ. δοτἱΡΠ Γοροι· οο

το ροττἱοοε οξοτπἱτἰε , οτ το το οτπο1οοε το

Ποοπτοτ ἰοτ-οτοιοοτ.δἱοοἰ‹:Ι μι· το οΒοποοιο

οπο οοτ , ΝἱοοΙοο οοΗ:το οοτοτοἰττο , πο άο

τποε άοίοτοτο τοοοοοτ. Ετἰτ οοἰτο ΙοποΕοΓοοὸ

Ιο τοοτο τοο. πιο. Ποτοπτἰο :τ ν τ ι τ.

Έοοι·οοτο.

τ ο

η ο

οοΙοο ποίττο οοτἰΠῖτπο , οποιο ο:τ οοτοο Γο

!οτο. δοΙοτο οτοποε Ροτιτοτ , 8ο οτ οοτ πο:
Ποτοἰποιο ρι·οοοπτοι· , στο. νοΙο ,ο δ: τα το η

τπἰπἰίὶτοιο ίττοποοτο , οο Εό.οΙοιο οκοἰοοοε.

Κοτοοτ 1 ι ο . ἱἀοε ΡοΒτοοτἱἰ.

 

οοιετοι.Α Π.

οά θ. τοοποοοοιο. ·

Πακετα:: ινομοΣ··υεωοωιω , ό· το· @οποίο

Β4"6θο

Κο!. Ε Μοτοποε: Π. (α) ιοοποοΪιο , ί.οΙοτοπο.

Νοο ΡοΠοπι ποπ τοοΙοίτο τοσο Π

Ιοπτἱοτο τοοιο. Νοίτἰ οοι·το οοοπι οι·οτο Ιο

οτο Ιἱττοτοε τοοε , 8ο οπο ρτοτοιοοο οιιοτ πιο

ξοττἰοτοτο Ϊοοἰοπτ Βοποτ νοΙοοτοτιε τοσο.

Ατοο το , ΠΠ , οκ οποοο, τοοπποοο ίοΙοτοιο:

τοοο1 ΓοπΕτἱτοτοτπ οποτε οοοΙΙε εΠΠοο. ΠοοοἰίΗ

οοττο , ο τπἱζιἱ ὁἰΙοέτἱοπἰε νἱοοτπ τοάεΠε , οπο

(ο) 1ο οποσ: ΜΙΕτιοΕΙτο πετ :Ρ1ΠοΙο τοΓοττοττοτ Μ. $οΙὶ

. νο

 



πε Ει>ιεττιπΑ Μπι τω. ν. “(5

νο! ΡαιιιΠε Ποτιοτοπι τοπποτο. Νοτιπο οπἰπι Α πωπω:: απιποπἰτιοπἰε νιποατιιτ οΠΠτα. $οιε

ι€ποταε @Με πιΠιι πο το -πππτἰιιε ἔτατἰοτ αι:

ΐοι·τι ΡοίΠτ. ΡοτΓονοταπτῖαιιι τπατπ , ΠΠ πιπ

ι:ΠΠτπο , Ρα οοπΠε οπΡἱο , πἱΙιἰΙππο αππῖι·ο

8τατιπε ΡοΠπιπ , τιιιαπι τιιαπι ίπ Γαπᾶο ΜΜ

τπτο οοπΠαπτἰαπι. ΟοπΠπο Πι Ποτπιπο . ΠΠ,

ποια πω τ:οι:Ριτ ιπ το ορπε Βοπιιπι Ροτίἰοἰοτ ,.

τοπικ: ιπ ιιιοπαίτοτιο Πιο ΓαπέὶἰΠῖπιο Γοιναδιτ

απ οοπΪοΙατἰοποτπ πιοατπ. ΡοτΠΠ:ο , ΠΠ οατΠΠ

ιπο . Πι τιπιοτο Γαπδτο , ππϊοοοπο ΠΙππ οΡἱ

τιιαιαπιίπιπ Π:πιΠοΠΙΠτπο Ροι·Ιοεο . ιιτ Πισπ

Πιπι απιτπατ απο ιδιιιατω ιπππιταε, ππα:Πτιιτπ

απο πἰπ δε ιπνοπτιιτπ τοποαε , πο πιια"ιιατπτ ι

τιιιαπτππι τΠιἰ ἰπίἰτιπιοτοε τιποίτιπο δ; ιιπαπι

ΡτιοοιΡπο οοπιιποππανοτἰτπ Π;ππιο : απο ιιτ

οατποε οποτιιιοιΠιε ιπΠοτιπι πατΐ τιπἱ νοΠοπτ,

οτιαιπ Π πιαπιι:οΡτα ιιοοοίΠταε ποπ αΡΡατοτοτ,

πτ νο! Πο τοποτι οπιιι ππΙτίοπιπο δε Ιιπιπαπι

τατο πΠιιιο απ ποιττππι τοπιτπιιι ΡοΠοπτ.

(ζοπττΠταε πιο , Γτατοτ , τιιιοπ ιιιπίΐοτοεο_πι

τπιπιπ Γονοτιιε Πε. Οοίοοτο ιταοιπο Ροι· Βο

τπιππιπ Ϊεευι;ι ατομο οοπιπιοιιοο , οι :πποτο

τπαοιε οπαιιι τοττοτο ΡαπΡοτοπΙιιτπ ΠΙππι δε

ΡιιΠΙΙπτπ επιιοτποε ετοΒοπι , οιπποπιτιπο στη.

πιοπε απΠιιιοαε τιπτπαπιτατοπι μι: νοΠιηται·ίο

ΙοεοΒοτπατι:Π ΠιανΠΠιιιοε ΠΙοε Γοτπιοποε , Β Γαοτιποοπτ Ποιπιπο , Ιαττιππο οοπτππΠοπἰο

τιποε τοτιποε πιιαπτο ίτππιο οοτππιοππανο

τιιπ απ. Απιιιοτο Ι)οο πιο ι πο ποοιπαε , π

πιιΙιατιίππο ΠΠ πτ οίΠοΠιτιε οπιτοτο. Οια Ρτο

πιο ιπίὶαπτοτ , ιιτ νοΜεταπποπι @και πιο

τοατ , ΠοΗτιίοπο οΡτατἰΙΠπιἱε αΐΡοθ:Π;ιπε Ετπι.

δοτΠιο Ι.οοπατπο Βατιιο Πττοταε,τιπα οοππἰ

τΠιπο Γοοτοτατιπε οππι οατπἰπαΠ ΠτΠπο οπο

πω: , απο... Π ι:Ιοτιοπε ιιαπιτπ δε Ιιοποίτα

το.πατ.δι γοπιτο ποοτονοτιτ , Ροτοε δ. ΠΠ Ἑτα

ττοπι τπιιιιι οοτπἱτοτπ πατο. Ναιιιοπο α.. ιΡΐο ·

οατπὶπαΠ νοτιια Με , δε , τ:τοπο , τιοπππιιπ

νοπἱοτ Ιοοιιτπ. Ε8ο ΠΠ δε ΠΠ τποτἱτο δε τπἰ

ΡοτιίΠιπππι οαπΓα ποπ ποοτο. ναΙο , απιαπ- Ο

τΠΠπιο ΠΠ. δα!πτα οι: πιο Ϊταττοε τποε δ ππΙ

οοε ΕΠοε τιιοοε ΜιοΙιαοΙοιπ , ΕιιΡΠτοΠπι1Πι ,

ΑποπίΠππιιι δε τοΙι·τιποε. δαΙπτα 5γΙνοΠτππι

πτατι·οτποπο Ηιοτοπιιπιπιπ. Εκ ΠτΒο ι τ. ἰπιιε

ΠοΙιτπατιτ.

 

Ει>ιετοια Χαι.

απ Μαπτππι Ρτιοτοπι οΙαπΠταΙοτπ.

Λαοί: “τα π: ὶπἐΜτττα/ἐοετὶτατσ.

ΜοτοΠπε Μαπτοε Ρτιοτι οΙαπίτταΠ. Γα

τ -Ιπτοτπ. .

ΐπε ιιοΠ:ιατπ ἰτπτποΙοπτ , ποπ 8οιιιοπτοε_ (μ

τιτατο αι: ππΙοοπιπο απιΡΙοέτοτο οπιποε , αο

ΠπαπΙοε τοΐονδ , ιιτοππι νοποτο ι·οτιπιοιπ ἰπ

νοπιατ ἴΡἱτἰτπε πιοιιε. ναΙο ίπ Ποπιιπο. Ε::

Πτοο τι. ιππε Εοιιτπατιι.

 

ι

ΕΡΙ.$ΤΟΕΑ ΧΧΙΙ.

απ Μ. οατποται·ιππι.

Όϊ/τὰ:τὶὑπ: πατέβο·22 ια........

ΜιιτοΠπε Μ. οατποτατἰο, ΓαΙπτοπι.

ΑτιΓοπτοε Ποοτ Πιππε οοτΡοτο, απἰτπό_

τατποπ δε αποθ:π νοΒἰΓοπιτι Γπιππε. δοτιπι

τπιιε ἔτατι·ἱ ποίττο Ηιοτοπγτιιο , ιιτ ιποπιιπι °

ΓοΠτπιπ ΓαΙΠ τΙιπππι οπιατ. δε πιιοοε , δε αΙΠα,

δε οοΡαε,δε Π τιπα ί-ππτ ππιπΠποπι ποιοι”,

Ραττοε οτοτπιτα: δε οποια. οιππιε Γι: Π:οπτατι

ΡοΙΠτ. (Μια: πιο νοΙππιπε Π: ΠΙπο τπατιιτο

πιιττοτο , πο τ-ταττοε; ποιττι , οποε οοπΓοΙαι·ι

οπ ιτππε , ιιΠιιτπ ιποοιπιποππιπ πΠαπινο οι:

ἱπ ἱεοπτἰα ττΠΠτιαιπ Ρατἱαπτπτ. Ροττο οππι

Ριίοοπι ἰτα Ραττἱοιπἰπἰ,ιιτ ΙιαΙιοαπτ οπιποε ορ

Ροττππα το ατἱα , δε τοΠτιιια ΠτπιΠτοτ. Οσοι

τποππο τΠιι , ί·-τατοι·, £αιπιΠαπι ,Πι ειπα οποιοι

παππα Πιο π. το Ιια!ιοαε , πτ οππι τοπΠιἰπιπε

€1ιιαπτιιτπ πἰΓοτοτἰοπἰ πιο οοιππιοππανο- Β ΜΗΝΩΝ! ΠοΜε δεῖ δ 1390 @ΜΜΜ ΡοίΠε Ριο

ιΠπι ἴαπιἱΙἰαπι ποίι:τατπ οπιποιπ ππἰποιιι , τω

οαπι πιαιππιο πω: Γοτιται·ο νἰτατπ τοαπΙατοπι

ποΙο8ιΙἶοτ , πονιτ ΐτατοτπιταε πια. ΩπΡιο!ιατπ

οπιπι οιιΓοτναπτιατπ οιπΠποπι Ιοπτο ιιιιιποιπ

ΡαιΠατιτπτιπο ιπ ι:Ιαπίττο Πιο απο!οΠ:οτο , ιιτ

ιαιίτο Πτο τ-πππαιποπτο , ἰΡΠ Ροίτ τοπιτππι οιτ

ΠτΒο ποίττπτπ ΓπΡοτα:πιποατο Ροποπιιιε. δο

Ιοπτ οπιτπ ΡΙαπτα: ειπε πιπτιπε Πιο τοττα ποΠ- ι

τποτιπτ , δε τοΠοιπε οτοΠ:οι·οδε ππτατο πἱπ

τἰπε. Ιταδε τοΠοιο ποιο ίοπΠιπ απέτα Γποτἰτ ,

πατπταΠ οτπιπο πἰιιτιιτπἱοτ Πτ.Ναττι ειπε το

Ροπτο οτἰτπτ , παπιτπατ ιπ πιοτοτπ Ρτοτἰ

ππε ποποιτ , ατομο ιπ Έπτπππι οναποΓοἰτ.

Αιιπιο Ϊτατοτπἰτατοπι τπαιπ ΡΠιε ίονοτιτατίε

πονοΙΠε ΡΙαπτπΠε απιιΠιοτο τιπαπι οΡπε οι ,

αποο ιιτ τιπἰπαιπ οκ Με @σπιτι Ποτ , τιιιοε

πιΠ:τοτιοπι πιο ἱπ Ρτἱτπἱε οοτπιιιοππανιτπιιε ,

νἱποΙἰοοτ Ροττιιε δε Ποπατπε. ΒαττΙιοΙοτπα:πε

Ποιο πποι·ιτιιτ ἱππτπιἰτατἱ Π1:2 πιιππε οοπΓπΠ ι

ποτιπο ΡοΙΓο πΙττα ππτατο. Μααπο ππε πο

Ιοτο Μα οοπΠοιππτ , Πατοι·,ποοπο ΡοΙΠιπιπε

ποπ ετανιτοτ τοττο , τιποπ οατἱταπ τπα Πα

Ροτ. Σποτ. ό· πω. Μπι!. 6°Μαΐ. Τοπ. ΙΙΙ.

τποτοτι. Νο!ο οοπττιίι:οε ΡπΠΠπτπ ετοΒοτπ ,

πώ ιπ οΙαπίττο τοαπΙατιτοι· πω. 8οπ ιπαειε

οπιπἱα ΠΠ ποοοΠατια ττΠιπο , ιιτ πι.. ιπιιτιππ

το ναοατο ΡοιΠτ. (3αιιτΠΠιιιο οπἱπι ιπτοττο

8ατἰ Πιτππε , απ οΒΓοτναπτἱατπ ΠΠ τοαπΙατοπι

ἱπίτἰτποτἱιιιπε , δε ποοοΙΤο ο!τ οοε τ”ονοτο οπι

Μπι: νοΙππτατἰε Γππτ , ατοπο απ Βοπο νινοπω

ππιπ οτἰαπι Βοπο!ιοΠε ιΙΠοοι·ο. ΝιοοΙαπιπ πο

Π:τππι οατἰίΠ πιππι Γοοιιιτπ ἰπ οπιπΠιπε :ΠΠ

απιιΠιο. δαΙπτα τατπιΠαπι οιπποπι πιοο πο

ιπἰπο , δεπτ Ρι·ο πο!ιιε οτοπτ απιποπο. ΙΜ

πἰτο οπιτπ οπαιπΡτἰπιπτπ οπΡὶιπιιε απ νοε. Ρα

ττΠιπε ποίττιε οτοιπιτιε ποε 0οιπιποππαιπει

Εκ ΠτΒο νιιι. Κα!. ΜΜΜ



“ο ΑΜΒποειι·οΑιιιιιτουτΕπειε οι·

Α οτοίτπε. δοΙοτιοιιι οιιοτΙ οιωι ροτοΠ: οἰε τω

@Μοτο , οτ οιιιοιοίτινοπι τοπιροε ιΙΙοιτοτιτ ,

Ε Ρ Ι δ Τ Ο Ε Α δ: Χ ι ι!. οριο ειοετοόι.οοΙππτ.ίΞοιππιοποο ιιιιτ:ιπτοι·

 

' πιο Μ. οοοιοοιιιοπι. .ο ο - ιιιιπο οπτει.πι , τιειτοιη ιιιΙοέτιοιιι οπο. Μο, ο..

το μι: απο νοποιο ατι νοετοιιπι ἴοΙΙιοιτοἀἱ

ι 2): οπο.: σινίΖοέ:βέ α:€υιἰἰ:. ποιο ιιιοιοτο ἱοιιὸιιτο ροΠιω,..ΐιιΙοτει πως..

Β ο · _ Ιιιιιπι οοίιτοοιοδοπιποΙ οποιοι > :ιο ρτο πιο

ΜΒΡ0Ποε Μ. οιιτποτ:ιτιο , ἴοΙοτοτπ. ι οτειτο,οτ οιτο οιφοάιτιιιιποροίοπι, ιιτοοο κι

- Νοπ Ροίΐοπι ποπ τιιιτατι,οοοά πιι!- 1705 τοιοοπτο. Ρπιττοιιι Β.1ιοι:τατο , οτ Ροή]

ιιο ει!» το οπιιιοεπι Ιιττοτειιι ειοοοριπιο8 , απο Βιιτ ιο τοποιοΒοι , πο , απο τωιοτο _ Ποια

οπο: οἰοΒοοτιε οεπιΕοετο πιο ουκ. ιοι 28ο- οιοοιιι ιιοάιιιτπ ,:ιθΉοποιηοο Γριιιτιιε Μαιο,

Ξοπτιιτ, 86 ροτοοτοπιιι ίοΙΙιοιτοοιποπι ρω οπο °οοοιοιοιΡιιιΜοοιι_ ν3Ι©ξΠ 1)οιω,_

Μισο πιοοπι Ιιιιτιοτο ιιΙιοιιο ποπτιο τοΙονιιτο. πο. Κοπιστ ιόιοοε Μειττιι. ο.. ι

δυο; οπιιιιιοΓροπΓοι ιιοποο, ποοιιο τω οπο, Β ι 4 '

πιο ο ίο @πως οποοιιτ, «οποιο ποιο οποιο. _ι, ι· _ - _

φ 8σε&Π ©ριοτποπτιονοτιπι πιο. Οποιοι πιο. Ε Ρ Ι 8 Τ Ο ι Α Χ Χ Ι ν°

τοῖοοιἰοιΙΙιιιε οοπιι νοΙοπτειφο α ειιιοοο ιο

οπ:Πυδ ωυτ8τἱοι1=·6°τὶαϊ:ἰοτ > Μ 'ΕΟΡώ(8· Βο-βαινε 1ττΙουιοι /έιύ “Μ πωπω: Μἰ!!ΕΠιιι

 

~ οι Μπιοτοπιοο οτοπιιτειε €ιιιιιιιΙτιοΙοπίοει

ΙΒιοι οι οπτοτιει ποοπιε τοι-Μος!! ΒΜΗιε ο οι Μπειιιιω , ό· έ: οιιϋποοέο

οο ο (Ρο πιιιιι τοΡτιε οι οποιο :πιο ειδοδτο 2”Μ/ιά“, Γ.ϋπω!”ΜΕ -

οπιποε άιοΒοοι 2 Ποιιοτπο τοπικ ω. τοιπι- - Δι .

πιοπι τοοοπτιιτποοο οπιιιοε οπιιι!ο&ιαιριο.πι ι Βετο: Απιοτοβοε ἴοπᾶοι (:21οαΜΝιοο

ιο .νιΓοοιιοοε ]ιιεο (]οιι.ιετι Γειπ&ιο οιιτἰτιι- οι Ετοιοι ιποτΠίε Ρτιοι:., εκ. ι(οποτο.

το οπο. @οποιο τιοοε ποιο ο Ποο τι·οοιιτοε . οιΙιοοε ΈτιιτιιΒιιιι @πιο Μαιοτι α οιοτιιιτιο

Γοιο , ο: ιΠοε 8ο όιΙιειιιιι 8ο όιτιοιιτπ ἱπ νιιιπι Ω8τοτἱ$ ι ωοοοιιι οι 00Ποο0 δ£ ίιποοιιι: απο

ωιπἰ5 Μποστ. νοτιιιιι ποιοι ποιο ιιτΙοο οο- ω. οπο&οπι. ς ι . ι ι ι, ι;

Η:ιπιιτειιπ ποεΙιοοπτιππι , οι·ο , οιιιοιιτιοε , 23ο δοτι οτ οι! πο:ποροιτιοιοονοοο_τοοιΙιε

' ίοιιοοε πι! πιο οτ Γοίο :το Ιιτιοοοπτ. πιο) Ρει- ριιτοτ ιιοποο” Πο01ΙΠο5 €200Πι008 Ποτοπ

· ΜοοεποΙιτιε οοιιιω , οτ ποοιιιιιιι Με ιο Ο τοπιο ποπιιποιπ .οοτὁἱιωοιο ΡΙΜΦΠϊἰΠΗΦ

Ρϊαἴοο5 το ποο ροποπι , ιιοοιπτ πιο ιιοποο Πττοτειε :κι ίο άοάιΠο , οι: ι·οτιοποπι αιωρο

Ποιοι , ε: οιτιριιιοτ πιο ριιττοιιι ΓοΙΙιτιτοτιιιιιι ποιοτ απο οπο: Μιποτιο, οι: ιιοιιιιοιίττοτΞε

οπο: , ιιιτιοατΦω πιο” οι; @ο Εοπιι|ιοπι (πο- πο οο πιο ειροτἰ Μπι·τιιἀἰοιπ οσοι” ιιττωο

ποιο κι οοπτιτοπτΙοπι , οποιο οι! Ροιοι.ριοπ- οπο ιτιάοπι ιιοπιιπι οιιτόιπιιΙιε οι πω ποιο

όποι οοιοιιιοπιοποπι οιοΙοίτιοιπ Πιοτιιιιιοπτω πος Μ” οοπτιποπτοε. φωτ ιιτ πιοιποι

Ποπ οι Ρ1°0Χιοιο ΡειΓοιιιι. τετοιο τ'ι·ιιτι·οπι Κ. άποι ΡΙοτοιιτιιιιιι πι. οι

Οοο οι: το το ποοτιιιο , Ποτε: , πιο οσο. πει οοίτοόἰιι Ηιοοι·οπι , οτ οι οπο Δω Μ.

μπαι οοπνοπιτ , Ιιοτιιιτιοιιο 8ο ΓοοτΓιιιιι οο!ιο τιιτιοποπι το: οπιπἱοοε τοάτοιτ. Νοε

οποιοι” ά ίπποι οπιποε ,ο οι: οιιτιθ:ι:ιιιο ήτο ποιά ποοιε νιό.οειτοτ.ιρο τοΓοτιρίιπιοε , απο

νοΙιπτ νινοτο , οτ Γο ιιτιοοιιι·οπτ πο! Γοιποπιὶο @το Γοοοτιοονιάοτι , ο οοοιιιριειπι ιοί-ο νι.

οηιαοτιο. . ο ι·ιιιιι ιπτιπΡττιοπι πιιττοτ , οιοι απο ιΙΙο οοιοο.

δοτιοιτοι· ποιο ιιοπιιπο οιιττοπιιΙιε ΡΙοοοπ. Β Μπι ιιοποο. Νοτια: οπιπι Ιἰιιο ίτιιΕπ ροτιοιιΙο

τἱοἰ , οτίτιιττοπι Ρτιιιποι·ιοπι ΡΙοτοπτπιπι πιο.. πιιττι ΕΙοτοπτοιπι Ροτοτιτ Ιιοο ροτιίΠοιοιπ

:πιο , τοόόιτοτοπι οι πόπιιπιίττιιιιοπο Για τοιπροτο. ετιιΡοιιο πό πιο Ποιοι Επι1το(Γο

ι·πιοποπι τιοιιιιι·ιο ]ιιοοι:ιο το ΠοοΙἰπιιι οιιπο- ρτοροϋτοιπ ,_ ο; νοΙΙο ιο Ετοπιο νινοτο , οτ

:ποιο ΕΙοτοπτιιιο. νοι·οοι·- πο τω:: ιρίιοε Κ. Πο ροοοπτοτοπι Ρο:ι·ιιτοπτιπιπ 28:1τ , ραπ

απο θιέιτοπι οπο: οι:: ιιιιπο οοοιιίιοποιπ ο· οιείτιοο πιο. οιτροπάοτο οι οιο2Πο0. 0Πνοτο

οποιο ιιοποο ποίιταιι. Ι.ιοοτ ριιττοε οι·οπιιτο: ιιοΠοι Κοίοι·ιρίι τοπο άιΙοέτιοπι οοΠι·πι , ποιο

οοπο Ποιοι ,ίοιιιρΐοι·ιπτ ποιο ιιοπο Ποιοι πιο- τοπιο ιΠοιε οοπνοτίιοποπι οπο ΐοίρο&πιπ ο

τετοιο νοΠο οι οτοπιο νιιιοι·ο , 8ο πιο οπι- τοτοπι οιιιιοπ όιΐοιοτιοπι νότια: :ιο Μισο

πιο οοπί:οτιο ειπα Ιιτιοοτ , οΒο ιιιιιιι Ιιοπι μι» τιοπι ροτπιιττοοιιιπ. ΝοΓοὶιπο5 οιιιά οιιοτιτιο,

ίοπιοι·ο τἰο πιο ιιοΠοιπ. δοιιι.ιο πιο ιιο Επι: ο: επ ιΠοιιι οοΓοινοτιτιε.ΡοτοΡτιε ,ίιτιοιόοπι

κι οι: οοπι πιο πο πάει 8ο οιΙιοοπτι ωιιοτιο- Ποιοι ειΒίοΜΒιε νοοιίοοπιηοο Ιι:ι.οοτιο, τοπ.

επιττιιπτ,8ειιιιοτοποεοτο ποοιιιοιιτ. Ιρίοφα τοιιο,Γοο Βοπιι τιιπιοπ 8ο Με οιιίτοιιιει , πο

(πιο ποΒοτἰοιιι οοπιιΙΙιε οι: απο οιιιἱΠὶιπο πο» οι·ΐοοιιιτ , 8ο άοποο ΠΙοτιιιτ ποοιε. @οσοι ο
ι πιο Νιοοιπο οιιοτιοοτιιι. · ι ι Ε ιιοποο ιιιπ&οιοο, οποιο Ποιοι ποττιτο , οτ

Ρτ:2τοι·οιι. Ποιο οποιο Γ:ορο το τοΐοτοιοποιε ι·οοοο:ιτοτ Ποιο, Ροιτοιι:ιιπ ί:οοτιτ τοόόιτει το!

πιο οιοπιοε "τοπ ί:οοοιιπιοε , οπο: οιππι:ι , πιο. ΕΠ @0ἰὸθΠῖ Μ ΠῖΟΙοΡωΠΊ ο [ω νοΙωπ26

ο ροΠιπτ ,οπο αποτο , νοιιοιποπτοι· οποιο. τιιπιοπ τειπτἱ «οι νιτιοτοι· οοίοτιοοπτιοπι , οοι

Σποτ άο ΒιπιἱΙἰειτΙοοε ποιο , ροι·ιτι ιτιοποιοοο α οιονοτοε οΠ: Ει·οπιιοο ιοΙιοἱοπἰε οποια ,

τοττΙοποπ Ιοριτιιοπι 8ο Γοτιπτιπάιε οι οπο, ει; ρΙοπιΙΙὶπιο τοτι·ἑΒοοτο οοεπάοοοιποοο να·

ιιιιτἰΓτιοο πο τοιςςοπτιοπι ιπιοτιοοπι δ( το2<ιοΙο- πω. -

Μπι νιοο. Εοε ροι·τιτο επι Ιιοο οριο , οτ οκ Νοε πιο Γοπιοε , οπτιιιιιτιοο ρι·οί·οοιπιο:

ορτιιπει ΙιιΡιάιοιιι:ι. οι·οοπτιιιε οι.ιι·οπτΙποιοοιπ οο&οποορ ριορτοτ 0οοοοιιτιοπο5 ΡΘΠΕιΕ01$



° ο

_ τ51 °ΜΕΡΙ5ΤΟΕΑΚΠΜ ί.13. ν. ·τ3.8
Μ α λ νοττετε , οιιιοοοοοι τειο1εο άεΜΗτοιιε. (3οοέ- Α __ Μ .

Μιοοε ἰο Ποτοἱοο ΪεΠεἰ τετιοἱοο οοοεΙτι

τΙεοάο. οτοοἱ:ι τοτο Με: τιιι.ιάτ:τεεΠτο:ε τεστ

Ροτε. Οτοτε Ποοοοιιτο]εεοΜ , οτ ντττοτετο

_ τττοοειτ , οοο εεΙετἱοε εκρεὸἰτε ροΠἱτοοε8τ

τ τα! τοε τεοπεοτε. ()ορτιοοε οποιο οι:ικττοε

. Ι:τοί σΡτοτἰε οΓΡεδΜ:οε νοίττἰε , οποτε το νε

· Με οειτἱτοτε τεοιιἰεἴοετε-. (`οτοτοεοτὶο νοτοε

ο ε:: τ:οτόε ΒιτοἰΙἰετο ιοοοοΠετἰἰ Ροοτττ-Βοοτ.

-Ετοτ ὸἰΓροίὶτἰοοἱε οοίττετῇ Η ἱρίἱ ιιὸτ-οἱΠ`ω

τοοε , οττΠοτιτε Μοτο οποιο: ΜΓροοετε :το Γοτ

κ

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΧντ.

Μ Μ. £2τ11ετειτἱιιτο.

2ο ·ωτοτί.τ ττἰἐἔἰτμἰτβω πτέ·τττττ,

Μοτοίἱοε Μ. τ::οοετειττο Ποιιτετο.

Ι.εεἱτοοε Πττετ:15 τιποτε , οοἰοοε οι:

μι· ίΪοἔι.ιΙει τεΐροοάετε οριο Ετ > τοτττ1τοοτ

Π. Ποιοἐοἰεοτο εοτοἰτετο οοίττοτο ΡΙεοἱΙΙὶ

τοε οοίττο νοΙοοτατο εάο&ιιτο.Όε άοτοἱοο

νἰτἰοτο Ποτοἰοο Ροτο εκ τ:οτάε ωτοωτοοω, ΜΜΜ άτίροοετοοε το τεΜτο ορίττο. ΒεΪετἱ

ποιο: εοοΒτεοάοιο 8ο εοο1τοοοτεο.οάιιττι το Β Βἱτοοε ετετοιτἰε οοἰοιιιΙτοτο :ι%το.νοοτ τω

τίοετ.τττΜτοο ΡειΓεΙι:ι. @το νετο ρτ:τΓεοε τρίο _ 80τἰοπο , €1οοά Π. Ητετοογτοοτο τΙε Β:Μ1εο

οοο οπο . οΒίεετο νοε Ρετ τοἱΓετΞεοτἀὶειτο - Πὶἰἶθϊἱϊοιτε ετεἱ Βοτ8εοίε οτοοειίὶετἰοοι, Με..

στ.

τ·

Πεἰ οτ ο! ίοΙΙτεΞτε το: τττΙΙΘεοτετ Βιοἰοτἰε.

Μἰττἰτε ε:: νοοἰε οοἰ £οο£εΠἱοοεε οτοοἰοτο

οιτάτ:ιτ , 86 οιοοετ πό τ:οτοτοοοτεοιτάοτο Μί

.Ροο:ιτ. Εἰ ειιττετο ομοσ: τοἰΓετἱτἰε , ετεεἰο :ιο-έ

- τετο ετἱτ Μοοεοε Π. Ητετοογτοοε οι: ΒττΙοεο,

κάτω οοΙττειε εοτοτοἰττἱτοοε , 8ε ροεοἰτεοτἱει

τἰοιο άιιιοτοττο.τ Με ντα: εοοίτιτοττοιο , στο·

οετο τιοατοτΡο Μοετοοε τιοθτοτττ:ττετο οοο- _

νωπά-τ Ρετ οποιοι τττοοεοτεε. Μοτο, οικι

Γο , οτ οοο οε8Ιι8:ιτιε. Πεοετιε εοἰιο Μοσ

τοτε οοΒΜ:οτο ρτιτττετ οι ορετε Ποτοἰοἱ

τειτοοοετο Βοοἱ οΡετειτἰἱ ΒετοἰοΜι·ἱ Ποτ. ΑΜ;

βετ τιοΡτετ ντιιττ-ωττ·ι δέ τεΙἰοοΙ Γοτ:Π οοΡττἱ

Γε νοοιε εοτοτοεοαΜοτ. ντιΙετε το Ποιοἱοο ,

ί:ττιττετ εοιτιοτἰΜοιἰ. Κοιτα Μοε Μτιττ.

 

ευτετοτ.Α ΧΧν.

οι! Μ. εο.οιεοιττοοτ.

136 /τττττ Ηἰττυπ]»›υ έ: 8.τ!κσυ κό .ΕΎ0τω

ταπτυ·υενΜυ.
Ο ο

Μοτοίἰοε Μ. εαοτετοτἰο ΓειΙοτετο.

8οοιοίοοε τοτἱοοοΒἱΙεε τ::τοΓειε οοο: οο; :το

ἱά·_ἰτοριιΙετοοτ., φοιτ Με: τετεπτετε Γορετ

Ποοτο εΠ: , απο Μ” εκ Ποτοἱοἱεο τρίο το

τιοΜτοτοε. Ησε το.οτοιο τετἰΒΜΒ τω! ετἰτ

τοοἱτοτο οσε ΡτοΕεεὶΠε ροτατοοε , φωτ! Μ.

Ιοιο Μ8οει απο τιοδτοτἱτετε τετοονττοοε. Ρο

τετἰε Με οοοετοε Η ρετΓοειάετε ετεπτίττε;

δέ ιιο:ι ωτ.τωτ το: :οοο πιστωτικο .τουτο Μ

:ιΒΓεοτἰει οοίττ:ι οτἰοτοτ, οε ίτ:τοόειΙοτοτττ

οποία το, οιτοά το τοΙΙοοάει ίτ:ειοόττΙ:τ είτ ρω

εοτειτοτο. Ετἱτ ἰτετο τοτε τυπο , οι: Βιοο!ίτι

οοΡττει ρ:ιεΜεει Μ: , 8: απο τεΜετο άε πιο .

ίοΙΙἱεἰτοἀἱοε :το Ρτονἱὸοοτἰει 8ειοόεποτ. Ρ:›.Ι

το αἱ νοε τοποοτε άεΙ:ιτιοο το, οσε Πο νεΠο

_ Βεοεἀἰέὶὶοοἰε τοοοοε πάρετε. Νεοοε οποιο

58οοταε νοΙοοττιτἱε οοΙττετ ί:οΜε Με το πω

οειΡτετἰο οοίττο Μοτο Ρετετρετε. Οο1ἰίΪαεο..

τετο Με οοιοἱ τοτε οτ Ρἱ&οτΪοοἱ τοΙΜοτοτ,

ὸἐΙἰτςεοτἰοιο οιοοετο :ιὸοἱΒεετἱε. Μοίττετο

ι:οτοττετο Ρτεοτ:τί'εοο1 τεειοἰίἱνἱ ο: ι:οτειτο δ;

.Ρετ Πττετοε , Βεοἰ8οεοοε ροΠἱεἰτιιε εΙτ Γε

τοότοτιτιο. Αάτοοοεοάοε ττοοεο νΜετοτρω

ιοἱΠῖοοἰε Κα. 5ειΙοτει οποτε: οοίττο οοτοτοε.

δετὶοἱτοοε νεοετοοτΙΠοοε ττειτττοοε ο νεο: £ωωι- ωτἰίΙῇω°_ Ρ[οτ·ωπω: ΒΧ ΠΟΠΗ)

οοΡττἱε ετετοἰτἰε . ΠΒοΜεττοτεε οσε Ι). Ηἰε- Β

τοογιοοτο άε ΒοΙοεο ώ Ετετοο οτοοἱοο το·

οιονΜε, τοοΙτοτο Πεετ εκεοίτιοτειο τοο1τοιο

οοο τεοἰτεοτετο . εοὶ ετἱτιτο τοετοτ!ειτοοε , το:

Μο: τοπ ττε αυτ Γεττοετε οΙτττι ρτα:Γοιοετετ ,

Γετνειοόα: οπο 8: νἰττιο‹Π Γεειοε!ειΙΙ ἔτιιτἰει.

Ρττεοοἰτ Γε τειοόεοι οΒίεοοεοτειο , 8ττ αετο

τοοε ουτε ἰοῇοοκἰτοοε τοώετ. Νοίττ ίειοε οοο

εοοὸἰτἰοοε ἀοτοἱοοτο Μἰτ: Μειοτοτο ὸἱτοἰΓε

τοπιο:: οΓοι1ε π! τεἀἰτοτο οοΒ:τοτο. 5τ οοἰεὶ

Μοτο Γετιιτά:ιΙοτοπτ ιοοΙἰτἱ νεΠε :τα τεοτοτε

οοἱτοτιὰνεττετἱε τ οάοιοοεΒο Μοτο εκ τοε ,

8: Ρτνττεὶροε οτειοόειοτε Μἰ οοτοτοε οοΠετο,

οε αυτ ἰτε το Ετετοοτο ίἱοε οοοτε αυτ Γεττοε..

το ειοάεο.τ. νο.Ιε ἰο Ποτοἰοο , 8ο ρΜ::ιττοιοτ

οε8οτἱοτο, εοτο τετορείὶἰνοτο πο, τοετοο

τἰα Ιιειοε[οε. Ρεοοοἰτιε οεεεΜιττοε τοεεοτο

εοονε!ιοτε εοτειοο , Π ῇονετΞτ Πειτε. Μοτοπ

ττττ νι. Κα!. ]οΙοτε.

Ο δ

78. Ισπ)τ. ό· Κα. στη! τω!. τω. ΙΙΙ.

Ο

ιοοοειΡτετἱο Μ!. ΪοΙἰἱ.
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πο εοτοοετο.

.ΐἰπτἰίὶ.τ ατἔτιΜτπτἰ.

ΜοτοΠοε Μ. Φοτοετειτἱο ΓοΙοτετο. '

Ι)οΙετοοε τεΜτοιο οοίττοτο εΙἰοοοο..

Μο Ρττττετ Ιοτεοτἰοοετο οοίϊτττιοτ τΙττΐεττττ

δωτοετοτττοε οποιοοε εοοττοοο τοοοετε Βε

οεὰἰ&ἰοοὶε ττεεερτο τω! νοε τεοιωτε. Σετὶ το:

ἱτορΙἰεἱττι ο: τονοΙοτει τετοτιοετεοτ οεΒοτἱττ.

Μοτο , τοεΙἰοε είε ῆοἀἱεονὶοτοε ττιοτἰΓΡετ

τειοοτειτἱ , ατομο σο. ε:τρεΜτε , φωτο Μ Μο

' όεοοο τε8τετΙτ. Νεεοτἰοτο εοτεεείἶοτἰ.τ οοΙτττ

τοο.τοτε , εττόο , τεττοἱοοοἰτοτ. Μετοιοοε :τά

Με οοο ἰοεἰόἰτ το Μοτο” οοίττειε , Ιἱεετ Γώ

Ιτεἰτε οε εΗ-ιιτςἰειτ ί-:ιτοΒὶιοοε. Ετετϋτοτεε τω.

Πο Πιο οοἱοοε τεοετοοτ . ετ οτ Μἰε ειπε μο

< ίεδΗοοετο οοίττατο Γατἰείἰειτ εοτο.τοοε. Ηοτοἰ-°

οοτο οοΠτοτοτο οτ Μοἱοοἰ:ι οεΒοτἱοτο ετρε

ὁιτιεοΡἰοτοεΑ,8ς (Με ἀεΒἱτο εΙειοόεοόοτο

Γρετιιοτοσ- νοΙοιοο; οικω οτ ίττττετ-οΜε

· Ι τ)



Μ, . Α Μ Β Με ε τι εμμιεεΕΒ.·τι τ. εινα τε Μ

ι

'ςιι:ι Β:_ειειιεο. ἱΙΙετιιιιι Ρετ τιιιτιε ?ειιιιιιΙιιτιι.·ιιοε Α Β >Μ9ξει ΜΘΡώω ΜΜετεωω ΒτοΙἰιτἰιοτ

`

ίετιιτιι ιιιιετΑτ , ειιιἰε ιιεεείΩιτι:ι Γιιιιε_¦,_8ε,1?εοἐ ΐιιει;ιτε..εΡε @πειτε εεριιιιμε, @ευρω ειιιειε

ἑαυτό , ειιοει ευριτιιιιε ΕιώΙε ιιιιρεεεειιιέιιιιε

ΤΡεττιετιιιε. ΜιιΙε:ι τεΙιΒιειιτειιοίεμε ιιεἔοεἰε

ειιιοειάιε Γιιρετνειιιιιτιε ., ειπε εΠ-ιι€ετε;ειιιε

όιΙΐεττε που ροΠ”ιιτιιιιε. ε:οΠιιΔιωω Ξιι Ι)ο-·

ιιιιιιο ριιιιειε ὁἰεΒιιε οιιιι&α ετιιιιίιεεειάει.8ειε

-ιιε ςιιοιιἰιιτιι Γεεεετιιἰειιε πιει ρεειιιιιιε ΠΜ ...ι

ιιιεΐΤετιι σει” είΤε Με . ιιιιτειτιιιιε Ρετ Πιετιιιιι

Ρετειςτἱιιεεἱοιιὶε εισίετιε ΠοιιιιιιΞειιιιι ια::

:ειι Ροί”ειι!;ιειοιιετιι ειιιιιιι Μετα: εειιειιτιι. Εεε:

Ρεειιιιιιιετι Ρεριιε ειφεεΗτε νιάεΒιειιτ όιΓΡειι

Ειβι5.

Με ειιιιἰειιμεινετει , ε!οΙιιιτιιιε ΠΙιιιιι ετιιιιΓεεεβ .

[επι επι: τιιιιιιειαεει ει: πιοιιιεο.'ιιείετιι.. Νειέο

εἱο. ιτιειτιιιιιι. ςοιιιπιειιόο ω. Μο.ιιτιιιιι πο·

Βετιεει: εαπ, εισαι νεειιτειι1ειρδ, νΞεεε Σπάτα:

ΗΜ ω;ιωεω μια». , 8: πο. εεΊιειΒε ἰτιεετἰτιι,

ιιε__8ε :ι€Βεο ρεαιιιιο., δε ει. ιιοΒἱε Ιειιιόεε ρετ

κ:ιτιετε·ιιιετιτο ρ_οΠιε. νειΙε ιιι Ποιιιιιιο. Πο..

ἐετιει:ε ει; ιιοίττο ιιιοτιιιίεετΙο πι. ει” ]ιι!.

 

_ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΧνΙΙΙ.~
ε ε

ϋ - επι ειιιιιιιειιι.

Βεβαιω.»· &εωέωυπ α? Με3ΜΜ, α'ερεΜεπ

έα Δωσε: δέί·υι-Μα:Με, έιναι ·ιωτίέ.τ στ·

ΑΦΜῇιἐ πεἔωἐἰ.ε , τι: υιΜεσπίσ Μ αυισέ..

“ὅ” Ηίστοφω ό: Ρ-τασ.

' ΜΒτοΠιιε Μ. εειτιιετετὶο Γειιιιεετιι. _
τ Αεεεβἰιιιἰιε ίεειειιεει Ιιοιιιἰιιιιιιι Μ»

ΐετοι·ιιιτι πιτ: Μοἰοιια , ιι: ιΙΙοτιιιιι. ΡτοΓΡιει

ροΠιε με Με ειιιιιτιειιιτι Ποιιιιιιιιι άοιιιιτε

άΙειιεειιτ. €ειιΓιιΙεο ιιιιεειιι ;ι.ειιΜΙΠιιιο 8:

οΡεἰιιιο Με ΡΙὶἰΙἰΡΡοιιεΙὶτο Ιιειτιιττι τετιιιιι

ΡεεΜΙΠιιιε ._ ρΙεθιιἰε ΉΒΙ οι: εεΙετἰιιε φοτ

ιΖωιβε$-9,0%3έ πέσεϊΕτιε -ΑΒΒετεω .διΙιεει

@πεις ΡετάιευΦ.ι1οιτιἱιιεειι εειιετε Με μή

(ιιιιιιιε , ιιε.ευΒιεε:ιιιιιιε τ 8: ΗΜ; .ειεετιἱεἱειιι

ἱτιιριιιιιμιτιι .τεΙ=ιιιεμιετε , ιιιιιιι ε!Τεε ιιΙάι.ιά ι

ειιειπι..]ξεειιειιιιιι @τε ετἑιιιἰιιἰΒιιε, Ιειιειιιε

ρτοεεεξετε.ειένεεΠιειΠιιιτι άι: ιιιτε ω.ιιιωμ

ιιιιιε ..ζ δε βια @τιμ τειιιεάισι λ ιι: ειο!Η , Μ»
βετιε εεεπιιιιρε Γιζιε ,.ιιεςιιε ωιιιω ιιι τειιιιι ¦

ιιιιιιιιιιτΝεεει Ρωτώ. Μιεειτιιιιε ειεεειοτιειτι

ρετ?ξτιιττειιι Κ. Βιε1ειιάιιιιι Μι ιιιετιιιΙιετιο

@ια ει: 13- Ηἱετοιιγιτιο ΓαιρΒιιι πο· Β Μ: , [Με φαω εΠϊειιειιευτ ἱΠἰΗ σοιιιρε-.

τειιιιιιιιι Γειτάιεε , σε ροΙετιιοάιιπι εκειτιιιιειμ

ει ετιιιιε εεεεεε 0ιΙεειιι ετεε Λεω Με πω»

@εεε ειεεεΠε απ, σε Ηειιεο (εσειιιετιιιιι Με

. Κ (ειιτιάειΙοτιιιτι ςιιἱρρἱειιιι Τειεεε_ρωω8,εειμ τετν=ιΙΙο εΙυΓενιιιιι οροττετ Με;τειιιοπικι φ

ει” που Πε. Αιιιτιοιιιιι ετειει·ειιι Κ. διετα πι.

άεπι :ιάιτιοιιεΗε , ιιε ετεε ει: ιΠιε εΠ8ειε
τ Εεε ειιοξΗ ιιιειΒἱε , 22 8εΠ:ει ιιιιιιιιτἱ Ιιοπιιιιιε

ιιοτἱιιε, ειιιιειιιε ιιοΙετιε @παταω ΐιιιιιτΞΒιιε,

ειιιιιιινιε ΙιεετιεΗΠιπε νειιειιτοειιαιι άιι!ιιτ6.

Πεετενιιιιιιε ΠΠ ιιοιι επιτεετε,8ι πε, Η Πι απ,

Ιιιιιι ‹1ιιἰὶἰειτι ειΓεειιάετιε, εεΐιι€ιεε πωπω εφε

Πτειε , π! εεττοτειιι άε!ιιιιιιιετιεΕιιιιι εεεεεο

(ζ τιιτιι. (ζιιτιι ΐ:-τεετε ιιοίετο Β. ιιΠιιΙ εεἱιιιιιε

μπεστ νετΒει ειπα ΙιειΒιιΞε, δ; @οικω τετο

ια ιιοἔιἰε. ΝοΠ;ι ειπε Πιετά Γειιεειιτιει τιοίιτει ,

τι: Γει11εεε ε.ιιτεοε ε. ιιιιτεε ,ςιιω ετιιε ρω

Μάτια , Βιιεειιτιιιε αεεἱΡετεε κι ιι_οΒιε.. Ρεεἱε

Με ιιε απ: εοιιίεἰειιιιιιι οτόιιιί άεϋιεοι·ετιι .. ω

ειιιοει ιιιιιιιιιιε ιιάτιιιίι , πε Δω» @Η οε:ι:ειίιο

ιιιαΙιετιειιιάι. Ρ·οίειιΙ:ιε εεΙειιΙιιτιι.ροιιἰ τιιειο-.

Με θα, οιιιιιείειιε ΐετιιιε ειιιἱ Ειιιιιιε Γεο

ειιιιιε , Μ εεε όεΒετε ειιιειιιιιιιιιε, ιιοΒἱΓειιιε

εει:ιτιι ΡΙιιεεε. δεό ἰιι ιιο(ττο τιιοιιιιίι:εεΐο Έσω

τἱε-Βοειιΐ ροτιειιόιιιιι ΠΠ ω.ΙειιΙιιιιι εειιίεό ,

πιει πω: πω ω” ειπε Γιιἱ Με εΙΤε νιάε:ιειιτ.

ειιτιιιιΐ σε εετιιεάίιιιιι ειεΠιιΕεειάιιιιι ιιε !ιο- Και ιιε ?εεε ό.εετενιιιιιιε ἱΠιιε: απο ιιάάιιεε
= ο

τιιιιιεε ἰΡΙὶ Μετα εοτινοε:ιτο εοιιίὶΙἱο , τιιιο

.Μεσα , νει πιο. ιωεω ΕΜ ιιεΞΙἰοτιι άεεει·- _

ιι:ιειε , ιιιτετ τα Νικ! Πε , εποε! ΓιιΙειτιιιιιι αει

ειε ροτείεειει ἰἱιἰειιε Γεπιείετι εειιιροτε ρεεε

Με ΓοΙἱειιτιι τενοεεειιτ :κι ειιεἱειιιιιιτι πιο·

. Δω , ιιε ΐεἱΙιεεε κι. ΠΜ” ίιιιΒιιΙιε Τε:: ιιιειι->

Πιιιε ΓοΙνειιιε , Εεεε αστε ειιιιτιιιιιιι€εΗτιιιιιιι

ειιιτιιιτει ΓοΙεε:ιτιε , ειναι εεε ρτἰιιιιι ΙΙ:ιειιε:.· .

` ε: ιιι ίεεειιε!ει ΡαΒὶιιιι εοτιίΒιε , εοι·τερειε ρο

Ωειι ᾶιιειιεἱε ; δξ Βιειι!ε:ιεε ροεεΠειεἱ ρτπίεἰεει,

ειεἰΒειιεΙἱ ει ιιιειιιοτπειε ΙιοττιἰιιἰΒιιε ΙἰΒτειε Με.

οι!Ιεεεειεςιιε ρτἱοτεττι εοΡϊ:ιιιι , 86 ρτιείειιεετιι

τε ιιοειΓειιιιι , Η ειΙἰεετ ιιοΙιιετἰε, Ρετ νἰτιι ,_.

ιιε τιιετιιἱιιετἱε :ιΙιςιιιιιιάο εοιιάίειοιιιε Γιικε

δ: Γειρετε ἱιιεἱΡἰιιε ε:ιτιόειιι , ειιιι Βιι&ετιιιε ἀε

Πριε. Μ.. εειιεειε αμκ! εε. ΟΠΠ εεειιΡιιε ειέ

εΙετΞε, εισεεεΓειτιι εε , ει: ιιΙἰειιιοε ει: ΕιτιιιΙΞε

ιιιιἰ Με ειρειοτεχιιάάιιεεε εεειιιιι ,ρετο.εοε ει!.

ιιιἰιιἰίεετἱιιιιι ἱίὶιιὸ. . . . . · ..

Σ). Ηἱετοιιγιιιο Μο ςιιἱά ἴετἱρΓετἰε ω.

ιιιιιάνετει , ΜΒ Μετα ρειείειειιεοε πω ειπω

πω Πεεετἰε, ΡειειιἱεεΒἰε ειιιτι εεττιετιειιειε Γιιιε._

Ουτε ιιε Μειιι·ιιε ιιὶἰειιιἱτι ε:Ιο.ιιι ιιιοΙἰειειιτ:

φωτ! Η ω, ΠΒιιἰΒεειΒὶε τιοι.ιιε. ΙειίΗειιι,τιικιιι

Μοριιιιιι ., 88 !ιοττιΙτιιιττι Βέτετιιτιι. Πιιο Μ.» Ε ειιιτι ιιινετιε Ι)ειιε , οιιιιιετιι εἀΙιὶΒετε.τΙΙΙἰ

εεε , ιιε όικίιιιιιε , ω: Με ίεειτιιτιι , νεΙ ΡΙιιτιι

εε @απο -τιεοετιιιιιιε , νεΙ ιιιιι1ετι Πωσ! απ! _

πιω , ιιιιεεειιιεςιιε εοειεἰτιιιο ει! ιιοε , ειπε Π·

Με εοειδτειιυ.ιιτιιι ειιτειΒιτιιιιε δ Ροιίειιἱιιεἱε εμπι

τιωτ νἱτἱε ΗΜ εε ειαιιιιιιιειιε , 8: οτεΙειιεετιι

ΒιιΒειιιιι: εφτιίίτιιιαιιάι. Η Με ιιεἱΙΙἱιιιε 8; .

ιερειΠιιτιε. Ποιά νἰΓιιιιι εΐε ιιιιιἱεο ειοθεσ, ει!

ποσά τοιι(εςιιειι·όιιιιι οΡειιι ΡοΙΙἱεεειιε Γιιιιιιι,

Ιιεεε ΐιιτειιιιι18 ετιιιιι εἱνἱεεεἰε ΝονειιινἱτεΙΙε

ειιειαιεωε ορειιιιε ό·ιΓροΠειιε εΡε , 8: ριιτατιιε

εεε ει. εεεειάιι ι1ιέι2 εεειττιιι:.

Η

Βειιεἱειτιι εἱτειι τεριιτιιεἱοειετιι άοιιιιιε ιο Γεώ.

τἱεεΙἰ 8: ιιιιιεεεἱε!ἱ ιεἀἱθεὶο. Με”, οτο , ιιε

εεερειιιιι Ρετιιε:ιειιτ οριιε, εε&ειειιιε τιιοιιιιΠε

τἱἰ νεΙ άειιιιο εοοΡετἰειτιειιτ,νεΙ εεεεε ειι:ιτιεο

σοττιτιιοτὶἱιιε θεά ροτείε , τεΓετεἰιιειειιτ , πε

@μια Με εοττιιπιριιειειιτ ρετιἰειιε, φα εεδι:ο

τιιιτι ΐιιΠ:ιιιετιε ιιιοΙετιι. Αττικ ἱτι εεεετιε τιπο

ειιιε εε ιτε. νἱεἰΙιιτιεετ Ιιειειε , ιιε 86 ει Βεο δέ α

ιιοΒἱε ετοιιιετετι 8τιιειαειι ροΠιε. Ηοτεειτε

οτιιτιεε ι ιιε ρετίὶίὶετιε ιιι βοιιο ορετε; τω»

Βιιιιε εει·εε επι ιΠοε ίονειιτ ό: ιιιιετιαε ραετιε

Η

.ο
ι



η ειρειίια , 86 επι Γιριροειιι: :πιιρε: :ιαειπιι

ιι: ειιιιιιιι:ι ω:: ρεειεειι: 3 ε ρεπε , α: ει: 1:

πια: ,ο Γε 86 ιειιιιεριιι:ε: 8ειιρ:ιπτ. @και :ιι

ραριιιει Με:: ιρΓε ειιοειιιε'Γεε νι:ιεε: , πε

:μια Γαρ:ιριετ Γ:εατιι:, ειιιεπινι: ιιι:επειιπια:

εε::ε:ιοιιε: Γαε: ρε: πο: :ιαοειιιειιιΓεατετε ;

- πε απ:: εριιιι ιιιιιιιιιιια:ιιεετιι περιιρεπτιεε

ορποιιιι , ιι ιιιιιιτειιιτε·ιωιαι:αιι·ειω :ε
ιιπ:1αε:επια: ,ι εεεαε ' ροτιιιιπιι:ιπι οι:: :πεἔι:

ιτ:ιρο::επτ επ: εοπιπιο:ιαπι ει:: :ιεε:ι:πεπ.

ειπα. ο ο ·

. ρ ρ τ .φ

·νεπε:εριιεπι ρεε:ειτι πιειιιιι Ηιε:οπνιπαπι °

ει:: ι):εεε ορο::ερι: πο:ετι εοπειιια:π επι:

απο, 86 πεεειΓε ε:ιε :ιε Γοειετει:ε ει:: εε πι::

εειΓετιι: Γαπιτιριι: ρ:ονι:ιει·ε , :ιιιε Γατιιπιιι:

ροπειΓειι :παταω εοπειιιο ρ:ει:ριιιι: , 86 ποπ

:ιαρι:επια: ιιιιιπι νειιε α: ρ:οΓιειΓεεεα:. ιἱεΓ

ροπΓα:π τε:πεπ ερ ειιι: Γεπέιιτετε ρ:ειειιοιε
ι πιο: ι :Με ιπ· ρει·τεπι εε:ιι: ποπ ιιιιπιπιεπι Δ

αΠ-ω-πω'ποΙι:ει·απι. Ειππ ει: εεεεω: Γ:·ετεο:' Γιεο (ιΒιιΑππο παιιιιιεε: , εΓΓε:ειι: ιιιιιτπ °

ειιρε:ε ποριΓεαπι εοιιοειιιι ιιιιιιι: :ει ετε:ιε , ι
επ.: .

ποίι:ο: ε:επιι:ε: Γεια:ερι: ει: πιο. Μιιιτε ια.
ιιιε: οεεα::ιιπε , ι απ:: ιιιιιεπειιιπτ επιπιιι:π

ποίιι·απι εα:ι: νειιε. :ια ι)οτιιιπιι: ειιιαεο:
απ· , α:"Γρει·επιιι: ,ι επι ε:ιεπι εοπ::ε :1ιιειπ

:πε:.ειιια:°,:ιι:ιεΞ: πειιοτιε ποίι:ε. Η ει:ρετει

@σεαπ:: 3: ° εαοειιιιειιιιε ει:ρε:ιπιαι·. Τα

- ιιοριΓεαιιι ιερο:ε , ιωιωεωιιιο , εαπ:: τε:

πι:: 86 ω:: Γοιιιειταειιπε εε πιετιι επαι

ο·τι1ω,τιΒῖ ιιιιιιιιιε:ιαπι επτα, ξεια:ε οπιπε:

ε πιο: 86Γ:ετ:ε: ποι'::ο:. $ειαεεε :ε Ηιε:ο

τι πντιια:Γρετε: επι ιιιεεαιιι°ειι. °νειε ια Ποε°

πιιπο. Τι:ιειιια: ει: ποίι::ο.:ποπείιε:ιο ::ν.

ι:ει.Αα8αΡτι. ° μ

 

·ει>ι:ΤοεΑ_ΧΧ:Χ..

; ' ειι Μ. εειιιε:ε:ιαπι. .

Όιυπρι:22α: μια! ε πω!ε·ι.·ε/2.:ή: αεήι:.

τ Μρι·οίιιι: Μ. εετπε:ε:ισ Γειιι:ειιι.

·· Τα:: ε:ιπιοιιιππ ιιιιιιτιο μια:: (α

πια: )- ροιιααειιι Με νεπιπια: , ταεπι Γειιι

εε: ιιιιειίιιοπεπι Με: :::ενιΠιπιε εεεΓειιι ,
ι ερ ιιι::ιαι οιιε:απτ ρεεεπι , 86 Γεειιιιειι: Απ:

νετε Γεωρε: εοπΓαενεταιι:; Ν:: ιπιιιιιιιι ΕΠ:

επιπι δεινετο:ι: ποιιτι Γειι:επειε :ιιεεπει::

:Η ρα:πηθωΕΙια.: Μέι: Μέσι:: , Με: πεζει:

]Γε'αίω ΜΜΜπι.: ψ”. Με Γ:εεε: ιπ επι: νετ.

ιι ρε:ιρα: Γειιειο εεεΓα:π ι 86 αυτι: ιιίιιρα: ρε

: :ιεαιοιιΓοαε εοπ:ιιιιιιοπιρα: Με:: νιοιετα:π.

ει:: ιιοε επαφή ιιοίιι: ιπνιιιιε, επι ριι: εο

πε:ιριι: 86 Γειιειριι: αερα: Γεπιρε: ιπνιιιιτ ,

8: ιεετι: ποΡ::ι: πω: πιιΓεε:ε εοπε:α: πι.

$ε:ι Βιετιε: Βεο ,επι οιιιπιε ρεπειιιΓροπιτ , Ε

δζ ε: Γεια:επι ποίι::επι εοπνε:ει: ρε:ιεαιε,

:πειιΓοαειιοιι:ι: αειτα: ρεπε. Με ιιιε εεΓα: Ε

ται:: , α: Γρε:ο , αε ει·ειιο, 86 εε:τε εοπιιιιο,

ιπε:ειπεπταπι 86 ρ:ορε:ςε:ιο ::ο::ρτο:ιιπι πο

ιι:ο:ιιτπ. Το εατεπι, Γτετε: εε:ιίι·ιπιε , εαπ

Γοιε:ιεαριπιιι: , επι νικ εοπΓοιε:ιοιιεπι ω

ιεπι ιριι ειιπιι:ει:πα:. ιιεε εαεεπι ετιιιιρεε:

οιιιιιεπι :ιιιιΒεπι:ιειπ ει:ρε ειι:επι ταετπ , 86

πο: Γεειε: εε:ειο:ε: , :1ιιοιιειιι ια ιιετα Π: ,

ο

Μ· · ° ιεΪιει: τοι:Ανι: τινι:: πι:: το ε ε:

Α ποιι:ει:ι:ιιιε ορε:π ιιι ειαιρα: αρα: εΠενι

ω:: , ιτπριοτε: , ειπε ιιρεπειιιιι:ιε ειιιιιίι:ε

Γεειεπιιι:. νεΙε:ε τε ειιριιιια: , Γτε:ετ, 86 ρω

ιπεοιαιπιτετε :πε ι)ειιιιι οι·επια: ιιιεςιτε:. Ε::

ποίι:ο ιιιοπειι:ει·ιο ι?οπ:ι:-ροπι ιι. Οδιορ:ι:.

_ ' - Η

 

Π: ι> ι : τ οι .ιι Χ“ΧΧ_

:αι :ιοπιιπιιιιι Μ.

Ε.ι·εια2: β σ! |ε·ωυ:ε'α.είε @στο ιεριι/πιιιιί:

ρ #8:: ει:: επέπειρι.: 6'εταπίπ _. ξ . φ

Βετο: Απιρ:οιιιι: Πιπέρι: Εεπιει:ιαιειιιι:

Ε:επιι ιιια:ιιι: ρ:ιο: , 86ε.νειιε:εριιι

Γεια:: ποιιτο :ιοιιιιπο Μ. Γειαεετπ ιπ πω::

πιο 86 ραπ:: εε:ιτε:ι: εΓιεθειιπι. ` 'ιΙ.ε8ιπια: ρ:οιι:ι:πε ιι:εε:ε: ειιε:, τωρα:

εοπιιιιαιπ ποιι:ιιιιι ρ:ορε:ι νι:ο ρε:ιπεἔπιΦ

πε:ιαε ει: Γοιαπι , νεται:: 86 Γιιιεπι απ:: ε:

περι: ρερειΓει·ι. Μι:απι ιπ πιοιιιιπι πω:

πια: , εποε ιιιε νι: :επειι: ιιαπιιιι:εεεπι

ποίι:ειι'ι εεπ:ι σε:11:, αι: ω:: ρ:εεειριιε 86

Γιιπιπιε, (παιιε επιπι ριεπο: Γε::πε οεειι:

τοτε: εοι·:ιετο νι:ο , :ιαειιι ιιρε:ο:αιιι ειιαἐ

εε:ιο ορτιπιε , ) ποίι:α:π νει εκριο:ε:ε Γεω

Γαπι νει εοπαιιιιπι Γε:ιαι ποπ :ιειιι€πεται·.

(ὶαι‹ιπι: Γεειε α! ρι·οΓεξιο ιπαιταπι :ε:ιοπε

πω: , ειιεπ:ιο παεα οπιπε: πεεειιι:ιι-`

ειιπι: ιιιιο: Γαο: ποίι:ο: Γεεε:ιιιια: , ιαΓ:1ιιο

περι: ιπ ει:: ε:ιαεεπ:ιι: νιιιιιιεετιιπιι: , εε

ρε: π: ρεᾶο:ε ριεπο ροπεε πάει , επι:: πρι: -

ει·επια: ε:ι ε:ιπι :απ εοπειιιδιατε Γιι%ζε:ιε

πιιι:. @ιιοε εατεπι ιιιιειιι ιπ ρερτιΓιιισ τειιε4

:ο πο: απε εαπι ιιιι: ρ:ἱπειριριι: εαρι: > ε:: ι'

_ _ εο:ιεπι ειι`εξιιι ρ:οιιιε. 5ειι :ειριεπε ιιονι:ε: °

'86 ε εοπιιιταειοπιριι: ιιοιι::ι: ιιιιιιριι:ε , πω”.

ει:ι ιιοε Γεει: Γεεπιο:ε:. 8ειι πεπιιε ρατειιιιι:

πεεειΓε:ιαπι ιιοε πο: νειατι νιπειιιο ειπε::

Χαι , 86 εο 8ια:ιπο·:1αειι Γο::ιιι: ιι::πει·ι πο

ιι:ειιι επιιει:ιετπ , :με :κι Γαιιι:παπι ριεπε ει:

ε:ενι: , :πει:ιιιιε ειπα , α: Γαρ:ε ιιι::ιιιιιι: ,

ιιιιιο: ειιι: ρτιπειρι: οπιπε: ποιι::ι ια:ι: :ρεεε _

ι'ιιιια:. Α:ιειε ειιιο:ι Γοιεπ:, α: εατιιό, ε: Η:

ειιιΓπιοιιι πιαπιιΓειιιε οπο:: ε ΓαΓεερεο:ιρα:

ρτο ειαειι:ετε 86εοιιιιι:ιοπε Γαει 86 ιρΓι ειιιεπι

Ποια: :επιιε: , τα ιιιειια: ιι:ιιι, ειιιιρρε :μπι

86 ρ:ενι απ: ειιεποεοπιιτιπΒιιπα: 8 86 Ρετ

εαπιε: νει ει:ιεαε: απ:ιε Γαρρε:ιιεε:ε μια:

πια: , ιπιπιτπε ιιερειπιι:“,8:ενιπαε ε: ιιιε: -

ιπορἱε ρ:ιπιιπια:. να:: :ιαπιιεπι α: ε: :ε _

ιιεε Γεπ:επειε ποιι:ε, ε τεπιειι ιπ Γαε θ. πο(

ιιεε ροιιαιεειοπε ρεεε:: , ειπε Γο::ε Βοποι'

πιειπ ::ιεειι:ε ρ:ορε:ε:επο: ορο:τερι: , Η ιπ-_

τετεΓΓε ιριι ποπ ροεε:ι:πα:, ειρι νιεε: ποΓι:ε:ξ

ιπιιιπριπια: , α: ριιειιετπ ποίι:ο ποιιιιπε ε:

σ Γεε:ο Γοπεε ιενε: , πε ιπ ιιοε :ιαοιιαε :ιείιξ

ειε:ιι: Γαι: εειιιιιΓε νι:ιεεπια:. Τε::ε: επιπι

πο: 86 εΓρετι:ε: εα:ιι ,Ι 86 ι:ιπε:ι: Πισω::

να:: ιπ Βοτπιπο , 86 (ιετε::ιο ει:: πο: εεε::

πιεπειε , Ρετ:αιπαιιε 86 Ε:επειΓραια :επεσε

π:
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|159 ~ ΑΜΒιιτιειι οΑΜΑτοοτεΝειε Με

Μοτο εΕΐεθτο ΓεΙοτε.° Εκ ποΡττο πιοπείτει·ιο Α πιοιεετ3- ΓοΙετἰο διιτοτοε , 8ε Με ποΠ;τε ε;

ἱρίἰοε οοεὸἱεπτιε τεεἱὸἰτοτοε νοτε-τοε Βοι.ηἙοοτἱε-Βοπτ :απο Νονειποτἰε. ι

 

ετιετπἀτε ΧΧΧτ

εάΚοοιοεΙάοτπ οτιοτετιι δ. Βεττιἰεοἰ.

Έταπτέ/2°εω μπειτε Η πιο: ἰπ#Ι:εεπεζιιύ›.

Κετετ Αιτιοτοίιοε ρτιοτ-ΐεπέτετ ΏειτιεΙ

' όοΙεπΠε Ετετπἰ , διο. νεπετεΒιΙἱ ττεττἱ

τιοΙτι·ο Κοτοοε!ό.ο ΡτὶοτἰΓετιᾶὶ Βειιιιεπι, Βι
-Ιοτειπ οι Ποοιιπο. Α η

ίδιοι ε νεπετεοἰΙἱ ττεττε ποί'τι·ο ΓεΙΓεἱτε

τετ οοο! εΒετεε ,ΐοίριτεπι τε Ιεττοε Μινι ε

αυτι νετο άε τετοιΙΞε τοε ρει·εοπτει·ετ, βε

τι·επι τοοτο τοοπετ:Ιιιιπι δε Ροετοο1 Μα11°ο

, ·ὶπ :οτι είΐε Γοειετετε εοΒοον1 τ 8ο ειιιτάεπι

ΡΙιιτεε τεεοττι είΐε τΙοετπ £εττε τιοΠετ θεο!

τεε τποπεΡτετἱἰ τοι , πετοιεοοετο ιοίτιιτπ Ρο

' τεηττιοε ; νετοπι Ιεἱει ΗΠοε Ιοεο, ροετοπε πιο

οεε!ιοτιι εεε τε εόοεετἰ εοπνεπἰεπτἰοε ττο.

·ειτοοε. Μιττιοιοε _ιτεοοε ΐτετετπιτετι τοτε

@οοε οοετοττι Έτεοε1Γεοπι εεε τε ετἱ Ιστοί-εί

η ίιοπεπι , τοτο οροττοποπι σεπί·εοτε, :ποιοτ

τειιτΙοπι , τοκοι νιΒΠεπτοε τοπ τιιιειι'τε Ροΐ

πιιτιο. @το Γειιε οποιο ἰπ οιττοτε Γεπότετ εε.

τἰτετἱε ἱπμτπιὅἱττιοε , οτ τε ΒεπΞεπε ΓοίειΡιεττ

δεοπιπἱ εετιτετιε ωιτειο ί·-ονεετ , δε τιοετοοε

πεεείἶετἰε ἴοΒπιἰπἰΡττετ, ἰπ τ:οιοε τει πάσο

ε” ποΡττεε ρετεπτεεΙιττετεε τπεπο οτοοτοτ

Γετἱρτεε, δ£ Μπι ποΡττἰ ἰιπρτεΜοπε :ποιο

εεε , οι εόΗε ποίττιε τεωίττετήιιώτποε. Το

εοτετπ , ΕΠ ο, Ιιοττεπιοτ οι Ποιπιπο , οτ ω»

πἱτἰε Ρετεεε ποίττιε , πεττοε τἰε Πιο Ιειιι Και

άετπρτοτιε ιοΒο εοΙΙοιπ τεοτεε εκεοτετε;

(αἱ ἰτε τε τιεοεεε τ οτ ε Ποπιιπ·ο εοἱ πάεΙε

Γετνἰτοτἱε ρεπΓοιτι όεεεε, πιετεεοεπι εττετἰ

Β πεπι ο: ε ποΒἱε Ρετεἰρειτε.ΡοΙῖἱε επετίτειοΙεο»

όσο. Βετοπτι οι ποίττο ιποπείὶετὶο Ροπτἱε..

Βοπἰ ιιοτιἰε Ο&οοτιε , ειιπο Βοοιιπι Με

εεεεΧΧΧιτι. ιωιο. Μ. .- -:

τ εΡιετοτΑ.ἄΧΧΗτ

οτι ε'εεοΒοιτι Ρτἰοτετιι ΐ.ιοδτε: Μεσοι: εΙε Απ: -

ΒεΙῖε.

η Π

"Οτο ρι·ισκετ £ωπε!ε'ε!Επέ ΒοπωΙεππ: Με

τοπ:Μέετ , που» εμε· επε?ε:·Ζωιν του·

Σοπιοε εί·τε&ιοπε εοιππιεπόεπιοε. Απτε οπι- ,.6Μ Μέ α)”ηβ"Μη2.η ι . η
πιο οτ πΗιιΙ ΠΠ άεεΙΤε Ρετἰει°ἱε εκ Με ειπε η η η η ο η η 7 τη

νει εάοΙοε πεεείΤετιοε , νεΙ εε! πιοι·εε Βοποε Με Ατποτοβοε Μιὰ:: (:ετοεΙάοΙεπ.. ,

ρετοιίτ:επόοε , νε! ετ! ετοἀὶτἱοπετιι εοοΐε-_

ο οειιόεοι οροτεοπε ρτεενἰτἱετἰε τοι εοτετπ,

2τετετ , ποπ ιτιοττο ἰρί-οπι > νετοιτι ό: πιοπε

Πετὶοπι οπιπε ιτε' εοπιοιεποετοοε , οτ πιει

Με εεττε -ε!ΐεότο ποπ ΡοΠιτποε.° Ωορἱπιοεἶ,

· Βοεπτἱο μ·οδειΓεετποτ ετΙ οοε , τΙοοά Μετά

οττεΠὶε ετἱτ , οτπτιιε ιτε ἰτινεπὶι·ε ειΓΡοίιτε,

οτ τεοιιιεΓεετε ΐριτιτι1εοιειιε ἰπ νοοἰε ΡοΠἱτ.

νοε οι Ποιπιπο Σ ΐτετει: , δέ τε οι Πει πειτε

εετετεε , ροετοοιοοε ἱΡτιιπι Εεε εοπιτπεποε

ιτοττι Ιιτιοεεε. Ε:: ιιοΒ:το ττιοπε`ίτεετἰο Ροπτιε- °

“Η τ Βοπἰ τιοτιιε Οδτοοτιε.

 

ΕΡΙ$ΤΟ ΕΑ ΧΧΧΙΙ.

ετὶ οοιπποτπ- ΑοΒοίτιτιοτπ ττιοπεεποοι.

“Ε” ω' τπυπιπΐστἰεω Ρε!ἰἰ:-Ο‹ι/ἰ›·Ε ή πινω.:
|επτε. ” ο

` Βετετ Απιοτοίἱοε Μιά:: ΏεπιεΙειοϊεπε

Ήε ετειπἱ ρτἱοτ τ νετιετεΒἰΙἰ Ρεττὶ επεο

τὶοοιἶπο ]εεοτιο ρτιοτἰ ἴεπότα Μετἰετ τὶε Απε ε.

ο·

8εΙιε, ΓεΙοτειπ οι Ποτπἰτιοὁεἴεπἑτα εετἱτετὶε -,

εδεδτιιτπ.η η η

Ιτιιοπότἰ οοΒἱε ειπε τεΒἱτπἱπἱε>η πιεπτεοι

τιοίττει:ι Ρετρετοἰε εε€ἱτετἱοπἱΒοε ΡιιΙΓετ, 8; τ

πε οοἱττ οτπιττεπιοε εκ Ιιἰε ουτε εε! Ιεοοεπι

τω, ετ εά πάτα τεΙἰἑἱοπἰε ρεττιπεπτ Με

ετεπιεπτε., ιοεἱ ἰπτεοτἱοιιε ίοΙΙιείτετ. νηε- .

τοοι οτιοε Ειιιιιιετιεθ ποϊττιε ἰτπΡοίἱτοι1ι :Με .

τἰετποοι τεειΙιοε τετοποε , ο ττεττοιτι εθεω

τοοι , οτάιπιε οτ:εΙετοτοοι ειιιοΙΞο πἱτἰτποτ ,

ειοἱ εοπιροττετιτ οοε ποΒἰΓεοπι τιιοΙείτξΠὶ.

ποιοι Γετεἰτιετπ. Ετ ειιιοπιειτι οοἱοοε ρταίεπ

τεε εεε είε ποπ ροποιτιοε , πεεεΙΤετιο ττο.

ττἰοοε ποί`ττΞε εΒΓεπτἱοιιε ρεττετττ ποίττἱ οπε

τιε ἰιτιρεττἱιποτ-. Με ἱτεοοε ετ! ενιτειιόε οοε:
ΡοίΤειιτ νετἱίὶτπὶΙἰτετ οτίτι Γεεπτὶνεὶε>νἱεεε πο

Ιττεε οι Με άοοιτεκετ Ρει·τε εοιποοττΙπποε,

οτ Η εοπτἱπἔετετ νειιετεοἰΙετπ [οοτετο πο.

δε Ετεπιὶ μια· , νεπετεοιΠ Βετο πω - Μοτο ριτιοτεκπ (ῖειπεΙὸοΙἱπἱ άεηΒοποπιεετ

τοτε οτειιτιετνοτιπ οτ Γεπιο τετι€ετοιπ , οτ εΠ: -πιο άοοιπο ΑοεοΠ:ιπο,ίεΙοτετοιπ Βοπιἰπο

ε: οποσ:: εετἱτετἰε είἶεᾶοτοε

νειιετετοΙιε ίτετετ ποίὶετ μια· πιοπείτε?- Ε

οι Γεπέτετ Μετιετ τὶε ΑπεεΠε τὶε Βοποπἱε ετὶ

' :πε οτοί:ε&τ18 εΠ: , οίτεπτΠτ Ιιττετεε ρτἰοτἱε

_ ωιετι ΜΜΜ: , οοιοοε ΠΠ πε τε ΓιιΓεἰρἱετ '

ΙπΙιἰΒετ , εε Ρετ οι οτενὶτ οτ τε εΠο οι Ιοεο

Ροπετετποε. Νοε Ξ8ἱτοτ ε1οιοοε ἱπεΠε εεΙοε

τεδτἱτοὁἰο-ἰε όεοετ, πε τιοἱά εοπττε οτάιπεπι

πετ ΓοΙΙιεἰτε εοεεπτεε , τιοἰ οι κάποτε Γεοδττε

οοεὸιεπτἱετυρτετεἰρἰτιιοε , οτ τε εε ποθ:τοπι °

πεοοείτετιοπι νεΙΙἰε-εεΙττὶ ούτε κιτ. :Εεε ε

!εετεεοτιοπε ρτπΓετιτἰοπι ττεπείετεε; εοοετι

ποιο: τποοείτετιἰ , ειιι ει! ρτείετιε πιοιιεεΙιιε

πετοτε τποττεΙἰοοι,νἰτε εκεεάει·ε , ετὶ εεοτε

Ιεττι ρτοτιποε ρτιοι·εττι ἰΒἱ εοδτοτἱτετε πο·

Με εοπίτἰτοεε εοπι , τιοι άιΓει·ετιοπι τοτε εε!

Μ τεεοπεο ιε1οπεοε εΠε νιάεοιτοι·. Νοε ε..

πἱπι εΙε6τιοπεπι Μπι: τοεπι , Η οτ Ρτει:Γοιπο

:οοε ίεεοοόοοι [)εοοι ετἰτ, Ητπιετπ εε τετεττι

Ιιεοἱτοτι Γοιποε. Πι εοιοε τει Ποσο Με πο

Ρτι·εε Ρετεπτεε Ιἱττετεε πιεπο ΡτορτΞε ἴετἰρτεε,

86 ίἱ8ἰΙΙἱ ποίττἰ ἰιπΡτεΙΙῖοπε οιοπιτεε, οι εέτΞε_ .

π·οΡττἱε @πιοο ιιιΠιπποε. Πετοπι οι τιοΠ:το

πιοοείτετιο Ἐοπτἱε-Βοτιἱ τοπικ 0&οοτιε Μ, . '

εεεειαετιιι. ποιο. κι.
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- ο 2ο Ροττιιιπ Ρτἱοτοιμ, (ζοἑηειΙἀιιΙἱώω τ..
1

Το :οι - · .
' βπεί?ατι/ατοπθ% .Ε

. Κατα· Αιτιοτοίἱιιε Γοπέτει: Όπωο.ΙάιιΙοοε

Μ Ετοπιἰ Ρτἰοτ , νοιὶοτοϋὶΠ Ποτά πο

το Ροττο Ρτἰοι·ἰ αιττιοΙοοΙΜ , ΓειΙοτοιιι ίπ

Ώοιπἱπο 8ο Βιιοοτατ οοτἱτοτἱο ειτΐοᾶιἰΜ.” '“

Κοτι:Ητ τιοΒἰε νοοοτοΒἱΙἰ8 ί:τατοτ οοΒοτ·

.οποιο Ιοτοτ-; ἔτοτοτιιἱτοτοω τυοΉιΊοοτιὲοΙιἰ

ίοΙοτἰο άοίΗτιιτοιω ΠΜ ΞιῇιπυτἰΙΤο , οτ π! το

τυπικο οκ ΡοοτΙο ττιοτιο.οΜε ὶποίττἰε οάάιιοοἐ

τα. Νοε οοουο νοτἰ5 :Με πάιίιοοιιιο Εστω

ΙἘἰε πιοτοπι Βοτοτο οκ ὶπίἙἱτιπο 11οΡττο @'19

ΡΞ.οτιτοε , ΠΠ τποποιο!ιοπι Απότοοπι οΠΐετπ1Ή

πιω , ω:: Γοτιοέτιιτὶ 8ο Ϊο!οτἰ0 δε ΕΜΗ Β101%

μια» ΕΠ οπου @σε απο, στ δε ριιοτἰτὶειτο

οκοοΙΤοτἰτ , ορτοΐοιιο Ιειοοτὶ Π: , οῇι1ε ὶτοπι

ἱτιἔοοἱἰ , ιιτ Η ΜΜΜ: οτιιἀἰτοτοτο , ονοίὶιτιιο

ἱο βοοιιω νἰτυιο τιιοτὶτο Γροτο.τί ροΠἰτ. Ειιπι

ἱτοοιιο τοτε όἰΙοέὶἰοτιἰ ἰτ:ι οοιτπιποοάο , το Πο

ωοπέτοαΜ Μ28.ω,ωϊ21° ωἰιτἑττίξζοτἰο ι)ζέρ3

-ο;Μοοτοι. ΑτιιοΜ Μο. ν

υ

ι 4`Ϊι

Α Με οοιιΙ:οιε τονοοοτο ρτὶοἱρἱττἱἱ1τ , έιττ1ιοο ειἀ

τ::τΙοΠΙο. , ατοτοἱουο Ρ:τίτοτήε Ιι11281ι1οτη ἰΠω

νοοτο.τιι οικω βπιροτιοτο Ιιοττιοτἰο , 8ο Μ στη.

ἱοτονοΙιοτο. Το, Ηειτοι· , οιιοπι ἰτι Ποτιπἰτιο

ὁἰΙἱἔἱοιιιε ρ!ιιτΞιοιιω , οιΙΐοθ:ιι ρττοοἰριιο οπο.

°Ηοωτιο, π:: το ετά οσο οιιοπιμ1τωιω οοπίο

πιο , :ΠΕΠ ποσά οσο ἱτινοηττιτω άοτιππ , ω.

Μ! αιΓροτιιτο , ΔΗΜ ροΠ:τοτοοοιτοό. 11011 οο

απο: ΪοτΕῷἱΪἶ8 8ο ὁὶἴρἱἰοοοτ τω.. Ιηνοηίοοϋ

ἰτηυπτο , οπωοτ1ΙΠοιοτο τω εκατο 6Ι1ιπο ,

ἀἱΒτιἱτοτο ροττοαι , φοτο οτ Ι16οτιτοτ νὶόοει$ ,

βεξοωειτο οττοιο Η ΜΙΒ τ:οπιροΙΜιτΞε. Ιτετοοη

ίἰ‹ὶο οσοι τΙο πιο. νοΙπτιτοτο ἰτι πω ρττοΓιιωο

Β οΙμτΞωοτιμ _Υοοἱοε ἰτατμιο , τοκοι· , οι Ποιο!

ὶτι οτἰο τττιότοτο ροΙΠαπιε ο ουὶἀπειτο :Μ ο.

εοτιτ!τιω Ετ , οιιάνο ΜΜΜ τότε: οοϋΒοοάοετ

ἱο ουο απο Ιειιιάο νἰνοτο , ε: ηιιοοἱ τοΠοιιιιτο

οττοτἰε οΠ: απο Ιοιιόο οοοΓιιιπιπατο μοΠὶε.

(Ξοτοἱε τι: πιιιτιάειτιο 8ο Μάτια ὸἰΙοΒειτιτιιτ

οτηηἰει , ΠΠιἱΙτμιο Πτ ΓοΙἰάιιπι , ΜΗ! ΙἙοΒἰΙΦ

Μ: τοοιιε Ιιιιττιοτιἰε. ΜΜΜ οοττο ΙἙυΙτἱτΞοἱΒΞ

βΒοτο ΓΡοω τ ιιοἱ ὸἰιπἰιιε τηοτοτἰ ποπ Ροδο

Λο εττοττω. ττοοεί:οτοοάοε οτιἰπιικ , ιιτ οιιἰ

ὶττιωοττοΙἱε οίὶ οοικΗτιιο , :ττοτποτιιω τοκι1ιτι

@το 8ο ιοτοτικο ΙΞιΙιιτἱε, 8ο τοπιροτοΙἰε οι1οςιιο Ο πποττιοτἰο 8ο οοΒἰτ2τἰο11ο μΓοειτοι·. ΠΜ νοτο

οοοοβτειτο , δ£ οτιιτὶἰτἰοτιἰε τἰΜ ἰιήυπ&ππι

ωοιοἰοοτἰε οιιτοτυ. Το εικοσι , μποτ οοτΠΠ.

1116: , Ιιοττοτ οτομο·οτο _ ιιτ τοΙἱοιΙιιπι :οτειτἰε

πιο ἰτιἱτἱο ,Έ Βοοιιιτι , ο: ρτοἱττοτ Σ ΗΜ: ,

οοοἴοπτὶτο Ηιοὶοε ; Πο νοτο οιΙΞοιιΞά οοΕεεω

νοΙ ποοΗΒοιπα ἴοττοΠἰε οοτιττειέτυπι οΙ`τ , Δε.

Με» Πάτοι: οπἰπι , ροτοτ νοοοτοοὶΙἱε , τϋοο

Βοπιἱτιἱ , ρι·προτατοηυο ιωΡωα ω! @ουδ

@Μπιτ εάνο11τι1ιτ1. Ρ:ιο ἱἔἰτιιι· , οτειττιιιε , οι:

το τοτοτυ Οοο ὸονονοοε , ἱΙΙἰοιινο ΓοΙἰ νοοοτο

Πιιάοοε , ἱπ οτήιι5 ΡειιιΙο Ρο!! ρι·οΙἰοἱΓοοτἰε

οοουτΠιτο. Με οοτἰτοτἰε οπο” Γοτἱρίὶτηικ

σ:ΠΙοξΗοτή το:: , οοουο οωβἰἔττοιιε τ1τιἰη @απο

5ο @Και ρω το ΓοΙΙϊοίτιτάο. Νοε οιπιτι το

ἀἰΙἰἔἱπιιιε ,”τύ:ιπκ1ιιο Γοι1οέτιποπτι ροτ οτηιήο

οοιπΓοΙοτἱ οιιΡἰτοιιε. δοτιο Π @τω @Η ει

11οε ροτοίτ , οιιοο Μή ετοτιιτο ίοτοτυιο τ ,

Ρτεοοἱρο Βσπο. Ιἱτἱτιοἱ:ι. ντιΙο το Ποιοτοο

]εου. Ε:: τιοίττο"ττιοηοΙ`τοι·ἱο Ερητξ5-βοΠἱ.
που. ΟᾶοΒτἱε."Ι“'

  

Ει>τοΤοι.Α ΧΧΧντ~

;ιά ΠεοΠουπι ωοιπιο!ιιιτοτ

.άά/ἐ πτηήΜπι 6πωω Μ «πωπω.

Κατα· ΑτοΒτοίἰιιε @μέτα Ποτοει!άιιΙοο.

Πο Ετοπιἱ ρτἰοτ, νοποτοΒἰΙἰ Ι·-τοτττ ποίττο

ΠεοΠιπο πιοτπιτ:Βο , ΐειΙυτοω ω Βοιωτια

Νοτι ΡοΙΤιιωπε ω: ίοττο Βτονἰτοτ ο Παοκ

οοτἱΠὶτοο ο φα! το το οτἀἰτιἰε 2ο τοΙἰἔἰο.

πιο οοΙτα 8τοπύσ νοΙιιτΞ οκτοττοΠ1 σοὶ οι;

[οοτ(τιτοΐο ΐ2οοιιΙΜυπι άοι1Μσιιε νἰνοτο , εετ

τἰε τοί-οτοτιτἰΒοε ιπ1τιτ1ἰε $ δ: απώτατο νοτιο

τοΒἰΙἰ Γτειττο πορττο ρτἰοτο, σωμα οοττο οσοι

όο!οτο ΠοΗ:1°ο ἀἰὸἰοἰττιιιε. Ετοιιοοἰοω οκ οΒ

ῆοϋ τιοίττἱ ἀοΒἰτ0 οττειτιτοε οι €το8ο ονοε , δ:

:Μο ὶπ ροω1ο1οω Μοτο Ποσο: , «ο τοποἰο

Β

ιτιοπιοτ τὶἰἔτιΞτοτΙε Ποτ , 8ο τοττοπο ἀοἴρἰοοτο

8: ἰπνἰίἱΒἱΙἱ_ο οϊοροτἰτ , @Με @το ΙειΒοτ οΙτ.

Ροίτοο οικω οοΗίΐο νἰτἱει νἰττιιτιπτι ειδο&υ ο:

οτοοτο οτοροτἰτυιιε , οττιοἱο ΠιιιττειοίΗει το

Ιοτειτιι ,'_ἰττιττιο 8οιιόοηε ειπί111υε , οτ Ια σωστο

ίιιΕ οοτὶτἰἰτοτἱέ Μπουτικ , ΡΙιιτα οτἰοιπ ρειτί

8ο[τἰτ. Οτιπήει Ιοπἰα 8ο ΡΙειοἱιὶει, ττοτιουΕΙΙεω

ουο οοηΓΒἰο3τιιτ οωιπἰο.,ΝΙΙιἱΙ ττΠτο , ΜΝ!

το8το.τιιι·ο ο ιιιΜΙ ΜΗ τΙιιΙοο :το Γυονο ρΙοτιιποο

ουο νοΙιιρτε.τξε οετΙοίΗε οοουττἰτ. νἰτιτὶἰοο

τω” , ομιεείο , Μάο τιοίττειιτι ἀἰ8πἰτοτοπι ,

οΙονοτἰΓοιιο τοπιάοιη ο τοττει οιιἰπιἱε , ΡΙοοοτο

οτοειτοτἰ οοίττο ροτ Βοοει φοτο νο! ὶτι Γατο

θΙι1το οι1ατοπιι1ε. Ρο1τ2τι15 οίτ ρἰζΠὶιτιυε μποτ:

Ροτοτιίο ειΕΓοδδ.τιι ἴιιΓοἰροτο οτ! (ο τοοοιιπτοε.

Ετ οιιἰά ὸἰοοιτι ίὶιἴοἰροτο ο ἰρἴο οετΙοίΗε ρειτοι2

το οοτινἰνἰιιττι ΜΜΜ: ειτοἰοοε ἰι1νὶτατ. νὶτἰο5

ιτιοτοτἱοτη ιιΒοτοοι , Γοτ! ρτοΙἰκἱτοτο τύπο;

_ οοΜΒοοάο ορΞΠεοΙο οίτ,ιιο_οοΠάοτοτ ιποτὶττπι.

ΥειΙο. ΒΧ ισοίττο πιοτιειίτοτἰο Ροτπἱ5-Βοπἰ ,

ηοτι. ΟδτοΒτἱε. ο? ..; . ·

 

εΡιετοοΑ ΧΧΧον_τ.
ἐπὶ Ο, ωοοειοΙ1ιιω. μ

19ο :φΜέτικ ω·ωΜσωπ ·&οποτικ Η οἰκω:-ἱ:

βπτυστευι. - ω”

·ο · μ '

ο ΜΒτοβιιε ςἱ._ιὶ1οιιπ£&ο;ί_οΙοτοττιἱππιω;; 8ο Ιοτοε ειά νΞττιτττε ίτι18οτο απο

ΒοτιοάτέΠοιιο Πιτ:οοίΐοε. -

να [ΚΜ-ΗΜ ο ΕΠ., 13011 ίιιοοοπίοτο ΗΜ ,

2Π.111θ ἰι1ὸξΒτιο ἔοττο,οτ1ιιὶ·ί`ρο Μα φωτο τΙο μ»

ΞοόοΙο.τιμ εοποοροτοπι οπο· οὺΓρἰοἰ.ο :των

@Μέ τι1ΗΜ 10Π8,θ Εταίττοτυπι ὶιποΙΗτΒοτ Μὶο

Β·ὶοι1ἰτιιτὶο το οποιο. ροΠτοοετ Ροπο..ττωοϋπς

απο τοροοτο Γροε οτοπἰε Μοτο. Με ἀοἔἰοἰτ· Εοτ-›

Με Μο τοΙὶεἰοιιἰτ 8ο 4019: 10ο, ΦωνιτΜ

η



το οΜιιιιοειτ οΑΜΑτσοτιεοειε το

 

Δ

οσποἱΠοτο οτιοοοτοπι , τοο ιοΠοτοτο ε ἱπ το- Α νοτο ὶπνἰοΙοτο οοοοοἱοτἱτο , οτα τοπιοπ

ροτοπι Ιοποπι ροτιοιιΠΓσΙνιτοτ. δοΙΠοιτιιοσ

οινιοι έξιτιιιιιοτοε τοο ίτοοἰοοιποίοισ οπο ρο

έτσ οσνσΙοίΐο νιοοτοτ, οτ ΡΙοτιο σΒΠτοτ Πε

οοἰο τοοοροτὶε , οοἱο ρτστοποε δε. Εκτἰοἱτ

τιἱτοἱτοπι ΗΙο οιεπιτοε των, ποοοο οπιπιοο

νοττἱε οοοπτο.ροττοιιΙσ τοο , οοοπτοτο τοοτπ

ΞΙστιοττι οοΙοοε. νοοοτοε το , ΕΠ , οοιΠιοε ?ο

πιιιΙοτιιτο, στο Γοτνιτο το8ποτο οΙτ. Το ΠΠοε

ίοοτοτιιοπτο τοτοιο; ιΙΠοε τοἰΠτἰοτ τοΓοτιοτιιε

οτ , οοτ το οσποἰοἰτ 8ο τοοοπιἱτ , ·οοιοττΙοτο

οτοονιτ τι:: τοττοτο. Ετ το τοπτε @πιο ἱτιοτο

πιο οστοιἱτοτ , τιοοοο οτ νο! οἱοπιτοτοιο οί”

μα” τοοπι οττσΙΠε στοΙσε τοτττο τοο1τοο

:τοπ οΙοτίΙ:οε οοΠοτο οσπἴτιοδτἰοοε , οοιο σ

.οο!σε ιο τιοτοοτο οτιτοττ ε. Αο οττοττιο ·οτοοο

ἰπιπισττοΠοοσποἱτοε , οοιο Ϊτοοἱ°ΙΞο οι τροτἱ

τοι·ο Γτοτοτιε ε Απ τοο Έστω ΕιΠστ, 8ο το ιτι

ῇοίῖ:ο νοκσ οοΙοτποιο. Πτοιοπι οοιοοτο οιοο

πο οτ το ΐο·ΙΙοτοτ οριτιισ , οτιποπι τποπτἰοο

ΗοιοΓοο τοπιοο τοι οίΕοττο Γοτἰε ὶποἰοἱο ·τ›τοτ

Γοπο ποτονἱ , οπο: το οττο στοιττσ. Το στο ,

ΠΠ οοτἰΙΠιοο , 8ο ροτοτιισ οοοέτο πισποσ ,

οτι τοτροττε ίσπιπσ οιΠ:οΠο, τοοτιιΓοοε,τοοπι

οπο πιο οἱοπἰτοτοτο ντποίοοε , 8ο οι οπτιοοοπι

το οΠοτοε Ποοττοτοπι. Αιοριοδτοτο , ΕΠ , ο.

,οπο Ιοδτισπο Ρτοοἱοτπ. Ητε το οοΠοἰἰε οοοο.

οσπιτοοποοτἰοτοο τοπι ΓορΡΙοκ , οτ Ιἱοοπτἰιιτ

οοίτσοιτοιοτοποοιο. Ατοοο οτ ρΙοπἰοε σπι

οἱο τιονοτιτ Ρο οτοποτισ τοο , οσο το νιοο

τιοπι οι ΠΠε Ροττιποε νοιιοτοοἰιοτο Ι·-τοττοιο

ποίττοπι οΒοοτοτο ΐοποτοτ·Μοτιοτ οτοοοω

οοτ ,ται €οποτοΙο οορἱτο!ιιτιι στοιπιε πσΠ:ττ.

ΝοιΠ ιτοοοο ΠΠ νιτσ οοέτστιτοτιε ο πσοιε :ιο
ιοθ;οιτι οίτ ,- ίΠοο οοοπι ο οοριτοΙο,ιπιπισ ο ίο

το οροΐτσΙἱοο ΓοΠ:οτιοτοτ , οστιθττοονιιοο3 Π

Μ , ποοοο ιπτοποιοιοτ πιοποίτοτἱοτο ττΕΠιτο

Γοτιτλι ΜΜΜ πιο ο ποσο νἰίἱτοτἰ το τοῦτον·

οσπο ΒοποτοΙἰ. (:οτοτοπι Π ?ττιτοτ· ιοί-ο πσΠ:οτ

- νιΠτοτοτοε οσοοοοτοτ , 8ο οοτιτ:ιτιε ιπΙΠτιοτο

Β οΠοοὶο τορτοτιοποοτοτ , οσο νΐοοτοοτ οοτ

οοτιιιττι οτοτο οσο οοτιοοτ. @τοο Π οΠοΒοτοτ·

Ποιοι τοοοΙοτιτοτ ποο νἱνοτο, Ρτιπισ οοΙοοπο

ποο πω πσοιε ιο τοπίτοτ , οτοοπτιιιΓοπο

πιο ιο οοοπτοτπ ΞπΠττο`ὶτοε ΐπιροοιτ,οπΓοτνοο

τοτ νινοτο τ οτ τοτιιοπ οοτοοε οσο οπο οο το

εοΙοτι σοἴοτνοπτἱο ,ποπ νιΠτοτ ιΠο νιΠτοτισ

πο ΒοποτοΠ , τω ΐροοιοΠ οιιτιοοτο , ποοτιο

!ιοΒοτ οοθτοτἰτοτοτο οοοοτποοοὶ οοἱοοτιοτο

Γονοτιοε οονοτίοε Ποιο , οτιοτοποοΓοοο τοο:

οτοτο 8ο ΙιοπιιΙιτοτ“, Π οοιο τ-σττο τοτἰσποοἱ

Πτοτ οοπισποτ. Ετ οτ οσποΙοοοιο ροοοιε, τοο,

οοοπτοπι ιο πιο οίτ, @το ΠΠοε το·οποίτοτιτ ιτι

Ηοτο νσΙο τοττσοτ ΡοΠ:οτο. Ησο σοσιιΙσ ο τοοτο ιιιιτοτο οοπι οκ οοβιτσοιοο τοπι οι:

Ρτεοοστοἱο οετποπτοττοο. 8τοοιοοι οτοτιο- ττπιποοτοτ Ποτ. τοπιπιοποοοοοο Γοτνοτιο.

πιο οοιίοοοοτοτ: οοοπτοτ ίτοοοοπτοε ἰπο2

Ιοπι ο,οτπιτοε τ, 8ο το τποτΠτοτίσπο τοο οκοτ

οοΠ:οτ ἰοτιπ Μ:: οινιποε οοοπι Βσπιἰποε Πε

εοε ποττοτο νοπιτ οι τοτοιο , 8ο νσΙοιτ νοτιο

τοοπτοτ οοοοπτΠ. ΙποοΙοΐοοτ οοἰπιοε οοΙοἰτ,

ΠΠ , οοοιρΙοκοΐοιιο ιισοιΠτοτοτπ οοποιτιοιιιε

ιοε , Μοτο σπιποπι τοπονιοπι , ο.: οο τοτ

το οο οποιοι ονοΙοτ. δσιο τ:ττΙοίΠο ίοριοτ ,

Βοσοοο ἰοτιπτοπε οΗιοιοτιιτ Ποοε. ΙΒ:ο, τι

Η , οποιο ,-οοιο τοο!τοτο τοοιΙιοσ , οΓοοπ

ΠοοοΓοοο το οοτοο το οιΓροοοτο οποιο οι

ποο νοΠο Ιοοτγττι:ιτοτπ. Ι.οοοε , στο , οοΙοο

ίρσπΠ οι: (οσοι-το ιοΡἰτΙιοΙοτοἰοτπ, Βοτποτοι

οπο οοιππιοιιτοτισε ονσΙνο. ΠοΓοιοοΙοε τογι·..

το:: οιΙοότοε του: ἰπτοτ οσοτο τοο οσιοιιιοτοο

τπτ. $ττιποοε ἰΠοτο,ποοοο οΓοοοπι τούτο ροτ

τοιττοε. νοΙο ιο Ποπιιτισ Ιων , 8ο ρτο τοο

στο,οοι ιιοοο`ο Ξπτοτ ροτροτοοε σοοοροτἱσποτ

οποιο τοι σοΠνιίοι οσποιο. Εκ πσίττο πιστιο

ίτοτἱσ Ροπτιε-σσοι ν. τοοε οοοωο.

Εττετοι.Α κκκντι.

οο @οτιποπι πσοἰΙοπι νοοοτοιο.

 

(Ϊσττιπιοποσ οοτοτπ πσΒἰΙἰτοτἰ πιο: νιοτΙΠπι.

ιρΓοτο ποίττοπι πιοποίτοτιοοι , οοσο οορἱ.

τποε πιοΒοσ οοττο οοπι Ρτοοισσρτιτοο οπο.

Ρτιστοπι οοσοοο ἱρΓοπι , οτ οτονιτοττε οοπισ

ποοε , τοοσ. Ποπιἰποε το·Γοτνοτο οΐοποτοτ

ἱοοσΙοπιοτο , νἰτ οπιΡΠΙΠπιο. Εκ πσίττσ πιο
ποίτοτισ Ρστιτο-οσπι. Νσπιτ Νονοτοοι·ἰε.ο

 

ττιετοι;ιτι κκκντιτ.

Λο ΑπεοΙοπι Ρτιστοπι δ. Μοτττιιο:.

Ι>ά22Ιά! τω» φοιτ , τα ·υΜωτ2Μεω οΜα:Σ: οι:

Ου·σετέθο.τ οπο” , πούΖίίτυπ [οττώπἰοω

ΙΙττετο.ν οΜοοοΠσπ·υττξτ , πιο” τω» τω::

οφ ·υψωτε ποοοβεποι ο @ο ρτοο'τοιοι.

Κοτοτ ΑτποτοΠοε Γοτιθ:οτ (:οπιοΙοο!οπ

Πε οτοπο Ροω, νοποτοοιΙι ττοττἱ πο

Ιττο ΑποοΙο Ρτιοτι Γοιιθ:ι Μοτττιιοτ, ΐοιοτοτο

ἱπ Ποπιἰπο δ: Πποοτεο οοτἰτοτιε οο-οδτοπι.

Νοπ ροτοτπ οσπιπιστἰ Γοπιοε , τονοττοπτο

οο ποε νοοοτοσἰΠ ΐτοττο πσίττο ΠιστινΠσ ,

οσο οτοο ιπιοε ἴτοτοτιιἰτοτοπι τιιοτπ οἱ
οιἰοτο ΙΕοί-Ρἱοξοπο ιποπτΙοοοτοτο. @Πο οτιἱτο

5ο”, ,,,°,,,,#θ,.ἰὶ /,;,ωπ Μ"ώ“ ΜΜΜ, # Ε Με τστ ποοἰΙἱοιο Πττοτ:τ το πιο τιποτα οΠοο

/έ:··υτιττποπι ,υτοΜἰΩἱΙ.

Ι ΑΜστοΠοε @οποσ νἰτσ οΙοτἱΙΠτπσ Ποπ

τοπι οιοιτ ρΙοτιπιοπι.

Αοοορι , νἰτ ιιιτιτοο , οσΒἱ!ἱτοτἰε τοο: Πτ

τοτοε οο οΠτο&τι οπο οοσιο , τττοτοΙοτοε οἱ

τοτοιο τοοτο Ιιοπιοπιτοτοτο τοπτο τοπι ίτοοἰσ

οσπιπιοιιοοτο ττιἱΠἰ ττιοποίτοτἱι ποίττἰ δ. Μοτ

τΙιἱττ οπο. Εο οτΠ Γοτπροτ οπτοο. οοσοοο Γοτ

οΙοττιοπτ , οοοπι το ΓοοΠοϊ πσΠο °νἰίἱτοτἰοπἱ

νοποτοοἱΙἱε τ-τοτττε ποίττι οΒοοτιε οο (Ξοτοοτἱ

οπο. Ωοοποσ ἱΙΙο νἰΠτοτο το νσΙοιτ , οσοι

πιἰΠπιοε ΠΠ οτ οκριστοτοτ, οπ σοίοτνοποε

οποιο τἰοἱ ί·-οοτοπτ οοδτστἰτοτο ρτστο&στιε δ:

ΒοποτοΙἱε οποίοι οσπνοπτοε ιπιοτιέτο, οοἱο

τοπιστ οκἰοτοτ οο το ιιο8ΙοκἱΙΤο. @τοο οκ ροτ

το νοτοπι Ποτ , οοπι Αιι€οίΠοοοι οοοΙοΓοοπ

απο τοοποοτιοτο Γοτνοτοε , οτΠ ποο ιο τοο

· ωσπο



Μ!
ΕυιετοιιΑιιοΜ οιπ.. και ,

πιο

ιιιοπιιοοι·ιο , τιπποπ ιπ αρροποιοιο 8ο Γιιιΐτει- Α Γιιτειω , ΐιιίοοιππτςιιιοίωτοι·πἱωτἱ.τιιιτ ηοαΗε

8οποο ,οιιπι ορτιωο ποίΤοε ιο ρτ:ιποτ οπρἱ

ωιι Γοπτοπτι:ιω Βοτι. Νοπ ΡοτοΗ: ιιιοοκ ιιΙ:ι.ζ

τοτο ίιιο..., οπι ιποιιιτοτ οο τω. Νοπ Με Πιο:

8οποτιιΙιε πιοπιιοοτιιτπι ιιιίιωτιο , φαω το·

ίοτνειιππε ποοιε , οι τιιπτιιω ροτΓοπιι: απο.

ΝιοΠοιιο οοο:ιπτ ΡτἱνιΙοἔἱα τποπειθοτιο ω.

οιιΙ&ει. , (μια ποπ Πιο οο οτιν;ιτε ι Γοο οο εο

; _ποτο.Ιι νιίιτιιοοπο Ιοοποπτιιτ..Ατ το ι οοπο

ποιοι , πιωιιιω ΓιιΓριοιοίπε , οι οιιοτιιιιιε .

οοπιπιονιΙΗ τοοειω ποοιΙιτο.τοπι έ, πο το νἱ02

τιιιε νιίιτοι: , ποπ π πιο Γοο ει οοριτπΙο μπο

τιιΙι οοριιι:οιοιιε. Αοοο οι.ιοο ἰπ οι; ποοιΙιιιω Β

Καπο Γο.ιιε ειροιιτοτ , το οι: τιιοωοτιιτο ίτιιττο

ποί!το οποτωιτοτ ίιιιίΐο οοΙοοιιτπω. (Ξτιινιτοτ

ιο δέ ιποιεπιίοωο επΠωιιε. Καπο οοοιιιι: το

οιΒιοί-ιιπι ιιιιι·ιιω , τοΒιιΙατοιπ ρτεοΙειτιιω , οπ

ῇιιἴωοοι ἰπ ίτειττοπι ωοΙοοιθ:ιι ΓιιοοιιΙατιιιω π

(πΓιιττοτο:ιιιτιοιιε , 8ο οσε οιιι οο ποοἰε φτι

πιο οποιοο:ιτι οοοιιοτοπο , Ροτ ωιιτιιειο οιιτιτοτιε

νιποιιΙππι , ίο:ιποει!ιιετο ρτοοτιε :ιο ιιιτειιε2

Ε: οιιιοοω οο τποιτιοτιιι:ο οτειττο οιιοο πονου
Π Δίι-1ιπτο ωειΙοοιᾶο. )ειοιιΙοτπτ > απο ιπτοτπιιοιπ

οϊἰιτιἰπιι , ποοιιο :Με , ποοιιο ε.Ποτιιωτιιιτ Ητ

“ω” πιιποιε ροτιιιωιιε ιιονοττοτο. Αιω

οιιιιπ ιπίοι.9::ιτοπιιιτ οἰεπο οποιοιιτιοπο ιπτοπι

· Ροτειπτἱειω πιο” , ποοιιο πο ἱποτορειτἱοπο

,ριιτοοι:οωπε. Είὶο Πιο ροοοιινοτἱτ , 8ο τυπο ιιτ

τιιιο Με οσωπιιΓοτιτ , οοοιιιΓτι οπιπιοιιε ποί

. Επι πιω πιιοιιφ ιιιι!ποτει δ; νοτοοπποε οο

τοεοτο. 5οο οιοιε ιπιιιτἰειε ειο οο τιοι ιττοεο.τι.

Νοππο οιιοοε.ιιιοιοοω τιιιιω :ιο οιιοπι ταυτ

τοτο ποιοι Γοω-ροι·, ο: οοποιιοτι , τοιποοιιιω

οπο Βιι.ειτοτο 3 Οτ:ιτιιιε Ποπ ἰπ ποιιττειπι ρετ

τοπι Ρτοροπίἰοτ οΙὶ πσΒ:το. Γοπτοπτιιι. Νοπ τι

οι Βινοοιωιιε , ποπ ΠΠ, ἴοο τιιοοιωιιτ,οπιιπ

τιιω ιιινοτιο Ποιο, τοοίοιιο ἱπΓοοιιοωιιτ. Ρετ.

ατο ιτειοιιο τιοι ἰρίἱ , Ριιτοο ππἱωει: οπο, ποοιιο
ο οοπττο. ΐτοικτοπι τιιιιπι πο. οτ;; κοιτα. οι οι·

20°αἔΪἰ0%£ , ιποιιιτ ἴοτἱρτιιτ:ι , μπείτε ἰἰπἔιω ,

μοι/οποιο σωστα:: Μ οποιοι: έύίτ. Με ,ιιτ

οικι , οο“τπωονοτιιπτ πω ιιοτιτοτ, οιιιιιιποιο.

πο ειοωιίΠι ίοπτ οι: ροτίοπει :ποιά Ιοοο οικω

-τοποε. Εωοποιιτο νο! οοτοΙιοπο , 8ο οιιω έτει

ττο πιο τοοι ιπ οτει.τοιω , ποοιιο οο ιπνιοοπι

οοΙοοιιιιπιἰπἰ , πωπω τονοτο Ρ:ιπιιτι ποπ (ιι

· πιω.

.φοιτ ροΠιιο.ίο οο Ρ:ινοπτιπιο ΡοΠ-οΠιοπι

' .. οιιε νοπιιιποοποιε , 8: ἰπ ιπ:ιιοτοω πιοπ:ιοο

. :ιι τιιἱ ιιτἰΙἰτειτοω οοπνοττοποιε ἱποιιΙιιἱιπιιε,

ο Ιιοοπτι:ιτποι.ιο οοοιπιιιε , ι:οωπιιΠο ποεοτιο
ο οοοειτἱ Γοιπ&ι ΗιΡροιμι. ΡτινιΙοειει πω: ρο- Ε

πιο , πο νιΠτιιτο ίποτειΒιιποο ιποπειΠ:οτιιι ροΠιε,

_ ποιοι ΓπροτΠιιιι οιιτεινιωπε , ιποιιΙΒοτο ποιοι

ιππε. @πιο οπἱω ποΓοἰ:ιτ ΡτἰποἰροιΙο ωοπιιΠοέ

τἰιιω ωππιι;ιΙιει Πιο ιιιτο Πιο Ροδο νιίιτιιτο2

(:ιιτ ιιοοπο οοπτ-οττι ποιο ποοιε ποΓοιε,οιιοο

Π ιιιιτιιτιι'ιι τοτιιω @το ττιοιιιτιιτ ο νιίἱτπτο·ιΙΜ

οοοοε ἰπ ωοΙὶιιίοιιοοιτἱΒοτο , ποωιπο τοιο

ΒΒοτο ειιιοοπτο , ιπιωο ιι ποπ ί·οοοτίο , τοιιε
οτιε.ΔΕτ οο οοΙΙοθ;ιο ιτιοοπι οιπ8οποἱε οικο

πω, οοωροΠοτο 2ο ίοΙνοποπω ιιιτο πιο μι..

τω, δε ιπ οσε πε οοτοωροτοπι: οι:οτοοτο οοπ

. Πι. Σοφο. ό· Μπι. απο!. ονΙΜΒ'. τω». ΙΙΙ,

ΠΙ:: Πττοτπιπ τοίΗωοπιιιω ποΡττ:ο Γοπτοπτἰπ.`°

Απο ἱπιοιιο , νἰτιιω ιποιιο, Ποοιιορτο οιιοοειε,

ιιτ πιιΠιιω οο το τπιιιοοἰᾶιιιπ πο ππε Ροτίοι·8_ο

τπτ. Ιποιιο τοΙἰΒἰοί-ιιω 8τιινιτιιτοω , 8ο πι

παω Ιοοο ο: ιποπιιίΕοτιο ποσο τοεοιιοπω κ

::οπιίο. Μοιποπτο ιιπτιοιιιίδωο το ωοπειΡτοτἰο

ρτοΐοδϊυπι : σε τιπειιιιιω ιιιαιριιωι πιο.

τιιτο,πἰοἰΙοιιο ιποιεπππι τιιπτει τοΙἰ8ἱοπο Ροτ

Ροττιιτο ρι·:ι:Γπω:ιε. Μονοιιτ το ί::ιοιοε τονοτοπ.ι

οει ωοπιιοοτιι τω. .Αι:οοιιιίΠ Γροπίοω Ριιοιοο

Γοτν:ιποειτο . 86 τπποπιι οιιιπ ποΙοτἱρἰπ επιτο

οιοπο:ιπι , ποοιιο ιιίοιιιιω οοθοάοτο οοιιΙοε

:ιο οπ οοοοε , οι οτποποιιω οωπἱ.οκ οπο:

ΓοΠιοιτο οιιτιιτο. νικ ιπ·Ποωιπο > ε; οφ)

Πιππι οοωπιοποατιιω πω οιιο.ιτ:ιοοπίοινοι,

ιιτ 86 :πιοο Ποππι 8τοτῖειω , 8ο ειποοιε Μπι..

οοε οτοτποτοτι ποιοε. Εκ ποίὶτο τποπιιΠοτιο

Ροιιτἱε-οοπἱ. Νοπἰε Νονοπιοτιε.

 

ευιε·τοοΑ ΧΧΧιΧ.ὅ

:ιο Απτοπιπω (:οοτιιω ΡΙοπιιιιι νοποτπω,

Νοκ μ/ἐ Αιέριβατιω πακέτα: Μ' πως..

Ο °βετικω ί:: πιευ-/ἱιυι-β: Μοϋωπ , τουιί22Ξ.

Ε

ΑΜοτοΠιιοΑπτοπιο (Μοτο μ) ΡΙοπο

νοποτο , Γιιιιιτοπι. '

Αοοοριιππε , νιτ Ρτιιοοπε , Πττοτει.τ. απο ,

ποοἱε ΑιιΒιιίοιππω- ιιοπιοΓοοπτοω ωσπο

οοιιωἰπτοπτο οοιπωοιιο:ιπτοε , ιοοιιιο Μ..

Ροποἱο ροΠιιοιπτοε > π: οπτπ ιπ πιο τποποιοο

:ιο ιιοἰ ου.οιτιιπι Γπωίιτ , οοπιιοοοΙΙοοετο

πιοο. (Ξτιιτο :ιοοοριιπιιο.:ιοο&πωτιιιιω 3 Η.

οοπτἱΠὶωοοιιο ωοτοω°νοΙιιπτοτἰ πιο: €οτοτο

πιοο ,π ιο πιω τιιτιοπο Ποοτοτ. 5οο οιιοο πο·

Με οιιοιοοτο τιιτιιπι ποπ οιοποοπτο οοποοιβ

ίιτπο ΡοΠοτπιιε. (:οποιτιοποπι ειοιιἰοΓοοπτἱε

ποιο , ιιτ ΐοιΙιοοτ πωοτιιε οι π ωοποιοοτιο Πι

'Μοτο οιιοξοτιτειτο·: οοπττιτ ιΠιιωίι ί·-οι:οτοξ

οι·ο οοποιοιιε οτἱωἱπιι ο ΡΙ:ιοειτοιΙΙι Βιιοοιιω

ίιιοοτιοτιε ιιπιωιιπι : ιιτ ἱπ απο Ιιττοτιε Πιο

Β|οτιο, ειΠοΒοπε Ι:ιοτιοιιΙα οωπἱιι,ιποιρἴιιω οκ.

Ροπιιω ιπίο.τπι:ο. Ε2. οπἰπι οιιιιΒι άουτ Μπο

ποίΗιιε ίΠοειτιιτ , ποιιιιο οι€πιτετιε ποί!τιο οΠ:

Βινοτο νιοοτι οτιωιπιοιιε. @πιο μπαι! :ιτοοιι

οπ οίΕ, πιοτοτιιτ τοπιοτιτπε ιιοπΙοίοοπτιει.ο;

νοτιΠἱωιι οιιίο8:ιτιοπο ριιπιτι , οιιιρρο πιω

πιω οδτοπ:ιτο , τοιω Ιἱοοτο οο Γορτο πωπ

απο οοοοτπι οιιρἱτ , ιωπιο νιιΙτ , οιιπι Βετο

86 Με ιπιπειτι.ιτ £ειιοιιτιιιιι ΠΜ :ιιιποπτιιτ Πω. -

ΕεοπιιΙΙα ιιωτιιιιιττι τατιοπο πι: οιιιοΓοειω , πι:

τονοττιιτιιτ οπο ἱπτοποιι: , φωτ ποοιιο @ο

τι Πιο: , ποοιιο ρο.οι τποπ:ιοοτιι , Πος1ιιο Ιω..

ποτι ποίὶτο οοποιιοἱτ, ιπιπιο ιι ΡοτίΠοιιτ ιπ ω..

οποια: ρτοροίιτο , Πισω οἱεπιι ιιιΓοοιιιιι· ω..

Πιο:ιτιοπο. νοΙιιἰωιιε ἱΠιιω ιπ :Μο πιοπιιΠο

τισ Ιοοιιτο , ιιοί ο: ΕιπέΗΠιωο ΡοΠὶτ ιπ!Ητιιιι

ο; οπο οροτειω οποιοι 6 νοΙιτ , 8ο πο8Ιἰεἱι:

οποιο ωοπἰτἱε ποοτιε. Νἱωἱιιω Γιιιπιι.ο Ιο

ποε, πἱωἰιιπι ι:Ιοπιοπτοε, πιο ιΙΙιιιε οοιιτιιιπ:ι

ω” τιιωοιιι τοΙοτοπιιιε. Οοίοι:το ἱΠιιω πο

(ο) Ιπ ιποιοο ΜιοιειΕΙιε Οιιίτο-Πωιιι.

Κ .

θα



;4_·7 8 ΑΜιιιιοειι οιι.ΜΑτοιιι.ΕΝετε το

Ί

τιιοιισσε 88 εστἱιιε τσουπ , ειτπ:ιιισ π! οιασάισιι- Α οιιι ιιοιι·έτ οτιίστναιατιτσ ι·σειι!ειι:ιε. ΤιιΙἱωω

όσοι :ρτονοτ:σε Γτιμστιοι·ιε Ειιιτιστιο , τιιιἰ Η πισ

@βατ , διοιι στιτ Ριιτισιισ,τσ€στωτφισ Η·

ιειείεισσι·σ δι! άσοιτο 86 ιιοποο· Πιο. τιποτε ιο

τιοωιω. Ε:: ιιοΒ:το ιιιοιι:ΗτσΒο Έοι·ιάτ4Βοώ:

Νοιιιτ·Νονσιτιοιισ.

σι>ιετοι.ιι :το

σιτϊ Ιτισοτιιιιιι ιτιοιιτιόΙιιιιιι.

 

Λϋ·υιοη/ΧεπὶκιΜ/ΞιπἄἰΜι:ΗΜεμο τυπικο

:ΜΗ υιτυπώσ τω» πιέ::ι:.

8τανιτστ Γαΐριστοι·ισιτιρττοτιε , τι οικι- ιΠτει οι·ο

σιιι·ειττι Ποπ. Νατιτισ οπου Γτειτοι·ιιιτειτι τω:

τοιιιιιιιΙΕι ωιω ιιοτιιε νιΠτειτιο τοοιιιιίτσι·ιέ

τω” 8σιιστιιΙιτ, τιιιιρρσςιιιιιιι ΐστνειιιιιτ τισ

Με, ΐσά ρστΓοπε μισή: τ:ιτιτιιιιι, τισ Ξιιοιιἰι.

τσια- τιιι·σειΤσι·νείστ στα ΗΜ Εστω: ιο στο

ΡἰτιιΙσ εσιιστειιι· ιιιιιιιι&ει. ΚσίστιρΠιιιιιε ΠΜ

τιιοτισΙτα,οιιιιιιταιιιι Ιισιιιτ,ιρΓιιιιιςιισ ρτισι·σιιι ,

Μοτο. ειι·8τιιιτιιιε , ατομο κά· σοιισοτάιο.ιτι

στονοσειιιιιιε, 88 αἀ:€ι·τινἰτοτσιτι άιο 86 ΙτειΒιτα

&3Ιοσσ άιΒιιιιιιι. Ρι·εστσι·σα ιιτΙιιιε·οτι: αιτο

τιιτ σιάιιιοιιιιιιιιιιτ Βουιω. στο88 το, ἶτιιτσι· ,

ΑΜΒτοίἱιιε όιΙσότι'ίδιτιο ἔσω πάτο δε· Β σττιιιιιιε ΜΜΜ οπο οιιισιωσι-, ιιτ τσ·σιιιιτσ

σοτιο τοοιιιισΙισ, Ρ.ι!ιιτσιιι.

_ Ρστιίτι·ιιτ τοστ! ιιιοικιΡτστιιιιιι ιιοίτι·ιιτιι Σ.

ΜισΙιειΕΙιτιιιιιΦστσιιι τιι·σσοιινστιτιιτι!ι πιστω

τ:τιο , 86 Μ: νσιισι·οοιΙιε Έτατι·ΐε ιιοίτι·ι @Βιτ

τιε ιιιοιι:ιίτσιι·ι ἱρίἰιιε απο ἱιι οιιΓστναιιτισι το

ΧιιΙ-ει:ἰ τστιτΙιτιιι·ιιιτι Ποιτιἱιιο νοτο τω. Απο·

τσιπ τεστ :ποιο ει: ιιιιιτιισο 8σιιστιιτ Βοιωτοι

Ρσι·ΤιιιιΤιιιιι ,ιιτιτιι!σ όιίζτσάσι·σε , ιιὶιι ἱιιτσι·

ΡειΓσιιετονἰιιτιι Όοιιιἰτιἱσειτιιιιι ΐστττ1τιιε 86 Βατι

` τΙστιτ νσι·ΓειΒοι·ἰει Νοε τιιιἰὶτιιιε ειπἰιιιτιτιιπιἱιικ

στ: τσΗΒιοΕσ Ι·ιιιτιστιε , 86 Μ» ιι: τιιιΙΙιιτ> τισ τσ

Δ οι:Ιοφισιιάά π! ιιιει!ινοΙτε τιιιίτι.ιε Ρτιτσειτ.

Τετιτα σιιιιιι (κατ Γστιιοτιιιτι Βάι οι:οιιθ:ειιτιτι

σΙΤσ , τειιιτιιοιισ ιιιιιιιάιτιει τοτε, ιιτ ιιιιΠι1ε τισ

τι·τι!ισιισ·,στ3εττιίι ιτοΗτ, ροΉτ..ΟΒΓστ:τοιτποιισ

86-ιτισιισσ , πιτ σΙΤσ Ιι:ιιάσειε οιιι τισ-οσε , 86

τρεξω Ψ 86 ΐιιιίι`σ δ! σΙΐσ 86 ?ασ ιιοΒιε ἰρίἱτ

ρσι·Γιιιι πιω. Βάια στ! κι σπιτι απο σΠισ1ο

τιιο , τιιιιι Ποιοι οιιοσιιιισ Βι·:ιτιο , φαι το αἰῶ

8ιιιιιιε ΡΙιΜιιιιιιιι ,86 8ο τικ σοιιίτιιιιτισι ροΙτ.

τιιιιιστ απο , 86 σι·τειιιτσε το σι·τοτσ ὰἱτἰἔστσΩ Πς:επιιιτ ιιοοιε ιτιοΒιιιι. $σἱτσ τ:ιιιριιιιιικοιι τω..

ιιι νι:ιιτι κάτσω όσοσιιιιιε , νοτιε τιΡε Ιἔυσιιτστ

σιιτιιιιιιιιιε , 86 τσ :κι ωωιστω επι ι Με·

σΙιασΙιε ιιιοιιειθτέτιιιιιι Βιιττιιιιιιε , 88 ρω των·

ιισιιτιιο.Ιι Ιοστιιιιιιε , ιτιο.τιάειιιτσε στιτιττιτΞε Πάο

σωΡω ιιιοτιιιιτστἰι σ.ΒΒατι , ιιτ το οσιιιΒιισ

ἴιιἴσἰρἱειτ ,- 86 ΡΙστιο σειτἱτστἱε :ιδ·σδι:ιι , 86 σκ

όσοιτο Πιο 86 σκ πιάστε: οοιιιτιισιιάστιοιισ

τ3ιιοτιιισ Ϊονσο.τ , 88 :οι οιιισειιισ ιισσσΠΞιτισ

οτονιάσαιτ , στ: με: οιτιιιι:ι τατιιοιι:ιιτι Ποιοι

ττ:ι&στ; Πι σιι,ιιε :τι Βάσω 86 σνιτισιιε αίτι

ττιοτιἰιιιιι Με ιιοΐττειε Πττστ:ιε ιτι:ιιιιι ρτορτἰιτ

τωΡω , 86 ΒΒἰΙΙι τιοΠ:τι ιιιιρι·σΙΙιοιισ τοσοι

τετ τσιέιϊττειτἱ ῇιιΠἱιιιιιτἱιι ειδιἱε τιοίττἰε. Πειτιιιιι

ιτι ιιοιττο ιιιοτιαΠ:σι·ιο Ροιιτιε - οσοι., Νοιιιε

ΉονσωΕπιτ τιιιτιο Βοτιιιιιιι στο ο 0036562111.

Μάιθ:. κιτ _ ·

 

ει>ιειιο.τΑ έτι.

στά Ρ. σ.Βικιτσπι τισ (:τιτσσι·ιΒιιο.

Ο

ΜΜετ :Μινι είε Μ: 9πι/ἐτῇ7/ἔ7Ϊ#27ἰστἰ]ἔ2Ι$

· πωΙιω

Κατα· Αττιτιι·οΠιιτ ΐτιιι&εσ οοιιιιιιτιιιΙσιι

- Πε σι·σιτιι μια , νσιιστιιοιΙι ί:τειττι ιιο!ττο

Ε. ειΒιιτιτι ιιιοτιιιίτστιι Βιτιθ:ισ Ματια: τισ (Βιτ

·σστἱΒιιε , ΓιΙτιτσιιι ιιι Βοπιἱτιο 86 Μεσα: σει

»εστω ειδσ8τιιιτι. -

Ναι ροΙΤιιιιιιιτ ιιοιι ωεωι , σποτ! 1111Πε8

τι ΐιτιτσι·ιιιττιτσ πιο μοβ άΞΓοσπιιτιι τουτο τεσσ

Βιιιιιιτ Ηττα” , σπιτι τσι·τσ ιιοιι ἰΒιιοτσε άσ

τιστιιιιιι Βοιωτοι , οπο ΒιιΒιιΙιε τιισοιιτ , Η

ιι Ητ:στιτ , σσι·τιοι·στ Εστι σιιρἰιιιιιτ οπιιιιιιιιι ουκ

κάτσει τσ τω. Αοσσρἰιτιιιτ , νσιιἱσιιτσ οτι ιιο8

ΐι·στι·σ ΜΜΜ , ει·τιιιόσοι Γιττσι·ιιι·ιιιιι ω.

τσιπ , σοπιιιισιιάειιιτιοιιτ “στο Ισι·ιΓοιισ ιιο

ΜΒΜ: Πιιι6Η ΜΙιττιιιιιτ πισω σι·ιιιιιι , τισ

τ:οιιττει ριΜισΒιο Γι» νἱίἱτστιιτ Μι Ιιοτιιιιισ

οιιιτι σἔστἰε τισ ιιοποο Ποσο , ἔιστο οι οσο-ισ

σιιιστιτΙιιτιι σιιι·ειτσε οιττινιτιιιιε.

Ιἰσἰτιιε Πε , οιιιά τρίο μ” οσοτἰτιιτἱιισιτσεστοιι.

Ατινσιιτιιιιι ειιὶ τα” ιιοΐιτι1ιιι , :Η νστἰιι ω.

τιιιιιι τσΓστγαιιιιιε. (Σπιτι τοιιεςιισ τιισπιΒι·σ πιο·

Και, ουκ ΜΒ Πι ριιττἱΒιιε ἱιιίἱτιτισ ΐἱιιιτ. Πτι

τστ τετιιισιι ιιτ «τι σνἱτιιτἱοιιστιι ίϊ:ατιάαιοτιι-ιτι ,

τι ιιιοιιιιΙΙστιο Βιιι6Η Μτιττὶιἰ:σ νἰίἱτειιιτἱο Μ·

και ιιοΙτιιιστιο τ άσιισσ φα νσιιἰειιιιτιιε. Οροι

πισιιόο οι» άσροδτιιιιι ρἰιιιτι , ρεστα: Με.

τ:στ ιιοϊττ°οε , οιιοτήιι Βσι ιτιιισι·σ ἱιιιΒιισιιτΙο8

τισσσριίτιτ 'πωσ ἰιι Ποιιιιιιο , δ: 'πο ΜΑΜ

τω. Εκ ιι°οίτι·ο ιιιοιι:ιΙτσττο Ϊοιιτἱτ-Βοτιἱ. Ναι- _

"ο Νονστιτιστιε.

 

ιιι>°ιετοτιι_›ττιι.

στά ΑιιΒτιΡτἱιιιιιιι τιιοιι:ισιιιιιιι.

Σ'σωωσι·ηπτω έ» άυπιυΜπκΜΜ μάτι ει: α!

πιυπα|Ιστἰπιπ Μπιτ έστω: τϋ:.ι· αετιστινιτω·.

Κατσε ΑπιοτοΒιιτ Ειοθεσ ΠειιτιιιΙάιιΙστιτ

Πε στσιιιἰ μια , νσιισι·ειΒιιι Έι·ειττι ιιο

Ϊτι·ο ΑιιΒιιίτιιιο , Ει!τιτσιτι ιο Ποιιιιιιο 86 Για·
ότε; αιι·ιτοτιτ ιιιΐσέτιιιιιτ Α

· (1ιιοτιιτιιιι σ:: εστω ιιιιιιτίιτ σιιτ·Ιινιωιιτ τσ

σουτ” τσΙἱ8ἱοιιιε ιιοίττα: ΙιοιισΙτετσιτι ιιι μ·

Ε :σωστο οοιιιο σοπιιτιοτ:ιτι , τισ μ:: ιιοίτττιιιι

ιιστὅΙἰ8σιιτἱοιιι ρσισετε, 86 τιιιιιτιστιι τιιει.ιτι Παπ

τστιιιἱτειτ τΙσ ιτιτιιιιΒιιτ ιιοΠ:τΒ , νοΙσιιτσε Η..

ιισιτο: σιττ:σι·σ Δετωπω, 86 σνιι€τιιιάι Ιισσιτι

τω” τοΠσι·σ ,τῶι ιτι νιττιιτσ Μιὰ: οϋσάισιι

τα· , 86 Πιο σιτσοτιιιιιιιιιἰσ:ιτἰοιιἱτ οποσ οτα:

Φωτο , τιιιιιτιι τσ ὶρί·ο Γιι&ο ιιιοτιτι·στσ νο

Ιι.ιτιιιιε , Πιο οιισάιστιε , 86 οποιο σκ ιιιιιισ ρω

ττιΒιιιιιιΙι Γσοστιτσε ιο το τστιιιιιιε ιιι Με Γεώ!»

τις, ιιτ ιιιτι·τι τΙσσσιτι οι” ο ρσι·σσρτιοιισ μα·

Γσιιτιιιιιι , οιιοτιιιιι τω: ρι:ιτιιοτ ρω ρτἰτιιο ,

οΪτὶηιιἱτἰ [σοὶ. ° ,



'ρ'

σ.

Α,

ι-:,.ρ»

-ει·~

τποιιΡΕοιιιιππο α_Ροιοιιιριστιο-τοποιοσ.οΐ

ιβειιιιπιιιε , το:κιτ10ιι€τειιιΡϊβιοπτιοιπτιοπβ

@Πιο , ριιτιτιιιιιε ιποπ,ιιιι8 οι: ιι1Πιοινι>Μ. ο που
· ι ίττιε , 8ο: οιιοοιιιποιιειτοιιιιιίοιιιιιομοιοίοορ

Ντιπ. Λιιοιιπιιι τι:ιπιιι.διο οιιιίιιο τοιιπιποιοοπ

:το το νοιιιτι ι·οιιοιΙοιπ οιοοοιιοπιιιε.οοτιοτι

:οπο ι·οπιοιιιιε ιιιι·ιε.”.ιπ οιιὁιιιιπ εοφ ,Με

· ρ Μπιτ-ι ριιτοπτοε Ιιττοτειιπιιιιιπ ;ριοοτιιι-ι=ι:ιιρρ

πιο, 6ο ειιιιιι ποιοι ιιιιιιιιιιιιιοπο ιιιιιιιιτςιε Διὶ

τα -ιιιιοπιι_Μαιω ιι1ιιιιππε.ιι)ιιτιιπι ιο πο

Β:ι·ο πιοποιτοτιο Ι:οπτιε;ιιοπι. Νοπιε_ Νο

ΜΕιδι '^ .ι · ι' ο 8· .

Ο >4- '

. |,γγ
  

;·ωι-ιι ο τ οι Α» Χι.ιιι.

°ιιεϋποοιω ιιιοειιιιιπι Βοποπιοπίιε οριιι:οτιιι
, =.ιΜι. ι.Δι 7- ι - _' ..

' ι·ιι·ιιιιι·ιαοορι ιΡῇ”ιι.ιττἰΜἰππΙὶσζισ.ηιτἰυπιπ

:ε ω ο ·-: ο σ. Βιυκἰιυιὶ. ο ·:

πω· ι *Θ - 5 . Ηι - ι Μιποωι ]ιιι:οι:ο ιιιι:ειι:ιο Βοιιοιιιοιιιιι

οριίοορι. ο . _ .

,ι 12,είοοπάοιιιπι -ιιιΒιιιιιιοιιιε πιο 1ιττοιιι,

.ιιιιιιιιι:ιε $τονιτοι:_ νοποιειΒιιοπι ιιιιτιοπι ποί- ι

_2°ηπι-ιιωρι·ιοτοπι πιω Βο.ιιιιοπι οιιιοιιιι:ιε,

.ριιιιι ρι·οιΈ&ιιε οτι πιο ιιιοτιι ιιιιτοι· ποΡιοτ ,

οίονοιιπε.ιιττοιιε οοπνοπτιιε ιιοιιιιε πιτιοιιοε
φωτια Και ποιο ιιοτιιιιτ , 8; Γο ιιιιιιΡτο ιικο

...ιιιοι·ιιι τιιο.κιιειιιιτιοπο οοιιοιιοΠ;ιιε· πι. . Πο

,ΡτειιοΒιιι οκ ιπΓτι·ιιπιοιιτιε ιιιιιιιοπιιοιο φορ

' 5 τιΓοιιο ιιοοιιιποπτιε,ιιιιιιπ ει!» το ίιιιο ιιιτιοιιο

..ξιιιίΤο ιιιιιιιιιιΙειιιιιιι , 8οριοιιιοπο οιιιιιετοιιιο Β
` ..ίοι:ι_ριοτοε @οι πιο οποιο ιιιιιιιιοπιοπτο. Νοέ

..πιττΙ)οιιε,οιιι πιο Γοινιτο ιπιιτιτιιι δε ιιιιιοοιο τ

ο

ι

ι ιπιιτιο ιΠιιιιι μιιιΒιιτο ιι·ιιιι:τιι τοιιτοι·ιοιιΠοπο

"ποτάκι , οι -ιισιιτι πςιιιιπι πι , ω Γιιοι

ιιοιιοιιοι·ιιιτ ιονοι·πιπ οπο ,πρι οποιο; ιιιιιιτιπ Ί ,

έοπίοπιξει.Π€τιΙΠ ,πο ιπιπι·ιει ιΠο3 νιπάιοιιτο , Β .. _

ιιοοιιο,ροτιιιιττοιο ,τα ιιιιο οπιιιιιιζιοιοπτιιτ.

Ιτειιιιιο ιιιΙοοεπι ιιτο (ο μια ιιιτιοποίοιιο μια

_ ΐρο&έι: ΈιοΒοιιιπτ ιιιιροτπιιι ποιττιιιιι , ποοιιο

γ,,ιι1τιο Ρτοεοιιιιιτινοτιιιε ιΠιιιιι ΡοτιπἰΓοιιιιιτ.

-Ν,οιι ειρριοιιιιτοτ ριοΕοξ.το , ίι_αιιοΙΤοτ Πο.

ο τιοιιοπιιιιιιπι : ιιιόιοιιιιιιιιιιο οοιιι:ι·:ι. ιιιοπιοο

τιιι:ιιπι ιιιιτι·οπι ποι'τιιιιιι ειιινοι:ιιιιοτιιι.Νονι

ο ίιιιοοτιι:ατοπιο.πιπιι απο , 86 τιιιιιιιτιιπι οειοἐ

οι ιιιιιι1Γπιοιιι οιινιΙΙιιτιοποε , ιπ ριαιι1άιοιιιπι

.οι ιιιιιπιιατιοποιιι ι·ι·ο.τοιιιιο ιπποοοπτιιιι· Ριά

ιι 1ιιιιιιιιε. Νεφωι ιΙΙι ιιιτοιιιιοοιο ,ο πο προοι

τ Ιιιτιοποι·π ρι·οΓοοιιιιτιιι·, οιιοιιι·ιιιιιιιι:ει Γοπτοιι.

ο πιο άεπιπειτπιπιιροττιι ιπιιιοιιε οοπιροτιι Επι·

-ι οοτ πιιιιι ιιοπιεπιτεε.τιιιι,ιιι;οριι€ποτοιοιπ ιπ

= -ιτιτικ πιοοιιιπιοιιο οροι·οιΤοι·πιτι οι; οιιις:ιδ

οι πιω πιο ειοιιοτο ποπ ιιιιιοιΒιιι. ιο οποια"

;..ιιιιιιι τω ιιιιιιιιιιτατοπι ιιοιιιιιιπ ΜΒΜ ,···αι

- ιιοπο ιιιιιιπο ιιιιι:οιιιιιιιιε Γοπιροτ.Υιιιοιπ,ι)ο

Δ

θ*

- Β

πιιιιιιε πιοιιε Βιπδτχ (:ι·ιιοι; , ιιιο.ιιι οοπιιποἔ- -

ο · ·.ι,σ

ι π, -
2 "+1.1 . Χίο ο ιο:

ει.
 

1°επιιοπτε;ποιο ιοοιιπάο·μδιίοιιΕΜιποιοιιο-°Α. - ι ι ι

.ο οι στο και Χι”.
ι Σ ιο ΒιιιτιισΙοιιι:ιέπιπ ιιοΒιιτοπι Απειιιιιι.

Έσω »ιό οι /ι·ιιιικοαιιιω , ·α'ετυπἰυ ό· Απτυπιυ Μυκώι.ι, ?κι

' . έάοβπιπ:.

Κατα ΑιιιΒιοΒιιι Γιιπδι32 ςαιπειιιιιιιοιι?

1 Πε Ει·οπιι Ρι·ιοι·, νοποιειΒιιι παπι ποίιιο

Βιιιτιιοιοιιιεςο πιω .ΑιιοΙιιιιι ,τιιιιτειιιιιι

Βοπιιιιο 8ε @ιδια ωιιιιιι ιιιιοδιέιιιιι,

Μιττιπιιιτ Μπι πι ι:οπι1οιιιιπι._ποίιτιιιπ χ
ιιιιιπιποπτιιιιι ποίιιιιιιιιι ειιιοἀ οιι,ιιιιιι‹ι το ιοἐ

οιιιι:ιτ, ι1ωι πω: ιιιιπο μπειτε πι:ιιιιπιει ιππο

πιιιιιιιοριιι , ποοιιο, ιιιιιιοιιιιιι οιιιιπιιιιτι πι.

πω., ιιιιι @οποιο ιιιιαιιιπιιιι. Το οιο, Πο

το: ου.ιιιιιιιιο ,_ιιιτ,6ο_ιιοΒιιιιιπ (οΙνεε', 8ο ιοῇ.

«ο' ὅ

' .

ούτω ειπιιι οικτοιιτι, οιςιιιο ι:οπιιοποι οπι

ιιι:ι , ο: πιο οιιιιιιτππι οιτιιιιιιοιιε Γοτιο:ιει

Αιιιιιιιιιιιιιε ι.ο.ιιτοπτιιιιιι πιοιι;ιοιιυπι τιιιιιιι

?οι τοιιιΓοοιιιιΤο, πωπω ω” επι ιι

πιο ποπ ιιΒιιιιιο:ινοιιι ιιοιιιιι, κι @κι :πιο

οι πο; ιιιιοοιιοιιτιιττοιιε. ισιτΡιιοςε ΜΗ: ιπ

τοιπροτειιτιο, Εισ.τοτ , δ£ ιιιιοιτιι Ιιπιιιι δ( ιπτ

ιιοιιοξει,, ποοιιο τπιποιι οιιιιιι αποφ. οποιοι;

οιιιε Ε:ιδιιιε ίιτ πιο έ:ιιιιοιοοιο ροΠιιιιιιιε ,Μ

ι;οιιιοιιιιιιτι ιιιιπιοάιοειε ιιοοιιοτι Μάιοπω

τιιπιιιε. Απτοπιιιπι ιτοπι ιιιοπ:ιοιιιιιιι ιὶοιιιιιιιι.

ἐιιιιοιιοιιοοποιο. πιο ·ροιιοιιιιΐο ιιιιι·απιιιι:

ι οι: ποιοπιιιε, Υοτοιτιιιι· πο. ιιιιιιιει ιοιιιτειι_πο

Βιιι.άοιιποιιοπιιι πετ οοοιιίιο, 5ογιιιιοΙΤο πι

ιιιιιοοπιιιε ,ιίοιιιιιιιο ,, ιιοιιιιιιιε.Π 'ιξςιιοιιιβοἐ

ιιιιιιοΐτιιτοι. Ε:: ποι'ιτο πιοπ,ιιιιοτιοιιοπιιοι

ο πΡιο,.ιιι ιιοπτιιιιιι μιττοιπΡι·οιιιοιοιπ €μ1ιπ, .ποσοι κια. Επι. Βοοοιιιοιιι.
«π. ψ _ α

 

ιι οι ι Το ι. κι Χι ν: :κι

`ειιι Έειιι:ιιιιιιιιπι ιιιιιιιιτοιπ Βιιι€οπίοιπ.Φ· ·

6'κιβει!μιι φ%σιω ιαι·ιι--πισκα#;Μέ υπηριοτι

υι%ι'-#ωπικρι, Βο-]ούΜπε μπώ:: »καιει-ι

ν_ Μο ἰπἄῇὶΡἰιπΔτυη τ

-_ Κιιτοι· ΑιπΒιτοίιιιε Γιιπέι:ει: Οιιιιιαιόιιιοπέ

ίιε οποιοι ρι:ιοτ , ιιοποιειιιιιι Επιιιι ιιοβ

τισ Ροτέιιιιιιο ιΒΒιετ Βιιιέοιιιι , πωπω ιιι

Πόιιιιιιο δ; ειπα οιιιιτιιιιε ιιιιοξιοπι. .

· Εκ Μαιο τσιπ ιιιιοξι:ιοπιι ίὶιπιηΪιιᾶιιεἶοοιἐ

ιιοι,ιΡιι€Ρύπω ςιιΡτοΙιςιιιιιιιι πω” ποστ

ιιιιιτοι·ιιιιιι οΙιιιιι ιιιιιι ιποιιιιι εωΡ6 ι;ιιπιιιιι

ιιι·ειτοι·πιτειτ-ι πιά: οπιάιιιιαι ΙΒἰιιἰ.ειΒοπὲΙιιιι·ι π.

ποιοτιιι: , ά Ιιττοιιιε ιι ριοοπτ;ιτοιοιπ ιιι απο·

. ο ,πιο οοπιιιτπτιιπι.[οιιριοιαιτι ,, ιιιωεω

Ε· ιιιιιιιι ιιιιιέωι14ι., 86 ιιιιέΜοι Μάέω- 3βιο-ι

τ ιι:ιπι οπιπι πωπω ποπ οπιοτιιιιιπι , δ: τι

. ιιοΒιι8οιοτοτιιο€2τιιιιιι_, Ι:ι.οοιοε οπιιιοι ποθ
ιιοιιτιιτοε.. ι οιιιιέ τιιιιιοπ οι , νο! βιο

έοιιιιι_ιοοι·ο_,ιιιιιιιπ ιοοιιι·οοοιπιιέπάο οσοι.,

ιτ.πιιιιο. Ε:: ποιτιο ιποπιι.ιιιοι·ιο Ροπτιι-οοπι.-. =ιι====οιπ έθαιδιΠ6ΒΜιιιΡιαΠΕΠΕι[Μ-ιι2ο

ι€ν. ω. Ποι:οπιιιιιε. ο ι .

να

η" (ζ

ι Για .9ιπέιτ. ά· ΗΜ. και!. εποε. Ϊυπἑ. ΠΙ,

οσοι πιο ιιιιιιωιιιιι=== ιιΠιιιω @Η

ποιο :μια ιιιιοιιι ιιοτοιι ιοΙΙιοιιιιιιιιιοπι Μ.
ι. Ροιιιιοιο, εωε Με; οιιαπι ΜΜΜ: (Μισο:

ιιιιιοι. 13ο ρειτοιιι @πιο ιιιιι;τοΙιε·ειιιιιι οΙοοιιι

ι η



π: . οιΑΜΒιιοειι _ε_ΑΜΑιι.ο;οι.οΝειε

ἱὸοοεαεά Με ρει·οοετιάο. ΞοΙΗειτοτο ετεειο

τοτε, 86 φοάετο ιτίφιε ειιὶ ἰτοροττοοἰτοτετο ,

Για! οποιο τιιοάετ:ιτιιτο , 86 οοίετνειοάι ορφ

τιιοει τετομο,το ΙΒο:ιτοπ1 , τἰοιεοτὶοτοοοε είτ,

πε Πιο. το ἰτορτοοἱτοε, 86 πάτο-ε νετεεοο

φωτ 86 ετιιιίΒε τἰεττἰτιιεοτοοι ειδετοτ, ίἱνε

ετἰοπι ΪοττειΠῖε οεεειί'οπι. Ρτοντοεοάοτη ἰ8ἱ

τικ ό.ε ρετίοοει Βτονἰοτε, δέ οοετ Ι.:ιτιοε Ιο

οοι ίεττιτ. Η:ιοεο το! πωπω Ι·ιοδοιοειπ οί!»

τἰΠἱττιιιτιπ :το Με ιιεεοτἱει , ο εποε ποπ οΒ ιδ

τειτ, φιεττι Ϊτοτετοἰτοτι το: οτοἰττοτ ΓοτττιίΠε

που ο,τοοτοτο , ΠἔοΙἱοοτο Γειβεετ Ἑονετιτἰ

ποιο άοόοιο ειοΕπιτετο Γτιοότἰ Ηἱ ροΙγτἱ, οοἰ

τοἱτο οΙΐεθ:ο εοΡἰτ οΒΓεοοι οοἔἰ5. [φοτο

οροττεοἰτ οτ εἰ ἴτοτετοἱτοε τοπ Γοοοεάιτετ

ίο!ειτἰ:ι Πιτοτοιιοι Βοοπ:: τετοοτοοτι , οτ Φο

:που το. Εφη :κι το ρτοτἰοοε τηἱττοττι απο

11εεεΠὶιτὶἰε Ιἰττετἰ5. ΜοοοΡτετἰἰ ἱρίἱοε τιοίττἰ

ῇοτει οτι τιιεοάει Γοοτ , οτ τἱε οτὁὶτιἱε ἔτεοπἱο

πω: ετοιττατοι·. $ετἰΒἱτοι· :ΜΗ άοοοοοπι Π

ἱιιιτι ειιΡετε οτ εΡἱίεοΡοτιιε βετ. @ιοο στο

Ϊετ , οοτι $8οοτειε οιοτιετο ῇιιτἱἴἀἱᾶἰοοεπι δ τ.

τιπετιάειοι οοοἰε. Βετο είΤε άεβετ Γετν:ιτε ω,

τἰοοει ΡτἱνἱΙεΒἱτι ἱονἱοΙοτο. Μοῇοτιιτο φιἱΡρε

οορειει·ιτιο ΓσεΡε Βιείτ , οτ ούτιοτιοοτ εφοσ
οιιε εκεἰἀοτοοε. ' ο Δ

·ΒΙΓρΠεεπτ φα ‹ἱε ]οΙιαοτιε ἰΙΙο οάοΙεΓ

ο εεοτοΙο ΐει·ιΜε , Μοτο ίειΠεετ οσο τεοο_ἰΙΤε

ιοοοἱτει οοίττ:ι 86 ἰοἔτειτιιιι·ι εΙΤε Βεοείἰεὶἱ

στι, 86 οοΠ:τοτ ΒεπενοΙετἶτὶειτ φοτο ΠΠ Γο

ρτοοιοοετ οίτεοεΠιοιιε , 86 το ,ΒΕ απο το·

οιΙΤετ :ιο οσε , οτ απο ειά τοεΙἰοτετο νἰττοτὶε

?το8επτι ετονοεπτετιιοε. ΝοΗ , ττοτει·, οείΠΞ

τι ,ο νετεοτ τιε ποπ Πτ Με εοτιΡτοοε 86τοιοοε Α' Β · 

Ετ18Τ ο ι.°Α ζ Χτνι.το 1οιι:ιοτιεπι τὶε Ι.:ιτ·οτέτιο μοεοτειτοτετη.

ε·

Όσσα Βιετςςτπή1 τποκα/ἰεπἰέ ωί·υτή.τ σεβ

εστω» 6Με!Λυπιπτ :παι:ω·.

ο ΜοτοΠοε ]οΙι:ιοοί τὶε Ι.τινοΒοο. φυτοτο

[Με ΓοΙοτειτι. ,. .

δετἰΡΐετειοι όιιδεἰ τοἱΜ ί(εοιρετ εΠ8ποττοτή·

πιο: Πττετειε , οοἰοοε-ιτιεἔοτἰοιτι Βοτἔεοίἱε

οιοοείτοτΞι οκι8·τιο ἰοτεητἱοτιε- εοτοοπεοάο...

και εοοττει εΡἰί-εοΡοτιι €ειίτεΙΙοι1οπι οεειι

ρο.τιτεοι @το Μάιο τοειτοοπι. Ετ ιτιοιὶο

Β Μεττ1τωειο Γετἰοο, δ6 οτο φιτιοτει Πεετ ω

Ποοτἱτι , οτι και τιοΡττειτο 86 φοίτιίβτοοττι απο

Γεω τοεοι·ἱε , πε Ρειττοοο τἰείὶἱτοτει , Πεοτ τι

Ποε εοοτἱξἰτ , οτιτοιτοτ οετ:οΓοΙο , 86 Ρετ πιο·

8Ιἰἔετιτἱοττι οοίττοτο οοιιττο.τ οοοτΙ τι Ροπή

Εεε Γοτοπιο ἰτορεττειτοτο φοτο Ποτ , οτ Γεἰ- .

Ιἱεετ ροΡτ οποιοι εκττετοοοι ο ΚοτοοτηοοεοΓε

ετιτἀἱιπιΙ_Ϊ ΐεπιτεοτΞειπτ, οι ρτΠΗοιιοι ΙΙ:ιτοιτι

τεΙΗτοετετοτ. Μοοείτετιοιτι ΞΡίὶιττι 86 οιιτἱ

° οοϋΠιοοπι είτ , 86 νεοετοοιΙε , φΒοοιοοοε

φιοά τείνοτιοοε οΡοττοοἱε Ρτοἴεφμιτἰε , πο- τ

οοε τοοάο ἰΡΪοτο τοοοειΙτετἱοο1, νει·οτο ορ- τ·

τω” οοοοοεἱιπεφοτο , κοιτα ιτηΡετατο

τοιο , ροοτἱίἱεοιτιφιε Κοτοο.ποτοτο ρτἱνἰΙε-» ,

φα ἀἱτἰοοἰε πιάτα: είτ. δω τοτε οΙτετἱοε °

τεωροτἰε αουτ. αοοά τιοτιε ἱοΡτετ τοτε τΗο..

οοτἱοοι τοτε , 86 εκ1ιτιοε οι :ιτε εειτἰτειτζ ἰρἴοοι

εειοΙδιο ἰτιτειιτἰΙΙὶτοε εοτιιωεοάο. $ετἰρτοτοε

οιοοεε ρεοεε Ι.εοοετοοτο Β:ιτΒιιιο επικά

Ιοτἱοιτι Πτίὶοἱ εοτόἱτιοΙἰε τεΙἰφιἰτοοτ , οτ τι.

τοτε , οεοοε ἱΙΙιμο ιιιιιφιο.ιο 86 εοττὶΡετε ού Με ἴετἱρίὶ , 86 ετει:Ιο οφ εΙΤε τεὸὁὶτοε. Νοε
τι-ιιττετε, 86 ἀὶ8ι>Μ ετἰοιτινεοίὶ-ἰἔοτὶοοἰΒοε το

Γεφο. Τεεοττι εξι: ]ιι€ίτετ , τι:: φκεΐο οε8Η- Ν

εεττ ονετιι τοοτοιάτιοι , φοιτ ειιτοτἰ·, (Πιτἱίτο

τοιίει·οοτε , Ρετ τοειτο ὸἰΙἰεεοτἱοπι ροτετιτ.

ΑτΠιιοε ΠΠ τοπτειιτ:τοοοοττοτιοοιιπι , Μετε

·οειτιοηοτο , 86 ι·ε8ιι!οι·Ξε εοττεεΗοοιε οοἱτετἰ

οοἀἰοοε τωτιετω οοοτἰιοοτ , ΡτοεεΠοτοτο

φἰε ΐιτιοετοε ε οτο:οτοο ε:ιειοι)τωοε , δ6 ΜΕ

Βοπήοο ἰοιοετοτιτε ττοοοοἰ!Ιἱττιε τεοε:ιτ ,

οτιοΐταφοπι Ρεττἰτοεί-εἰτοοε )οφτετ. ΕεεΙεΠεε

τιεεοτἰτι ἱτο Γοεεεόοοτ , οι: Ηετε οοεττἰτο Ιἰ4

ω". Οτειιιιιοτ εΙτ Ποιοὶοοτ , οτ Ρ2εετο τω:

το.τετο. Αάιοονε οοΡττεοιο τεττοοι ετφιε ἱ8-Ι) τεοοε , οεοοε οί-Ρἰεἰειτ Ρεεεειτο. οοΗτο. Πτ

οετο ,- @ο Μοτο νοΙοετο ειιτειτἰ ρο!ξιοτ ,

οςιφιε οτι Ωιιιἱτειτετιι Ρετάοεΐ. Ε,ττοί:οττείΠε

Με ὸἰεβοε οάνειο:τω, εοτηφιε Ρετ ιτιεἰΡΓοοτ

εττιεοοπτε ειιτειΒο. Βε μισο ἰΙΙἰε δο.Ιοπιοπε

εε Μοοτο·νἱτὶεἱοο φοά ΓετΠ.ήτ, οοιπ ΠΠε

:ιάετο , οοοτι ζητω οτιοεοε φα: , ετε6ἰο , ετἰτ,

οττιοἱ:ι Βεοε δ6 τἰτε , Πεο άτιοτε ,-ἀἱΓροο;ιτο.

Αοοειτετο Βτἱτοτιοτἰετιίεττι , φ1ἱ πιοτἱο Με

τοτε , άε τιεἔοτἰο οοοιὶ ΪετἱΒἰε ειΠοτιο:ιτ,

86 οτ Γοτἱεἶοεἰειτ ἀεοἱτο Πιο πιάο1οοεοο, (Σαβ

τἰεειε ορτἰτοειε ο τω, Ϊτοτ_ετοἱτιιτε ττειοΓττιἱΠεε

ΙἱοεοτἰΠῖτοε εεεεριπποε , 868ττιτοιε :ιφοποε.

νειΙε οι Βοπιἱοο ττειτετ, 86 εοττιωἰΙΪοτι1 ουτε
τοτε 8τε$εω Εεε ἴοΠἰεἱτε οοίετνεε ,η οτ Μνε- Π _ ·

· τοεοτε Ώοτοἰτιο , φιἱ εοἱφιε ῇοχτα οοετ°τι Ε Βετο τιοίττἰ ΒοτεεοΠε, ε1οοό. εΡτί-εοροε (Στιβ

τείὶἰτοετ τοει·εεόειο Βοοἱ Γετνι οετεἱρετε

τοετεοτιε. 5ειΙοτει οτοοεε , 86 Ιιοττοτε ο: [πο

- Βεἰαοτ οι :οποτε Πεἰ , 86 τεΙἱεἰοΓο ἱοίὶἰτιιτο.

Ε:: τιοίττο οιοοειίτετἱο Ροτιτἰε-οοιιἱ πι. εει!μ

ΒεεετοΒτιτ.

εειττιοε ε:: εοτό.ε απο ρτορΙιετο τ Ποτοἱτιε

ρο.εετιι το επεφτε οπιτιἰο εοἰτο τεἀἀἰἀἱίτὶ πιο

Βἱε. νειΙε εοτἱίἱὶτοε ]οτι:ιοτιετ. Εκ ιιοΡττο πιος .

οοΙτετἰο Ἑοοιἱε Βοοἱ Πι. ω. Βεεετοοτὶε.

 

τι>ιετοι.Α Χινιι.

το 1οιιττω εάνοεατοιοτ

Ξ]τάτω στἔοω:π:ὶ.

ΜΒι·οΠοε ἀοτοἱοο ]οίΗοο εάνοετιτο

ίοΙοτετο. .
Οοπικοεοάο ίἱο8οΙετἰ οι· Με οοιοτἱ τοο ,ο

Με Ροτἰοε ρἱετοτἰ , οεἔοτἰοοι ἱΗοὸ°τοοοει

τεΙΙ:ιοοε εοτιττει τ” οτοοε, τοεο οοΜετο ῇο

  

τὶἱεἱο , ορρο8τωτ , 86 Ιοοεΐοετοτε εοοετοτ ' ι

@το ιιοίττει ειτοοε ετΜΙε,φο. Νοτι ἰεοοτιιε

οοποοοπι τιοΠέτοοι , οτε ἰιιΡτειοτε , εειοΓειπι

τείτἰτοἰίΪε οι ΡτὶΙτἰτιοτο (τετοιο ΡοΠ; Ιτιτειτο τι

άοτοιτιο Κοττιοτοοἔετιίε Γεπτεοτιειτο , 11εεο

ο



ς”3

Μία. 3αττρίτ, τα Μια ,ααα Με φα ετα τα

τω: ΒατιινοΙατιττ:α Ιττταταα. Βραατα1ατα ατ:ὶ τα

Ρτοα_ατατοταττι]οτιατιτιατιτ άαβανα8τια ἰἀεἰττ:ο

αΙααἱτιιαε τατια , ααοττ8ε ααΙαατιε τιὅτιιἰτιἱε ω,

8: ιρίἱ αΡτΓαορτ› αΠαε τττί:ατιθια. Αά ιτιίαττι

τταοτιαα ιτιΡταΓατιττατατα Γατιαιττιατ' οιιατιταα) τ

κατ ραττοαἰτιἱαττι Πτίααματττττα ααα: @μια

ιιαίττα ἱτινἱα].ατα ίἱτιτ τιοβἰα , τ:οιιΗάτττια( αα

£αααταπτ Ρτοττιτα οττιτιἰα , α; αΙαατιτοτ τα? τ

τταττι αυτια τιοΙτι·αττι ατά νοα ατοΗατζτ:ατιτατττ_
Ματια ταϋαταΉα _ ταα: αατιτατα τιιαιοτατιι τα Π

ττιότιατιι 'αοτιιττιατιάαταιτι αστο. (ζοττιατταττι `

αισίττ·τιτ·τι ΐαινατα τα-Βαο. νατα ,|ἱιιἱν]”ιιΙὶἰιια εα- Β

τἰΠῖτιια.4 Ειττι-οΙΈτο ττιοτιαίἱατἱο'Ἐοτιτἰε-Βοιιἱ, __

απ.ω. αωεταατα.·
η : _ τ· ι τ

  

-ζαει> τ απ ο τ τι .Χ @τα

' ατά δττιταίατατιι ττιοααατιαττι.

12: -κεὅατἰα |ντεξέ.τ .Ματια ,1τίαβια Ματ:: , έτει

πατατα [πατατα /ἱτέ Ηἰἔἴ°βΪΜὶ , ατακα

Ώ αΐ2ακτ.8..Ματτατα.
·'

ο

Κατα °ΑττιΒτοΠαα αιΙαξΗίδττιο ΐτατττ

πατατα φταιω τιιοτιατ:τιο ΓαΙιιτατιι “ια

Ι)ατι·ιΐτιο. : 2 α _ .

_' $τ:ττρατιιιια ατ:ϊ τα αιτ Ρανατιτῖα τα τιαἔοτἱο

ρΙαατε-δαττιατ , :μια τιοΒιε . ττ:Ιατατατ , αιτία Η

Πιτ ταἱττιαε, Ηατιτ5τ:ατιταε. αΙΙαε ροΙταα Πτ

ταταε :τα τα άαάϊττιαε , τΙαἰα τανατα ιιττιἱΙ σα- '

τετ τ ε·ιτ'οετ·Αιτ ατα τ; αν.

τιατιιααα άοττιἱτιο πιω ΓατιδττΧΜι ραττιιἱ-.Α

Η ϊ .· τ

α· ς·4

α!4

 

·Έ Ι δ Τ Ο ΕνΑ ΧΙ.ΙΧ.

τ· · τα ατιττιτιαττι.

19: βια 7εαστέα.τ Μακ.

Κατά ΑωΒτοΠαα άτταδι:τίΠττιο τ-ταττἱ

τιοίττο δι1ναΡττο ταοιιααΙια ίαΙατατιι τα

Βοττιταο. .

Ι.αΒἱττιαε ΡατΙἰτιατιτατ Ιτττατα,ε πιατα ααἱΒαε

ατιιιαα ατ!ττιοτιαε, τια ααἰτι τα Ο. ιιοΡττο τα

αΙτατιιττατιιΡατταττι Ιστιαατ , αποκτα ρτατοί- ..

ααα Ρατατα , τιοα ήττα ΓοΙατιιττιοαο ντίατιτΠ. τ

αταττα ναττατἰαε οοτιτ:αίΠίταζ Οτατα!αιτιατ ααα- α·

άατιι Ιιιιἰα ασοεε νοΙατιτατἱ ταεα8ειτιτατιττοιιη

Ρἱα: , τω ααα [Ματια ,Δ (Πατιίτα ττιιίατατιτα ,

τατα Ιανα8. , α: Βήτα κι ματια ττιαότα τιματτια

τιιαατιιε τιοΓττἰε Ιατιο.ττΒαε τΡταε ρατταε ΡαττΙΓα.

:ααα : παταω: τταττι αυτή €ααιωτα αττιταττιατ

τίι:οτατιι Ιιοτιιἰτιατιτ, Παατ βατ αιτττοΗΕτιιτ , τα:

ααα Ιιοτιοτἰ τιοΡττο αρ τιτατιτταττ ρτα:ϊαταπιαε.·

Νατ1αατταττι ατατττατιτιατ τα τατιτ ρααττΙίτατ

Γατιτιτα τἱα τιοΒἱε , τα: αιτἱΓτἱτιιαε :ισα ττα άαίἰα·

ρατα. (Ματια οτατιττιο τιατ:αΠτταε ιττιραΙιτ , απ::

αυτ: ατοΕατΓαατατιιατ, αααττι, τ1ατα μια τωατ:_

ίιττια νοτιια αΙτ , Με τιατΙαατττιατιι ταρΙἰααΒἱ- -

σαιτ , δ: Παο ττιτίατατιτα ττια8τια απ ραττα Ρα

τααττιιαε τιαοτὶ ττιΠ:ιτααταττιαε. ΡΙαααἰτ ἱίτα

τααατιι αιττιοΠ:τι!ατα , ίτατατ , ιιτ Η αυτ αιτ να..

Βτε_Γατιτ , ατα ταττι Ιαντται· Βέτα τιοίττα ιωα

(Παατιτ:,ατε τΡΓα Ρτο πάστα Γαττεί·-αοταε, ατααα

ατιτταδατ τ:ταοάτ ΓαττΒαταττιαε. Ιτατ τιοΠ:τιιαα_ τ·αΓΡοηάεα,ε_ Ηιτ: ααΙαΒιτἱ οριτιιοτια Ραταα-;·

σπιτια Γατἰρίἱττιαε αττιατιτἱΠἱτιιο (Μο τιςιΠ:το

ΑιιΒιιίΗτιο , 82 αταόττιιαε ρατ ιΠαιιι τω)

-τατΙϊα νοατα οττιτιἱα , αυτα τανατα αα _ττιτατι..'

ττοτιο δ! ΡτοταΡτατιοτια :τά αυτα ίτ:τιαιτιιαε , ν

τα ασε 8; ρατττἰ ττιοτιαΠατιι τα ἴταττἱΒααοττι-τ

ω” αοτιιιιιατιάατ , τιαοταιιι ΡτααἰΒαε :Μια

ναττἱτιτατ Ρατἰαατα τατιιιττιατα 8‹:[Ρἱτἱταα!ἱα

8: αοτροταΙἰα ΓΡατατιιιιε Ητ:τιιττατ·. Αααἱίἰττιαε

ααα Ροτιττττααπι Γαττιττιαττι ΡΙοτατιττα: , να! απο

- @τα να! ατΐατατατιι ρτοιτἱτιια. Η Η ατιτ , πια..

ααΠ`αττο αοτιτταἰτιΙΗταταττι τιοΠ:τατιι απ! νοε `

ΡτοραταΒιτιιαε , πατατα τατιιατι τα τιαΙΙο ἰτιτατι

εΗτιιαα ετακτατα πιο, ατ οττιτιἰε αααταΙατ ρταεα

ίατττττι ιαίτατ τοΙΙατατ οαααίἰο. ()τατα τις Μ”

Βοτιιιτιαε ατιιανατ , τιαἱα τανατα ττιαΙτια ατι

τΠαιια ΡταΙΤατιε αΒἱταττιατ. (:οττιιιιατιάα ιιοε

(Ιωά"Π ΠΠἱ€ιίιΒ ΨωἀΜΜ5 ΓΩΡο.[εωτ Π! Με Π Ρατττ ττιοιιαίτατιτ δε ττατττΒαε οτιιτιιααε. Ώαρ

Ιααα ἴοτατἰιττιι 8ε”οττιαττιατιτατιι , αατττιατιαττι

ταετιαατωττατα Ηἰατοτιγτιιατιι. Ντ:τιαα τα

τ τιιατι ἱἀαο`ἴτἱ8αΓαατα τιατυαίτ ναίττα τα πια αα

ι·ιταε , τι τιιἰτιἰντἰααττταττιοτἰε τατω.τττε. νατια- τ

τα” ἱτα αοττιραΠιττιιιτ , ιιιιρτοαττατα ρτἰοτἱε

ίατιέττ Ματττιτττα, τ:οτιττα νοταιτι 8; ατοροίτ

αυτα ιιοττταττι , ααἰα νἰίἱτατἰοτιτ αοαρτα: αφτα·

Βαπαιτ ιιιΠΠ:αι·α. δώ Με @ατα τιαααΠῖταε _

ἱιιανἱτατιἱΙἰε ατα_ατ. Οτατα απ: Ποτιιττιατ τω

ατα τω ατι1τταττι :τα τα ,τιτααα οϋαττατα

Ρατττιτττατ α ττττιατα Πιο ϊ τω, ίἱτια οδατι(ιοτια `

Ρατττααατ , ατ εταοτιτατιι
Γαο , τιοτι ίἰτ οτιιτιἰτιο ἱτταττ15]ατ3οτ τιοΙϊατ. τ

ναΙα , ΕτατατααΙαι$ττια , δέ τιςιΒιε τιιατἰτο

θ.Παότα; πρι-ααα Ραττ·ἱ ιιιοτιαΡτατἰἰ , 8: Πεπτι

τ Βαε οττιαιΒαε αοττιαιατιάα. Εκ τιαίττο ττιοτιαβ

τατιο @Με Ματἱατ ατα (:ατααττΒαε πιτ. Ματ

Ϊατιαατἰἱ. '

ρατιτιι Γατιτἱτιαε τιοΠ:ατ αοτιΓαατατα τ:τατιτταιιε

πιατα , α πατατα ατιτιιοτιτταε. -

 

ξ. .και ετ-οια τ.

τα θαατἱαΙαττι ττιοτιατ:Ιιιιττι.

Ηαπατατ «τα μάέΜπτω.

' ΜΒτοίἰαε (ΞατιτιαΠ αιιααττατω απο Γα

Ιατατιι τα Ποττιἰιιο , 86 νατοα τα ίατιδτα

αοιινατΓατιοτιαγτοΕα&αε.

αΒοτατατα αι σαατα. τ - @τα φωτ α τω: τατιτο ΙτατΠο αοτταΙαατ , τα

αττιτατΠιιαο ιιοΠ:το ὸοταἰτιο αατιατιτσο Κα. _

£ταΡα , ατ τιοτι τὶατιἰταττι τΙΙαττι τιοίτττα νόΙατι-.

ταττ 8αίτατατιι ττιαατια. Αάτιιοτιαβία ραττατιι

ταα.ττι , ατ ία ατἱ ἰΠαττι, ατιαττιΡτἱττιαττι οστά-α

. κα. να1α 8: ατο αοϋτε_ρταααταΒοττατιαπι

πατατα, ιιτ ραατ:ατιε τεττοΓαατ τιττΩταα, [αα

ααα ΞτιΙιαβἱτατὶοτια ί:αταατ τιτατιο'ε. Ταμτα θα

τατιέΗ ααΠάατιταταΠϊααε ὶτι ατιτατἰοτα αστι

τατιττα) πατατα τατ·αταε Ραάαττι , Γατὶ τ:ατιι Αν

ΡοίτοΙο ααα ίατιτ τατι·ο οι:Ηταε, 8: ια αα :μια

Κ τι;
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οί: ΑτπΒο=<> ο 1 επι Μν·νο) 'οι ΕΝ 5 Η ·· ο «ω
βάζο @οτ Δ·οπτοοςυο :Β·ἴο‹1ιι:τἱο ;μ1' ιΒιΪεινςιΪΪΪ1 ΡίροιιΔτοτ «μή °ἰ°!Ϊί1Π!°"οἙεοιπ6ιῖΜ

ῖΠτΡο;ιιαχνοοατἱοοῇο ο 1μ·Ιοο.ιιορ ειΠστοΒοιμ ·οι·ξἱἰπΪεἶὸοοοα€-; οοϊιήσο ραιέΓμΙΜΒοΕνξοο;

«ζω Επι ςιιοβενοΡΡτοΗοῇ`Γυε·οο;ΈηΡεο. ΗΜ, Ιο- *1έ :ιιοωδρο κείς1όοιιο ποίὶι·σ - οεεωφοΠοοε;

-ζὶἱσπἰΒΩε ίἔιοτὶε°, δο·5οοω Τἰπιοτἱιορ τοέιά ·Ροι·Βο Μιέ!ύο ;'Ϊτατοι*οατἱ·ΙΪἱῇτιοἔπιοϋτο” ι:ι6ω

· ΡΙοτ:ποτυ οχοι·οο ι ΓοωΡοτοπο Ιστό ηἀο οτα , Με , 82 Μ) το °ΒέιΒο;τιτ ποέροι· το οροι·ατ6:

! 1 ·'

 

 

ς1ιιἰ εο- η Μήππο ὸξΙἰΒο , οιιριοο1μο Ροέΐοο γαιΈο Πι Ποωἱιισ , ΓΙστοπιτΜ

@τη ΡοοριιιιτΞει ειΓρἱοοτο.·Εκ τιοΠ:το τ1ιοποί 3ορτοωΒτἱε. ; 2· ο ' ° ι'
·:οτἰο_ί`ειππ&ἱ Ρου.·ά ό: [οοο Μ. Μειὲτἰἱ; " - Φ Δ “· “ ο 'ν ' Η ώ

~ '4 . ..σ ι ·'-μ ο · “γ · ν: ..ο ΣΗ" 1· ο ¦:' “' ή · >- ···ς π - 'έ

Ρ (γ ` μ ,“ ο ..Β Ρ 1«δ.Τ-()Ι.. ,Ι.ζΙ.ο, Η.

Ε Ρ-Ι 8 ΔΤ 'Ο Ε ι! Ι.. Η . ., ΔΟωἰρο_Ει;ΜρἱΪοο'οοπμηὶ ΡηΡΡἰἱ,”ώ

δ-Ή α!. Β. εΒΒατοπιδ.ΖοποπΕο ᾶοΡΞΕο. ··Μ- - : -~ - - · -ο Π_ ο ο :ι

ν ,. - · _ γ Ή __ ο Εμβυκ ;ιπέπωσαβδ | β...

@Ρε 'ο 3· Μάο Μω° Με Μο.9.Βα
· .- ~. Π Δ _ _ -“ ' 'Ξ '° ν

,ο ; .#Ι.#2)θαίο;:εέ αο-ο2”2»ωζ3. _ | Β__ 'ΟΜΙΠ.(ΜΦωτιφϊ0°ο*ξ'τΙ5°6""δω

ι . ' = ο · οοωίττΡαο»ίοιεοο ΑωΒτοϋι1ε. ο ο

- ο Έζετοι· ΑπίΒτοΠικΥΞιπδϊκ (ΣεεωΙόι;Ιω- ή ο 'ἰΑοοοΡΗϋπνἰίἱἰτιπεε ὸὶ8ιπιτἱοιιἰοΪτιιε 14ο

ο @οκτώ Ρςἱοτ, ΏοτιοτειΒἱΪἱ ωωποτ. :Μ8)21ωβυ$ Ρ1°0δω1 ἱϊ1ϋἔ0Ϊ6€ΐϊἰῦΙΠΪΠἱ·Ν·Ιο

τω -Βο,έ1ἱόβετἱ ΜοηειΙζοΪἰἰ οΓατιᾶἱΖοιἱοιπἰε όκο ΈὸΪ-ἈΪΟϋΙἩΠΪ6Πὰ2Δἔ άύΜ άσωποφ Βεττ!ιὅἔε

1865 ,Ιετακοω το 136ω;Πο, 8ο Γοη&ο αιι·Μο 'ω[ΜΠω οΙιτόιππ εωοετω-ΑΒΒαέωμ-ω'αυ
Ή; αιτεοερω; ' Τ έ: “ο * ώ · # ' Χοσέ ΠΠ οριαί:οςοπή"ωοπο.ΠοΗοω-ίοη&ί=Βατο

Β "(ξυο;ιΞώτι νεο:ιπτο-ώιποροττἰτιιο ιὰποπείἙοτἱο ἘῇὁΙσΪΪΙαΐἱ ΠᾶΘΏἑΒτΞΠΜΞΟὸ €Ζὡ"ωΜ”ΐθἶ°

-ποίἰτρ.-ΐ:ιηέὶ:ἰ Β:ατΒρΙοτηεεἱ Δε (Ξειιιτἰτιἰειηο _ "μπω 20&οήβω οβνά'ωο ΐίωί?ο"ΐέ©παΉψ

Έι1οέύιο ὁἰαοοίῖοιροτ ΜΐιιοπΙοποιη εΒΒἐιτἰε Ήἰ ά°ωἰτ α' ἶἶἰΐ€14ἰἔὲἶἶτίἰρῖἔ "ΒΈ"Μέω

ς3Ρεω :Μ @παπά ιτισποὰοϊἱἱ ΕιπδΗ Ροτι·ἰ όο _'ΒΟΪΠΪΙΪΠ$_ΪΙϊΞζΙΠἔΪἱΌα ΔΠΠΪΪ3"ΪΠῖ5ΠἱΠ!ο'Πσἔ

:Κοτὶε', οΙά.Ήο€1ι1ο η·ονἱ οΒΒαεἱὲ , α:: 1+οίοι·- σα", τΨπ Με @τα Με-ώΌΙ'Η ἰἑἱέἶἔτἴσΨὶ°

· ··ω2οοφΡεω ωοτιειίἰο:ἰἱταηπ‹1ίὶοπι ωαπαϋειΙἱε Μ8Πϋ2$ ω3εΠΪ6ἴἔ©Πΐΐ8τΐ1=`ἰἶ°ΊΠ3ἔΪώΐΏΪἐΐΪὸ·

ΤηΗῖΉεῇηςἱνηοΠχἱ 8 ;κι πο; Ρ16η·ο 3Πι·ς :ΠΠ'θ ΡΟΠΐΠ 8 ΪΕΠΪΙΘΠ*ξϊέιΣο όζήοΏϊτύτ , οι12ϊι ἱΡίἱ τιοέέοτϋε ειΙἰἰε τιο- ΜοΠξωι5 ¦Φ0%Φ1έ ΒΕΠΠΑ: 88ΜΐτήειΠΟΦ··

- ;'ο`ο![ειμ·ῇἱο ἐοΒιιΓςμιο ΊωΡοὅἰτἰ , ἰΠικ Μπάσο [Β νοκ” › ΪΡΠἙοΣϋΟΠέίΪΦΙΉ άΗΒ6Μ7ΐϋ θΙΒεβ

Κιτ @οτοοτοτ σοςικηυετή ΡοΠἱτιππἔ , τἑΒἱ , (Μ: ο:ιππΙοο οιιτειω ,;οομ ζΡ`Γο`ῖΙΙΡο ω1οπο·08τω

Έτήυε ῖἰεὶο`ειο τοΙΞΒῇοΩι ρτυάουτπι Ρὰτἰ8 οοΒἰε ΠΘφ1ετ1ι1εω Ροποταπ3 ,”νοιιο°τ:ιΒΠ'ἱ' °ἴΕέιἐ€ὶ=Βϋ

ροΜΕπ , νἰοοε ΜΜΜ ἰιήππἔἱωυμ οτ το Μ Φ:ϊ0 ειΒΒειτζ ΩιιπξΙῖζΖοΠΞππἰε Μ1%χϊ5 ΐιοϊοω

_ οομη οἱγἰωτοω τ:·;ξη;Εοχ·25 δ £]σ:η]ηπς1ηο ΟΡ.. Ρταίι1Ιοε οἰνἱτειτἱε απο !ἰττοτἱ$·οσίἱτἰη @αἱ

' · ζώ' ιζόΙ!τοιε Ιἰεοοωε” κάψα Ετ οβοηε2ω ' βιιἐοΞε ιποφοτατιι,ω ΜΜΜ Ι56ωπϊοπόοωυέ,

· κἔο:ἰΡΓοτυη; :τά πιο; ,ρτοιττο8 ίπ Βιοοτάο:ΠΞο ' ττοικίοττοτ , δε ἰΡΓο ουοςι1οιιτ·οίΈ ΓοΙοτςΜΒ.

ουΙιιτἰ οιιἰὸειω ΠΜ ίἱ‹ἰο ,ο δ: Ρτοβοιτ2 Πω 'παω , οΡοτειτοτι1τ οΒῖοειοἰτοι·“,ν στ, Βϋ11δ ἶ0ἴἑἶ+

°εοτοτἰίοιιο ὶπτοἔτεο ωοικιΡεοτἰυπ$ ἱ1]1κ! οόπο Ροτο νοΠητ. ΒοτἱΡΓοτυητ.οπΞΜ :ιζ Μο Μπι

°ίοττοττωε, Με ὶι1 Ρτεοῇυἀἰοἱιιιποοιπίἴἰτιὶτἰο- . ΡτορτἱυτΠ Ήτ10όυιπ ὁἱτοιςοτιοτἱτ' λ·οτειρι·οο Με

απο υοίὶτιιτιιπμἰά Εοτὶ ποουεηικιω ῖ8ιῖο--ΒἱΡἴι1π1 ωορειΙΙοτἰωω ουἱδαππ ωεωοο Γάα

:εποε , ωοτποτειτοε ΡτείὶιΙοε οτοιτηι1ε 5 Μ: Μή ΗὁἰΠῖτπο ίἱΒἰ ττετάοτοωτη , ἴοτἰΪςιιο ω..

άοτιιιιιππ Βο.ττ!ιοΙοιικουιο όο Βιπαεζο ΓωκίΗ τοπικ πιο ἰτι ἴοιπουτἰει ΡοτΠΠ::ιτπ. @ικά Η ο·

$οΡιιΙ'οΙιτἰ,ιιὶ›Βατοιιπ ΗΠιιε τιιοιπειΗοτὶὶ όιιι·Ξ μι· τἰτ , ει8οιπο ΕΩΠΨοτἱε ἱηἱςι1°ἱτοτο ιοΙυᾶαι·ἱ πο·

τἰειτιτιπ, οιπ:ἱε1ιιιιιυ ι·ηοποιοΒιιω , 8: εΠεε [που :6111:1€1ι12τ11 Ροτοτἱπτιιε. ·Φυοιπτυπι @που ἰτι

Ιειτιιηι, ω.: :Με Γιιί-ρΞοἰοτιοιιι σττιιιοω. @ραπ ' ιιοΒἰε οΙΈ,:ικο ἀἰἔιιετἰοπἱε 8: πιοκποτειτἱ ἀοωἰ

οκ ποσο, είπω πωπω ἱΡίὶ οοτιἴοιπἱειιιτ , φοά _ :ή ΡτοοἱΒι:ε Μωι1ο·οΒΓοοιιτΜΑά ἱωροτετο

πιω Ρτιπὶοιπἰο. οθὶοοτο ροτοτἱέ ι·ιοθ:το ποπή- και ἱτο Ροττειτἱατο ]ιιίΒε τατἰουἰΒυε οο8ἱτηυτ$

πο , 8: νΙοο νοιποτειΒἱΙἱιιω° Πειττωτι ηοΡετο- 2 (Ζωή τοἀἰοτἰπιυε Ωω ΡαοΓοιπΜεικι , 86ορι:ο.

τσιπ οτοτώτατωτι πο!:Ξε ρτοτυίΠΕι , ιιΙ:Μιτοππ τἰΠῖπιο :ιΙἱοοιιἱο ίὶιιὸοΒἱπιυε. νεΙο οτπαπ:ὶΠἱ

ἱρίὶτηοτωίὶοτἰο οΙἰἔἰππιιε 2ηι1οώιππ15.Φ1οβ , ιπο ἀοτηἰπο.έἘΙο:οπτἱπ Μο ι. πωπω 5_οΡ·
Η ?οπο ΠΠ Πι Γοτιτοιπἱε ροιίὶίὲειπτ , δ: Πιωτι τοπ1Βήε. Δ > Δ - η· " '·

Βου:: ριαΐοτοιιτοε οΙἱεἱ ροΠιιΜΒιιιπ: , @Με

ὸἰιιτἰυε τοΙιι&επΞ Με ρτεοψιιο τοππροΡεειτο

που ο:ιροόὶτ, νοΙιπτιι1ε απτο οτιπ1Ια ιι; Πω·

. τοι·τήμε πιω ὸο πάτα δ: πιοτἰβιιε Βοτυἰιπἱε ΐο

ἀἱΙἰΒοπτοτ ἰτιΪοτηποι:, :ιο ίἱςιιἰὁοιτι Μπα ρτο

Μιτοεςιιο νἰτεο οΙΤο οοωροοἰτ , ΗειΒἰτυι11 Ιιιιἰο

ρτἰπιο ιιοΠι·::ε τοΙἱἔἰοτιἰε ἰωροπετ , 8: Μ [πω

ίοΠὶοποττι ειἀιιιἰττατ , ει:: αυτι όοπιιιιτι ΜΙΒ;

δ: οτοιτιἰἱειτιιπι νἱοο ειΒΒατοπι οΠεειτ , ἰρίἱιιΙῖ

ορο τιποπείΈοώ Μπα οττπή:ι ΠΠ ροτ ἰηνοτιτει

τἰιπτ5 οοιπίἰἔποτ: , οοιπΗτιτκιτὶοτιοω ροΠοσ.-ε

κ!

 Ε ., Ψ ο.

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α Ι.ΙΙΙ.Α

ο ΡτκίὶιΙἰΒιιε Ι.ιιου.ι·ια οἰνὶτετἰε.

ε . | >

Ε|τάεπι σκέπωοπ:ξ.

ΜΑΒιπὶΒοἱ ω: Ρτ2ίἔατ1τἱίΪἶΠ1ἰ ϊ10ΠύΜ;

ΓοτἰΡίἰπιι1ε οκ Βοιτοιιἱο. οκοοΙΙοπτἱο:

νοίἙτειο , τοΓροιπόοϊιτοε δ: Πττοτίε 8ο ιπιππ3ιε

νοΙὶτἱε ποΒἱε ανοποταΒἰΙἱ νἱτο όοπήτιο Νἰ

οοΙειο τοάοΗτΞε :ιτςιιο-οκροίἰτἰω ΟΠ ΘΕΜΠ

 

:ποΒἰε ροτοορτιιτο ; εάωσιιοπςιιο :Μ Μπο

Β:ειςοιτι τοἱἰεἔἰοπὶε ΜΒΜ. εκ: ΓοοΙπω ΠΜ πιο.

Χ

νοοΒο Γοιποητἱατιπ τιοίἙταπι φα οΠοτ ό:: ωσ

ηειίὶοτἰο ίἱειτιτἰπἱοιή οκρΙιοενἰιτιω ; οι;οά ία
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Ρο: πω , ασεπ νοΓττΒ ροτ οιππἰππιοτοιπ εο

τοτο , Η τοπιοπ ρι·ίι1ε πΙΙοοποτοπππι· εΙοτἱοπ:ι

οιιΙπππΙε νοΙΜ ,δε οπο ποε πιονοτοπτ;προε

Πι·οτππε. νοπἱιππε ΡΙοτοπτἰαπι ἰπτοπ:Ιοπο νἱ

°ίἰτππεἰἱ οοπτίππο οχοοΙΙοπτὶειπι ποίϊτετπ, οπτπ
πρωτο ΔΤπροτι::ο οοοπροτἰοποεῖπΙτἰ2 δ; ὅτα

Υο: , (μπε ρο&ροποὲο ποοποοπέιιπ ροποπιιι:-,

πω: ποίϊι·πιπ ΠιπΉππι δ: Επιπο οΙαοτἰεπτοτπ

'νοπἰοπ;Η ορτπΙοι·ππ:. Οιτποπο ῇοπι πω απο “

°ιὶοπτετᾶ ρτοΐοᾶἱοποτπ ρεπειροτππε 3 ῖπιππο ἱπ

. Έ Γο 'ρτοοἱιπδΕιι νοπἰοπεὶἰ οΠοπαπε , πρ ΞρΓο

τἔππο Ι:ἰποι·ἰε πρωτο , επτά: πω ἰπἀἰᾶ::ι

π1οοοίδτοε) κι ἰτπροτειτ απ Ροττπτἱπππ οππ

Δε. ΜτεοΥΒ Μπα Γει:ἶἔιοἱτπιιε όπως) , απ

'ποοιι'Ξνἰιὶιπε ρωοποπ απ οΗιΙἰ,:ιτοπο οεπιπ

·ο.ίΐοι.ίΕπ εΙοτἰεπτι νοΡετετπ :ιΙπποπτοε, Μ. Επι-Β.

ιπππι `ἱπὰἰοπιππε ·, ΐιοε έα οτππἰει οπροϊο οπο

;Ιὶπε ποτϊε νοΡαἐε @πιο δ! οοπ(οπα·, ίΞιοοι·ςΙο.

τοπιεριο ἰΠπτο οποιοι ραοίἰοἰοπἀπτπ εποπιο;;ω

το ιποππἱὶοκἱο ροἴοἱιἔἱε , ιοτπτο,πε οΙΤοτΙ:Β ο

8: νΞεε`3π:οἔςπιπ , «πωπω Πάπιπ ·~, 8ο επι

·ι:ππι ποπ τοππἱπιπε. (ῖοτο:ππι τσιπ πω: Η

τοΙἰἔἰοπο πω:ρ!πόπή @οἱ ἀἱπτἱπε ἰπ αι

ΞροτΙΕἱτοτἰπτ 3 °ὲποἱοππρἱΙἰπε νἰἀοτοτπι· ππἱ ως

Με Μ πιοππᾶοτἰπιπ οοπΐοτιτἰ , πώ :επποπ

οΙΤοτ παώ πω: νοππιιπ. Οοιππιοπάειτπιπ πο

οπο: πονοτἰτ ποΜε οοΙίἱτιι‹Ιο νοίἔτει Ιἰττοι·ἱε

οιιοτππιἀπιπ ρι·ἰποἱρπ;π ὰοπιππςπ Β:ιττ_ποΙο

πποπιπ όςΒιιτΒο ΓαπόΗ δορπΙοπτι, οπτἱοπππ1
Δοι·ἀἰπἱε τποπειοΗπιπ , 8: απ” ρτεοΙ:ιτιιιπ , οι:

ῇιιε ροττππε ορ1Γάοιπ πιοπαίἱοτἰἱ ειΒρειε οι».

τΙπιπ Ϊπἰτ,νὶι· πκι8πα τονοι·οπτπτε. Ηιιπο, Π

ρΙο.οοτ πἀπιἱττοτο , ΒτατἰΠὶππιππ απ. δἰπ επι

τοεπ , οποτπ @Με νοοἰε άο.ι·ο ροτειτἱ Πιππιε.

Ετ οποπἰειπ1 ἱρίἱ τποπο ρι·εοίοπτοο οπο ποπ

ροππππιε , νἰοοε ποίὶτειε νοποι·πΒιΙι ἐὶπττἰ πο

ίΈτο ειΒΒπ:ἱ Γππδὲἱ Ζοποπἱε πο Ρἰίἱε ἱπῇππκἱ.

εποε , π: Γο π! νοε τωπείοπιτ , 8ο νο! Ιιππο

νο! ίΠιιιπ ώμο πατα ρΙειοἰτπ:π νοΠ:τπτπ ρωο

Και. ο ποΒἱε οοπΕτππιπάπιπ. @απ ππἰοο

οοεππιοποο οοΙίἱειιάἱπἰ νοίΕτει:. νειΙοτο ἰπ Πο

· πιἰπο. ΡΙοτοπτἰ:ο πι". 8ορτοπιἱπἱε.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ..Α 1.1ν.

«ιο ροττοιπ ]οΙιππποιπ.
ο Η

11ο νξ/ω:ἰσκο έπεφτα, ό· έ: ἰωρπβ:ὶσπο/αἄι

Μ :Καππα ΠοπεπτΜωπ.

Οπιἱπο πτπππτὶΙῖὶιπο ρπτι·ἰ ΙοΙπιππἰ

Ατποτοἱἱπε. .
Σ Π δοεἰρίἱ ειά το ρτοκἰτπο :οΓροπάοπε Μπακ

ΠΜ: Ερέβοβιτπω ἰ2ἐτἱπιιἰπ2ἱ, ~ ή · .

ΕΡΙ$ΤΟΕΑΧΗΜ Ι..11ι.

Προ: μπω οίΓοιππε , οπειπειιτπ ΒοτΓροίΤοε Ατπἱε , δ£

Π =ρειπιτἰοπἰε : θ Γοο1·Γοπι

- ν; · - :_ς8

- εμπό ἰρί·ο οποοιιο οπροι·οπ·ι ΜΜοπε.

Ήιτπ :πω τοάάπ:ο: Ιἰεποτπε_ ροη» δ :κοπο ω.,

Νεο Βέπτπτπ ρω νΞτϊΒπο οπο το8ανἱ. ]π:η

νἰίἱτετ.ἰ ἱε πιιιππε ὶποεορἰιππε , ποοπο οπτοι:

αι τα ΓπΓρἰοὶοπο, ρτατοπ1π_ετπ οποπ οίΕ π.

Βοι·ΞοΠίΠκπα 8ο ρ!οπο τποΙοΠ:Ξεε , ποοπο (16

Έππτ οπἰ ποΒἱε Μπα: ἱπτοπ:οπτ. δοά Ποτώ

Τππε ποΗπτοι: «π. Κο!ετΞοποε βιοοεο ἰπτοπἀἰ

*πιω ω; ποίΈτο ἰπΡεἱ:πτο ; ΐοε! απ ίἱππι! ω”

πω απ ΒιιεπΙα:ίτπ , οτ πο: νἱίἱτπτἱο.δ ως Ϊεμ

°οἰοπὸ:ι: Ειπε απ1Βϋ;Ξπιπε,ποΙππαιτοπποπο ροπ

πω (προι· πω (οπο οροττἰυε οιιρἱιππε. νο

`1·οτππι· πο Η ἱπ ιιππω οοπΓροέΈπτπ οπιποε Π.

Β μπώ άοππ1ε , οοοπρειτο 8τανἱίἰἱιπἱε πρι” πιο

παω εάάεπιπε Με ᾶοίροτπτἱο Γποι·ορετ το·

ιπου!πε , ζιπροπάπι

:ετενὶοτει ροτ:ἰτποίἱ:ἱο1πε. (Σπἰρρο οτἀἱπἱ ΠΠ

τοπΓπΙοτο ιποἀἰε οιππἰΒιιε άοΒοππιε. Πιο ἱεἰ.

τω· ἰπ πω: το @οι ΗΠπε ὰοοοτππι: Γειπ&Με
έοοττἱοτοο πωπω Α!ἰπ‹ὶ νζΓπιπ ο!! Μάοποπιπ

ποοοΙΐπΗο. διιτπτππε ἰρίο ροπτἱἴοκ οΠἰοὶππ1

ῖπῇππκἰτ ποΒἰε , προετἱ ΐοΕΙΞοοτ ποΙὶτο 6ο παί

Ιῇιἱ , Γορτοιπ πο οειποπἱοἰε ρι·οοπτεο ρΙειποΞπ

άπίΙ:τϋο δ: Η οἱ , ππροποποί οΙοτο Ποεοπτἱ

πο οπἱποπο τπἰΙΙἱο. 8: άποοπτοε πιπ·οοε τιποτ

οπτοτἰοπε ἀοΒἱτοε. Ἑοοἰπιπε ίἱὰοΙἰτοτ ποσά

Ο σε: ἰπἀἰᾶπτπ , οιιππ οπἰὸπιπ ππΙπι τπτἱοπο

πποτὶ·Γοί`ο' 8ι·πν:ιεοε οποτΞοωροτἱπτ. @ΜΒΜ

οιππ προττἰΠὶιπο οίΕοιπάοποτπι·, ποπ ετπνἰοοι·

:ι&πιπ οιιπι Με οΙΐο , ίοά οΙοιποπτοτ , Μπρο

τἱοπτοε π! ροπτΞΙἱοοππτπἰί-οκππτ , ποΐοἰπιπε

οπἱά ροππΙπεπτίοοπττπ πω 8: ἰπῇπτἰειτπ πω

ποίπεππ. 5οτἱΒἰτπιιε ροπτἱίἰοἱ Γυρω· ποεοτἱο·

π: Β ?οπο οιιἰοοππιπ ροτοτοπτ , ποπ ππόΞειπ

απ. Ετἰτ 8: απο αποτο: , μποτ , εάιποποο

το ροπτἱίἰοοπι > πο πυ]πΐτποάί ίῖιίἱιττἰο απτο:

ποοοτππιοοΙοτ. ΑΙΞοοπἰπ Επἰε πωπω οΙΤο: πο·

Βοτἰο. νειΙο ἱπ Βοιπἱπο , μια:: οπτἱΠἱτπο ,

οι πιο ίἰΙἰοτιππ οποι:ππίοοτππιοιπάει ρι·οοΞοπω

ΡΙοτοπτἰο νικ. ΜΙ. ΡοΒ. `

ο

θ



τ” κ°

τ;) · τι σ έτι @στι τς=ΑζΜΒ.Δι· ο τι τ. οσε ι τι
` 16ο

~σ ~ τττιστοσσοσοσοσοιοεοσω~ ττ·τωθοισιοι

σΜΒιτ οειτ Διοτι! μπει-ε

~ ο τ ι ε τ ο τ. στη: τ.#τιιέιε ~

. :το ιιττοσεβτιΝσιτ ΜοσΑτ:ττττΜ Ί3τεοιι>στσΜ7 ιοσσσ

τωριμ

Ο

ι τ· σου σε ο τιμ τ

  

σε τ στο τ. .κτ ιι11ντττ
Ϊ ι το Ασσσίτιτισιτι. ο

@ο ετα:: φῇΖσἰἰ.τ απτά· ό· @στα ?ΑΦΜ

~ᾶ”,ἱ ]θττέτιτ στι: [τασττωμε στατέΜε.τ.

Ηττωτω· «Μ» 6τωίτ ·Ζέττετέττ/!κτίστ , βισ

·έωτ ό· βατό».

ΜΒτοσσε ΑσεσΠιιτιο εἱἰΙοᾶἱΙΪἱττιο δε οτι

τ· τιίΠττιο ΒΙἱο ίσο , ΕιΙστεττι, . .

Νου οτιεἱἀἰτ ττιἱτιὶ ειστε! τεοορετιιτι μωβ

ιοσσσ εινσΒὶε Ρτοίιετΐοετοτ , ΒειιΓσσο Πετι

τοττι ο εο1°τιΡΙεΧσ σιοο ὸἰττιἱττοτοττι. ΡοΠιοί

τστ τισἰρτιο Γσιτι τ ττσΙοιο ΕΜ ο τιιε τιοεισο ιτι

τοτ οοοστιο.τιοτιοε ττιο:ιε , ιιισοτιτοε Ιιεετ, αισι

πιο μιτοττστσιιι, Η τρίο Γοτσιοτοε πιτ ττιο,οσοσ

' σε τειοετοε , τττιΡοτιάϊο τιοττειι:σε ίσττι , οσοι

·εττοτοττο.ττοτιτε ρτοί:οτίτσΓοσο τσι , τστιι ίοΙτιτσ

` τιιεἱ οτι.σΓει. Οτστστοτσσε το οι: στο ἰτιίὶἱτστο

ἱττιρετἱο @τοο-σιτε μασ ρειτσιΠο. Πισω οιιἱιτι

Α ο ποε το. Πισω ετοοορι ετιστοΙοιε ΡΙοτι:ιε ειιτιοτἱε

δ; 81°τιττ2, 86 οσε: το τιστιισσ:ιτιι τιοΓειιτοιιι τισ

Η , το τιτιττισσε ίοττιτιοτ εοτ‹ὶε ειτοσττιτοτο ,

· Ρω:Τοτιτιοτοττι οσοσσο ίοΠτο ί::ιεοτοτιτ. Ειτε

“`Ω τ..

()δι

ο

Α δτεσστξισο ΡΪτιτιο·σσειιι τοτοσιττο&σ τιιοοιιισ

- Ρστἰτετ σεισμο, οτι ίἱτιἔσΙει`το: οιιἰτιιἰ νιττστεε

μα::σισεισι'οσοοΒΐεττιστιτϊεισι ττιετι δεσ Ματσε;

ο συε σε ρτιτοτιτε ιιοτττο, οιήσε ετἱτιττι ττιειττοττιτ

οστιι νοτιοτἰτ τισ στο, στ :ιΙΙοεισοτιε 8: ποι

με; το σπιτι ττοΙο. ΕΠ ετιἱτιι Γ:ιτιέλει τιισΙτετ τ

8ο «ειστε οοτιξεττε στά ρΙστιισσττι. Ρώσο πιεσ

τἰ5 σε ΡΕΦΦἱΒσΒΈσἱ8; ττιοτ ιισστιτ πιο τσσε

ὸσΙεἰε , ΕΠ , σε ΡτοΡε ιιι8σΙτιτίε , ° ιι11σωσ

το πιο 41τιιοττο·έεωτοωΡ1στωσω Η ·ιτο,τιτο

ετΉειτ ,στ 8ττοο!τεστιοτοσι Βοιτιἰτιο στο Ρε

·τιἰτσε ΐοιιτισ.ττϋ,' δ: πιοΙιοι·είττ 1τιεττιωΗσετ

στο” σι 111οΙστἔἱσε ειιιτισΕττστε Βι·ειτττε :ιτ

εισο Ρἰοττττἰε. 8οιτστιτ στ εστω Πωσ Βειντάίε

Β οσοι τ Βοήτίου·έττω· ρτιφσττιὰσεκατιάὶυῖι· ΙΜΣ

πωπω. Ροττο σοίτσετισττι ἱΡΓστιι ,ο οτειτἱοτιοιιτ

σε οπο δ: ειοεἰτ›ἱ εσύ: σοίοϊειτ2 Α το νοτο σ!

εοτιίττιστοτ άτοϊττά Ε)οστιι σοσ :ιτιιΒἰΒοπ Βο

›στατε, «στο ο σώσε ατεβάττέτω »στα ”, ό· ἔτ-=

:πισω Μετα: τα το που σωσ2αϊτε.τΨΗτιτ σε

ι·τιτιοτιοττι τστιτσ τΉιττσιτιοσε τσοτσιτι ΞιεἱΞτιοΚ

ττοτσττι ἰτι-Βσσιἱιιο ίἱΙἱοτσττὶΠβ στξπστΒσἱἔι

ΪσονἱίΪὶτιιἰ οσοττε- σΓεειισοεθ μι-ιτιιτε·τιτσοι

ττιΞἰιιστιι εισοτιοιτέετοσιτο τ ττιτήότε τιτὶἰτσοᾶιιετ

Ηοτεσσε οοιιΡτστιτἱε-ΜΒοτε8 σττιτιοε εε·οσω

ε ἔειἴοὶοσὶο Πττοτειτσιτι τ-τειττιε :ποσο οοτετο- Ο τσιιι εσττισΙοε τοΙοτοι·Ιτσσσο,ἰἱΙἱ ,τι σε @Με

τστιι ίεΙοέτειε ,στ ειιιΙδ:ο ρτοείοίσιτιοσο ετερο

στσττι Ιοοετιάειε :ποσο Γετνοτιά:ιε σιτε απο

στο , Ρειτειιτἰ τιιοο ε:ιτΠΠιτιο δ: ιιιτιειτιτἰΙΪὶττιο

στο ττ:τότοι , εισἱ νοτιε τσἱε τιιοιιιτΠοσο ίσο

ΨἰΠῖττιἰε @σοσ οτιτοττισετστε @τα , στ: οιιι

τιἱιιττι :ιτινοτίσττι στο οτΠοια Γσροτειτο οοιιτοτι

στα , ετίἱ στο ποσο.τε τισττισστιτιι ροΙΐο τοσε

τιιιο ΞΙΙο τισάοτο ίσο εοιιτὶτοτσττ $σΓοερἰτ ε”

τ-τειτοτ Με τσιπ ε σε εισαι Γε νοοτιτι οιιρἰτ ,

τισἱά στοο.τιι 2 @άσσο στι Βτειτἱσε τ τειιιτο οοτ

το στεεισ , στ: τιισιοτε σοσ ρο(Το νιο.οτοτστ ,

ετα;Ποσε ορεε 8: 8:ιτάστιειραΙι ἀοΙἰτἰο.ε ντ

οὶΠο στοιττ:ιτσετ εσ.τστιι Ιοδτἰοτιο εττΓτιτσιττ τσι- Β σώστε εισαστε σώσει τττ1Ρω τισ

ιθτοτισε τιεοσιτ, 8ττιτσΙτιτσε τιισ·ιΒοο , οσοσ το

άδειο ρττενοτιετἰε. Ν:ιτιισσετρΓο Γροτιτο ίσα

ΐοτἰρΓετιιτ τισ το τ @Μισο στοιττοτ τἱΒι τοσοι

:σε Ιιττετ:ιε. Ειε νοτο τισιιο τοΓΡοτιοετο ττιειτσ

τἰσε Ρετσσε , ΐοοὶσιτιτισο ροτο8τἱιιειτἱοτισ σ.

Βοτσιιισσο ττιεοτσιτι οοτιίοΙοτιο Ιἰττοτἱε σιτε :

το τιό.ττιοιιετιάσττι ετίὶ “πιο στπστιάετ,οστΡρο

ω; το ἰΡί”ο ἰά @τοσο ιιοβἰε οΗΪοοἰΠοε , τω

Ραπ τιιττιοτι οΠιοτσιιι, εστω τισ τιιτιισττιο σε

Βιτοτ Γστιιι Ετ! εστω , σε , τοτε ί·-τειτετ τσσε

:σοι Ρτοί:οδτο ἔσεἰτ-, σιιτσιτ·ι ο μεστώσ

Ρο.ττοττιπσστιτ .Γετνσηιεττο4$ταστεΜ'; στ· ΜΗ

στιιοτἰε τοΙΒεστε Νοε” τεΗτεστιοτο!ωύεσθ

ΡτασιστΡο.τσισσστττττοιισ6οσωσσ

ί:ιοιεττιτ ·τιοττατο ιστοσε οτει.·Είτ ειστιζω%ΐο

τσειιιτι ττστιί τιι:ιστισττι·ΓοΙτιτισττι οστασισε(τσ

ἘτἱΒοῇσττι , άσσι εοΒἰτο οστἱΠῖττιοε Με” στο

πιω τιιτεσττττιτε ρτεοεοι στ! ·Ποττιιτιστιι στο

άετο > τισΙ1τισσο ΡετιἔἰτσοΓεοτο ροτἱοσΙο Ρόδι

ίσττι , εισειιι ΗΙτοτσττι ττιεοτιάται @το στο

Τοέτσοτιτστ 5 8: ΒοτιιἰιιοἔἰσίταιιτΡτΓοιτΒτ-ἰοτιο

εοιτιιιιοιιάειστ. @σοσ ἰῖΥΓοἱειτἱστὲτ5ὰΒΙ`6τιτἱ2

ΊεοΜ

ΡΙοᾶειτἱε, 8: τετεῖΙιοιιοίττίἱὶττιἱε τιιιΔωτοστε,

_ ΟτεεοἰΓςσε-εὸἰΓοετιὸἰε Ιἱττοτὶὲωνεοεο , στει

τΗΠττιο ειεοἰρἰοι ;ιστοσο το Πισω στοΗοσιε

τιιετττε το τιισΒιετοκορτο , οτιεττι Μεσοι σοὶ

εοττιιιιοἀο Ιἰοσοτἰτ' Γροιιάοιιε. Ψετσιιι ΗΙσό

ειστε σωστο αφτο , σε σι Βοτ τετισε Γρἱτἰτσ!ἰ

οσο ττιἱΙἰτἱιι τη στο:: το ειτοτοοειε τιιεεἱε, εστ

τειτοτσο ΠιτισΙ στεττισε ρτοί:οέτσε. Ροτείτ ετιἱτιι

σττσιτιοσο τΙοοετιττΠὶττιο ειρτειτἰ , στ ἱτι ΓΡἱτἰ
το.Ιι!:ισε ΜΜΜ 86 ισ ετσάττΞοσο ΡτοΙἰοἰειε ,ο

ονειάει.ΐοσο

4-~7
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δ; ιπ οτποιιιοπο ιπιπππωιι ιπιωσ ππιιτπ

οιοοι·ο ιοι :πω πΙι:ιστοω οσάτιππε. ετπτιπιιι

πιιιιτπτπω , ποιι οινιππ ωποιε ποππο·πνοι:ιι:

ετπτιπ. 'οι οπιπι ιπτοτ οσππ δριτι:πε-ιππ&ι

ίοιοπι:ιπ οποοπο ποιππόιπ Ριοοπτι , 8ο οπππι

$ριτιτπε-Γειιιι&πε τορ!ονοτιο ιποπι:οω,ι οππι ο

σωπι Τοιοπιιιιο πιτστοοοΙΙιιίιτπτ. νο.Ιο , π

πιππειίιιιπο ΒΙι,Ηιοτοπγωο ΐτπι:τι, ΜιοιιποΙι,

οεΕπριιτσιιπο , οοτοτιίοπο οπτιίΠωιε πσΠτιε

.15ειπ ρτιπιιε ιπσππίι:οτιι οπττι , 8£ (ιτοοοτιο

ίοπι Γπιπτοτπ οιοοε οκ πιο , πτοπο ιιτο πιο

στοπ: οορτοοπτο. Αττοτιι , οι: ποίιτο ωοππ

“ιει>ι-ε·τοιιιππΜ ι.ιιι.ινι.

ονποπΓοπο οι οἰοε δ: ιπ ίππ&ιτπιο Ρτονοθ:ιοτ Α

ι 16%.

 

ΕΡΙ$Τ01.ΑιιΙι

πο, Αποπο:ιππω.

Β: σύὶω βατή.: ρε Ηίο·σηωί , ό· οι ΟΙ:

' »απο °

Μοτοίιπε Αιιοπιιιπο οιΙο0:Πιιωσ ίιΠο

Γπιπτοω Πι Ι)σιπιπο , οι νοι·σε Ιοιιιιιοι:
πιο ιεπιστπ ίι.ισοοιιιιε. ο

(ιπρισ 8ο οπο, ΠΠ , οπσο ρσΠ:πιπτιε πιο

οο ίοοπτο οιιοιοοτο, πο ΓοιΠοοτ νοε ποπ πιο

οπω οο οοιτπ νοποτπποπο τποπιοτιπο Ηιοτσο

βοι·ισ,[πποιο Ματια ιο οποιοπε κι!. οπο Β πγτπι ίιιπνιΠιτπι ίτπττιε τποι οσπΓσιπτι ροτ

Ιω. ι

ο 

·:ι·.ιδ·

23ο Διιδτοϋποο .Μικτο ΡιτΙΖτωισ οι:: :καποιο

πὶ τοπικά.: ιπορρω.ιιω.

- Βπιοτ Αωοτσίιπε ίπποπο (?πιππΙοπΙοπ

Πε Ετοπιι μια , νοποτποιΠ ίιΠο ποίιτο

Αποποτιπσ ίπιπτοιπ.ιπ Ποπιιπο , ο: Πποοτπ:
οπτιι:πτιε ποιοοι:ππι. ' ··.

Αποορι ΙιοοπτιίΠωο Πττοτπε τιιπε , οπιοιιε

ποπ τοίρσποοτονοι ρπποιε ιποιοππω οπιιι ,

πο ι:ο μια ποοΙοδιππι π πιο. απο οιτοπ πιο

οπο, οι: Πι:τοτιε οππε πο ί:τπετοπι τωρα , ετο

οο ,_οιοισιοι , ποοπο οπ τοριιοπτο οτιπε οίι,

απο οπιπιπ οπιτ: πο ιΠιιτπ ΐοτιοο , τιοι ποπ

πωοιεπω οπο οσωπιππιπ, ίιωπι .επ ππιωπε

σοοποπτιοπιοπε νπτΠε οιίιτοπι:πε , ποπ Πω:

ο: οπιιιοτπ οποιοπτοπι :οοπτπ , ΠΠ , οιπτιιιε

Ιοοπι. $ιοποίιτο πιω Ιιττοι·πε ρτσιιιωο (οπο.

δΊ” ΟΣΑ [Τ.
πο ιοποποιππω. ι ι

οι 9.4 ΟΙππιπ,ΐοττπο τοΓροποοπε , οπο πτ πο,

πιο Γοτιοοτοε πιο. ΑποοΙπε οο Μσπτο ΡσΠ

οιππο νιτ οπτο(οιπο οπωππιτπτιε ιιπποιε οσο

-οιοοιιο_Γο ποπ πιοο πο Με, οποπι πτ ΡΙοπιίἰ

.Πωσ οπτικοι;ιε οιοοιο £πτοιΡιιιιι , ωπικιωο οπ

οιο. οπιπι πωπποιιιιππιειπσπποοτιι ποιοι,

μοιοποοιπτιωιιω ποοοοπτιπε ρω Με ου::

ιπ οιοε οπιοι·ειιπτιποπτιπ ωιειιωπ. Απ.

πισπο ιΠπιι;ι το οπσοπο οι: πιο , πι: οσπτιιιοπιτ

[ο , πο οπιο οποιοιτπτιε πιοιποτπιπε νιτ ρσΠιτ

οορτοιιοποοτο. (Στοπ μι· ΓοιρΓπω οπσο_οιι

Ριιιι·£ιοιοο,νιιο , οιιο&ιΠιτπο ΠΠ , 8ο πιο

πιο μοοιοπε πω: ,ιιτ ΒπογΙσπο οιτιπε Ποο

ι·οτ ;ζ37οοιι`οπο τοιΠπιπτ. Ιο οπιω πιπιτιωσ

επιπι πιο ποοτοπε οισιοτ ιιποι:οππει ει: επιπ

τππι ιππιτιριιοιππι τποιοε , οπιοπε ιωροττπ

πιίΠπιο νοιτοτ, ππιτππω ιτπ οοτπποἰτ , πι:

οοπιτπππι οοίιοοτιο 86 Ρπτιοπε νοι:ιε Μια

ίποοτο οπιπιπσ ποπ οοτπτ. ΕιοιοδΕπποπω

ιτποπο οιιτπ πιιοπιο οτιι ίοτοπιοτιε πττιοοπτ,

οπο ρσΠιω οι: άδειο πιοο οι: "πιο Ριποιιε

σοίοοπι. πι τππτπω ιπρτ:ι:ίοπτιπτπωοικο

τιπι , πιοπι:σω πσίι:τπιπ πιοιΙ Γοιπτιι , πιοο

οοπΓοιπτιοπιε ποωιοτοτο , πο τοοτποοίοοπτο

οοΙστο ποτροι:πιε ιπ οιοε πποστιοπε επιμ

τι. Νππι ριπποτ-οπω ωποτστοω,οποπι ίιιπέι:ι

οτπιτιε οοτπιιτισ ιποοΠιι:, ποοο ττιίιιε τοτπττι

στππιπτπ Εποιοε πιο ιποο!ιοοπι, πε πω ιΡο

ιιτ ποιο. 5οο ιίιπ πιοοο , ΠΠ , πιιτιοπε ιπ

οπιοπποπ ποπ Γπτιο, πο ρτο οσπΓσΙπτισπο

ροίι:πΙπι:π , ιπιιοίιιτιπω πιποιε νιοοπτ ποιοοιβ

το. (1ππωοππω , ΠΠ , επι π:Ππε ππιωι ωοι

ιπιπ ρπποοτο δ: οιοιιιοπτο ροτ8πω , στοπτπε

τιιπι απο Ριοπστο , ιπ οποω τοί:πποοτο οπο

τπε οωποε 8ο οοοιτπτισποε πιοπε οσπΓιιονο

τπω , πιο τιοι , πτ οπἱ Γοιιιοοτ ππιστιε πω

Ροτ ποοοΠιιι:ι , ππτιο οπσοπο οπτπτπω Πε πι

οιπεΞ νοτπω οποιοιιπε πι. Κοοοππτο πο.

ποε (Ποωοπτο , ποιἰοἰτπτ ωοοτστι ποίιτο ίσο

ττιοε , ποοσ π: Π οιίιισίιτπω πο πι ππιωπιπ
οιπε ιπνοιιιΠιοπι, οσπτιππο ιΠππι τοωιΠΠοω,

πο ΐτιεοΓοοπτοπι ἰπ οπιοπΓοπω οι: νοοιε οι:

οπιοοω ρτιποιοπιιοπε οπτιτπτοιπ , ππιπιππι

οπο ιπ ποε ρπτπω οι·πτιιω ππωτο ιιτοπο πιο

οοτοτιστπ ρτ°σνσοπίΪο νιοοτοτ. 5οο πΙΐπωπε

σοσττοι: , ΠΠ , νιτιιοπι οσπίιππτιιιιπ , πιοοπτπ..

οπο οσιοτοε οστπω ιωΡτποοπτιπω , οπι οο.ι

οιοπππτπτ Π:ιπτιιΙπ πωστιε π ωο-νοίιτι ι ιω

πιο νοτιπε οπτιτπτιε οπωωπιπ ποπ οιΤο ἰπ οπι

πιπω οστοιοπε οιιι:ιποιπω, πι: ΓοιΙιοοτ Γεπ

ποοιπποποιο , πο Ροτ ιο οιιι:τιοσ πιο οικω· Ε οπω πππ ποε σοοτιπτ πσωοποπο πσίιτπω

ι:πιπ ροΙΤπω , ·ποσοπο- πο τπι·σ Γπροτοπε πει

οοιππ ι·-οτοε. εσωπιοποπ πιο ρπι:τι τπσππιιο
πι δ; Ι·ιτπττιοπε σωπιοιιε , 8ο Πι Ρτιωιε Οοτγ.

Π:οροστο Ϊτπττι τποδο οοτοτιε._ νιποοπτιπω

οσττιΡο , 8οποπιοπο απο πιο,πο οοι: Ιονιτπτι

86 ιΠ00ΠΜΠΦΜΠππο8..Υπιο οοππο. Ε:: Πι.

οο πω”. Ιεπιο;Μπττιπε. ;

Πι. Στήν. ό· Μουτ. οπο!. σο!. Του». ΙΙΙ,

πιίι οπω Πσωποοσ πποιτο ποπ ΡσΠιπτ. Ρπτ

απ: πιο Ποπε , ιιπωσ ιΠστπω οοτοιε προτι

το οιοποτπτ σοπΙοε , π: νιοοιιπτ οπππι οποτ

τποε πιο τοττι ίιπτ , ίππωοπο επιιοοπι ωτοστ

τοππτ Γαοιτπτοτπ , 86 τοιιΡιΓοππτ πο οποιοι

Ροτιωπε ιΡεπ ωποπο οπω οσιοτο πσίιτσ ,

οπτπ πο Με οποεοιιιοιιππε, ιιππο ποοιε π·

ωστιε νιοοτπ τοΠ:ιτπι οοτπιωπε., δ( οσε ιρίοε

Ποιο οσωροΠιτππι· , οπἰ Ροτ ρτεοοιριτιπ οπι

οιππιπτ οττοτιε. "οι τπιποπ , ΠΠ, τοποοιε

πρπο το , ποοπο πιοππω οιΐοτοε ι ιωπισ οικω

πιτπιπ το πο οπιτοτο , πο επι ποιοι ιπ Πω

Ι.
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ΑΜτττισεττ οΑΜΑτσοτΕΝειε

Χ

ροτττ:ιτσ Ρστίτίτττοτ , οστιοσ τίττοίτοοτττ τιοτσ- Α ττοτττιττ στοοτ ίτοτττσ σοτττσοττεττε. Εκ οσίττο

οοιτοτ ρσοττοε τιάνσττστσ φωτο. 5σττοττ

ιοττιτ δτΙνσίτστ τ.ττιτστ , 86 το τττιτστο ίστἱΒὶε

ΡσττοτίΤοτο τοττιτ Πττίτσ (:Ιστοσοτστο ο. ρ:ιτι·σ

τοσοτιίτστΠ , ίσττ τττι ΡσττοτΠοε τίτ , τιοσττ στ:

στοε στσ ΡστσσΡἰ , οτ τοειΠιο οστιοσ τΠοτο ρο

ίτοττιίίσ , οσσοσ τισ σο ί:υτίτσ ρσττοτίτυτο.

Βτίτττοοίτιτ›σ τειτοσο τοτστττο , ουτε Π οροε

σίτ , 86 τστοτο στοοτοτο σοεοττσσοσ ντστίττ

τοττο στττ. Ποστ, ΠΠ , σε.Ιτσσιο ετοιιτττοτττοτε

ΡτορτοτιίΤσ πω, σοὶ ίτιδττε ττοτσστττοσιο τοίτττ

τ:ιτσ σοοίοσνστειιτι , τισ ττσίττοστσ τιιισό πάτ

ίτστινσττιττι. $σστ , οτ ττττττ , σσοίτειοττειοι ορα

τστ ντττΙστο ττττίτιιοειε , 86 ιοσσιιτοτοτοτττιε

τιποτε άτίΠοιοΙετσ , τοποσ σττεττο σστιτστοτιστσ
ειΠοσίταιε. νετσ το Ι)στοτοσ , 86 ί·τάτΠο ναί:

τοτε στιοτΠάτι ί·-ττιτττ Αοεσίσ οτ οσίττσ στοπ

οσιοτοσ ότσττο : οσο ττιτοσο :τι οττοε τσΠειτ ,

:τοσοι ρτσστυτο τΠ_στοτο ίτοοτίτσσε οσοτε , οτ

τό. τοτττστσ σσοττοοο Ρσίτττοοε. Αττετοσοττ

οττιττ ίορστσίτ οσοτε, 86 σορττοοε νστ στσνσ

τΡΠοε ντιίο·τιτοιτι το οσε τοττττ. τ:τΠσε οσίττσε

οτοττοττίτττοσε ΜτσΠτιστστο , Εορτττσίτοοτο .

Ροτ!τροιττο . (ττιίρειτστο , δ6 σστσι·σε τιίτσδτο

δέ οστοτοσ τοσο ίτιτοττιστε , τιιιτουε ττιτοσο

οισοτιίτσττσ Ροοττε-τισοτ νι. τω!. Νονστο-·

τω. . ·

 

Ε Ρ Ι δ Τ Ο τ. Α ν.

.το Αυουίττουτο.

0ττττίσπιτικήα#τα!Ει ώ το Ρωσία.

Μοτσίτοε ΑοΒοίττοσ τΠΙσόττίτττοσ ίἱΠο,

ίτττιιτσοι το Ι)σιοτοσ , δ:: τ:ττσε το Βστ
σΡστσ 86 Πισω ίτστνττοτσ Πισσσίΐοε.

Β να ΡσίΠττο , σώστε ί·τίτ , οσο ί`ιισσσοί-στσ

στο , σοσττ ατοστστο τΠοτο το τοσ τουτο ίσττοσ

τοτσροτίτσ τισ τσίτττττίτσ ρσττοε ίτοττσ. Νσσοσ

σοττο νο! ίοίττει8ττι Ρτσσιιτο τοετοτο σττρσττστ,

οι: σσοίοσντ , άστο :ισσοττσιτε Ρσσστιττε τοστε

Όσοτο σίτσοττο το8ττστ , δ6 σσι·τιττι τττντοικ

τοτιτσίτεττε σσοΠε τιοττιπσοσίτττσ ί-Ρσστσε σσο

το.σσίσττ , τάστοοιισ τοποσ σσοττο8ττ , τισ Π το

ΡτσΠιοττει Πιοσοτσιο ίτιίττοσειτ οστοσ , Πρίο

σιισ οοτΠιιε ειστοτοτσοτιττο ίοίττε8στοτ.Μτι8

οτε το τΠσε σττστοσστ σοττε , ττιοΙττρττστουσ

σιιεττστ νττττειτοοτ τστοτο 86 σσετττιττσουιο

ΡτοσσΙΙτι. Αττιοσ τοι ίειτοσ τστοε στ! σκτσττστττ

Με , οτ τττεττ , οσο μου” , τισ τΙίστοιο το· ο τΠίτοοιτοτ , ιττ σΒΙτντίστιτ τοτττοσε σσοίοΙτιττσ·

:Ποστ ροτττειε , σιτοιο τιοοσττ το τΠσε σορτ

τουε. ντιτσ όσοοσ. Εκ οσίττο τοσοτιίτσττσ

Ρσοττε-σσοτ Χττ. Κα!. Νονστοσττε.

 

ττ>τετστ.Α ιν.

σετ Αοεοίττοοτο.

Ρετ/τουσ [το. ·

Μοτσίτιτε ΑοΒοίττοο τ:ττΙσόττΠτοτσ ίτΠσ

Γιττοτστο.

Κατσοοτστο :το νσε 86 τιττσότιι Πω δέ Ποτ

οτε 86 μισο. ΞσΙσοτ ρτσσσε νσίτττεσ, ΠΠ , οΙοτι

οετοτο 86 ττιτιουυτο το τοστστο στ: τιτί.σσχσιιττε

τστττιτιστσ τοίτττοε.το οισοτστο , ειτουσ το εοττ

σο:: οποτε τι: ττοτσττε ρΙτισττττίττοιοττι Πττοε

άυτο οσί-στσ τσρσοτσ ίττοττοσστσ τ τω τοσ τοτ

ί-στοτο ι τστνοτ τΙΙσ σ:ιτττειττε το τοσ πίττα

τεστ νστσττ σαρτ οσ τιονοΙο.νστττ, 86 ουτε ίσιο

τιττίστιε σστΡστσ , τιοττουε τι τοσ νσίτστ τοπικ

σα:ρστττ , απο σσττσ νοε οτοοσε δ6 τσ ρσττίΠ

τουτο , ΠΠ ττοτστίττττισ , ί`στορστ τοσοτσ 86 σου

ετττιττσοσ σττσοτοτστειιτι. Ρτισττσ, στο , οτ τω·

ᾶοιο σττιττοτιοτο στο τοσ νσίτττιτοιο σττοστττιτ ,

απο οσίττο ντιισσοττοιο, οσίοτ ίτοσ τοστε νσΙ Β ίσοττο.τοσοσ νσίτττε ττισττττε ί”ρττττοτο σωστο,

στσντοιιε ει! τσ Ιτττσττε τοτττστσ , σιιτσοε στίτ

οσο τοτε συσττ ίσττοστσιο ετίστειτ , ρτει:τστ

:ιοττοοιιτο ιοοετστσττι 86 τοεττιττιε οσίτττ όσ

Ισττε σειιίτιε, ττιτοσο νετ τὰ ΠετιτΠστιτσιο ,

οοσττ σττσει πιο ετέττοτ. Νοε ιιττΠοσ ντιτττε οτ

8σοττουε στιιιίτε Με Πιτοοε , ρτιοστε ισσίτ άτσ

Βοε , οτ ίρστοιουε , ρτσί-σέτοττ , οτ σωρο:

ντίττεττσοτ τοΠίττιιουε τ σοτρστσ νσοσττ δέ τι»

τστςττ , ίσττ-τιοττοσ στοί:σθ:ο στο , 86 σιιττε

οι:ιτσττΠ. Οτε. οτ οστστε Πσιοτοοε σσοίττιοττειτο

τττοιιιιτ , 86 ντττοτστο στ:ιίτίτσοτττ ίτιττιτιο:σ 86

ο τττττοοε :το τοστοσττε ττΠοε, τισ ττσ οσοτε τττοοι

ΡΠετσ ρσίτττ Πνστ. (:στοιοσοττσ ττίστ ττο.ττστο

τίτοτο , οτ στοπ ρατττ ττισοτιίτστττ τρίο σοστιυσ

σστοτοσοττσε. Αττ σοστο Ποτοε τστ 8ττττττι Πτ

τστ:ιε οποιοι: €τστττοιοε στιττο οσττσοτει σο::

ΡειίΤοε σίτ , τΡίτ το:ττσττττττι ίττιοττειττε τισ τσσσε

ττε ίτοτσ. ντιΙσ το Πστοτοσ, ΠΠ ττοΙστίτττοσ ,

δ6 Πτιττε οσίτττε ττετττοοε τοτε ΜτσΠεισΙτ , Εο

Ρτιτσίτοσ , 86 τιτιτσ σιτιοσε στο (ττσοσττο οσ

ίττσ τοσ σστοιτισοττει , ισστσττίουσ σε.ττίίττοτε

οσίτττε. Ητστστιγο·Π ίεοδττίΠτοτ τττιτττε τοσ

τοσττει τισ σωστο νστστε σκστάετ , Πτσοσ τΙΠοε

ττοτιεσ Γρστιιτιιττι νται: συττοοτττοοτοτ 86 τριτο

Ε

Γρττττοτο τσότυοι, Γρττττοτο ίτιοδτοττι , οσίτττε

το ντίσσττσιτε τοοσντιττ , τιτσοσ τοι τοτστ τω

στο ρττιτίσοττε ντα τοσσιτστσ , οτ οοίοοειτο

' οίτσοττετο . οσ ι:ιτσττττετ τσο8σ ο ί·τιστσ Πο

τοτοτ , σίττσττιτουσ οτ Οοο ρτοτυευε 86 τω.

τοστ1ε , οσοιισ οίσοτιιτι σσοίτίτσοε. ΕΠ σοττο

τοττοτστιιτο σοτ οσίτ:τοτο ττσοσσ το Όσο οσί

τι·σ τσοοἰσίσετ. Αμ ττττττοσ , ΠΠ σττττίτττοσ 86

εττοεοττΠτοισ, τσίτττοσ νττσε σττττττιττε ττοττσο:σ,

86 Ποδτιττιοτσοι Ρο.ι:τσοι Γοίτσοττι το·σστοοε

τοτε. ]υο8ἰτσ και, 86 Με ρττεστροσ τττσοοε

σοὶ εισσοτοττισότιττίτττοτ ί`οοτ τοτττοττ σοοίσττι

ττσοτ , ττιτστ τσίττντι 8ειοτττει νσίττει 86 ;ιΙΙστυγει

ί`στστοοσ οσίτττ τοστοσοτοτσ. ντιτσ , ΠΠ στο!.

στίίτιοσ , 86 οσίττσε στοοσε τιίτσ&υ οσίττο ντίἰ

σσττσοίτιοσ Μοτο. ()τιττίτσρτιστοτο, Ευρτιτσ

ίτοοτο , Ρτιτττοροτο , Πείτατιτσοπ , θτισττσΙσοι ,

τττιοστί-σιτοι , Κσοιοτιτττοτο , (ττιττίτττ1οσ η·

τοοσοτοιο το.σσσοτο , 86 τιιιτσ οιοτισε θτσ8σ

ττοτο οτιττστο _ ί·τ·εττστοτιοσ Ητστσοντοοτο.

ΒΧ 6ιοίττο ττιστοιίτσττσ Ρσοττε-τισοτ νι”.

ΑρττΠε. _ : _ ·
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' εΡ1ετοτΑντ_

@Η . αά Αυοοίτιοοιιι. 7

Β: Μήν:: Ρτἱτπιτ υεφτ.

Μοτσίιοε Αο8οίτἱιισ ὸἱΙοᾶἱΠὶτιισ ίὶΙἰστ

Γα!οτοοι ἰτι Βοτιιιτισ 8ο Ροτροτοατ Ραοιε

αο τωοᾶἰοιιἰε ατἶοέῖτοιιι. τ τ

· ΑοοοΡἰ στοιοττιο Ιιττοταε τοειο , οοισοτα

τιιστοιιιοτ8αι·ιιοτοοπι ιιοοιιαοιιατιι ωττωσ

Γι: , τω ἰτιτοΒοττἰτιιοττι όοτατο 1ιετιιδοαε, τι»

ΐοιιτἱαιτιοοο ιισίττατιι ί:σττιοιιτα Ρστιοε ρἰσ Ρο

Α Κο Μ 'τ. ι τ.: νι.

3

Σού

: . Α' (ιιτιιιιιτιοτ οποιο ΠΠ ιιιστιε οτ2τιιοτιιτ ) αΙτοτσ

οι: Ιατοτο;(Πιτιί'το τιοοο, ονιοἰΙΪοιτιοτ; οσοοιιτ

οοο αιιιιιοε τοτο ο όινοτίο νοιιἱἐτιτοετ ατιιοο

οοο ττ:ηιοιοτιό.ι οταιιτ. Ιτιτοτιιοοταιιτ το Ροτ

_ Ροτοιε ρτ:ττοτ ΓσΠτοττι ΡΙονὶἰε. Εκ Ιιιοοοι

αΙτοτοτιι τταιιίιοτατιιοε , άοοοε τισΡττἰ Ροτ!ιτοε,

τοΙἰτΙοοττι «Μο Ροδο τταβοοτο ,|αι·οοοιιι :το

ΠοιτοοΓοττι ττατιιἰτοττι ἱιιετοίἱἱ,τιιια Ρσιιε Εκτο

Βατοτ ΠΒιιοοε , οοοἰτοε οτ Γοοιιιοτοιτιοτ ω

τατἱ ίοιιτ. Τοιιι νοτσ ΡΙοίοοατιι οιιιτιοατιι αΙιατ

τοττἰτἰ Γοιιιοε , αάοο οτ οσο ἴοτιτιοατιἰιιιοο

Ποοοτιτ οοτιίιάοτατισιιο ΡοτἱοοΙΗ (χωττοτ

οοιιἰ-τοε ατιειιθ:ιιιιι ασ τοττοοΓοοι σε ατοοιιττι
ηἔοἱοτἱοατἰτατἰε τοΒοοτοτο,οοαιιι άοτο6τοε οαο- Β οαΠοιιι στο ἰιινΙοοττι τοαιιάοοατιιοο;Εττοοοτατ

ΐατιι οπο.*ΡΙαοοτ Μ, το , ιιοτιοο αΙιτοτ ιοί-ο

-ξϊοτἱ οσο-ο (-οΐοιοαοατ, ΐοάοα αττιατιτιιιιιι πα

τοτα ω: ; οτ Ιιαο Ποτιι5οατιστιο άι1ο6τισιιιε

οοο ῇοΠῖτιτιιοΙιΐοανἰτοτ αΙΉοι , ττισΙοίτοοοο

ΖΒοτοττιοτ1·ι 6ιωτωω τοτατιτ. Εκι5οδταε οτ

-11οιο;τωτ1τω ἴοτἱοαιιι άο ρτἰιιια οοΙοοτατιο

“ απο τηιοετντ·τττωοττΡα_ατ Μοτο Ηιοτσιιγιτιο

Έ·αττΠοτιτοτιττατιι ττιοατιι,8: ατὶ το ιιοτιο ιτΜοτιι

Ήττα;; Πο ωετσωο. Μιτιἱ ττοιοοτιι νστἰ τοε

ἔἘοἰΠοτ,'ατἱοΠ`τΞ οστατιι ρτσ οοιιΓοΙατἰοτιο οσοι

ΉιοτιΪ Βε'τοοα νοθ:τα. νοτοττι ουτε ιιιακιτιιο

ΊιτἔοτιττσττιἰττοιιτΙα ιάοιτοσ οσο Γοτιτ. Εεο

οαΙοιιἀἰε 8οοτοττιοτιε , οτ Γροτσ , Μο ατιοτο ,

*ατοοο Ιιιι)ιο νἰίἱταιιτΠ ετατἱα ΡτοΙἰοἰΓοατ ατι

νο” Με: οιιιτιι ιιοοοαοοατιι ροΠὶοἰΙο οίτ.

οι αοΓοοο @το 8ο οστιετοΒατιστιιε Γοαιιοα

ιο ὁἱἔοττο το οι τοιιισοτ Ιἰοοτ , ταοιτο; Πτι

ιιιἱτιοε ,_οαοτἰ σοτοπιροτατο: Μοτο ἴρἰτἱτο ,

τι οσττιστο ΡτατΓοτιο οπο οσο Ρστοτο.1Ποά

ταιιτοττι στο , οτ οιοτιιιιιοτιε ττιοι :το αΙτατο

Βσιιιἰιιἱ. νοΠοτιι ΙισιιοίἙἰοτοιιι Ηττοτατοιιι

ΐαοιοττι, άοτιι Γοτιοιε , ιιἱτοτοτἰε οκρτἰττιοτο,

δέ νοττιοίτταττι ἱτιιἰτατι Ποτιοτοε ,νοΙ αΙτοτιοε

ο·οοιωτ τιιαιιιιτιι , οτ Βοτιο ασ Ροτο :Πέτα

Βτατῖστοε Ιιττοττο οσοιιτιοιιάατοιιτ. $αΙοτα Εο

«ΡΙιτσίιιιοτιι ΗΙιοοι τιιοιιτιι , 8ετοΙιτιοοε ἱτἰτὶοπι

Ποσο ντο οι Βσιιιἱιισ , σε ρτσ πιο οτα. Ε::

τιοΙτιστιιστιαΙι:οτιο Ρστιτο-οστιι τω. οαΙοιιο.
Μοτο ι _

ν. Π: .

 

εττεΤοτΑ νΠ.

ατὶ ΑοεοΡτιιιοττι.

Ε: #ι)εω μτ2τια!τ οιιΜ ε·υψ':.

` ·ΜΒτοΠοεΑοΒοίτιτιο τὶἰΙοέτἰΠῖτιισ Μο,
ο Γαίοτοττι το Ποιιιιτισ 86 Ιαετσε ἱτι Ποι

οΡοτο στο Βοτιοόι&ιστιο Γοοοοίΐοε.

Μονἱιιιοτ ιιοΠ2το ιιιοτιαΠ;οτισ Ροτιτἰε-Βσιιι

ο ποιο ἰἀοε Νονοτιιστιε , οτ οι α8τοττι ΡΙατιιἰ

Μοτο νοτιιτοιιιοε , ττατιἴτιιἰΙΙῖίοοο νικ ταιιτιοοι

:ίοττιτιισ Ιαοοτο ΑΙριοτιι ιοΒἰε 5 τοπ: ιατιι ατι Ε

πιστιαίτοτἰοττι ΙτιΓο!ατιιιτιι Ροτνοιιοτατιιιιε. νο

τοτιι_ ατιτοτιοατιι ἰΙΙἰο ροττἰτιἔοτοιιιοε , οοο

τιατιι ροτΞοοΙο τοιιτατἱ τοοτιτιιοε , αοοἰρο ,- ΕΜ

άοΙοιΠιττιο , οτ τιιαιοτο :Μποστ οοιιίὶαιιτὶα

στο τισοἰε Ι)στιιιτιοττι στοοοτιε. Ατιτο στιιιιια

απο οοο οοἱἀοτιι ὸοο!ἱνἰα !οιιια, αοτοτιτα

Ρτατοίριτία ατιτο το” τω: τιισιιαίτοτιι Εστω ,

Για .5'υπΡτ. ό· Μια. απο!. £υ#τιθ'. Τα». Π!.

ΡΙονἰα οτ αΓοοιιΓοε ἰΠο ατοιΠε ρταοσοτοτζ, ιτι

οτιοοΓοοο ἰτιιιτισάἰοο ,ιοτιιοτιτα οοοςοο @τα

ιιοτ1οο Πιο ΒιιιιοΙατα οαΙοατιοοε , φαι τοΊἰ

οοοττι οτατ αΓοοτιίοε Ροταττοτο Σοίΐοτιτ.τιοἰά αΒοτοτιιοε , τιοσε ιιιοτοε οττιιο·οιτατιιε

ιιιαίΐοτ, τιοτιοο ιοττιοιιτιε άοΓοοιιοοτο αιιΒοίττο

ί:αοοοε Πτιοσαιιτ, 8: οτατ ΡΙοτιοτιι οοτἰοοΠ Πο

ἱιιιροοἱἱτἰε , οτ ιρίἱ οταιτιιιτ , Ιοοτιοοτιι Ποιά

ιτοτ , νο! ροάιτισοτ Γοαιιτιοτο _ οοσά νικ οσε

μαι: ο8ΠΓοιιτ , ιιοτιοο αποτο οτιάο ττιονοτα

πιω , οτ οστιττα Ποιιιιιιιτ ιτιιροτοσι οοιιατοἔ

πιο” ἱΠα: ιοΓ2 αιι€οΠ:Μ ροτττιιττοοαιιτ. Ταιια

άοοι , τιιιίοτατιτο Ποσ , ττιοτοο οστισττατι , να

Π:ι·ιΓτιοο ιονατιτιοοε οτοοἱοοε , ατιττοίτο. πο

ίοροτανισιοε , ιοτιιοτιτιε ἰτοττι σΡτιτιιιε ί·τοτΞ.

Ρατοστ, ΕΠ , ιτιοτιιτιοαιιι τιτιιοιιιιοε ιιιαττιετ

ιιοοοο :τοε ττιστιο, νοτοπι οττιιιοε οοἱοοε ιά

Ρσίτοα οοιιιροττοτο ΐοιτ , ιιιἰτατἱ (οτιτ σττιιιοε

οναίιίΐο ροτἰοοΙοττι. Ρσίττιότο (3αΙοαταττι νο

τιιττιοε , οτ›ἰ αοοορτι οοιιι τισιιοτο 8ο τοπια ,

ίοοοοιιτι απ: Κιοτιοοιιι , Ποιο ατι Ροτοτιι-Ι.ι.

νο ν. Μοε ροτνοτιιττιοε. νἰίἰτατο οοιιτοιοο -

Ποάοιιιιοε ΤοοΜωο ορἱΓοσροιιι οοσοτιια

τστοττιοἱνἰτατἰε, οοοτιι οίΐοτιόοτατιιοε αἀοτιοἰ

τατιτοτιι ττιοτο , ο; ιιιτιττιιιστα οιοαττΙοο τιιοιιι

τιιοτιτα ίτιιοισίο οοτατιτοτιι. διιἴοορτῖ πιο οτι

ιιιαἔτια οοττι 8τατια 8ο οατἰτατο Γοτιιοε. Μάο

τιιοιιαΠ:οτιοττι οσοι δαΙνατστἰε νιίιτατο Ροτ

Ι) τοιοτιιοτ , οι οοο οοο 8ο νιέιιιτἰ αιιοἱΙΙα: Ποὶ

τοττιστατιτοτ, ιΒιοοο ρΙοε οοαττι ατοτττατἰ οτα:

πιω τοΙἱἔἱοιιἱε ό: Ιιοιιοίτιστιε ιιιίτιτοτἱ τω:

ρτοξιοτιάοτιτοε,Ποο τοτε” ο8ιιιιοε. Ρτοίἰοἱί:

οἱ τοπιο μια οἰτὶοοιιι αυτ ττἰᾶοοττι , Ποο οιο

οο , οσείτατιιοε 8: Εανοτιτἰαττι , Μάο οἱτοτἰοτα

τιοαέοοο, Η οοο Ιἰοοοἱτ, ροτἱτοτἰ. ΡΙαοοἰτ οτα

ΕΠ , Ποτιιτιοατο οτι, οτ 8ο ιρίο ρτο ιιοσιε

ατοοιιτιοε στοε , 8£ οσε Μο τιοΒ:τιε ί:ταττιοοε

τοἰε ιιιτοιιτιοε οσττιτιιοιιάοε , τ1οοε σιτιιιοε

ιιιοοοττι οΒιοοο οιτοοττιτοτο 5: ΓαΙοτατἱ ροτ

το νοΙο. (ΪσττιττιοτιτΙα πιο Ραττι τιισιιαίτοτοτ

Πτοττοτιοιιι Γοτιοτιι ί:σνο ) ΜἰοΙιαοΙοτιι , Εο-=
Ρτιτσίιιιοπι , σε τοΙἱτιοσε οΗἱοἱο τιοΗ:το δε αΕ σ

Βέτο αιιιρΙοιταΒοτἰε , οοΓοοο οτ Ηἰοτσιιγτιιἱ

Παω οοτροτοσ ττιοπιἱιιοτἰιιτ ασιτιστιοσιε ξ

οοιοε ποσο τιιοττιστἰα οτοοἱατοττι οι άιοε ρα

τιτ , τατιτο ίοΙατισ τ τατιι Μο αοιοΙισ οπο·

όισοοο ταττι τοπιο άοΠ:ιτοτΞε. ναΙο , ΗΠ ότι!

οἱΠἱιιιο , 8: ρατοιιτἰε οοσοοο οοΙοιε 61ο Ποιο

Εκ ιιιοττιστιαττι ρτσΓοοιιατιτ νστἱε. $αΙιιτατιτ

ϊ. τι
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ο ~φήεμ ~€~8 ο

ι87 ΑΜΒιιοει1εΑΜΑτοιιιΕΝειε τη

τε πιο Μα:ΠΙΠ (ΗΜ , 86 ΡτεεειΡοε ειετοεπε-Α Γεω 86 Ρετ Ιιττετιιε ιπιοπιτι. Ετεετετεπ Ει·:ιιι

Πτιειιε Ρετεοτιπειτιοπιτ ιιοΠ:ττε εοιοεε. Ε::

Εοτο-Ι.ινιι που. το Πεεετοιιι·ιε. ·

 

· τι>ιετοτΑ νιιι.

ειιιΑοεοΠιποτο.

ρ! χωρο ω” Ρει·Ζω!ο ?από ποιά: , ό· το·

Ραέύτ/έτυπ πω: Π:ι·έύΜοΠ.τ.

. ΜιιιιοΠιοε ΑοεοΠιπο τιιιειίτιΠιτοο Πιιο ,

ΓτιΙοτετο ιο Ι)οπιιιιο , 86 Ποεετα πιο

τιοπιε τιιΕεέτιιτπ. · ι

δετιΡΓετο.οι επι τε , τιο:ιπτο ει: Ρετιεοιο νε

Πτιε Ρτεειοοε Ιιοετειτοε ΓιιιΠειο Π8οιΠειιπω

:κοπο τοι :ιτάεπτιοτεε Ρτεεετ Ρτο πιο; ποιε

το Γοιιειεπτιιιε ειτειττιπει. Αιιοτι ο.εειΡε φιο

τωιιτιτωι :κι οττιπιιοπι Ποτ. Εοτο-Ι.ινιι εοπ

Πιτοετιιιτιοε ΡτοΠειΓει,ι Ειινεπτιειοι Ρετιτοτι,

εοπι τε&οιτιοετε :οι Ροττιιπι εινιτατιτ Ρετνε

οιειιτεε , οπο: ιΠοε ιιοειτ , εοτεειι επεοΠτοτο

τιόιτοτο , πετιοε ετφοιτεε πετιοε Ρετιιτεε νεοε

Βιιπιοε. ΝεεεΠιιτιο Ροτοετιι Ρ:ιττετο ειτεοιτε

εοειδτι , τιοτο :κι Ρ:ιτεπτειο Ροττειτο νεπιίΓε

τοοε , τεοιτε :οι Ρτιοτειο Ροττειτο απο πιο

τοιο εοπτεπό.εο.ιπιοε. Πειοιπο Ρετιεοιο τοπ

τιιτι Ρ:ιτνο Πιο ιιιτετντιΠο Πιοιιιτ. Νικο Ρτι

Β

ειΓεοε Β:ιτιι:ιτοε ποιιιιιΠιτοοε , τιοτιοοοΓοοε

:ιτπιειιτ ιιοιι:ετ το τοε Ιιττετιιε τιετιιτ , εοπΓο

Ειπε πε οοιτο Ηιετοτιντπι Γο:ινιΠιοιι Γτειττιτ,86

ιπιΡεπτιιο ΡοΠοιοπε,οτ νιτειε Ριιττοπι τι πιε

τιοιιοπι ττειιιοέτειε , το εοτο πιιττεπτι:ιε εο

τεπι. Μεο ιτο.οοε ιιοτοιπε οτειιιιτ Μ ιειιτιειεπι

ιΡΓοπι οτ νοΙοιοεπ Ποιο ττιεπΓ:ε εοωι ττειιιιιτ,

νεπετιειε πιιττεοτιοτο οιΙιεεπτετ, 88 ιοετοοτο

το νιτο ττειιιεπτιοτπ. Ειπε , ΠΠ τιιιιειΠιιιιε. Ε::

(`τιΓιτο-εειτο οπο:: Εονεπτ_ι:ιπι ιτοοε. :οι τ.

Νονειιιοτιε.

 
ι···-.....-..--.

ιιι>ιετοι.Α. ιιτ.

το Αοεορτιποτο.

 

δ

Μποστ τω» το μ2!ω/τωπ σττϋά.τ πτέ·ιιτ22.τ ,

φυττέτοιιτ |Μπτωτ ωο:Ζωκ.τ.

Κατα· ΑτοιοτοΠοτ @πότε ειιτιιιιιιιιοιεπο

Πε ετεπιι Ρτιοτ νεπετιιιιιιι 86 :ιτοοπτιΠι

πιο πιο οοΠτο ΑοεοΠ:ιτιο, Γ:ιΙοτειο ιο Βο
ι τοπιο 86 Γιιιι&ιε ε:ιτιτο.τιε τιιΓεότοπι.

Εκ Π:ινεοπτι Ειιιιτιοποτο ιτε εοπΠιτοετο.. _

τοοε , εοπνεοτι Ιιττετιτ 86 οποιοι τιοτπιπ5_ Η.

Ποτ οΡΡιιιι , φιι ιπίτιτοτοπι τι ποιιιε ΕΜΗ.

ειιιι ΠιεεειΓοτετο τιτιπιιττετε ποιειι:ιτ , μια.

τοοτοφιιοεπιτιπΓτειέτοι Γεεοτιτιποοιι:ιΠιτοοπι Γεπτι:ιπιτΙοε ποΠ.ι·:ιπι Πιιοτπει νι Ρτεεοπι το

ειιΠεπι :ιτοοε ιοτεττοΡτοιο ιοΒτεΠι Γοτοοε.

Ποτιε, τπιΓετππτε Βεο , πιω ιοτοεοτοτοτπ

εντιτιεπτεε ,ιο οπτετιοτ:ι τεοτιειιοπιοε. Τιιιιι

νετο εοπιιτιοοε ποιιτιε ιπΓετιοτιι Ρετεπτιιιοε;

οτ τοτιοε ιι·επτ , τοπιο ποίιτιι ι:ετίιο Ρετ8ειιειτ

ιτιπετε , Ποιο εοεειιπι , ιιτ πιοπτ , ΓοίΓειτο ετε

τ 1°10Γειτιι€Ιο0 νοττιπιπειο ιπειτιιτ , ιο τριτο ειπ

τετιοτιιιοε ιπιεξιιε Ρετιιιοιιε εοπι Γειιτο Γε ιπ

οι: ΡτοτἰΡετε πιτιτοι· , ιο πεφτει εοι·ι·οιτ, ε

τιοιτιτΙοε νικ τιεΓεεπτιεπιιι τεποε ΓΡο.τιοτο

Γοιτ. Ετ:ιτ επιτπ ιοοεπε οιετοε , πε ιΡΓο τοπο

το άειι:επτιεπειι, ε:ιΙεατιιιοε Ρ:ιππο φιο πιοια

Γειιιι τεεειιιιτοτ ιπιιειιιε , ιιιπιεπτοπι αιΓοτοει·ε

ι

εφοιτειι:ιτ, πε Ρετ τοοτειπι ποιιτειιο ποοιΙε το

ιι,ιτιοοιε ποιτττε 86 τιιοΡΙοπι πιοπιιΠ:ετιοιιι Ρο.

τετετιιτ ιιεττιπιεπτοιο , 86 ιιιτι ποίιτο Γοιπιο

δτοπι ιπ ιοοποε ειιιεποτοτο τιενεπάετ. Βεπι

τ1οε τιιιιο Ατιπιιποιο ΡετνεπιίΓετοοε,·οοιιτιει

τοε ποιοι τιιιοιιιτοε ιιεΙΙιεοε , οοι πιο τοπιο

πετ οεειιΡεινετιιτ , τιιΠοιιΠτ ΡτοΓεέιιοοετο π.

Ι:ιπι , νεπιτποΓτιοε Βτιτοποτοοιι. τω: Εοτοπι.

πιο Ρετινιτποτ , εειειιτιτειτεπι πιο Ποιοιπι

ει: οιιτινιτ:ιτιε Ρεττέτοτι. Ειττετττ το ποιοι ει:

νεπετιιε @πιο , ιιτ εο ΡτοΠειΓειιπιοι· , νε

ιιεττιεπτετ ιιι·οεπτ :το εοιιιΡοπεοειει πεεοτιο

τοοπειίτετιι ποΡττι Γειπέτι Μ:ιττιιια, πω: , τοπ

πιτεπε , ι:ιιο ΓειΙειιτιΡΓοε Γεεοπι τι·ειιιετετ Ρε-·1) ιπειτοτειοοε , πιιππιπτοτ οεει.Γοτιι. ΙτιιτΙοε πιο

‹ιε ΠιΓΡεπΓοε. Ι)εο τιιτοεπ πιιΓετποτε , εκττι- .

τω. Ρειππο εειιε:ιτιιιοε , τοπιο Γοττειιιτ , πιο

οπο! ι:τΠ Γοπιοε: εοτπ απο ποιοι τοετο Ρε- .

πε ειτιπιπιειτι , Γοιιιειτε ιοφιιτετεπτ τοι πι

τ1οιτι πιιιιι ΡειΠι ΓιιιΓΓετποε. ντιπ , ΠΠ ,ερειπ

το ιπτετ ΡετιεοΙο νετΓετοοτ , φιιοοε :ιπιπιι 86

εοτΡοτιε τιποοτιιιοε Γτιτιοεπιοι·. Οτο ιπιτειπ

τιοε ιιτ ποε ιιιτιιπποε Γ:ιπιοΙοε Γοοε ι)οπιιποε

:ιτιιονετ, 86 εοτ οοιιτοπι Γοιι τιιοοτιε Γοι Γκε

πο εοΠοτιιτιτ, πε ιιΓφι:ιτο οιιεπτιιιτποε , δέ ει

πέτο ττειοιιτε τιενιετοοε , ποΓοοε πιο ιιοΠτιε

πιτιε ειοικιτιε Ποιοι Γιιιιθ:ι ΜιειιιιέΠε οοτεπι

Ρετ:ιτε Ποτιοιτοοε οεεείΓ:ιτιο , ιιοτιιεοοε ιτετ

ιιττιΡιπιιιε , Ετινεπτιειπι Ρετιτοτι. Ποιο ιζεινεο

παπι , οτ Ρετ Ιιττοε τοπιο (ζιοΒιιιιο οΓοοε

τετιτι:ιπιιιε Πεεο Γεττοε νειιιΒιο ετφοιτεε. Ετε

νε επιτο φιοτι τεΙιφιοπι εΠι ιτιπετιε ΓΡτιτιοιτι

οΓφιε νεοετιιιε, ττιιιοε ιιοτιτ πανι εοπΠειε

τοοε. Ειτιεοιτ το Π8πιΠεειτε του ιιτ οοι Π

· ποπ 86 ιΡΓε ποτιε , 86 Ρετ τε εετετι , Ιιττετιιι

τ1οε το τοε ιΠοε πεφτει. (8οπιτοεπτι:ι τοε

Ρειττι ιποποίιεττι 86 Γτ:ιτι·ιοοε οπιπιισοτ , 88

ετιτιιΕπιιε Μιειι:ιεΙι , ΕοΡιιτοΠοο 86 εετετιε Ε Ρτο πιο οτειτε Ρ:ιτιτετ , ιιτ ι)οτοιποε εοτ πο

εοιοπιειιιι:ι , ιιτ τεεοτο οπο. ποιοι πιιΓετειτιο..

πετ Ποιοιοι Ποτ Ρτεειιιοε εοπειιιιιτε Ρετε:ιπτ.4

ΜιειιιιεΙεπι εκ ποι:ιε ιιτιτοοπε , οτ (3ιιτνΓο

Ποιοι νιτειπι , ποιοι τιοτιοτο επέτειοι @πιο

οπο, ετοεοτιιιτε εοπτεπτιειτ , δέ ΝιεοΙειο ιΙΙι

ειτιοΙεΓεεπτι ιι:τιιιεπόοπι ττιιιοτιτ ειιτοοιεειιο

ετι:ποιιιι ειΠιοεοΠε, 86 ΒεΠιιετιι επτειιο8οιο,

Ρτο νεπετ:τιιιιι Ρ:ιττε ειΒιιιιτε τποπειΠ:ετιι Πιο

οι ΜιειιιιεΙιτ ιιτ Μοτιιιιιο, Πεοτι ΠΠ δέ Ριπ

Γτι·ιιιιι ΡοΠιτιειιτ 86 ιτει·τιιτιοοτ , πε οΓφιοπι ο

Γοτι νοΙοπτειτε τιεΠε&ειτοοεζ Ηοτττιτε ΠΙιοε

”πορττοε οπιοεε , οτ ΡετΠΠτιπτ ιο ΡτοΡοΠτο

Γοπέτο , τιπποΓε:ιοτφιε νοειιτιοπεπι Ποιοι , 86

οτιοτο Γειετειτοτο ιιοιΡιε&ειπτιιτ εκ ιιπιπιο 86

νιεεε ιπτιοιετιπτ ποΓιτειε , τφοι τιε ΡιειειτιιΠιπιο

ιιττοτε ιο ιπΓειιιίΠοιοπι εοι·τιτιιτο ειιιινιτποε

ΡειοΒοε. Οτεπτ ιιιεεοτο.Ρ:ιτιτετ ιιτ τπιΓει·ιιτιο
οποιοι ποι Ρτοτεοτιτ , 86 φι:ιπιιο οι τΙεετε. ι

ἐ__"
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τσιπ :ιο τΠΙΠιιιτσιιι οΠ: , στ ιιιοσιοτἱ Γοιτιροτ 86 Α ττι τιιοιι:ιίτοτΠ οτειτι:ι·ε ει8ιτο, τισιιι τοπιο ρα..

"τοι Πισω , ττιιτιιΠοτιστιι ίιιΙτοιιι ιιοιττσιιι Π:

ιιοε ιτιστΠο. διιισττι οιΠοιο 86 ει!ΐοέτσ ιτιοο Νι

τοΙτισττι ιιοίττσιτι οσιιτιάο το ιιοε _ρτοΠοιΤοο

Πιτ ο οσι ρτοΠιτειι οι: Κοινοτιτισ Ιιττοτοε τιο:Π

οσοι ΡΠοιιιοο Ι.οιίτιιστιι ΒιιίΠο2 ττ:ροττει. ντι

Ιο Πι Ποιιιιτιο. Εκ Γοτο-Ι.ινΠ ιιιι. οιιΙοτιτιστ

]:ιτισο.τιι. τ· ν

 

. Ε. Ρ Ι 5 Τ Ο Ε. Α Χ.

Μ. ΑσοσΠ;ιτισιιι.

Β: Ζέπει·2.τ Με ττειπἰωτ πωειΜΙτ.

Μτιτοίισε ΑσοσΠιιιο τΠΙοξΠΙΠτιιο ΠΠο ,

ΑΠιΙστοιιι Πι Ποιτιιιιο , 86 Πιιι&:ι: επιτο

τιτ ειιΤοότσοι.

δοι·Πιιτιιιιε Ιἱττοτ:ιε νἰοιιτἰο ιιοίττο 86 ετο

πωσ ρτιστιοιιο ο!εισιττο.Ιι Με ιιιιτιοιοιε , οσο;

ιιοΙσιιισε 86 οἱε οσοττιρτιιτιστιι τιιιττοτιτΙειε οσ

ι·οο , ίινο Β. 00ετιιιτο ττἰοσω , οιοσο ΠΙ” ιτι

τουτο οοιιιτιιοοιιοε. δστιτ οιιιττι Πο ποστ ιιο

τ:τΠιιτιιε 86 οσο: Πιτσι ιττιροττατιτ. Νοε ιιιΠισο

νοτιοτιιε Πιτιισε,στιτιο ροστ:ιε ροΙτ τΠοτισε ρτο

ΠοιίοιιτιτοιιτΠττισε , στ στι να: , Ποιιιιτιο ισ

ναιιτο , τοτὶοιιτιισιι : οσιιτιιοσιιττι 86 ροτ οτσι

οτοιιριιτιο 86 ιτιιιοτιε τιιοΙοΙΠιι 86 ιιοτιο αετ

τοτ ιιτροτιταει. Οτο , στ τιοτιιο Ποτιιισσε ττι

Εισαι; οοτιιιιιοιιτσττι , ιιοΓοσο. οοιιΓιιοτει ματια

ρτοτοοτιτ , ιιοοσο ΓοοιοτΠ:σιτιοΠτιε οίΐοιιίσε ,

τιοτοΙιτιοσιιτ Πιιο ετΠστοτιο. Πιο οιιιτιι τω

ιισίττσττι τιιτιοοιιτο,ιιοιι τιστιιιιστιτ ετοΙΐσε ιιο

στι , ιιτ:οσο τι τοότο ιτιιιοτο άοΠοθ:οτιισε. νι

τΠιτισε εττιιτ:ΠΠιιιοε ιιοίττοε (:οΠιισιτι 86 Μισ
τοτιτισιιι , τιιιιοτιστιιοσο οκ ιιιστσο ο.Γροτίτσ Ισο

.Ιιιτισττι σο Ποστ. (:οτιιττιοιιτΠι πιο ριιττι Πιστια

Ποτἱι 86 τεττιιισε οιιιτιιτισε. δώσω οτΠτ:ιο 86

τιίτοδι:σ ιιοΡτι·ο ί·ιΠοε οιιιτιοε ιιοΡττοε τ-τ:ιττοε

τι1ο5. ντιΙο , ΠΠ ΠσΙτἱΪΠιιιο. Μστιιιιιι οι: ιιο

Πτο ιιιοτι:ιΡτοτιο Γιιιιθ:ι Μειτιιιτι: ι ι τ. ποσοι

Ροβι·σειτιι.

  

ι-:Ρ13ττοτΑΧι.

:κι ΑσΒσΠἰτισττι.

Βε/ἱιωσιὶ ρσιπῇτὶ: Μπακ· Ρ!ση·ιιτ2τικ> ατομο

φέτα ούυιέΐέ 6ύη/Μτω2 τι β· τιιιώπου:α.

_ ΑΜΙιτοίισε ΑσεσΠιιιο ιΠιοτλιίΠιιιο ΠΠο ,

ΠτΙστοττι Πι !)οττιιτιο 86νοτοε Πι Πιτιότε.

τοΙιοιοτιο ρτοΐοΕτσω

$τιιτιιοτιιτιι , ΠΠ , ντιιιιτο ω ιιοε άστο τοπιο

οποτε ροιιτιΠτ:τ:ττι Γστιιτιισιιι Ποτοιιτιιιτιι ρι·ο

απο , στ ΠΠτ: οι ροτιίΠιι·ισιτι οοοσττοτοιτι ,

86 ιιοε Παω ττιοει τονιΓοιοττι. 5τά οσοιιιιιτιι

τι:: οριτιἰσ ιιισιτστιι τοί:τιιιιτ , 86 οΙΠοἰσιιι νιΠ

τιιτιοιιιε ταρω ροτστοοτ , ιιισιτιιοιιο ιιοε ω

οτοιιισιτι τονοοιιιιτ οοτιιροιιοιιιιτι τιοοοΠιιτιο :

ιιτινοτιτσττι τιιοάο :το νοε τιοΠ:τσιτι οτιιιττοτο

τ οοειιιιστ. ()Ιοττιοτιτοιιι τιιττιοτι οτι ιιοε ιιιιττο ,

οσι Πτιστοοιιιοε οτιιιιισττι οσοι τ:ιτο:ι πιο Γστιτ,

ειστ ξσοτσιιτ , ιιοε θιοιοτ οοττιοττε. Ί)ο στι..

]ιιτ τιιΠιιιτιιροτιΓο ίοΠιτιο , ιιιοο ιιοιιιιτιο ρετ

τιοοοΙΤατιιι ίσιτ 86 οιτ ιιιΠιι Μάιο ττιιττιε Γο

οιοτιιε , τιστιι Με ιΠστοσο ροτοττο , 86 πιστο

το Γοτιοε τΠοΒσε τοτο Πιι€σΠε τ:οΒοτ. Ρωτά

Βστιτ "Με Ι)οιιιιτισε , οσοτι τιοοοΙΠτιιτι τητα

τ:ιτιι ορροττστισιιι ιισιτιΙΙστιι ρταΙΠτιΡτιε , Πει

ττοτιιοσο νοί,ττσιτι ιιιΠττιισττι τ:οτιίοΠιτι ΗΜ.

ΟοτιιιιιοτιτιιιΒιε ιιοε , ΠΠ , ροττιε τιιοιισΠ:οτιί

86 τ-τιιττστιι ιιοίττοτσττι ρτοοιΒιιε , 86 στ ρτο

ιιιοτι ιτιἰίοτἰει Βοτιιιτιστιιρτοοοτιτστ , οτειΙιιε.

Τστισο σπα , ΠΠ ,·ιιιΠιι οτιι.τιοιιι τΠνιιιι ίσκιο

τίτ ιτιιρΙοτει , 86 ροτροτσιι.ιιιοοτσιιι :ιβίοΙστιο

τιοτιι ροοτ:ειτοτσιιι οτει.τιοιιο τΙοροΠ:ο. δώστε

ιιΠΐοέτσ δέ οΠιτιο ιιιοο ΠΠοε ιιοΠτοε οιιιτιοε

Β Μιτ:ΙιτιοΙοττι , ΕσρτιτοΠσστιι,86 τοΠοσο5 οσο

τσττι τιιΠιι τ:στιίΠιιιτι οΠ ισοστιτισοτιοοιιιοτιιο

:Πι , τΠοοΓοσο ΜιοΙιτιοΙι , στ (Πιι·γίοίτοιιιι νι

τιιττι , Π τοττο οπότε οΙτ , ιτιιττιιτ τω! πιο στατω.

οσο , 86 οσειιιι ιρΓο Π:τιρΠ , 86 οσιιττι ττειιιί

οτὶΒοτιτἱειττι οστ:ινι ι οσιο. ρΙοτιοσο' Ποσο ιιο

ΒΠοε 86νοιιοτΠε 86 Βοιιοιιιιι: τἰο πιο ροΠιιΙτι

τστιτ , οιιιτιοσο ττιιίΠιτσττι ροΙΠτ:ιτσε Γσσι. δει

τιο ΠιιτειτΠ ΠιιιοτΠισε ίο.τιετττοιιιιιι ιρίο , άστο

ρτοτιστιι ΠΒιιιΠοο.τσιτι τσοτιτ ιιιΠιι. (ῖΙιτοιιἱ

οσοι ιτοιιι (ῖτιίὶιιοτιΠε οτιτιιοΒιι 86 ΠοΠοοι·Π

τΠιιΙοοστιι ιιιιττιιτ Μπιτ ΠιιιέΠ ΜιοιιιιοΙιε ,

ρτοτἱσττιοσο 86 τιιοιιιΒτειιιιιτσττι δ; Γοτἱρτσττο

ΠετιιΠοοτ. Πει οτιιττι τιιιτιι ιιο!ιιιτι οσο ιιιοιιιοτιι- 0

το οοτινοτιἰτ. νιιΙο,ιἱΙἱ. Ε:: ιιοίττο τιιοτιιιΠοτιο

Γοτιδι:ι Ροττἰ οτ: Ι.στο τι. ιάσε Ροοτιιιιτιι. ·

 
Φο....»στ

ΕΡΙΣΤΟΕΑ ΧΙΙ.

οτι ΑσοσίΠιιστιι. `

Βίβετ σκύβει· Π|έιωαΠΜ.τ έτί2:2.τ.τ.

ΜτιτοΠιιε ΑσιτσΠιτιο τΠΙοδ«ΠΠιιιιο ΠΠο,

ΓοΙστοιιι ισ Ποτιιιτιο 86 Πιιοοτ:ιε ο:ιτιτει

Πε ειΠοτ)τσττι. ,

νιάοε οσιιιιι Πτιισε οοοσριιτι , οσἰ οτι τοί

ροτιτιοτιτιισε Ιιττοτἱε τσἰε ροΠ:τοτιιιε ιιοιι με..

. σο ττιοττιιιιιιιισ8 , 86 Ποοτ τιοιιτΠΠ ΓσΓριτιτι 86°

Β οοττιιτσε τἰτιι τοτισιιτιιιτο ροίΠττισε , ιιοΙστιιιιε

τιιτιιοτι τοτιισΙσττι ιιοΠ:τστιι νιιοσιιιιι οι! το ιτε

ιιοΡττιιτσιιι Πττοττιτσττι , οσιτισε ει:τιιτιιτιοε ιιο

Ρττειε τὶοΠοιιτιισε. ΚοτΠτ οοοο Πι τιιοιιιοτι:ιτιι ,

ΠΠ, οσιοει ιΠιι ιιοίττει ,` δ6 τιοΙιτι:ο :σιτιοστο

ροτΠτιιιΒιιιιτ ιιοιοτιι , ιιοοσο ροίΐσιτιιιἔ ιιιίι

Ποτο απο Πειτε ΙιιστΠοσο τιοίτιτστι ΓοΙιιτΠε , °

οσΠιστ ττσοι::ιιτιστ ισ ΓοΠτστΠιιο τ:οτάιο ιιο

ατι : :στο οοΙοστιιι·οτιισε ειρστι νοε Πιιιοτιτσιιι

τιοΠοστστιι , 86 τ:ατιτο.τοτιισε Ποτιιιιιο ωστι

τστιι τιονσττι , ιιτοσο ΠΠ ρΠιιιοτοττισε ισ μοι

Ιο ; οοοιττιστοσοοσττι ζώ: οκ ιιτιο οοττΠε οΙ:ι

Ε τιιιιτο : ἐπὶ: »Μιά (ω. οι· βιο Ραπ τϋετ 472·

πρι” , οστικά Ραπ τπιπέμτιω.τ στο: πιστοπι,·

ό·τ. Ιιιτοτ Ιι:τοτσ, ΠΠ όσιοιίΠιτιο , νοιιιε ισ

τιιοιιτοιιι,οσι ιιστιιτισιιτιι τοτιιιο τιιτωιο, νο

τιιοσο Με ιιοίτι·ει 86 τιοΠοοτιιι οσιτισε ιιιοττιτι

Πι ΓοΙιτσιΠιιο ρο.τιτοτ οιιριοΒοιιισε ,ιιιιιονοτι

τστ,ρτεΓοττἰτιι σ” το τοΐτιτ:ειτει 86 ιιότιιοτ:ι πιο

ιιιοτι:ι:. εσριτιισε , ΠΠ , Π οσιιιιτιο Πιιο Πει

οΠοιιίτι ρσΠιιτισε , ιιτιίσιιιοτο τ:οΙτιιιιιιτε ρω

τ. τη ι·

Ίο
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παο 38οοιιιι€τατο ισ ιιιοτι:οο3 Πνο Πιροτ ατισα- Α Ποιιιιτιο 3 ε: τοιοταιιτιαιιι ίαΙιι:ατοιιι3 εισαι ω.

τστιι Πσοιι:α τοΠι:Ιοτο 3 στιτιο αοοιρι:τιε αι:Ινοα- .

ιΠοιιτιε ιιιΠιΠαε 8ο νιτιοτο 8: ρτατοονοτο Ρ0Πἱ+

ιιισε._ @τα 3 ΠΠ τιοοιε οαιΠε οατιοτ 3 σ: Πο

τιιιιιιιε νοΙσσ:α:οιιι ιΓτατιι ποσο ΡτοροΠ:ιιπιφ

' ισ οοτάο τιοΠ:το Γο:νατο ατομο ισ :Πα ασΒα

το:Ποιιο:στι Οτα 3 ιιιοσαιιι 3 σ: :οαιιιι στου:

Με τιοΠτι 3 σ: ΓοοΙοτἰοιιε ιιοί:τιε 3 οσα: ΡΙστι

ι πιο ίσο: 3ιιιἱἴοτἱοοτὸἱαο ιτιοιιιοτ Πτ. νοΙστιιιιε

οιιασιστιι ιιοίιτα Ποπ ιιιΗτιιιι:αε ροτ: οιιιιιια

ΡΙαοοτο ΠΠ 3 Γοτι Με:: νοΙστιταε ιιοί:τα σωστι

:Παπ Ποριιιε οοοσοατιοιισιιι ττιοΙο 3 σοοιιο Ιο

ναιτιιιε οαιΙοε πιο τιιοιιτοε 3 στιτιο νασαι· αιιιιί- ·

Πστιι ιιοοιε. 8αΙστα ΠΠοε ιιοΠτοε Μιοιοοιέω, -

Ει1ΡΠτ0ΠΠΠΙΠ3 Γοτιοτι:ιοιιο Οτοεοτιστιι38οοιιι

ηοο3_στηιτο τιοί:_τα τοοσιο ρι·οοοε Ποττιιτιο

3 Έστιάατι: 3 Ποττατο. ναΙο 3 ΠΠ. Ε:: :ιοΠτο τσο

ιιαΠοτιο Ποοιαιιἰ ιι. αι!. Μαιαει

.ατα -
 

- -..--3

ιειιιετοι.Α Χιιι.

:ιό Αιι€σΠιιισσι.

@τα στι.: αέ ΒιιυιΜιωι μπει.

.Ια Έοτοι·-άο Γτοοσιο. ι:τιστιιιιΙιαιτιιιο.

Π Μαι ισ ατιιατιτσάισο ι:οττΠε 3 ΠΠ 3 Πττοταο

τσα:3 οιιιοσε ροΠ:ατι ιτι:τα οινιτα:οτιι Γενιτο

τιοτἰιιε αοριΠο ΠετιιΠοαε 3 τοιιιο:Πιιτιιοσο :ιο

ιιοοιε οΗιαοι:αε 3 (μια ία&ο Π: οριο. Νοε 3

ΕΙιτ:α:ΠΠιιιο 3 αιιεσΠ:ιιε ιιιιιΠοσο οι:οτιιιτιιτιτ 3

αάοο σ: ιιοΒιε νο:ἰνα πιο:: Π: 3 Η :ατιιοτι πιο

Γοτἰοοτὸἱαιιι Ποιιιιιιι ΓοοΙοτιοσε ιιοίττΙ: Γροτα

το ροΓΠιιισε. Πιιτιιοσο Ιαιιοτ 3 στιὸἰτισο_Ιιι&σε3

δ: ιιια:τοι·ιε οοριοίιίΠιιια οοοαΠο ;-ιιοοσοω:

ιιαττι ασιτιιο οοιιτισἱοΓοαιιισε !ιαοοτιισε 3ιιιΠΠ

οσο ρτα::οι··:οτιοοταε οοιιίριοιιιισε. Ρσ!(αιιισιι

Πιο:: ατι:ἱοσἱ ιιοίττι ιιιοιιαίξοτιι εστι: πιο! πια

Χιτιια-3 :μισά ι·ιιοτο ?τετοιο νιτιοπιιιε 3 Μάο πιο..

Πτι ρτονιάοτι:ια3 τιιιαιιι ιιο3 σ: οι:ριοιιιο3 ροβ ι

Πωσ: Πιιροιιτιοτο 3 δ: ιιιορια 8ο αιιεσΠια τοσο»

μια: ιτιιροτΠττιοτι:ο Πιτιτ. ΑΠαξ οι: μια: οτα·

ιιιιτατστιι ιιοΡττοτσιιι σο: .Μαιο ροτ:στοιιιι: 3ι

σ: σου ροΠιιιισε οπο ΠτιοΓοΙΙΙοτοσάιτιο. Β.0ικ

ιιοτΠαττι ιτο οι: ιιιίΠοιιο ροτι:ιΠοιαοσειιιιστ οπο. ·

απο οτοιιιἱ:ἱε 3 σ: ΠΠ Πιιοιιι αοοἰΡἱατιιοΠτα

οοιιττονο:Πα3ΠοτΠοοιιο ρτοΠοιΠ:ιιιιστ.Ε: Ποοτ-ἶ

Πιοτοτιισε ί:οτο Ποσο Ιαι:ιοτιιιιι τιοΠτοιτιιιιιΠ- ο ο

ΜοτοΠσε ΑσΒσΠἰιιο ὁἱΙοᾶἰίΠτιιο ΠΠο 3 Ο Ποιο , ΠΟΠ ΠΓΝΠ ω: ΗΜ ΠΠΠΠΠι ΠιοιθΜ8

ΓειΙστοσι ισ Ποτιιιιιο 8: Γαιιαα: τ:ατιτα:ιε
αΙΐοιίτιισι. ι Π

° (Σπιτι τοι:Πτο: :κι νοε Βοιιο:ΠΟ:σε ιιοΠ:οτ 3

ιιοΠιι Πτιο ιιιοἱε ατι το Π::οτιο Ροτεοτο: , εισι

οσε ο:Π ιιιτιΠ τοπικ: οτα:3 οσοτι ίο:Πιοτοτιι 3

να Η ΠοτιιΠοατοττι 3 πιο 13ο τιιιΓα·α:Εοσο :ια

δι:οιιιιε ΐοι·νατι ισοοΙστιιοττι 3 ισνατι:Πιιιε πιο

ττισΙ:στιι86 ρτοοἱοιιε :Με 3 ιιοΠτοι·στιιοσο το

Ποσοτστιι Πι Ποττιιιιο ΠΙιοτιιιιι 3 σ: Γροι·ο3οτο

ο.ο 3 οοιιίιτιο. Πα:: οιιἰιιι σιο Γατοιιια Καο

τσιιι Ρτοιιια: 3 8ο τοπικ οοτσαι:3 νιάτα: πιο :α

τιιαι σπασω Ιονατι: ιιο οπιιιιιιο Γσοτιιοτσει:.
ο ο Β

Οτα Ώοτιιἰιισιιι ]ιιευινι 3 ΠΠ 3 σο οΠοιιΠιε αι!

μ: :ποιο πιώ-οτα: ιιιιΓοτιοοτ:Πατιι Γσαιιι ατιιο 3

Γοει οτιιοτοοτο οσΡἰοτι:οιιι όο Ιααι ιιιιία·ια: 8:

:ιο Ιστο τω: :Παει ιιοιι Πιια:. Νον`ἱ: Πιο τισι

Π:τσ:α:στ :τοπια 86 τοσο: 3 οσιοοοιτατιο Πο

τιιιιιιε οοτιΠτο:στ3ιιιο ιιἱΠΠ οσροτο 3 ιΠΠΠ νο!

Ιο3ιιιΠ εισαι ρο::ἱιιοα: ασ! Ιαστὶοιτι Γιιαιιι 8: ατι

τοΠἔἱοιιΕε ιιοΠτατ Πιοτοτιιοιιτιιτιι. $οτι Παπ:: α

Ιαοτιται:οιιι αιιιιιιἰ οΒτιι:Π: ιιιΠττσι:αε οατιιἱα 3

σε ιιοΠιτιι σαι Ροτει8αιιι οσοτι ιτιΠ:ι:ιιο. Ησ

οι: ιιιιτΠοιιο Έτοτιιιτ3 σα: Πιιἰ: οοιιοσιοίοοτο.

. Ιτιίστοιιιι: ιΠοοσε ίἱιιἔσΠε ΒοΙΙαΡοττιιοἱοΓα 8ο

ΡΙοτια ροτἰοσΠ , φαω τοΠΠοτο τιἰΠ τριτιωι

ατιιιιι:τιτα Γορ:ιε σοοσαοσατιι τια:στ. ναΙο ισ

Ποτιιιιιο 3 ΠΠ 3 ΜἰοΠαοΙΙοιιο ΠΠο ιιοίττο :Π

αω 3 σ: Ποιιατιιιιι αοοτονιιιτσιιι αιτιο 3 Π του

το ττατιΓοτιοΠτ 3 ιιιιττα;. Ε:: τιοΠτο ιιιοτιαΠο:

:ιο Ροτι:ιε.οοιιι ιι. ιάσε Μαιαε.

 

οι>ιε1°οτΑ··οοινδ

:κι ΑιιΒιι1Πιιιιιιι.

Β: έπί/απτο ρώτα

Κατα· ΑιιιοτοΠιιε μια 3 8α:. νοτιοταοι

Π ΗΠο ιιοΠτο 3Αιιοιι(Πιιο 3 ·ίαΙστοιιι ισ

Μα ιιτοἴοᾶἰο ρΙστιοσε τατιοιιιοσε ι1ιιιιιιιιο3.-,

σ: Με: ιιιΐοτασ:στ3τιοοοπατιιε. νοτιιο ατι το3

ΠΠ οατἰΠἰτιιο 3 Πι τοάσοια 3 οοιιΠΠστιι δε! ιτι

Πο :οαιτιι ρατιτοτ τοοιιἱτοιιε. νιτιο:στ απτο

οτιιτιἰα τιιιιιιιιιο ροτιοσιοΓσιιι3 πιω ροτΠΠα- 3

:ιε3αάΙιιοοα:στοσο οιιΠοτΠα εΠΠ8οιιε, σο οοιιέ

νοτΓα:ἰοιιο αοοοάοιιτισιιι :πιοο ιιιΠοιαιιτστ.

ΕΠ οιιιιι·ι Μαιο ιΠο ίαΙσοτιο ιιιΠι!α3 8ι:οοτιί·ι$”

:Πισω τοι ττιοΠσε εισατιι σΐοιιατιι Γοτναιιόοε.

οοο ΡοτιοσΠ Π: Πι !ιαο Ιοοοι·σιιι τιιστατιοτιο

σου ιοιιοταε 3ιι: :ιο Πιοοττιιιιοάο ΠΙοατιισειι1- ·

:οτιιιι,οσαο:στιιοσο ιτιιιιοτ:οτ μοι” , Π μια

τι ιιΓοσαιιι Πτιο το ρτοΙἱοιΓοαιιτιιι· 3 6ο :σπιτι

ταΠΠοα:στιι οι: Γσιιιτιιο Γαοοτο 3 ροτ ιΒιιανιαιιι

ιιοΠτσα:στ. Κο:ΠιοτιτΠ νιιιοτιτστ ιισοτι Πι Μ.»

οο Πιο οσΠοτΠα ορι:ιιιια 3 σοι Π οσιε τιιοτια- .

:στ, Ιοιιἔο οτι: τοΙοταοιΙισε3οσατιι Π οΙοντατοι:

α ΓαΙσ:Ιε Πτιοα. νοτιιιιι Π:οτι:οα: νι: @απαισ

τὶε τιιοτοι, ρΙαοοτο: σ: νο! τιιοτιαΠοτιστιι Μοτο. .

:ια- ΟτιιιιαΙ:Π 3 νο! εεττ: Πιιι&ι Πιοοτ8ιι οο

Αρἱ 3 εισαι αιΠισο τοιιιοτιιιε οί: 3 Παοιτατο:ιε

απο νοΙιτο 3 να Γαιιδὶἰ 5αΙνατοτιε :ιο Βοται·ο

άοεα3 πιο ΙοτιΒἰσε αοἰτο Π: ορσε·3 σοι το απο

ΠΠ: ιτιιτιιοτατι αποτο ρτο:ισιιι οιιιίτιιιιανιιιισε3

ιιιαιιοιι:ο Πι τιιοιιαί:οτιο :ιο Ποία 3 Ποσο::

:τατιΓοατ Ροί:ιε3 οιοτιιτιο Βατ:τιοΙοιιια·:ο νοτιο- ο

το 3 τιιιι 3 ιιοτι οιιοι:ατιιιι:3 ια ί:αοιοτ οτα:σε α

τιοοιε. Εκ Ποτ: οινιοσε οιιιιιιε Βιμ: Γσίριοίο

:οΠο:στ 3 ιιοοσο Ρστατισιι: να: ττιοτιαίιοτισττι

νοΠο άοΓοτοτο 3 οσοι! τοτοτττιατιάστιι ΓσΠ:ο

Ριτιισε. δικιο οσα: νιδτσἱ (σο: ιιοοοΙΤατια 3 οι:

νοί:το νοοιε τιιοιιαΠοτιο ΠιρροτΠ:οιι:σι·-3 8ο

και 3 δ: ΠιροΙΙοκ τοΠοσα. (ζο:οτιιιιι ρτιιιε

τ:οιιΠΙιιισι ρτο!:ιατιισε τιια8ιε. @οοο Π :το πιω

τιαΠοτιστιι Μοτι:ιε-θτιτιιαΙάι τιιιοοτο ρσοτοε

ΡΙαοοοι:3 τιισΙἰοτοε Μ:: άστο να ΠΠ ιιιαιιοαιι:3

οσια νοτιιΙα: Πιο: 3 να ατι ιιιοτιαΠοτισιιι Πιιιέτι

ΜατιΠΙιαιιι πιι:τασ:στ , :οποτε ΠΠ άοι:ιοο

 



η; τ. Ϊ

·ει>ιετοιΑπαια τω. νι. ο ι7.τ

τταπΓοατ μια , οι: οιαε ιποπαίτοτπ πι: τοι νο- Α παπι τιαΙοοπι Πιιαπι ποίτταπ°ι άοιοτπα! α να:

απο , ροτ·Ιιαπο τποπαιπ ροΙΤοΠιοποιτι αιτήσ

τἱε. δοτιοιιιιαε παο οΙο το αΒιιατι Γαπότι απο

τι , οιοαο τιοοοτἱαιπ οοιιιτπιττιιπαε , ατ ανο

ιιι ΐαο πιο·παΠ:οτιο , οαοτὶ τοπιοτιιιε ατι ατΒο

οίτ , ανο ια τιποτα” πιο νοε Ιοοαπαοτ οατοττ

- ποοαο Η ιποάο , νοταιιι 8: ουτε Ροτοίτ πι»

Πάτα ποιοι νοίττο ΓατιΡοαιτοτ. Τα πιο, πι

οατιίπιτιο , τα:: Βοπο α: απιπιο , ποοαο Ιαίἱοβ

στα πι απορω ιπίτιτατο. Ποιτιιπαε οπἱιιι το

οαι·π οίτ. Ηοτται·ο ραοτοε οπιιιοε ποιτι·οε ,τα

Ροτίιίταπτ , οοίοαο ΓαΙατα 8: τοί:ονο ποίτιο

ποιτιιιιο , οαοε π·ιοιτ ατ Βοποπἰα τοοιιΒιιπαε ,

πιο αιωπιιο. δοτίπιται· ποιπε ιΠαιπ ιππι

ιτιατἱ , ροποιοαο ασ πω” ιππαταιι ιιαι.ιοτο ,

τοτραΓοαο τοΙιοααπι Ροπιτπε οιιτοπααταιτι..

Ειπε τοι οτατἱα πιατα παο αιιάαοοπτ!αιτι τα

οοπίἰΙιο οατάιπαιιε ποιττι ίαπθ:ι ΜατοοΙΙι 3

οιιι πιατα ναΙτὶο απο οαταΜπιαε , απ τοο

τιιοτιιαιτι πιατα ιποι·οο ΪοτταΠὶε ἰπνοιιἱοται·.

Βοτπατόι ποίτιι ΡταΙτιτιατπ πιο οαοοαο οκ

Ιιττοτιο «απο αορτο!ιοπαιιιιαε. Νοίοιπιαε απ

Ραοτοε ἱΠοε πιατα οοπίτιταταπι ποίτταπι απ

το τοο!αιτοι·ιτ. ΠοιιαΙππιατ Ρτο ντάβητ το ω,

ρτα νιτοε πιο ποπ ιιοοΙΐο. Υπο πι Ποιπἰπο.

νιίττατο ίτααοΒιιπαε , 8ο οοπτιτπιπαε οιιιτι τιο- Β Βοποπιατ, οκ τιοΠ:το πιοπαίτοτιο ΐαπότατ Μα.

πο ιιιιιαιω.ιι.ιιτ οιιιιιι ποτιιε απο @τα

οοιπ τα παο το νοίττα αΙΙοοαι , 8ο ΙΗιπαΙοτ οἱ

παω. ΝιοοΙ:ιαε ποιτοι· ιππτττιατατ οτανἰ

τοι , ραιαιτιοαο ‹ὶο Ματ ΓαΙιιτο ΓΡοτατΡααΙαο

πιοι!ιοαε, οποια ιιαιαε τοι οτατια·οκ Ποτοπ

τα αοοοτίινιιτιαε , ταιτοαο αρατ! πο: ττιοααιιι

ιπτοετιιπι. ναΙο ιπ Βοπιἱπο , 6ο απιιοοε ποθ

απο $αΙοπιοποιιι , Ι.οοποιπ , (3ιιτιίτορποταιτι,

Μοπιπιαπι , ο: τοΙιοαοε πιο οΠἱοἱο ποίττο Γα

Ιατοε. Εκ Μαιο ιποπαιτοτιο Ματια-παπι ,

:τιτνιιιι. πιο.

  

Ε. Ρ Ι δ Τ Ο Ε. Α Χ ν.

τα! Ααοαίτιιιαπι.

Ζω ιυ!ωΜιι: ποου:22: , /Β·τί οτι-ήντα» οι· δέ.

απο: Οπετστοπι.

· *Κατα Αιππτο!ιατ Γαπότα: (:απιαιοαιοπίιε

Ετοπιἰ ριιοτ , νοποτατιιιι πιο ποίτιο

Ααοπίτιπο , ί-αΙατοιπ ια Βοιπἰπο , α: ΒιιιΕτα

οατιτατιε αίτοι.ετατιι.

°· Ποιοι· πιο παπα τω: τοαόιάιτ Ιιττοταε ,

οτα οτιαιτι τα Ροταιιπαε ποοααοααιπ ό.οΐαι

τικ πο ΑποοΙιε ντιπ. Βοοοιιιοτιο.

 

αι>ιετοι.ΑΧνι. °
Υ :τα Ααοαίτιιιαπι.

-ΠσΜΖΜΙἰΙπτ ε|ισ.τ απέιι/ιιΕ.ι , υπέττϋοσιο τα το.

οποία: , “πατατα οι: »Μετα

Κατα· Απιπτοίια8 Γαπδτει: εαπιαιόιιιοπ

Πε Ετοιιιι Ρτιοτ , νοποιαοιΙι Έταττἱ ποΓ

τισ όοιππο ΑαοαΠ:ιπο , ΓαΙατοτπ πι Βοιτιιιιο

Ο 8ο παω οειτιτατιε ατι-σάπια.

Ι.ο8ἱιπαε ποπ απο αττιατιταταπο οοτοιε

Πττοταε τααε , οαἰα οι: ιιιιααΡτιαπι Γριι·ιταε ται

αορτοποπαιιιιαε , οααπι ποπ ιπἰΓοτατι ιτιἱπἱ

πιο ΡοΠ”αιπαε , 8ο α ραίἱΙΙαπἰιιιἱτατιε Γριτιτιι

ήτοι μια πιοταοτο οοοριιτιιιο Απ νοι·ο ποπ

πιοπιιπιίτι Ηττα οι·αι:Ιιταε Πττοτιαο 8ο α Μπιτ

ιιαπιοπιταε Γατριαε ,ια τοιπΡοτο ιιιαιιἱιπαε απο

Σπίτια τιινιπαιπ ααιιι!ιαιπ Ρτοείτο Γοιπροτ α

ἀοίΪο ίο!οτο , ιιοο άοΐοτοτο Ρἱαιτι Ποιιιιπαπι

οοπΗι&απτοε οαπι ιποόια δέ ποοοΠιτατο Γοτ

νοε πιω. @καιω απο : ]τω2υηθιέ , τω.

»απο @από , ό· ,πιο ·υΞκίέ Ρώτα» α'οπ·|ιέ?ωπ.

πιω, οαιτιοικ €100Ππτω ατΠΠΠ8ΙΦω ΪΡωϊΠ ο Ετ Μαι! Ιοοιε : Ναι: επιφιϊωρωι· ΒουιΜπ.τ

αΙΙοοαι οοπιιποάο , αιτοπτο ραττιπι ιιο1ττα ,

πατάω απο ἰππτιπἱτατο , ποοαινιιτιατ , Ττια

πιο ποίττο οοιπιποπτιατο ροττοιιιπιαε. Ατοαο

οτι ιρΓα ?πιτ τατιο , απ· οαι·άιτιαΙι ὶρίἰ πο πο·

Βοτιο ιποπαιτοτιι τα νοτΒα τιιοοι·ο παττοπαο

τπιπαπο ροτπιπιαε , οτα τοταπι α Ροπτιποο

οτττιιΠ.ιιιπ οίτ. Βιντεο ΠΠ οιιἱ ροοαπιαε Ιτα

€οπτ ΡοτίοΙνοτο πω ατΠοτο , απ ρωταω

παπι ττιοπαιτοτιιται τοάοιπρτιο οΠ`οτ πιο

απο Β:αάιοίο ιπΓοοαοπτοε , οααίἰ πι: πατατα

Ρος:απια. ΑΒιιιπ οπατπρι·ιπιαπι Ιιοο!πτ , ατ

πιιτι:απτατ. Τα ἱπτοτἰπι οπτατιιε οαπι απιἱοιε ,

πι: οκ επ τιποτα: πι πιο ιιιοπιιιτοτιι τοτΠταιιτ

οατοπτιιτ, οπο οιίτι·ιιέπο Γιιοτο , Γο.Ιτοπι ρω

τιτοοὶο οοπταπι άποειτοταπι τ παπι οαιτι Για»

τπαπι ού. το ττιιττοτο ροΙΤο οοπιιτΙο. Νοεοτιαπι

Γαοοτὸοτἰε ἱΠἱαε ποιοι ται οοιτιιποπαατιιιπ πα

Βιταιι απατα, 8: Η απο νοιιοι:ιτ , οιιροόὶοπτ

ιιαπι Βι·ονι οαιαπιτπαο. Ναπι πιο νοτοοτ ) πο·

ίιτ πιστα πσΠ:τα ί:ατατα άιατατπιοτ οιιαιπ νο

Ιιιτι. (ἰτατοἱ ατΙνοπἰαπτ ο ρτοκιπ·ιοοαο Γροταπ

ται· αἀΪατατἱ ,τα ποοοΙΐατια ρταίοπτια ποίττα

παταει νιτιοατατα Γοά 8ο Ροιιτιτοιτ ιρΐο τοιπ

Ηταιπ ποτιιε Γατιιτπο οοιιιιιιοπτιανιτ.ν $τοπιιιιι

Χ

υιΜΜπι ]π:#έ τ τυπιπέισμο “ί «πιο |)ωπυιϊτ

@τον τοπικα , 8ο τἱιποε πο το άοΓοτατ Ποαε ,

πιο τοπιο άοΓοι·οτο ιτιιοπαίτοτιαιπ οοοἰταε.

Εοιιίιτ:Ιο , θα , ποπ όοτοΙιποαοτ το Ποπιιπαε,

ποοπο τοιιται·ἰ Ρατιοτατ (πιατα . οαειτπ Ϊοττο -

Ροίπε , Για! ·ταοιοτ οαιτι τοπτατιοπο μονοπ

ταιπ , ατ ροἰἱἱε ΐαιιΙτιποιο. Νοοι1ο πω το ,

πιτ , άοΓοτιιτιιιε , ται ιπτοτ απεαίτια8 ποίτττιτι

ταἰ οαοοαο τοτπιπἱἴοιιτιατ. Λο Ιἰοοτ πια!ταπιι ο

τοπικα Πΐιιαι, τΙο ρααΡοττατο ποίτι·α οαοτ!

ναιοπιαε ιπίΐοιιιιτιπε , 8ο αιιιιωιιι ιπρι·ιτιοπι.

τἰαταιτι αυτ. Ιιοι·ατ , ΓοιΠοοτ ταου: οοπίτἱταἱε

απο. Ωοτοτιπτι το ρατοτπο ιποποπιαιι αιτοδτιι,

πιο Γαιπιιια το οιιοτοιι οι·ανι Ειπα! 8: ιπατΠι ,

Θ: (μια: πιοιιαιτοτιο-νοι·οοαπάιαιπ ί·-αοιατ. Αα

τΠνιιιιαε ττατιοιπ Ηοποί·Ηαιπ τοπικα απτο

πιο οοιιοοπαΐο ΡΙοτοπτἰαπι, 8: ιιιοι·ο πιο

πιο πιαΙτα @το οποια , ατοαο Ραπο8

οαπαιάοοπιάο εκεινο: τωωιιτο ,ι 8: τιιιιιιΙΣ

πιστα Βιταιτατου ΡΙατιιπαε ια νοι·οοιιπάιαπι

παταω ΈοοΝΓο. Ι3οΙοιππηιΙαπο , οαια απ

πἰαιπ φαω ποπ ἱοποταει ιιοοαο απο οααΐα

απτιοαο ποίττο ιτιοπαιτοτιο αισιοζταιπ πιοιπἰ

απ. Μοτο οαρίιπατ το αι οιπιιιααι !ιατιοαε ,



τ” ΑΜιιιισειι τ:ΑΜΑι.οστΕΝειε η;

. οσεπτσσι !τεεοττ , σε εοεττοστ :το εττετιτο

ο εετττεττε εποέτσισ. ι ·>

° τεττοτε επε εσπνετσισι , ιτε στ εστρσε οτπσε

θ

8; σε στ σοσ Ροσἰτ τοτιτετιεπστ τοσο σιτστπο- Α σε ει: ρεττο επεεἰπε Ρετ τοπσσετεττοποττι

ττσσι τσσσι. Μετττε νττοε τσεε , σε οστσ οσπ- Ρττσττε σε ε!τετἰσε τπττττσττοσετσ. Ατ πσσε

οσε ιισσττ ει: τεττιτ!τε εστισσετε , σεοσε ρω οσεσσο ττε σε τεε !ιε!ιοτ ,!στ εσ τιετοοτε τστ:

ττεττε σε οττοτοε οστ τισ τστστπεττστιτνεσ ττε ει: σεσσε πεοσεοσετστσρτεττεσττετστσ σοσ
ττσσι σετιστεττ τοστ. Ρττετοτοε τσοσετσσε σε σε; τεττοεσσσσι ττοτ εοπτεο τιττοττ ,ο οστ επ:

()τιττσ:στιτιστσισ τ!!σπι επιτεσττι σοί!:τσιτι το. Ρτιτ!τρτισε σ!τσε οσοσσεπι ποσοι· , 8ε εσο

Ρετσεττε , σοσ οι:εττιετεε νετοτε , τοπ τ!!σσι 8εσσσπι τεττοσεε οσεε σοοἰε τεττοτε, στ το

τοτνοε ττοτ σε τσοσεττοττο , ουτε σττ!ε τοτε ιιστεστ σοσ οπο τ!!στσε. Εεετεσισε σο:: :Ρε

σιετεττισε ,σε τοποτπσεοσεσι οοπο στ ιισ!!τ- οσοοσε πεοεπεττο. Πστιτεοεσιιιε στ εοσεττι

εττσε ποοτε. ει τιεττ:τστ επ τσ τοσ:ττσεσσε οε!ποί σε Ροτετε οτοετεε, σε τσ εε !ενετεττε,.

Ρεοσπτε,οεστε οπο ττισττττι!οι: τιστοπ,8ε οποσ ουτε σι!σοετττιπστσ τσ τοτσεστστσ σοὶ τοτε

σοοετ.ιιτ σοὶ ε σσοτε , 8ε οσοσ εσττι οσιπτ τε- σσοτε τιεττσετσσι επ , τεσ νοτοπιστ σωσει·

σιτ!τε τιοτεοττσσε τι!σε το!ττο τοττεπο ορσε νετε τστ στσιι! οε!ιιοστσσι ειοιετἱσιεστε. Ρο

Ιιεοετ. Ιτε εοσσ:ττσεπσε ττοτ επ στα τσττσε τεετρΓε σπιτι Ροττο στο εσιἰεσ ποστο Βετο.

τεττο > στ σε ειστοσε νοτοτοε τετνεε εοσσ:επτετ Β στοπτε τπσοστ Ρ!ιγσεο εοσσ!τσσι .τ:ετιετο τ, δ;

8εσονσε. δεσεεττετ εο!!τσεε,οπιστεοσερττσε σ εοπτσοτττ τεετεσσστσ , τοοσεπττ επσο το

οι:τιοι·τεττε, οσετσ οσε εοε το ε!τοσεττ τιεττσττ- οσοοσο τοτσοστσττι εοοτοστετιιστ , οστε στο..

εεε. Ρσεττ ποσττ οεσε νε!οστ , τιτ:ετετ Ασ- οτε , στ σεοετ, εεττίστπε επ σισττεε τοτε. Με(

τσστστιι σε θτεοσττιισι ο οοτ πεεσσσι ρ!επε εεστ σοοτε οσε: σε σοστττ θετρετἰε τιστστ!τι

εοσνε!σετσστ,τσστοσε :τουσ ποε στσσεε,οστ- τετο εε το!!τεττσστσε (οποτε , πισ!τσσιοσε

οσε σο!επισε σοοπε τσετοτσε σοοτε , οστε τσσε τοετοετστ σιττττσε ποστετ. Ετ ε!τοσε ει:

τ!!τε νεοετο , στ στεσστπ οπετ , ιΡσ σοοσε- οτε οσε: ιισπσ!ετ , νε! οι: σσττττε το! οι: (Με

οσεσηιοπσττισε, πεοσε στο τσοπεστπ οσοσι τστττοτο εστεοτττισε , !τεοτ στισσσε τ στ εστι?

·τιστο εστω τιττεσετεττισε τιεοετσσε. σεετοτσσε , οσοστ τοστ τε!τοστ , εοτετττ νεσ:τοσε , σεοσο

ντσοετστ τεττοστ εοπτεστεσεστπ , στ οστ στο.

τιιπττστο, σοσεε τοπιοετο τισ το ροίσστ. Ι.τοετ σεττειιστστ τσσε εστ εσιονοστστ , νοσ:τσιοπτε

τιτσι:τσιτε !τττοττε ττεττοε σσττττ σε Ασοε!τε Ο Με σττιστε εττισττεστ. Νοε εεττε εοπσι!εττ

εσσετε ντσεστστ , στ: ει: οτε ε!τοσσε τισ οσε τ!!σπι οσοτιτισε , τπει:τσιε τοπτσιοτιτο τοο σου·

τστττεσισε τ σε τοττεπο το σιε!τσε τσετττ : σ τσεσ , τω. τιεοετισε ντσετστ ετἰεσι το!τοσοε

ετιιιτοοενεττε οπο, τσ τετ:τοπ·ισε. 5σ!εττσσι ττ- τσιπ τεττο. σεετοτσσε οστσοστσ !ιοσείτε τισ-ο

οτ σιοετσοττε τιτσι:τττιε ιστπσττ τστσσε Ρεττο- τεττιτισε , ιιτ ποπ οοπτττσ:ετστ, οσοσι στο σε.

σε στεντε α σσοτε εσπισσστσ οετε:. νε!ε τσ τττε τοσο σεοσττσιιε ετοσε στ!οι:ττιισε. Ε: σετ

Ποττιτπο ,-8ε σποτ ποστοε σττισεε πσσ:το σ. σετσ σιοσστσ τοτνετε σ:τντποτ, πεοσοττε το
ττε&σοοσοστεττο. 5τεροεσσττι ποτττσττι οεσο σσδτσε ε σεετσοπε τ-στποτ τ τιεττσεσσποτ ε.

εοσνε!ετοοτε οτετσ!επιστ , 8ε εετετοε σοσ. στττι τσ οτεττε Ποτ σε ωστε τ σε τἔσπεσ σε

νε!στπο. Ε:: ποστο ισσσεσ:εττο σοσττε-οοστ σε σώσετε! τ!!ἱ σεεπε ρετἱεσιστ , τσ οστοσε

να: Νονεττιοττε. τιστιετ!:ε ετ τε!νε πιεσε εττοτστπ τιστεττσισε τ

· σετ-εἰ τπτετττσ !τοτεε εεπτστπ σιττττσισε , οστε

Ε Ρ Ι 8 Τ Ο Ε Α ε Χ ν Ι Ι' τονετε ποοσο ισοσσ ο!σε τισπσπισε,εοστσισ.

ΜΙ ΑΠευ!ΗΠΠΠμ - Βε!ιεε πισσιεε ρσσ:οσιτπστι. Μττεττιστ ττ!σττι

τ . ιποτεετστοττι τιεσσι στεττε ποε εσιτε νε!τε,

εστσ , στ τε!!τττιστ, ει: τσσπεσ:ετττ τστ Ροσσ

πτἰε τοτἱσσοτἰτ σοτ σοοττεπι ε πσοτε οσεστ1.

τετοτσ , σε ετοοπτὶ οστσσετσ σοὶ τεττετε το

στττιεσσσπιτ οσσσ στ σετετ ι:ι:ν. ττοτ ειιτοοε

τπτ:: σεττ τεεετἰσισε , σε ιτι:ν. ε!τοε εο!Ιεττσ

ττ τστσσι:εττσισε ττοτ ροττο!νεπσσε. Ρεττσττ

στ Πεσε ποε τεπτεττ , Γοσ ποπ ρ!στοσετιι του

το τιοστσισε , στ εεττσ εσπσστιπσε , οροσιοσε

Ρτεεπετε στοσεοττστ , σε ίσο τεσ:ε τσεττισε.

Μττεπιστ Πετρετοττι νε!!ε τιτοπιἱε τετιιτιστε

-_εσἱτο οε!πεεε , εσσι τσ Ροττειι!οτσισ σοὶ σε

οεεστιενετττ ουτε Ιιεττοτσ εστε τσνετετετ. Ε τιετστετστστσ τοτε ιιστοτσσε. Νττιττ εεετ πι.

δετττιτετετσιιε τισ το οι: Ρ!στεσττε , απο σα- εσστσ!το τσοστεο, Εστσ ει: τσε Γε!στε , ειστε.

τεσστ τπσσεσοτττ ποσττ οτεττε'τοτ επετπσε , οπο Ητοτοσγτσστπ,8εΑσεσπτπσσι ρσετσττπ

τιοττεστεε στ το ττ!σε εοπτεττοε , οσεσσο τσ

σε σεσσεττστσ τσστσ ει: τστε εσ τιττστοιτι

τοσο τετστισττε !τττεττε εσοπονοτειεισε, οστοττ

τοτε σπε 8ε ττιοσεπετττ πεοεσττεττ εοπτσ!οσ
τεε. Εστπισε ετιτσιτσ τρίτο σισσεσ:εττο κιτ. το- ·

το εστιττπσσε στα, τσσ!τστσοσο τεοστενἱπιιιε,

στ τσσσεσοι·τστπ τρίσττι τετστσιετετστ, σε εστι

σσττπσε τσΒοσιτσσ οποσ εσστεοεισσε τση

 

σωστοί:: οπο· έσπτικέτετΕ· , ό· στο σώστε.

Κοιτα ΛΑσιοτσσσε τεπέτετ πεττιεΙσσ!οπσε

Ετετιιτ τιττοτ , νεσετεοτΙτ ττετττ σοστο

Ασοστττπο , τε!στοτσ τσ Ι)οσιτσο σε τεσττετ

Αε::οτιττσσε Ιτττετεε :σετ Ρετ τισσε ττεττοσι

ιι!στε εοπτισεπτεε , εε σττπισ σε ττισττσττετε

τ!!ε τσε οσεσι σοτοτσσε τιεττεσσε σοσ τεεεσ

στο, τοσ ττε ντεοτο στ τιττσε τ ττστσσ τσ σε

τεττο εστιττσσε. νε!ε τσ Πστπτσσ. Ει: τισσ:τσ

σιοσείτεττο σοσττε-οσπι ν. Οτλσοττε,

ιτε τε·

@σε σε Νεττο τοεστσττι στ , ποτοτσισε σε
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ιει>ιετο τ ΑΕ Χνιιι.

ατι Αιιατιιτιιιιιττι.

Θ: πάΖωτιτατα ?πατάτα τΜ·/]ΐυπε ωσπαβετἰὶ

8Μιυιέ:Μ.τ , άμα Ραπ ό· μέθιώταπι

, α τω: /τα2τϋπ.τ.

Κατα: Ατιιτιτοίιιιε ίαιι&α εαιιιαΙτιιιΙαιΠε

Ει·ετιιι μια , νειιιετατιιΙτ Πιο ιιοτττο

ΑιιΒιιιτιιιο, [αστειο ιιι Βοιτιιιιο 86 ταύτα:

τατιτατιε αΗεέττιτιι.

Ι..εειιιιιια Ιιττεταε ττιιιτ , οιιιΒιιε τιοοἱε τετιι

ιιιοιιαΙτετιι τοπιττιετιιιαε , Ρεττιιἱίεείοιιε Μετα

ΡΙιιιιιιια , 86 οσα: ττιιιΙτιιτιι ΓοΙατιτ αττιιΙεττιτιτ

ιιοτιιε , τιτιτα :τε ]οΓεριι τιοίττἰ τοιινετΠοιιε ,

οι: Νετἰἰ ιταιι 86 ΒαττΙιοΙοιιι:α οοτια νοΙιιιι

τατε , φα: οιιιτιτα τιτατιΠιτιιε ατεεριιιιιια. Κεί

ροτιτιετιιιιε ματια , ασια ιιι τιιιιετε τιοίττι

ατιοατἱε Παττια!άιιΙετιίιε ττιτι!τιιτιι Γιιιιιιιε οτττι

ρατι. Κατι ιιιοτιαίτετἱι Βοιιοτιἱατ ε8ιττιιιε απο

νιτιε τα οιιἰ ΡετΓοΙνετε τιεετιιιιαα ΙιαΒαιτ,

ιιιιιΙτιιτιιιιιιε ετατιιΙατι Γτιιιτ ιιινετιταιιι εΙΤε ροτ

ίεΠιοτιετιι ττιοιιαἱτετἱἱ, τιιιατ @τα το τιτετιο

Ροίδιτ , ιιτ ιτι οττιιιἱΒιιε ροτιτιί·ιτιε νοΙιιτιταα αε

τ:ΙιΓροίιτιο οιιεατ ιιτιρΙετι. Ετ Ματιι ἱτατιτιε

ροΠεΠιοτιεττι ιιτ τεάιττιετιάαιιι τοττα , Ιιοττα

ιιιιιτ ατττιιε τιιοτιεττιιιε , τετιεττιτιοτιιίοιιε αιγ

ι·ο8ταριιιιττι ατι ποε ττιἱτταε , ιιτ ιιαβετἰ ρετιι

ιιἰπ ροΠιτιτ › 86 αΙιαττι ροίτείΠοτιετιι ειπα: πιο

ιιαίτττιο ττιετιτ , τετΠιιιετιτιατιι ἱτιτιτιἱταει οσα:

τεΙἰοτιιιτιι ρτετἱι ταριατ , ιιτ ει: ιτιτεετο ρεττι

ιιια: τιετίοΙνατιττιτ. Ναι αιιιοιΒιιτιιιε αάττιτιι

παπι τιινιιιαιτι τΙειιιετιτἰαιιι ρἰἱε νοτια τιιιε ,

τιιιιτι:ατιιιε αττατιτιι ειττιἰιιἰτιιτατιι . Η ιιιτεατε

ιτι Βετιιτι τετετιε Γρει τω: ατιτοτατιι, 88 τρε

ι:ατε ιτι Μοτο , ασ τΙε Μο ρετιτιετε ΜΜΜ

ίεττιΡετ. Μαἱτἰτἱττ ΡΙιιτἰτιιιιτιι 86 ται Ρεττε

Ματια 5 86 τε ιτιάετιι Ρεττερτιιττιτιι ιιοτι Μαιο

τατιιτιε , α: τταττια ?ατι ιιιτοιιίτατιτἱα 86 Ιε

νιτατε ιιιιτιιο ρετνιτατια , αυτ ιιιιΡατιειια ατ

_ έΗοτἰε τταιιιιτιε , οιιἰροε τιτο νοΙιιτιτατε τοτι

ΐτιετ.α&τιε οτιιτιια εετετε , ει: ιιοοΜ Μο 86

ΕΡΙ$ΤθΤ.. ΑΚΠΜ Σια. νι. 8178

Αεκ ιιοίττο ιιιοιιαίτετιο δ. 8αινατοτιε πιστη.

Π

]ατιτιατἰι.

 

Ει>ιε·τοτα :τικ

ατι Αιιετιίτιιιιιιιι.

α·
13τ /ι·στατηρτττωατω ατα.,

Κατα· ΑττιοτοΙιτιε Γατι&αε (?αιτιαΙάιιΙειιΠε

Βιεττιἰ μια· , νετιεταοιΙι 86 ατιιατιτἰΠιτιιο

ΗΙιο ιιοίττο Αιι2τιίτιτιο , Γαιιιτειιι ιιι Ποτιιιιιο

86 Γατιδτ:ε τατιτατιε ατΐεδτιιτιι.

Ι.εειττιτιε Ιἰττεταα αυτ, ιιοτι Με τιτατιριιο

ιτιἰί-ετατἰοτιἰε αττ.ε&τι , τιιιιρρε ττιτα ττια δ; τομ

Πειτιιτιο τιτο Μιιατιοί'ττα αι. Ποτ αρτιο τε είτε

ιιιαΠετιιτιε ,τρια τιιτιοτε ιτι Ιοτο τοιιΠΙτετειιτ,

ιιεοτιε ιτα τοιιτιιιετι ττειιο τεΙιειοιιιε ροΓ.

ίιιιιτ ναἔι 86 ΡαΙατιτεε,ατ νατιια ιιιτΙτιίι τεδτια,

ιιτ τιιιατιτιο ετατιτ αρτιο τε ιτι ιιιοτιαίτετιο τ

Γετι Ιατιεε τατιροτιε το ταιιία τα ιιοΒιε τεττε

ττιτατ είτ δέ ετιτ , Μαι Γετνατε τιιιαιιτιιτιι ται:

ττιετιτ. ΝιιΙΙτιε ει: Με αυτ αεατοταΒατιτ ρΙαιε

τοτιναΙτιὶτ , 86 ατΠιιιιεττιτ αιτιάται α ιιοΒιε

ερωτα ροτείτ όιΙιαετιτια. ΠοΙαιτιιιε $τερ!ιαα

ιιιιττι όιιιτε πω” τιοΠ:τιιτιι ιτα Με τιετιι

Ιατι , ιιτ ω ιιοε ετιιιιτατε που ροΠιτ , @τι

οιιιττιιιιά αττεττἰ ΡοττιιίΤετ ορια Μι ΗΒειιτΜι

πιο ιιιιρειιάιίΤετιιιιε , 86 ι:οτταίτε αετιε Μα τιιιι- _

τατἱο τιιιιΙτιιτιι Μι εοτιτιιΙΜετ, οτιατιινιε ατι.

Κατα τιοε οταΓετιτιιιτιι ρετΓενεταιιε ιιιοττιιια,

οιιιΒιιε αι ·ιιιτιτατιο Ραττιτιι ρτοί:τιιίΐε Μετε

ιιιιε τεττιἰτιιτ. @μαι να ιοί-ε να τε!ιι:ιιιι ρα..

Μιετιτετ ίιιιτ Ρετιεε τε τιετοιιαπι 8τατε αττι

Ρἱττιιιε. ΑιιέεΙιιτιι τιοττατε ει: ιιοΒιε > ιιτ ιτε.

ΡΜετ , οτιἰα ατετιττιτιο Μα τιιττττιι Μοτο α. ρε;

Μ: ΓετναΙ:ιιτ, αττιιιε ιταιι τε!ιοτιοε. Μοάτια

Με ιτιιττειιάι Ιιτιτ $τερτιατιιιιτι , τ ατι ρΙατετ ,

ιιετιιιε ιιοοιε τιιΐρΙιτετ . τα νετεοτ , τιε οι

τιιιιιτιι ττατιεατ Μτιττι ατ τιεοΜτετ δέ Ιοτιοιοτ

ντα 86 αειτατιοιρία. Ωω ιτι τα τε ίἰτ ιιοτατ

αυτ ττιτριτιιάιτιιε ιιοτι νιάτα Ττιο ταιιιαι τι;

ἱρίὶτιε ατοἰττἱο Βεταττιτ τα. Ρεετιτιἱατιι τω

Ιτοτιτιοτο Μι τετιάετιτΙαιιι ιιιιτιεττιιιιοιιε το!

ἴαιιδἔἰίΪἱιιι0 τιιτείΠτ Πι0ΜΠειι0 , αυτ»! ἱιι ειιι- ΒΙἰεετε τιιτιτιιιιτ , εαιιιοτιε οττιτιι Γοτι τε!ετιτατε

τητα: Γατιδτιτατια εΕΕ8ιετιι τετιατατιτιιιτιι ΐρεα

εεττα ει: το τιιαιτἰτιιε αττιτΙετ , οτιοτι ττιαΙοε τε

μια ιιοιι ιιινετιιτιιτιε τιιἱ αρτιιια Μιιτιι τοπι

ιιιαιάατε ροΠει·τιιιε οιιατιι τιτιἰ , ατι δ6ιΠ61°·

ιιια Μιιια τιοΡτἰ , 86 ορια οιιοάτιιιτιοιιε ροττιε

τι: , τιοτι τιιιοιταιιιιιε , ιτιιρετιοεα ατι απο Πι

Βιενατιάτιι·τι. (ιτανεε Μι αόιετιιιιιιε τιιιιιαε ,

ατε ρετίιίτατ , 86 τι τεττι Ιιιιτ αττιιιε Μιιτ: να

τέτια ετιερἰτ, ετιττι τἱΒἰ τοτιιτιιειιτιατιιιια. Πε Βατ

τιιοΙοτιιατο ιιοί`ττο , τιιιἰ 86 @το τιοΒιε ΓττιρΠτ,

τιιιιτι θ:ατιιετιάιιιτι ταρω ιιιειιιια ειτρΙοταΒἱε.

Νοε ίιτιιιιάεττι νετε Πειιττι φωτ , ΓιιΓειριειι

απο τετιίετιιιιε αΒα το, ιτιαιτιτιιε οτιι Μι ται

νετίιοτιιε ίετιιιιια ρτἱοτ τωιτιιιτι Ότο αιιΓΡἱτε

Ε.

86 ουτε. Βε τταττε Ματτιτιο, νοΙιιτιιιιε ιιτ Μι ι

Ρτ:ττιριαε , τιτι Γε ατι ιιοε τοτιί··ετατ ἰτιττα ν.

άτα οΕιτεττιρεταττιτιιε ττιοτιιτιετιοίττια. 5α|ιιτα

εκ τιοοιε οτιιτιεε , εοτιιτιιοτιε ιιοε ΡτετἱΒιιε

τοτιιττιειιτια. ναΙε ἱτι Βοτιιιιιο. ΡΙοτετιτικ ,

Για .$'επ:μ. ά·Μινε. στι!. Οο!!τέ7.Τσω. ΙΙΙ.

ττιιττετιιιιε , (ΜΜΜ ΡτοΡιτιο. ναΙε 86 τιιι!τεε

Μια ιιοίττοε, ]οιιαιιτιεττι , ΑιιΒιιίτιιιτιιιι,5τε

ριιατιιιτιι , Αιι€εΙιιτια , Ατιατιττιιιιιιιι αΙιτιτιι ,

86 τεΙἰοτιοε οιιι τετοιο (ἶτιτὶί'το τιιΜταιιτ Ι αΕ.

ί:ετττι ιιοΙττο 86οΒ·ιτιο Γαιτιτα. Εκ τιοίττο πιο

τιαΙτετιο Εοιιτιε-τιοιιι και. Οέτοιιτιε.

 

Ε Ρ Ι 8 Τ Ο Ι. Α ΧΧ.

ατι Αιι€ιιίτιτιιιττι.

Β: πάΜπωί!: έΜταό?2.τ »ιαπα#ετἰΕ ραβεβσ

Μα:: , ασ τπἔατἰα Νέτο!αέ /Ιτετία2 , α:

ιταπ/ἰατἰαπε σωπιίϋ 8Μακίαω στα Παια

τατιωι «ασπαιτε.

Ε'Κατετ Ατιιοτοίἱιιε Μετα ΟατιιαιόιιΙειιΠα

Ετειιιἱρτἱοτ νετιεταοιΙι τΜο ιιοίττο Ατι

<έτιίτιτιο , ΓαΙιιτειιι ιτι Βοτιιιιιο 86 Γατιέτ:τ τα

τιτατια αιτεθτιιτιι. '

8 Μ



τ 7 9 .
ι8σΑ Με τισ ειτ οιιιτΑτ.οιτι.ττετετ ε

Ποτε σστσστοτε νοτοε ίστστ , οσσοσ__ττο

τοι· υίσοετοι οσοσιιτσίοστσ. (ττοστο οσε οντο- ·

ίτσ ο τοοττε Που ίτΠσι·υττι , σιιττισσυσ τοτσ

οίσττοο σοοίτίττοτσ σοΠ=οοτ , τι ττιθτο τοοστοτο

στστοτε εισίτττιάτ·, 86 τοίττισττττοτ οσυσ το

σοοίττειοτττο ττοοτ οσο τοττοοε ,ίττσοσ τττττοε

σττττστττοε στοοτε τοσοι· οσίτστ. Ι)στοιοοε σ::

:ιΠσ σοσττσ οσο σοίίσ στο ττσίτττσττσ τω: οσ
σοίτττοτ ίοτείοσοτσ ,τ οίτ:συσ νται τσίτι οσοτε

αστο σοο οσο υττοτυτο σοσττοοε σσίτυ

τουε. Εσοσ σοττο Π·τιττσοι οοοσ Πττοτσοτ 86

τττοσττοστο ττσττοοτιοοε ττττσοοττττο , ίσοτιιο

τσε τοστ σ.Ιτσοτττ ίυττίτττττ στ τοτίστοτσοσ πιασ

οοτυοι νττστυιο οτ το σσττουτοτο. Ετ οοοσ

τοτουε τσοσο συτιτο ίσστο.τι:τιτουε σίτοστοτοε.

Βτττεοοτττι οστ:ιτε σσττσ οσο ττοίτιττ , 86 υίσοο

τιττττοστσοττοτστο συτίτινττουε στυττττιοε.τΜσ

τττουιο οοοσ τττοοτο σίττ σστε οτ το ίτττοτττστ

σστίστοτ. $οττσίττοιιε :το το στοοτοε ο: του-τ

οσοτσε , οτ σοίίοίίτσοσε τιττσοοε τοσοτιίτστττ

τττίτττιστοε τστττοιστιττοε συτοσε, εισοτσίσοσ

οσοι τιτοτστε στο νττττιυε , οτ σοο: τοτιτσ νο

τιτστο τοσυσστσοτοτ. Ετ οοοσ τττοτιττττοιο τω.

σττουε , οττοσοτττ τετοιο τι οσιοτοσ ίεοδτττ

(:ττιστε. ()σοτοιο 86 τττστοτε ίτστοοτ ίυοτ ίσο

ττσσσίττσ τιυτοε τστ στοττι. Νοε σιιτοσυοστοττι

86 οουτο ττυστιτσε ττσοσιοιιε _,86σσοτιοτιουτ

ίστνστο συοοστττοοοι Ποστ:ττ , οτ τοτοστειτο

.Α τοσο: , Οτασσσοσ οοοσ τυίΙτ Γυιουε. Ροκ στο

ίτττοτιοςττι ίσστουτ. νεο το Ι)σοιτοσ , 86 στο

ωστε στο. Βοοσοτ2 ντ. του. Αιτττοσε οσίττσε

οσίττσ οίίσττ:ιτ Μοτο , 86 συσττ οτε οσο το·

ίοττττοουε οποία , σοο τσνστει ίυτοιιε στου·

σιιττ τουττυτο.

 

ΕΡ ΙΕ ΤΟΕΑ ΧΧΙ.
οτ Αοσοίττουιο. ` τ

.Ου _/ττιτ ισξι·τττΜΜτ τι στα ·τυπτο!ιτττ.

'Ποστ Αιοτο;σίτοε ίο.τττττσ Πε.οτιιτττοτσοΠε

. ο οοοσ σττστ, νσοσττιστττ ίτΠο οσίτ:το Δια-τ

Β συίττοστ ίτιτοτοττι το Βστοτοσ, 8ο Μπότα του

ττττιττε σ.ττσότυτο. Δ

Εσστοτυε ττττστσ.ε τοσο ΠΠ , συττοοε τοποσ..

τυιο ττσσττττιίίσ ίτσοτίτσοε , τοοτοτ οσίτττ σωστο

οοοσ σστοσοττει. Νσο ττι1τιττο συτο τοι: συστ

τοτοτοσοσ τισίτι·στυοι στσοσ το σττιοτε στο

τι·υτο στστοττοοτο στσσσε τοοττοτο τυνοττοττ

Νοε τοοσο το νοτιιτουε το οσο τσοστοστ

οσε σσίτοοσοτιοι ίσττσίττουε τττ:ιτ , στειντίτττοσ

τουτο νσττοτοε , οσυσ τοι οτ σο νται οσίττει

οίτυτο συτοσοτ ίσοττ οσίτττ, οσίσυσ ττιτο τισ

τοσττυσε ίτστοοτ. $σττ τοτίσττιιττσοσ Ποτ 86

σι·σοτουε νσίτττε , οιτισοσσοσ ιιοτττττο , ο; το

ττοΙτίτττοσ στ:ίσσοτο τιοσττΙουττι (ττιττίττ Με..

ίιιοιιοτιτο τιττοσεττε. Ωστε , οι: στο , ίστΠοττο ο τοτ τοτσστσ ίσοιυε , Ποστ οσοττοοι Ποτ οστ:τσ

οτ τίτο. οοοσ τσιττοιτιοτοτ , σοττι σσουοτε στι

τοστ οτυοτ , ίτισσυσ οιοοστο τττττσσοττοο στο

το το ττοσσοτττιε.

Νοσοττοτο ττΙο‹τ Ντοσττιτ Αττοττοτ στο σοο

86 το ίοττσίττττ 88 τρίο οσυσ οτττ ίσττσίστοτιτ,

τττίτοτσοττοοι ντττστοτ υίσυσ οτ τοσοτο οτ νσε

τσττττοιο, στοα οσοτιττιττ Ιιτιοστ ίοτοσυΠ, συσττ

τοσυστιστο 86οσσοττο ιοτιστε σοτιτο ίσττοσοττσ

σστσίτ: τττίουττ. (ῖυσττουε τττοτοτε ιοστοτο σο

τοτσ , ίσο νοτιιτουε , Π σοίίυτουε , ντττιτσ το

στστιστιίτοοστο 86 στίσοίτοοσοτ τυοΠοτστοτο

τιοτοτιοστοτο τ ίσοτστουε :οοοσ στο νττττσοε Β

οι: τιιοτοσ ιοσε 8στοοτ , ίτ ειτ:ίσοσ σοττουτο

ίτσττ σστστττ. Μ

Ετστουτο τττειτο ίσο τοσυτο ίσΠτοτυιο σιτ

οττοο στο:οτ οτ ίοίστσττιε, συττι ίοτε στο; τοσ

οοίτσττοτο ίστνοσ τυο ουτε στσττττιιτο , Ποτ

οττσόττσοσ τίττοίτοσιττ σοιηιτυιο; Πο.οσε οποιο·

στο οποττε οσίττιτ. Νσίττ οοσΙτίΠτουττι τττοιτ

86 ίοτέττίΠιουτο τοσοτιίτσττιιτο το σοο ίοτοοε

σιτυοοτ σοοο τουτττι τοσο τσοοοτττ, οτ το

οοτιίτοιτττι:συσ σσοίοΙστστ ίσα. ΝσΠ τττισοσ

Ισντε τισττιτοτε νστιττιτοτ ποσοστο , σοκ 86

ίυτιιττιττιστιτο τοστ, δ6 ιττίττοδτ:τσοτε στο οιο

οτ στσοοτο τσουσσττιττισ νττσε , ο :τοστ συσ

τοσττο , τυνο σοτιο :τστ τοίστοσ οσίτττι στο

οτα. @οι στο εισσττττοσ νσιτοτ ί:ιιστειτοιιε , που

τστ τοσοτιίτοτττ σοστσνττ , οτ εισοοιο τ:ιτιτοστ

Βτοστστουε. Μττυτο το οισττυτο σσίτο:ισυττοι

ίστοστο οσοστοιοε σστσοττίττοτυιο σσουτοτο _

συτίοοστσι·σ στοοτ , ττσίσοο υτττι τοστσίτττι τα

οσε Με: οστιστστο: στέοίττο ίυτττ. Τττστοττι οσομ

ττουσε ογοτισε τιτιοίττουε , οσυσ τοτττιττιο

του σ:: τοσττο τοποσ ίυττοττττουε,οοΙστ οσ

τττοοε ίτιστστ τσττττττυε. Τττουε ντστουε σουτ

εισοτιτο οτοτιοοε σοτιτιτττοσ σεττττ,τοσττττι ίσιο

σστ τοτοττσέτει στο , 86 , τοτίστιιοτο Βσσ , ί:ιοτ..

τοτ ίοτουε τσίτττυττ. @οτε ττοτοτο σοοι·τιτσ

σσίτττ σοίστνοιττοο, στ:ίσσοτο, σσοτι:οίσυσ

τοίτοιτο ττττσόττσοστο,σιιοτι 86 τοσοτιίτοτττ του

τστ το στττοτε ,86 στοττοε σοττστ στττιτσυστυοτ

οσοτε. ντττοοοιιτ τττουιο ίσττττοε σκ οσίττει

νττε σσοττοτσι Στά τίττι σωστο Ιοτυε, στο: οι·

τοσο νστυοιυε εσοττ το ίσοτσττυε τιτιοστιε , πο·

σοο οίσοοιο σίτστττε , οτίτ ττιοτοττι σσοστοττε.

Ι.τττοι·τιε ουτσοι. οοτοτοτ τοσο στο υττισττοτσ

σιιοττσοσ. οι ίοτττε οσο ίσΙυτο οσε , νοτοιο

τσΠστσοσιο οσίττοο στοοσιο ττΠε σίίσ στιττεο..

τοτττιττιίτιοτοτοτίττειτ. Ιοίτττοειτοε σίτ: τιττσοτιο- Εττίττιοτιτο , Π συτττ οτοτΠτυτ τοιττοτσ οοίττο.

στο ίτοστ τίτο , οσυσ τοσο τοτι σττο συτιτο

νστυτίίστ , τοττιστιτο οσο σστυττ. _

Νοε Εσττοτ:ιτιι σστττουε , συττι ττΠο σωστ

Ιτοτο στ) ττουίτουττι σίτ: , 86 ουττει σοιοτε σο

στσσσι·τιτ. τοσο νοοοττο σστ8στουε στ:ιντοτι

Οποτε οτνσοτσοττοοε , συττι τοττυσττοσ νο

(ιτ) Οστιττττιττο Επίττστιιίσ Εοττοτσοι ττειοίτουιο σίτ οι Εο

8οοτσ τν. οοοσ το”. τοσασττσοσ Μπιτ. Μοτο τστοστοττ

τοίσσιισοττ :τοσο το”. ι

Εκ τοσοτιίτσττσ Ατισστστυτο τττίοσ.ίττοιυε,ίσττσ

οσο ντιτσοτοε.ίτοσοσοττετο ντίττοτσουιο σο::

οσε σττττοτττίίστ , τττττοτττι στττιτο τιτιοττοτσοτε

ττισστοτοσττττοσ , ίσστ·σττοίσοο 86 σοτσττυε τ

ίοττουε. Πστσιουε τττίτστο τουτο ίσοτε οσίτττ.·

Ποοε ττΠυε τοτίστσουτ. Οτοτσοοε οσίττεε

Βοτιστττδτυε Ντοστο.σ ττσττττ οιτττσοττειε οτ οσε,

οοσυσ Ποτε οοσοσττουε,τισσοσ οσσοστυτοε οπο

ίσσττιτουε. Εστοτοσοτττι οσε σιιτττουε στοιοτ
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το · .τι τ ι ε το τιιττ°ο Μ μπι. ντ“ .το

-+το. Αοοατἰ_ντιΙτοταιιο ίοτιοιπιοε τατο. Ί ο Αθαΐ τιτοπι τισοοατ τατο:ιε. Κατι Βοποπιοπ
. Ρ Β ,

..οτιοοιε οπο: τιιοτιοε ατι νοε ι·οτιιοαοιιι·ιοε Ι)έο ° Τοπι οοπιοοανιιποε τοπ Γοτπιο οοπτ·ο&τιτπ ,

τ ιπιοιτατιτο. Ροοτστ πσοτσε τισιττσ τετοιο απο

οιοιτατο αττιοο οοποτιιοιτο. ναιοιπ Ποπιιτιο.

Βσπσπιτο :τπτ τ; Οοϊσοτιο.

 

~εΡιε·τοι.Α ΧΧιτ

ατι Αοοοοιπιιιπ.

πρωτο , άτομο @ο οι ττῇτυιωτώ σκοποβο

τ2υ @του , το· το 7Μέρω οττο6]τυ.

Κατα Ατποτσοοε ίαπ&ο0απιαιτιοΙοπι
οτ Ετοτπι οτιοι: , νοποταΒιιι ί-ταττι πο-ο

-ίιττοΑοτὅιιΡτιιιο`, ίαιοτοπι οι ιζ)σιπιπο ὰ οπ- Β

τοπιο οπττωτ τιιΐοοιοτπ. · `

δτ:τιοοτιιοε ατι το οτσιτιπιο , οαπι πιο ατ

ιιιτταττιιιτ τοτιτιιταο Ιιττοται. νιτιιτποε οσοοα
@πιο οτιστι πιστιαο:οτιι @το τιο αοοοοο τιτα

τττιε ΡθΕΓι.ι> τιοεταν:τίτιοο οιιτ ιΠοτπ ατι ο: το

πιιίοτιτ , απο τιοοοαπτ ιποττπα τοιοτατι οι:

τιπτιτιοα οσποιοτοτιιπο ισοι. Ι.οεοπτι:ιειΠο ιιττοτπτ τοπτιποο τοιτιττιω, πσοιί”οοτπ

πιιΓοτειτοε Ιιοπιιτιοιπ , σοι τοτποτιιοτπ ατιπιιτ

τοτοποιοιτ οΠοτπ, 8οποοιιιαπτιιτιιε τ:οτιοτο,

ποοι.τοττσι:ιτιοε ντιΙοιτ , δ: πιο τιιιιιιττοτοτοτ

ιπΓατιιαπι ιποοτιοτοπι οτσοιατπτιοατ , οοπι

τιοι·πιιτ00σπ οσιοτ , 8ο αΙια ιίτιοοπστιι , σπα:

ττοτ:ιιοπι οο: νο! ι:οιπιιιιΓοι. (Σσττιπιοπτιανιπιοε ε

Ποιοι τιοι,·-8ε οστπιιιοποαπιοτατιιιιιο , ποια

ττωωιιιιιτ τιιοιιιιτ τιστιι. -Νοπιοο τοπ οοιπ

Μο ιιοοπτιιοπιο τιοτιποιοοτποε ο οποσ οαοτσ
οοτι ιο οστοιοοτ , οτ Μο οαοιοε οοοτ ατιπισ

τω; Ντιπι ποστ!. Γοτιοιε ιΠοιπ τιιοοτο>ιισε οι»

Μισο οτοοσίιιιίΐο ,οποιο Μοτο οτ πιιποε

ιιοποοιτττα ττισπαο:οτιοτπ νινοτοτοτ τιοαπι οι

ιπσπαρτοτισ , .νιτιο , τιοα:ΐο , απ ιοίτο @του

πιω. ιπνοτοτατατιι οσποιοττιτιιτιοτπ ιαιτιοε το

ωιτουτφο μ8αποΙΙα οοπι οοοτιιοπτια νινοω

το τοίοιπτιοτο οοοιοπτοε°, 8ο ανιτιι πιοπαοοτιι

τοισττπατιτιι ιπ απτιτιοοπι Γτατιιιιι,πσπ ιπσΠιο4

ιιοττατιτιοο Γοιποε οτι οτπτιο οοτοτ , ποια οο

·τιιιιιττω οτσπιτο ΐοτοτ:ιτ οποπτ. Ετ ποπο οι

ιοίοιπ ατιιιιοποπιοε , οοοτ οι: πσνιτατοε πω:

ποοοττιιιιο Βοποπικ οοπτιεοτοπτι (προιο

τιοπτιοπι πιστιιοο οιτιοιτποπιοε οποιοι πω»
πιω τοΐοσπίιοπιποο οοτοιοιατποτ , σοστι Ραο

το τιιοοοε οοτ. δαιοταοιε οοιοιο πσοτσ απο.

οσε οπιποε. ναΙο ιπ ι)σιπιπο. οιοτοπτιεο οι:
ιισοτο πιοιιαοοτιο Αποοιστοτπ Π, ιιι, πο.

 

ΕφοεΤοτἈ ΧΧτιτ
ο ατι ΑοΒοοιππιπ. ° '

Βα/ἱω τοπτω!άτυπέ.τ.

Κατα· Ατποτσοοε οποτε: (:αιπαιτιοιοπο

ο Ετοιπι οτιοτ , νοποταιιιΙι οοο πσίττσ

Αοοοοιπο , οιΙτιτοπι ιο Ι)στπιπο το [αποτο

οατιτατιε αοοτιτοπι.

τ δοτιοΓοταπιιιε το το οτσιτιιπο τιοατ οιτο:ιτισε

(πω, ποτιοο πιοτισ οοιτι ίοι·ιοοτοτποε σκοτ

τοοατ απιπιο. Νο ταπιοπ Βοτιοτιι&οε νατ:οοτ

τοτιιτοτ ιισοτατοτπ ατι το Ιιττοτειτοτπ ι ιτι πω.

οοαπιοε οσε απτο σπιπια ιπτιιοε νιτοτ πιο..

πιοτο, τιοοστιαοοο τιοίττει απο οιτ:οοΙΤο οτο..

οοτιοτο , οι οαιιοιε οσο τιιοοοε το νσε , [)οσ

πιιΓοταιιτο, τοτιιτιιτσε. 5αΙοτα ποπιιπο Μοτο

ίαττιιΙιαπι στπποιπ , οοοι·οοιοο πσο:τσε ποοττσ

:ιο-οοο ιιοτιωιωτο·, ποστ ποτιιτιοτιπι αο:οτο

:ατο τιιοτπ ατοιττατιιοτ , τιοα ατποΙοτίτι ασ το

νοτο οσοιτποε. ναΙο ιπ Ποπιιπο. Εκ Βοπσπιτι

ΧΧ. Οτίτσοτιε.

.
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' ετιετοι.ΑΧΧ1ν.

ατιΑοεοοιποοι.

Στοά” του» το κάποιου: τοςΜπέ ού

_ο·τοαπιέα.

το” ιοτπιοπιοοε οοοε οοο οοτανιπιοε ε' οι 1) ο Κατα· Αιποτσοοι Γαποτπ (ι_απιαιτιοΙοποο

Γονοτα ωτιωτι. διπιοΙ 8ο αοΓοιπτιοπτια οπο»

οτα ιπτιτιιο οιτιοιιτιιανιπιοτ , πο οοοπτ οοτοτιε

ιτποοοιιπιοτιτο, σπιτι πιπιια ί-οοοτιστιε τοπιο

οτι οαττιε δ: ποττΙιοοπτια , 8ο ιποτιΙιε τιαπι

ποΓαοιιο τσιοτατισ τπσπαιτοτιι Ρττιτοπι σπιποπι

ονοττοττιτ. Νοπ ιτατιοο πιο τατιοπαοιΙιτοτ οτα

οοοιιιπο:ι , οτ σοι πσΙΙοπτ πιοτατο ιπστοε8:

ιτοοοιίοοτο τι ποοιιεοπτιτι νοτοτο , ισοα οοια

οι οιιο,οτοπτ , απο τατποπ Ιισττατι οτποε απ

. οοο οτ τοιιοισοοιι νοΠοιιτ νιτατπ ιποιτοοτο.

$οτι ιιατΐιοπιιε πο. ]οΓοοιι ποσοιιγτοπι πο·

οτοπι οσττπιιοπτιανἱπιοτ πιο , οτ ΓσΠιοιτο το

οα ιΠοπιιτινιοιΙοε,οιιττιτιιιο τιοοοτι Ιιτοταε οο

τιισοοιοιο τ:οτοε. Ετιτ οιιιπι > ο οοπο ιποιτοα

τπτ , 8ο οοποιο Ι·ιαοιτοιιι ιιοττιαπιτοττιοο πα

ξιοτοιπ νιτιοτιτ , πιο τιοστιοο οοπνοτοοπιε

ιιιοιταιποπτοτπ. Ειτ ?απτο ΡταιιοιΤοσ Μια

απο ιΠοπι ιαπι οτ οοιΙΙοτο 8ο οσπιπιοτιο Ιο

ετ:το ο οοοτι οτ οτοτιατποε , τιιιοοιιο ατιτιοοι

οσοοτι:ιοε. επτα τοτε στ ιΠι οσπα οτονιτιοτο ,

8ττπαιτιιπο , οτ τιιΐοατ ιατιπαε Ιιττοταε , 86

Με. @τοπ Μισο. οπο!. ό· Οσο. Τα». ΙΙΙ.

Ετοπιι οτιστ, νοποταιιιιι οοο πσίττσ Αο

Βιιοιτισ , οιΙοτοπι οι Πσπιιπο δε οποοτα: τω..

απο αοοέτοπι.

-Ι.ἰττοτα: τοτε ποοιε σπα τ:οτπ ιοοοπτιιτατιο

@το , τποιοο:ιετ τιιιστιιιο. ποπιιιιιιΙ αττοΙο

τσιπ. Ι.:ττατι ποιοοο Γοπιοτ ιπ ι)στπιπο , τι:

οοποτιιιτιπιοε ιΙΙιοε ποτποπ οιπ&οπι, τιοστι

οοτ τοαπι σοοτατπ ο: ιιτιιο ιτι τιοτπσ Ι)οι :πι

πιοτοτιοιπ , Ιοτ:σ ιΠιαΙιτιοιτι , ιτππιο νοτσ οιο

. ι·ιπιοιπ τοιι.τοοπ τιοοστιε αοοοοοτιτ , δτΞ τιιιι

ιιαδι:οποε τιοίοττοε οοτο ασ τιοίτιτοτοε €τι1τ,

ιιοπο τ:ιπτιοπι το οτιτοοτιτ σοΓοτναπτιατ το

@Με πιτστο οσπΐοιοοοε. Εοιπιοε Πω οτα»

τιαε οοοτοε , σταπτοε οτ οποια Πιο τ:τοοτα ίο

οοπτιατο τ.ιιοποτοτ , ο: οοτοοτοιε ιποτοπιοπ..

το ατι οοτί·-οτίτοπι οοττιοοοτο. νοτοττι οσο ,

οιιατ:Γο οι , αποοοιιε οαοοοττατιε τιοτοττοτι ,

ο: οοο ιπιποε σοοε οστιοπι οτοΓοτιοατιτ ατ

τιοπτοτ ·ανοοατι ι οι οσποτιοιπ οσ πιο το νο

οανιτ οοτ €τατιτιπι οιατπ. Νοτιιοο οπιττι Πιο το

ο οτοοατι νοιτ , ιτι οποσ απιπιο τοιοτατο το

Μ ιι
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πι. : τιινιιιεοειιξειιιινιΑτοοττο·ειε ~ π.,

Με , οεφμειιι ιιΙιο Ροιιιιοειιιιοο Πετι. Ντιπ τιοτο τιποτε εοπιΡοπετ Ρ_εειΠεε ,ποιοι Γι”

·ετιιπι τε απο: , 86 Π τεπτετι Ρετιτοτ _, ποπ
ι ιτετιιεπ Γοπτε_ιιοετο °Γειτε Ροτεε , Γεο Γεειετ

απο τεπτετιοπε Ριονεπττιπι ,, οι ΡοΠιε Γώ

Π:ιπετε. ΑοΒιιιιπτ ιΡΠ οοοφιε τεεοιο ; ΠΠ ,

ποσο-Ρτο νοιοπτετε ει: ιιοπε οεΠοετιοτο τιο-_

-Π:τοιο πο· ιἐΡειιιτιιοιιο Γεττε ποπ ΡοΓΓοτοοε ,

τπε8πιε οτι πο:: ΡτεΓΓοιιε επειιΠετι , φιεε

-εφοιοεττιΡεττιπι ποίιι , Ρεττιιπ ει: Μετιοττο

οοιιτο οπο. ΒεΠοετιοτο ιπετετ τοε τοοοο

ιιινιΓεποι,86 το ιο Γετεοετοοτ τοτε ειιιιιιο,οτ

ινοτιε τοιε πιοτεοιεετετειοοε,Γεο εειο ειεετι

τετειο τιοιιτειιι οιιτιτ,οιτ οτεεπε οεεοΡετιο

ποιπιποιεει εειτοοε τειοετι εοιο Μ. ιΡιο , οτ

Ρεοειε Ροιι (πιο :το ποε "πω, ιιιπε φετο

τε ΡτοΓειιιοτοε,οτ , ιιιο εοιοιτε, :το «ο τεοιτε

ΡοΠιπιιιε,86 οΡιε ειιτφοιο νειιτα τοπε Γοττειιιε,

.ι)εο τοἰΓετεπτε,-Γετειτιοε ιποΡιε6. Το εοτειο ,

ΠΠ εετιιιιπιε,ιπτετιιο τε ιΡΠιιο εοπΓοιετε,ιοε

ιοοτ (οιοιειιιι επιτο Γεετεε ει: ιπΓεοτιε Ηττε

τεε , 86 ιο ειιιιτιε ιοιΡετετοιιε ποιοι επετει

τετιιε τοι-οτ πιτει οιοπεε οι ποι:ιε Γειοτιε

Γιττινετε, Γετιιιτεε , ιιοιοΓιοο 'εεπιιιιο τειιτε

·°τιοπιεΡτοιιετι Γοπτ , οτ ει: Πεο ΓοΙο Ρεποε

τε ιιιΓεετεπτ, οιιιιιιιοε Ρτιττετ εοιο εοΡετεπτ.

ΑΡετιτ Γε ΙειιΠιτοοε ειι οιΓΓετεοοοιπ ειιιοΡοε,

οι τοοο·οπι ειιιιιιτ Μ. ιΡΠοε ΡτοΡετετιο

Οοπιτπεποεπιοε τιιιι , ΠΠ , οεΡοΠτοιο πο

Πτοιο , ΡιεποΓφοε οοιειΓΠπιοπι, Πιιοιοε ιιο

Ιιτοε,-φιιιιοε ε οεεποιε Γειιδι:ε Γειε οοεπτοιο -

νι,οιιενετιτ ποΓιτε ΓετπΡετ ιιιτεοτιο. Ηοττιιτε

ιιιοε οττιπεε ΡειΡετιιε οοδιτιππ απο , οτ οι

ιε.ιιιτιε Ποτπιοι τοιιιτετε νειιπτ ιιιΠεοεπι τοι

Ιιτιετιι. ]οιιετιιιειο οττοιοοοε , 8τεΡιιεποιο ,

ιΑιιοοιιιοοπι , Μιειιεειεπι , Ηιετοπντιιοπι ,

Βιεττοιιοπι , ΒεττιιοΙοιοποιο δ8 εετετοε Ριε

πιΠιιιιο ειιιειθιο ιιεπεοιειιοοε. Εεοτε εοτειο

εειειιτε εοιιοοιεε Ποιοιοι. Μοτο οοιιε ιπ

τεΠε ιΡΠ :οι νοε οεοοεειπιιε , 86, Π οΡοε ετιτ,

Βοποοιειιι τεοεοπτιΒεπεοιδιοε εοτοεε εοτιε

τοι. ιπτετιιο ιιοττετε Πιιοιοε ποιιτοε , 86 ιΡ

Γοτοτοεοτε οτεοτοε ΡοΠιοεεε φοτο ιιειιι

νοιεοτιετ 86 Ριετετιε τετοιο ,οι οι ΓιοΕιοοΓοε

ιο οοιτιο Πειιειιοι τοοε ,86 τοτε Ρτο ιιιιε

εοΓοπιτε. Μετιοττοε ποποοπι νεπιτ εο ποε ,

οοετο ιιιιε εοειΓε εοΡετειοοε,φιεποο Πετι

οιιε νεπιετ. ει :ιο ποε νεπετιτ , εεειοοε ιιοιι

Γεεοτοε διο τοιποε , Γετιιιειοοε εο εοτο. νε

ιε ιιτ Βοιοιπο , 86 Πιιοιοε οοιι:τοε Εεε Γονεεε

εετιτετιε Ππο. ]οιιεποειο οττοιιιφιε ,'5τεΡιιε

ποιο , Αοεοιι:ιποιο , Ηιετοπγ`πιοιτι ,'θτεΒο

τιοτο , Βει·τιιοιοιπετιιιιι , 86 τειιοοοε Ριειιο
εΠεοιο ιιεπεοιειτοοε. Ηἱιετιοει86`Απτοπιοε

επ εοπνειοετιπτ Γειτε εεττιοε εοΡιιοοε. Αιοι

ειΠιιποε πσΓιτοε οιοοεε τ, φ1εποο εονοε οι

νεττεοτ , εποε οπ'ιειο 86 ειι`ετΕο πιεο. Εκ

ιιοιιτο τοοπειιετιο Εοπτιι-ιιοιιι πι. Μεωτι
τ

τι'

 

τ. τι ε τοι. Α :το ν τ. τι

το Αοεοιιιτιοτοξ - -°

Ο]ψιώιοκ Φωτο οριο τιιρ›τωοι·"ιώΙε;Ε

:πιο ·|έιτςΜΜ των" τιιΡέτωτικ απο:

πιο απο. .

ι 1.

Κ-ετετ Ατοιιτοίιοε Γεποικ Ε'ειοειοοιεπ

Πε Ετεπιι Ρτιοι· ,- νεοετειιιιι Γτεττι πο

Γιτο Λοοοιιιπο, Γειοτειο ιο Ποτπιπο 86 Γεπε

το: εετιτετιε ετι`εέιοτο. - ` '

:ποιο Με ΙοΓεΡι·ι τοοιιιιειιοε πιο Ρετ

τετικ εοπιιιτοτοε, ειΓετοιτ Γε οοιιε οτοοιπο

οιτετιοε ιο Πτετειειο τειοεετε , Γεο τιοιιιΓεοπι

εΓΓε ,Π Ριιοε ιιπιιοε εΡοιιοιοτοπι ειιιτετ. πο,

τετιιιτ , νεπιτ ω ποε , νοιοοτετεπιοοε εε

€τεοιετοτ πιοπειιετιιιιο , φιιε εοπττε Γοτιοεττι Β ©ιώάθιιΠω [ΜΗ] 8Ραυιτ Πάω ο δδ πιο 'απο

επτιοοειο 86 ιεοοεοιΙειο ιποοείιετιι ιο Ριπ

Γοιοτοιο ειι ει: επτεεειΓοτε τοο. Τιιιιοιοοεε

οιιετιιεοτ 86 Πιιε ΡεττοιΠιοπε τοε ιοοπεΡτετιι

ΓεΡτε εετεοιπεποπεπι νοιοττιοε. Ι)ιΓΡοπε

τοοε το ιΡΠ φιοφιε , οοπι εοτειο εοειΓε ἀε

ιιιτοτ. πιο ιο Ι)οπιιπο. Βοιωτια: εκ ποίιτο
τοοπεΓι:ετιο οιε ιτνιι. πω. Δ

 

ειτε τοτε. :στο
εο ΛοεοΠιποιο.

Ι): 8επειίέ6ΐο ά· Ρ!αΜει

ο Κετετ ΑτοιιτοΠοε Γεπέι:π δεπιειοοιεπ- ”

Πε Ετειοι Ρτιοτ,86ε. νεπετειιιιιΠιιο πο

Πιο Αοεοίι:ιπο , Γειιιτεπι ιο ι)οιοιπο 86 Γεο

το εετιτετιε ειιε&οιο. ο

Μιττιτοοε ιιοπε τειιειιετιοτο οοιιτοπι , φιι

τε Με οιειιοε Γεετιε εοιονετ. Βεπετιιέιοε ποπ

το οΡοε οτ νεοιετ , Βοποπιεπι Ρετιτοτοε.

Ωοιε,ιιτ ειτ ιιττετιε εετοιπειιε οοιιτι,86 Τιιο

τοπ εε τοκοι επιιιεοιετιι εεττιοτεε πει Πι

πιοε , Ριεειτιοε ιΡΓε ΡοΓι οθιενετο ΡεΓειιετ Γιε

πιο ιιοε εονετιιετ ε ΡοιιτιΠεε πιο” , οι πε

εκ ποιιτιε πιοπεΓιετιιε ειιτο Ροπετειοοε οτε

νιτ , τοοιοφιε πιειιιιοε τοοπείτετιοιο Ρτεττο

ιιτ ,ιο οοο 86 νεοεοε 86 τετιιεοε Γοει·ιτ πιο

Ριτετοε , 8τετιετοιιοε ιιοΓΡιτειιτετιε ειιΡεττοε

Πι. Εοπι εο τε τοιττετε ιπιιιτοιιοοε, εοττιτοεπ- .

οεοτεε εοτο ει» , φιιε Ρετε8τιπιιε εΠ: , 86 ιιο

πο: ιτιοοιιε ετφιε νοιοπτετιε ιοτειιια. ΒιΓεε

τε εοΡιτ ιιττετεε ιετιπεε, οτ ΡοΠιτ οιιιειε πο

ιιιΓεοιο εειειιτετε οινιπε. Ηιετοπνιοοε Πιιιιε

ποίι:ετ ΓεΓε ιιιι οιιτοιιτ , Ροιιιειτοε ιο εο ιιο

εεποο ιειιοιετε, οτ εΠει:ιτ. εοοΠοιτοοε εφοσ

Ε πιειο εοπΓοιετιοπειο οε ιιιο ιιεοο ειιιοοεπι

ΡετεεΡτοτοε εε. Μοτειιιτ, φιεποο Ριεεοετιτ, -

ιιειιιτοιο , 86 Γεειετ , εμε Πιο ιοΓΓετι ε, οπιπιε.

ιτε οιΓΡοΠτοε , Πεοοε εοπίιτιτοτοε νεπἰτ. νε..

ιε οι Βοοιιπο. ΕΙοτεπτιστ ιτν. Οέτοιιτιε.

το

ο



Μ

τ. 1ιοτιάο ο
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Ε τι οτ3ι:3 ;;
οι-Α-~ιειαιονοτ .......ι .

66222 το ιιοπιιι6ίκι6τίτο ή :/ιτιιΠ·|Πατ

Οιιιί|οίωοτά 6'6/)666ζ

Πάτοι· ΑτιιιιτοΠιιε Πιιιδιιτ (8οιιιιιιάσιοιιΠε

= Π.τοιιιι ρτιοτ νοτιοτοιιιιι ΠΠο ιιοΠτο Ασ

ΒιιΠ:ιτιο . Πιιστοτιι ιιι [)οιιιιιιο 86 Πιιιιλιο αιτι
“το ιιΠιοέι:στιι. ή ι ι

·ι·ι-ιιιιιιι-ι ιιι-ιι ο ω. . τι. .
ι86

Αν. Εοοιιιισε ιιωιιιιιι8ειωω το” , ω»

Ποσο ιιιιιοτιτι ιιιοτσσεΗοιιοροτο!ι: τοοοειιοί

οι. οσιιιοιιι , ΠΠ τ:οι:τΠ τιοΠτο ιιιοτιτο στι:

τιίΠτιιο , ιιοε άινιτιο ιιιιίοι·οτιορτοοιιισε νεο

πιο @τινι οκ ροτιοιιιοοι·ιρσιτ-5 86 ω. ΡΠΙΠ,ο

στο 86· οιιτιοσοτιιιτοο;τιτιιτι , Βοο ιιιιΓοτειιιτο ,·

τοΠιτστι(σττισε. Μοτο ιιάιιιιίιιιισε οσοτι ο.

ιιιιοι τιιτοτσιτι τιοτι ροΠιιιτ τ:οτιοσιοΠ:οτο δ 86

Βετο ποσο ιιιε ιιι άιοειιιοΙιτιιιτστ. νοτσιιι ιιι

το οοιιΠάιττισε οσι ιιοε τ:οιιΠάοτο ισΠιτ , οι.

τοστ ε 6.°ιιυβιωτ μια απο του ωΕιι·£ 88.6”.

ΒοάάιάιΠι ιιοε νιΒιιοε 86 οειστοιι ιτίιο ισιΠΙΠ.

Ρτιτιιστιι οσιτιοιιι ιιοΙιτε ιιι ιιιιττοιιάοτοτ- Β ΠοιοττισΓοσο ρω νιτιιιιιο (πιο ιιιιο6ισι οι: άο

άιτιιτι;ιτιιτιο νιάοτστ ιιιιττοτιά8 ο :Μισο ιρΠι

ιιιιιιτιριοιτ. Νιιιτι86 οσιά :ιέιιιιτι άι: το Πτ ροίτ

ρι·οιοοιιοιιοΠι τι ιιοιιιε τσιιττι απο τισττιοσιιιιι

ροτσιιτισε , 86 οτ:τσριιτιοιιοε ιτιτοτνοτιισιιτ το

Πάσο,οσοεπιο ιοτιοτειο ιρΓο ,86 Ϊι1ἰτ_ροτάιί·”

ΠοιΙο οσι ροτ:σιιιοε ιιοι:οττισιοάιιτοτιτ Πινο

. ιιιτο.=Ειιοιιιιιιτι Ποιοι ισιιέιτι οιτοσι-:ιτο άοιιοτιτ

ειρσά το , ΠΠ , τιιοτιιιιι τιοίιτειιιι , 86 τ:τοάιιιιστ

ιιιιιι οιτοιιΠιτσιιτ , τιιιι·ι ιιοτιι τιιοι Πτ νοΠιιιτιι6

ιιοΠτ:ι τιτοσο Πσάιστιι. Ετ οσιάοτιι οτι ιιάιισο

τ:οιινιιιιιοτιο, ιιιιτιιτιι οι οσιιτιι ιιιοιτΓιο Ποτο

ιτισε, οσοά ιιοδιοτισε ιιιιιιι οττιτιιιιο ροτοορι

ι17ισο,-ιεσοιοτιιστοσο .τισ οιιτοιιιροτιινοτιο τιο- Ο

οιι_οτιτ._νωο.ιιΕοτ ιισίοσιιτιι άιΓτ:οάοτοε ρτισΓ

οσιιιιι οτι το ιτιιττοτοιιισε , Πι.τιΓοιιο νοτοτιισι·,
σο ιρΠι ιιοίιτο-οσιιιίΠιτιο το τ·οοοτιτ ιτιιριιτιοτι- Δ

απο, ρι:οιτέισίοσο Π; :τι Πιιοτιιοίι:τοε οσοε

ιιάνοιιτσιτι ΠιΓριτιιτο τσιιτιι οσοτιοε οο8ιτισ ,

“και Μι:οΙΤο οΠ Π: οστιττινιο νο! ιιτονιε άι

Ιο.τιο. Μιττιιτισε τιιιιιοτι , στ ιιιιΠτσιιιιιιε , Γιο.

.ττοτττβιοιιιοτιτοτιι , στ το , σΒιοσιιιοσο Πιοτιο,

Πιιοιιιτιιτ άιιιοοιιτοτ. ΙΙισά ιιοιιιε 86 ιτιστιιτσιτι

τ86ιιιοιοιισιτι.·ίσιτ ,-3οσοά ιιοοοριτιισε τιιττοτιι

*Ωτιιιιοιτιιι1ισ ειιιοιιιοιιιιιιιιιιι $οιιτιε οοιιτ:οΐ

·ΠΙΐο ιιά οτοιοτιι1ει-οοιιιροττιο τιιοτιιισε τω ΠΠ

Πάοτιο ιιοίιτο. (3οιιΠάιιιιστ ριισοιε ρω! Πιο;

Με ιιά νοε ρτοΠτ·διστοε. νιιιοιιι`Βοιτιιιι8,

Ειττιοιττο ιιιοτιιιιι:οτιο Μιά:: Ματια: άο Α8- -
ι οοΠε Βοιιοιιιτο κιαν. Οδιοιιτιο. Ροίιοτιοσωιι

πω οιτοτ:ινιιιισε , τιιιέισ Γροε οι! ιιοε· στο ιιι.

:το οστιτσοτ οι” οιτροάιοιιάοο , 86 ΠοτιΠιτιο

ροτοτιτ,· στ οοιοιιτιτιιτοτιι ρτοιιιιιιιιιτι οττιτιιστιι

Πιιι&οτσιτι νοιιιίοτιτι·ι ροττιειιιιισε. Οτο , ΠΠ,

86 ρσοτι ιιοΡιτι οι·οιιτ. Προτοττισε τιάνοιιτσιο

ιισο τιοΠ:τσττι ?στο ροτστιιοττι.-·νοιο άοιιιιο

Βαν. Οόιοιιτιε. Ριιιιιρρσιιι ιιοίι:ισιιι Πιισττι.

 

. Ε. Με τ τι ΣΑ ΧΧιΧ.

. :κι ΑσοσΠιτισιιι. ο
.ιτ· .ι

.Με άτυπο τυπο ο οιωάτω £Π64Χ8

_ Βιιτοτ ΑιιιιιτοΠσε ι Πιιιδια ΌτιιιιοΙάσιοιιΠο

Ποιοι τιοτ νοτιοττιιιιιι Π·τιττι ιιοιιτο άοιιι

τιο Ασοσ τω, Πιιστοιιι ιιι Βοιιιιτιο 86 Γατι

τίτιο οιιτιτιιτιε ιιιΠοτισιιι. Δ ιιι

Αιισειε ιιοίτοτ Ποτ-σοι ροι·τιτοτ τιοιιιΠ:σιιι

-οοιιτσΠι: ιιι τοιιι Έστω ριστιιιιιι , άοιιισιτιοσο

οσοτιιάιιιιι οι ι:οιιιε άοοοΠοτιο οι οιιιτιιιιι ρο..

οσιιΠε τιιοιιειΠοτΠ ειΠονοτεινιτ. νιΓσιιι οΠιιο..

$οΠΕἱἔ€ωω ο 81108 (ΡΜ “Μ” τΞω Παμε.. Β ιιιε τεοσσττι , στ το :κι τιιοιιαίι:οτιστιι ι·οάοιιτ ο

.οσιιιι:ι τιττιιιι€Πιισ8. . τοΠοι·το ΓσροτΠσσιιι οχι

ΠιιτιοιτιστωτιοτωιιιισΓοσο ιιι Πιο Ποσο. οιο

Πιοιι·:.Πάοι. Ποπιιισε σο” ροτινιτ , στ τω

ιιιτι.ιτ Ποιο, νοιιιτο ιιά τσιιτιι τιιοτι:ιΡτοτιιιιιι ,

ποσο οι ιέετιιοτιιτι. Ροττιιιττοιιιστ Ποτ:ιτσιιι

ιτιιιι-ΠοτοΠιιοτοοροτιιιισε. Ρτοιιιτιοτοο ιιι τω

ο ιιοιι ρο(Πιιιισε . οσοά _ ιιά ρΙοτοί

` οοάοιιι τοιιιροτο άοιιάοι ΓσιιτΙιττοτο6 ,

ω:ιοοιιο. ΓιιΠιοιιτισε άπο ΙοτιοιοτοεΙιττοτειο. Πιο

τ'
ο

.τιιιιιοτι οτιιτιιιισε Γοι·ιι:οτο οσι;τινιτιισε οσιοσε,

τω: Πετιιιοιοιιισ.ι, οτειιι!ι. νοΙο,τισιοιε ΠΠ. Ροτ

.τιιτικ κ. Με.

Π οιτ-ροτ:σιιιιι τιιοιιιιίτοι·ιι οιιιτιιιιι οι: οοιιΡτοτ, '

:ποσο ιάοο ιιοοτιτιιιτιι Πιτ άοάιιιισε απο νιο

άιτ::ιτιάι τιιοσειΠοτιο , οσιιιτιοοσο ειΠσά τιμ

το Ποιτσττι οιιιιι€ιιιι:ιτιισε τ οοτοτο Ποσο Μοτοσ

·ι·ιιτι άοι:οΠοτιε οι: το νοΙΙο Πιιοτο ιιιοιιοΠοι·ιο

τσο τ:οάοτο , Δε οσιοσε οσωίΠο ροΙΤοτ οτιτι

" τιά οσοιιι Γροδιοιιτ , ιιιιιιιο Πιο τιά Πο Γροότο.

το :ιροι·το αποκτα , οσιρρο οσοι Πιο άοΙτι·σ

Ποτ ττιοιιιιΠοτισττι (οσοι ,86ιστεινοΙστιτοο

σει οιά τιιοιιοΡτοτισιιι τοάοιιτιτ. Εττειιιιοτι Φ οι;

άιιιιιιισε , Με οοτιοτο ιιιοοιιάιτ ιιιοιιιιΠωο

τσο 86 τ:οιιτ:οτάιιτο άοτιοτιοιιι Πιιδιιτροτ ιιοε,
,_ ' · ι Ε Ποτιιιιισε πιοιιιοτιιτο Πιιοτι ιιστοοε άοοοιιι

 

ι.οι>ιεττο τΑ ΧΧνιιι.

Ρο”

ιιά ΑσοσιΠιιστιι.

Μ· ἰιιιεἔαὶτιιιέ πώ.ιιωινιωΠωιπ 6ά·υτΜι.ι ιο

.ιτιιτικπ καίτοι.
ι

ί Πάτοι· ΑτιιΒτοΠσε Γιιιιι'ίιιι: ΟιιιιοΙάσιοτιΠο

Ετοιιιι ρι·ιοτ νοσοτιιιιιιι ΠΠο ιιοΠ:το Ασ

Βιιιιιιιο , Πιιστοττι ιιι Ποιιιιιιο 86 Μιάου αιτι

«πιο ιιΠοθεσιιι. ο

οσι Βάση: Πιιτιιτ ιιτι.νιι. τιιιιττοάοιιάει ρτο

ιιΠοσιιΙι νιτιι:νοιι:=τεΐοιοτιο. ντιιο ιιι Ποιιιιιιο.

Ηοάιο Ει·οτιισιιι ροτιττισε , τοάιτστι τυπικο.

Ε:: ιιοιιττοιτιοιιιιιι:οτιο Πιιιέιι ι:οιιοιε τσακ.

()&οιιτιε. ο ο

κ

.
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ε1>ιεΤοι. .ιι ΧΧΧ.»

χ :ιο Αιι€οί'ιιιιιιιο.

>2Ι6Ϊ2Ρ7'θ ὶΡ/ὐ 6έ·ε·ι2: 282664( Ροι:οθεσπι, ό; 86

ΡΜ: Ρ|υπ6π:ια/συιεωο.

Παει· ΑιοΒιοΠοε Ιοιι&ει: ΟιοιειΙειοΙεο

Πε Ει·ειτιι μια, νεοετειοιΙι οπο -οοΠ:ι·ο '

.Αο8οίὶἰοο , Πιι·οτεοι ·ὶο Ποιοιοο , 86 βοά::

ρωταω :ιέΐε&οοι. ε

Ρ ανω ,ι1ιι, ι·είΡοοάϊοιοε Ιἱ€τετἱ$ οοε , οοο

είΐο6`ιο οΡετἰε ι·εΓΡοοάειε οοιιοι15 Ποτ. Ιο

Γοι:ιτοοε ιιΡιιό Ροοιἰιἰεειο , πιοο , ΓαἱΡιο ,

' ὶοτειεεΙΕοοε οιοἱεοτοιο , ιιτ ιοοοειίἔετὶο νοί

·ιτο εοοΠοοιιι·ετ Ρτεειοιο οστά πιο” Γ:ιο&α

.Αοοε, οΡειοοοε ?επιετ ἱοὸὶΒεοτἰιε νεου: ,

οεοιιε εαι:Ρω Γιο όείετει·ετ , Γειἱ ι1οοε Νεο

οι” ΡΙοτειπικ ι:οτεινειιιτ , ειιιοΙιοε πιο μια

τω οοΗιτοε :ιάιονοιετ. 2Ε8τετεοόειο :ιεεοτε

Βοιοἰοο Γειοδια οοο οοιιοιιιιοοε , οι: Ρο:

·εἱοιο Ποιά οι ι·ειοιοεοάιε ΡοἱΪεΠὶοοἰΒοε οο

πιο ιοιΡεοάιιιοι· , δέ εοοΒιιιιοικ ιιΙΞουιά Ριπ

ι:ετε:ι οΡἰε 2Π8ΠΠΠΙΤΠ οεεεΠἰτατἰοοε πιο”

ουσιιοοιιιι. . Αιίεοιοε ιοοοειειιοε ιοι:1εοι:ετ

Ριοιοονει εειοΓειιο οοΗι·αιοι , 8ειΙιοιοεοιε δέ

Ι.εοο:ιτιο οοΡαοιοιο Ιἰπειἰε 86 οσίὶτἰε Μ·

ιοιιΙἱιε ειιεἱιιιτιιε , εοοΕ6ιιιτοΓοοε απο ιΗΓεεΕ

Γοιο Ιοοε οοίιι·οιο εάθ.ιτιιι·ειτο οιἰί-ετἰεοτἀὶιιιιι Ρ

Πει. οιωοοι Γιιοἐὶἱ Μιιι·εεΙΙι οοιὶεἰΠἱιοο

οοΡιιο οεΒοτἰοιο ιΡΓιιοι εοιοιοεοἀονἰιοοε ,

επιτειιοε ιεΓΡοοιὶἰ:, 86 ἰΡΓε αμα! Ροοτἱίἱ

εεοι εοοΡετειοἰτιιτ, οποιο οι: Πιο ειΙΞοοἱιἰ

εοοἴειετ ; 5τεΡο6ιοοιο άοιεειο ειοω οοΐ

ποιο ιιοΡεο6Πο εοιοιοεοάονιτ οοΒιε , 86 Μί

Ίιοά ἰΡίἱ ΡεεοΙἰιιτε Γε ττἰΒοει·ε νεΠε απενε

“ο” Με οι νείὶἱιο , Με ἱο Ποιο ι:οιο

Ρ:ιτ6ιικΠε. Ρετεοετο ὸἰΓΡεοΓα6ἰοοειο οιι:ιιο

ε:: οοοιε ΡοίὶιιΙιιίὶἱ , ιιτ νἰΒείἰιοο απο οι·

° οο απο ἰΡΓε φωτο ]οΙ·οιοοεε· 86 Αιι€οίΒοοε

στόιο:ιτι οι Βιεετόοοιιιο ΡοίΪεοτ. ΒείΡοο

άι: ιιο:ενι€εΠοιοτο Γεεοοά·ιιιο ιιοιοιιο Ροο

τἱίἱεειο οοΠο Ρει&ο οιίΡεοίοιοτιιιο. Ιτειοιιε,

ΠΠ εειιἱΠὶιοε , Ριιιἰεοιει· οι Ποιά ταοΡοε Το!»

Β:ιοετε. Νοε ιο τετοιο οοιιιο οι: Γ:ιεετάοτιε

οΡοιιοοο Μαιο τοι ΡτονΜοΜοο18. Βιο

ιοιιε φωτο Ροτιιιιοιιε ιοΒιιοτιο οε8οοιιιο

(ζοιἰΡιοΡΙιοιἱ οοΠ:ιι αμκ! ΡοοτἰΗεειο , τοιο

Ρετ οοε Μ” οποιο Ρετ ειιΒἱεοΙοιἰοε 86 Γε

ετετιιτιοε Γιο” , 86 Ρεοἰιιιε ἱιοΡετιοτε οι·ενε

Ποιά φα! ειιΡἰι: οοο Ροτιοιοοε. ΜΙοοι:ο.ιτι

Μονο ιι Ροεειο οοίιτο εοοΕεἱεοἀαιο ειιιι:ι

ο νιιοοε, φωτο ΡταοεἰΓεοε Ρ:ιτεινιοοε ειιοἱειι

.ἱειιἰιιε οι οοτιιΙἱτ, :οποιο οΠιι ι·ειτιοοε ειεςοιεΓ

ι:ετε νοΙοἱι , 6Πεεοε επι Ρ:ιτι·οιτεοοοι οονιιιο

επο:1ιοει!ειιι Ιε8:ιτοτο Ρτονἰοεἰ:ε Με Ρειτἰοε

Ρο) 86 πο εοιο τεΓειι·ι νεΙΙε. δειτε οοο! (ο

ΙἰΒεοτἰ:ε εκ Ιοτει·ε οοίο·ο οιοἰίΪοιο είΈ , ίεά

οοο άοΙοιαιοοε Ρειιιιιιτεοο.ιο ιΡΓιιιο ῇοΙὶἱτἱειο

ο νἰιο ΠΠ οὸιοἱοἱίὶιατοιοιο, :ιάιοοιοποιο ετἱιιιο

ο. οοιοε. δεοτεοτοιιο Ρι·ο Γε Ιοτειιο οιιοειοιιε

Ρειιεε οοε , οποιο ιοοιι οτ οοο: οοὶειἰιοιιε ,

ιΡΙὶ ί·-ει·εοιοε :ιο ἱΡἴοοι ,οι Με νἰἴεετιιπι οο

Α Ηι·οι·ιιιο ΡιιττοΙο τε.νἰἴοιτιοε.

ΒΞἀἰειιοιιε ΡεΜΙεοτοιοι ο οοίΈτο ιοοο;ι9

ίὶετἰο ΡΙοι·εοιοι: ΓιιΜι·ε εαΡἱίἴε; 86 ιιΠοε ο»

ΠιιοΡτοε εΠε νι τοοιοἱ, οοο; :ιό εχὶτιιιο Ρι·οε

Ρἱοοοειτε , 86 οπο: οοτετο: Βεοεάι&οιο ,

(ῖοτἱίὶοΡοοιοιο , ΐοιττειο ΕιιΡοιοίἱοοιο “Ρ

ξι:ιτι·ειτι τοπιο , Ρι·οοεΞΐι:οοι , Α-οἔεΙοιο. 0ο·

το.οάοε είὶ Βειιε οἱ δικιο τιιοτειε εΙειάι ίι:ειιοειδ.

Βε νοοιε οιοιιοιοο οι ειόιοιο ἴεἱτε ειιΡἰιοοο

οπο ΪοΓΡεοίἱ Ιοιτι·ειοοε. Ρτἱοι· οποοεΙἙετἰἱ Λο.

Βειοτοιο ΡοίἔιιΙανἱτ ο οοΒιε οοτετο Μειι·ιι

οιιοι Τοεοτοοιειιοι , (οοο ΒειίὶΙεειο·ι ι1ωο

οποια:: εοΡἱοοι: ,οεοιιε ΠΙοιο εἱε οεεειι·ε Ρο

-τοἱιούε. νοοιιοιιε ἱτειοοε απο Μ. ἱΡί-οοϊο16

Β ·οοΗ:ετίιοο τοιιι:ειε σΒτεοιΡει·ειτοτοοι ίΠοιιιιο

νοτιε. Αδ·οοειο ετἰειιο ΓειιΒιιοοε Ιιττειιιε.

'ΟοτἱίὶοΡοοι·ο ἀἰεεε Ριεειιιιο Ρειοοἱ οοε οι

τεόἰετἰιοοε οι απο οεΙοτοτοε. - Ροει·οτιιιο

οοίϊτοι·ιιιο ΡιπεεΡτοιετο οΗἱεἱο δι: 6ιΐΐε&ο

οοίιτο ίοΙοτειοιε , οοει86 Ροετοε οιοοεε ςοοε

νἰἀει·ε ιοἰτἱίἰεε εοΡἰιοιιε , οοΓιτοιε Ρι·ει:ιοι:ε

Έ ΞΡίοι·οιο εοιοτοεοάειοιε. νειΙε ἰο Βοοοοο-)

86 ειιοἰεοε οιοοεε οοΠ5ιοε ειδεξιο οοίὶτο το

οπο. Ε:: οοίιι·ο οιοοειίἙετἱο ΐιιο&ατΜωβ 61ο

ΑοΒεΙιε Βοοοοι:ε. ” `
τι·

 

ο ο ι ο Τ ο @ο 'Η

. Μ (Ξι·οδοτιοπι Γεοειο οιοοιιεοοιο6 Η

ηΒεῇω Μ απο;» Μ ο ε

Μι:τοΠοε (ΞτεΒοιἱο-ΓεοΒ ΩιΙοτειο ο ·

Βοιοιοο 86Γιιο&ειε ειιιἰτοτἰε 6ιΙΐεέιιιιτι.

Μπι οοιοοιιιο ΪοτἱΡίἱιοοε αει τε , ε:: οοο

Ρτοΐειίιἱ ο νοοἰε ΐοιοιιε , δό ΡτεεεἰΡιιε Ροί6

οοιιοιο οΡτἱιοἱ οποιο: οιοειοτιποοἰ θειιιο οο

:οι Ηἰειοογιοἱ , εοιιιε ιοἱἔιοτιο οο:ιοτιιοι εἰ

οι ιοαττοτἰε οΒΡοὸετἱτ,86 Ρτ:ιτίεοτεε οοτεινΞ- ο

οοο , δ6 ειΒΓεοτεε-ὶοτοειοοι θεοι: , εοοΓΡειΐοι

ΗΠ1ιε ιο τε Βεοινο!εοτοι, οιοειο , ΓεόιιΙἰτοτε,

Πτοάιο , ποιο: οοιοειοιτειτε ΡειΡεεοο , φωτο

τεεοΙεοε Ποιο! , 86 @οποιο ιΡΠ ΓοΙιιτἰο οποιο

άεθ:ιτοπι οποιοι: ΡειττοΘ:ειοε , οοο οοε , ο:

εειτο ει·ειοιοοε ,τοοΙτοιο ὸὶΠ ἰε , οοο Ροι:ε:

86 οοίιτἱ 86 τιιἰ οποιο οοο νι5ιεο1εοτετο104

νεο. Νοε ςμιοοοε , Ιιι:ετ :ιο το ΠΜ ἴειἱΡΓε

τἱιοοει, :οι τειοπεο τοειοοτοιιο Γοιοοοι οεοεΑ

νοΙεοτιο 86 ΡειΡεοιο ιιιοοτο εοιοΡΙο€Ηιοοι

τεοοε εε οποιο Γεοε&οτεοι ΗΠὶε οοΗ:τιε Με;

δὶἱΠἰιοἱε ΜἰεοιιεΙἰ ἄΟΑυ8ΠΗἱΠο εετεοίοοε

Ηἰειοογιοἱ ιιΙοιοοιε Γει:Ρε ειδεδιο ΡιεειΡοο

Ε 86 Ρετ Ιιιι:ει·ειε 86 οοτετο εοιοιιιεοἀονἱιοοε ,

οεοοε ΡοΙΤοιοοε εΒΓεοτεε Πει:: , δ6 οοιΙτἱε

οεεοΡεπιοοίοοε 86 "πιο Ρι·εΙΠ οοΙΜΓει τοἱεοΡἱιοοΓοοε, οιοιοποιο οοΙοε Ρειιοἰτοιοτ , το

εοοίοΙ:ιτι Ρετ οποιοι , ΐΞιοδΕἰίΪἱοιἱ 61οοοοε Π

Ποε εοεοοοἰἰ ιο οοο Ριο·νοΙοε οΒΙιιιιιε τω,

ταοι:ε οοί!ιο ΡεδΕοτἰ Ξιοιοἱοετ ουτε., ο: οοο!

ο” οοο! οο:ιοι νοε 86 ιἰε νοοιε νείιτοοιιε

εοοί-ετνιιτἰοοε ΡοΠιιοοε-οο8ιτοτε. Μο εεε

ιε οι Με κήποι. ιὶοΙεὶιιε εειι·ιοΐοοε όΞΙἰΒἰιοιιε

οιιειιτι νοε , οἰοἱ]οοε είΈ εΙοοό. ειιΡἱοιοοε Με·

οι τοπιο ΓειΙοοτιτ:ιτειο νείδ:ι·ειοι , Ρι·ο οοε ο

Ι
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“Ό Ε!!! 8 Τ ΌΙ..Α.ΚΠΜ 1. το. ΎΙ. · - τοο

τατττ τρΓατιτ !τ!τοτττττΠτοο ττττροτττ!οτοτττοε, οιΠα Α τοοοεττοΓοττττοε. νετ ο Πττο οΙαοττ!ι το τοιο

τονοτα νται τττΠΠ οατἱοτοε ο!!τε. Ι.τοοτ του

ταί!ο τοκοι ΑροΠο!οτττ ρ!οε τ!!!τεοτττοε τττἰοιτε

τΠ!τ8ατττοτ , οο!ρἱε ττοί!ττε το! ρτοτττοι·οοττοοετ

Οτιτοοτττ ταττιοτι ο!ΐοττΠοτττε οαοΓαιτι αοτ-οτο

τττοε, τιο το α!ἰοοο νοε οοοτττΠα!ΐο ντττοαοτοτ,.

ττοοε μα: οοο!τε τΠΠο!τττοε , οτττττταττοο νοίττώ

οοοΓοτναττοοτ ιτοττα το: ι!ο!ε1το το οΗἰοἱο οο

1ττο ρτοοιττα!ε!τττοε. ντο το Ποιοτττο ο: του

οο!οτε οτα. Ε:: τιοίττο τττοτταΡτοττο Ρτατἰ-νο

·τοτἰε ττνττ. Κα!. Ματαε.

  

Ε!) Ι Ε, Τ Ο Ι. Α ΧΧΧΙΙ.

το! Παΐρατοττι τοοτταο!ιοτττ.

Βττ!ετ/έ «ΜΗΝ σοτέ: άτβτ·ατΐιστι α/ΡΜττωίέ

ότι: ε.κεπέτ22.τ πω!!! , καηκε τω! τύπατοπι

:τεσπα/οτα »ωπιώτα.ι· ·υΜατσ.τ ύστττιππ.

ΜΒτο`Ποε (ἱαἴρατἱ τ!!!οθ:ττΠττιο ΠΠο , τα

!οτοτττ το Ποττιτττο , αο Ιαττοε το Ποτ το·

Με οοττι Βοττοτ!!&ιοττο ΓοοοοΙΐοε.

“ _ Πο το!τοε ττοίττἰε ΡοτΡοτοοοοο τ!!ΓοοτΠτ.

τιΠ·ι!! οτ! το ίοττ!οοτο Ποοτ , ΠΠ , ττοἱα οοπ Πο”σ

Με τοο!οΙΠΙΠτττα Γοτττ , οτι οανοτιτοε , ττο τ!τβ

ττα&τοττοττι ατττττττ ραττατττ , οι: α ρτοροι!!το

Ποτ!!! Πττοττε ανο!Πε ατιτἰοοα ττοτοο το οπο»

τοτο νοτιἱτ τ νο: νο! αττττΠ”αττι οιιτοτοττι τοτΡτοτα

το ττττοτάοττι τ!ατοτ. Αιτοο οκ ροττο το α!τοττι

ττο!αΒοε αΒἰνἱιοοε ο οι: οοουο οτττοττΐα να!!!

ττοιτοττε ΐραττα , οοατιτοττι α Π:αττοττο Πιτ!! Πτ

τοττε τοτοοτἰ Ποιοε τιτοττοτο, τοο τΠττοΓοοτο

οοίΠιτοοε. Μα οττττιτα, ΠΠ , ττιο!ταττιοτιτοτττ

νοοτεοΙΤο άο!τοτιτ το! Γιεττττα!τε οοττΠατιττατιτ

τττΠ:ττοττ , οοτιδτιοαττοοοο τιτοτττ!ιτοι τττο!τιατια

Ποιο , τω: το ατι·ορτο τοροίττο αποφ! ΠοΠτε

τοντάτα ί·-οττα!Το !τιοο οττττιττο. (ξτἱρρο αΠοττα

Ροτττ:ο!τι οαοτοε να: οΙΠοτατιτ ττοοοΙΙ`ο οΠ:, το:

ροτ τιοε!τοοοττατο τοῦ αττιτττατἰε , οοοτ! ττοε

ΡΙαττο ατττΠΤοιτι Πνο ττοΙ!τα νο!ιττττατο τΐνο :τα ε

!τοττο ττοροτιο τοο!τιτττι τ!ο!οτττοε. Ατττο!ο&!

τοἱτττ , ΠΠ , ττοιοτοττι νοίττατττ δ: 8τατταττι Ποί

ναοοατο το νοοτε τιιΠΤο, τιοΠτο ρατἰ·. Με:

νοοττ τι Ποττιἱοο το !ιοττοιΠά:!οτιτοοε τ!ο!οο

:Ποτε τ!ιοΓαιττοτττ τοροττοτττ τοτα Ξτιτοττττοττο

οιτΠοτ!!το , τιο ττοα !ιοττο νοοτε Ποτε 8ο Μια

ττοο!ε ντοΙοτ Γταιτετ τιο τοίττ!Πε ὁταοοττἰε @τα

οοττινοτττἰ τΠνἱτια: ρἱοταττε ς!τνττταε το νοε οί.

τοΓαε οΙα!ατ :το τΠ!!!οοτο Ποαττε. (1ιτα:Πτοτττ

ι!!ντττα τιτα:νοτιτοτττο 8τατἰα ίροοΓοττι , 8ο απο

τ!οτττ τω!! τττο!τοε οττοοιτοε οττοττε τονοτττιττττ

οοιοτιε ανο!!ατττ νο! ττιο:!τοο. (1οατττοοαττι οα Ο τοττοτο , ττοοιτο α!τττο ροττττἰττατἱε. νοττττ οοοο

Γοιιτ Ε!! , φαι: οοττΠοοτατα ι!τ!τεοττττοε , οοο

Πτττταττοτοε ττοε ι·οοι!οτο τιιτοατττ το Γατιθ:ο

τττττττοτο. Νατο ,οτ οτττἰττατττοε οττοτοε πο!)

ττοε οι: οττ·οοιτοε οοοτττΠαοοε , !τατΒατοε Πο

τιιτττοτττ ττιοτοε , οτ οοτοτα οοτο ροττοτ!τατττ

ατΠοιοττι, τ!Ιοτ! ττοΒἰε, ΠΠ, τιοαττττ ττττττοττε

Ριτταε οαοία ο!!: , φωτ! το Ποτ: α!Πάοοτττοτο,

, το Ποτ: ττττο!τοαττοτιο οιττατοττι ο!ατιο ττιοττ!α

οτοτττ, ντι: ττοΡττἱ α!ττιοατιάο τιιοτττ!τττΙΤο, 8ο

ττοΠτα οοτατο τττττττια ροΠ!ττττιτε , νικ τττ!τιτοα!

ττοί!;τατ τττοττττε αΐοοτττ!οτο , 8ο οοετταττοττοε

τρΓαε-ττοΠταε ι:!τίττοττοτο!!ιο τ!Ποο!τοατο , ττοα

ττἱαΓοιτο ατοοτο , ία!ο!ττοΠ:1ιτο αττιρ!οᾶἰ ασ το

νοι·ο τοτΠοτοτοετ έξτοττατττ το Βετο ατΠττιτ ττοε Β

ο!οΒοτο οτττΡιτιοαε , ιττοτοοε τοττοττα !”ο!α παο

τατιττ!τοε , Γο!α -τττοττα!τα οοεττατιτΠτοε , άο

Βἱτιτττι ροττΓιττο, το ίο!οττιττο ττο!!:τατ Γοτνττοττο

οίΠοιοττι Βετο οττ°οττο τ!τεττα ττιτοτιττοττο ττοττ

ναοαττοτ:οο οτιττττ τΠοε Πτοε Ρ!οττοε Γοανττατο,

οττ:!οίττοοο Βοττοτ!τέττοττο τοο!οτοε ττατιΠτοιτε

ατοτττΠτοε οοττΠ!τοε, τιοττιτο ο!Ιο ΓΡἱττταΙἱε

ττττεο! τοτττττο ίαοττιατττοτ. Νοττ ραΓοττττοτ

ττιτοτ ατττωττα οι: νττοτ·ιττα Γοττττιἱτοτττἱε Βοή

!σοε ίοττρτοτατιτοτ Ρτατα , οτ νεται: αο τατἰοτια

ΒΠοε ονοε. Νου οΡαοο Τγ!νατοτο, οι: ΓΡἰτἰτα

Ιοε οοτντ Ροτττττοε , το οο!!τοε αοοο!τατο το

οιττἰ , ο: τοττττττατο τττοττια νἱττο ρα!εο!α να

Ιοατττοε. Νοτι οτο!οί!:τ οοτττροο&τοττ!ε Γαοτο

τοτο ροττοτττΠοτοτ ι ττοτι τοοτ:!ττατοοτ το Ιοεο

Ποτττἱττἰ ττοο!το :το τΠο τ ττοττ το τττοὁἱτατἰοτιο

ττοΙ!τα οττατι:!οΓοιτ @το ἰΠο τ!τντοιτε , φοτο

Ποττιτττοε ]τ.εοε ττττττοτο νοτιττ το τοτταε, ο:

' νοΙοἰτ νοτιοτττοτττοτ αοοοιτά!. Νοτι!ττ τ!οΐοττο

ναΠατ !ιοτοε Γο!ττοι!ττοε οτι:!οΠτ ραΓοττοοτ αιτιο

τια , τα! τοπιο οοτιτα!τοΐοττττοε τοΠοτί: ντο

τττα!ιττττ ττο!!τοτττ , ττοΡετατοοιιο Ποττ!ττατοτττ

ίροοίοε τοτε οικω το ττιοττττ!αοε , τταττΠ!τοττε

οοΠοε. !ττ οττοο!Πε ντττοτοτττ τττνοττττοτ , οι:

Γο!ο!!τοοε αττἰττταε αι! τιτατοτα Γοτττροτ ὰ τΠΕ- τ

τιτοτα Γο!;ιττο!Ιαττ τοοτΠοτ:τοε ττατιίἰ!ἱτ , ίοτο

τατττοττ το οτε Γοαντταττε νοίΠοτα Πττττοοττε , οτ

οοττοι·ο οΙτ !Ποτο τττο!οτατιτ, διΕ :Ποατιτ: ροΡτ

το το οτΠττοτο οττεοοτιτοτοτο τοοτοττι οοττοα

ποτε. Ετ , Ττα!ιο τιοε ττοΠ το. Ποττνατοτ απ!

να!!οε , οι: ΠοτοΠοε ταοτατ α!ιοτττ!ατο Π·οτοοοα
το , αίτιο:: ΠΒοτ τστοττιοτιτἰ ατ!Π:ο. Πι !τοττοε

τ!οΓοοττάττ οτ το! αοοο!τοτ το οτοοοτε , τι: ΠΠα

οοΙΠΒατ. Νττττττοττι το νττ,τττοτε οτοτοττι Ποτε

τοτοτττ Γοτιτοτο , 8ο αττοατοτο νἱνοτττἱοτττ Ρο

τοοττ1 ἰ!ΙαοΓοε , 8: ττοί!τα: τττοττα!ἰτατἰε τττΠτττια

ΓοΓοὶΡἱοττε ατιττοαε οο!!τεττ , νατἰο ντττιιτοτττ

Ηοτο οοτοΓοαε, ο: νο! οαΡτττατοοαττόττ!αε, νο!

οατιτατο τοτἱ!αε , νο! τ:0τ1Εο!Ποττο οτοοοιιε ,

νο! οτιτοι·ο ροτροτοαε τττοτἱτ. Ρτορτοτ ττοε δι!

τοο τιο!τ!ε , ΠΠ , ΓροττΓοε ταοΠοτ :ττοττττ τοοτε·

ΠΠοε , νττοτοοοττττττετοΠοε ο!! τ!τα!ατττιττττ ,

τοο Πι !.ο!ο οΓοἰτ τα!τοτοαοο!οττι Γιτοττι, οτ

ττττ!ο ρτοοοι!)ατ οτ ω” , οι τ!ο!ιο!!οτ αοτοαε .

ροτοΠατοε , τετ 'στο ττοοἱε απτο:: οι ττοτττε το!

Ροτοτ αττττττοτ !τοί!:ἱε αΠοτταε. Ρτετρατατο τ!!!

οοτο!α νοΠτα , Π!Π , οτ το οτε νοΙοτ το τ!τνοτ

Γοττο ετατττΙττττο !ἱοοτιτἰοε αοοο!τοτ. ΒοΙίοὶατ

τττοατ , ἰτιττοἱτ, ο!! , απο οοτττ !·ΠΠε !τοττττττοτττ. ›

Λε! ττοε νοττττ, ρτορτοτ ττοε νοττττ , δε νοττττ

οι ττοΒἱε. Μοτττοτττο ,ΠΠ ,οριο το οοο!οΠα·

οι: αάνοτιτο ΠαοττΠ τττο!τοτ. Ρτορτοτ ττοε νο».

ττἱτ το! ττοε , οτ ΠαΒἰτατοτ το ττοΒτε. Οοοοττττο

τ!!! , ΕΜ, ατ!νοτττοττττ ε; ·ΓοΓοτρττο τΠοτττ, τω..

οοο α νοοἰε τρίτε ι!!Γοοι!αττε , οτ ο!ανταττι ρω

ίἱοἱΓοατττἱττἰ.. ΑΠοοοττι ττοο τΠοτττ ττινοττττο

ροτοτἱτἱε , οοἰα νοτοοττι Ποτ ττοττ !οττεο ο!!

Με οττοττοοοοο νοτττοτο , τοο! το οτο οο!!το
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ει. Αοε τε ἰτεουε ευ το οεευττε , οτ ευττι Α Ι·ονεεε , 86 τιοε ττοτυ ΠΠ εοτιιττιετιάε. ΡιΠοε

ἱτινευἱεε, 86 ρετ ἱΠυττι ευ ΠΙυιτι Ρει·νετιιτε

ττιετεεττε. Ρτετρετετε ΠΠ ίεάειιι το εοττὶε νει

ττο,ῇυίἙἰτἰειτι 86 ῇυὸὶεἰυτιι. ΠἱνετΓοτἰυτιι ΠΙυό.

88 ρτε6Γερε Πιετυτιι ιΠυιΠΠε Πι Πυτιιυτιι τενε

_τετιτετ Ιυττιἱτιιτιυε εάοτετε, όινιυυττιουε Ρετ

τυιιιΓυΓΡειιΠε ειιΞττιἰε , 86 άε αυτο Ρετιάευτι

|ουε`νετιετεττιΕτιἱ. Ο υτιιιεττι ἰρΠ ουουυε Ιιοε

ὸἰεε τιιετεετιιυτ εεετε , 86 εοτιιτιιυιιἰουε 8ευ

όΠε , εουτυυ&ιτουε νοτιε εοτιιττιετειυττι οοτ

τα: τεάεττιτἰοτιἰε Μαι ετουε ονετιτεε (Μετ

Ρει·ε ροΙΠιτιυε. @του ουτε Πετι Ιοεοτυτιι ιτι

τετνεΙΠε οΒΠίτευττουε τιεουευυευι ροτείτ,

86 εο<έιτετιοτιιΒιιε ιιοΒ:τιε ἱτι τΠνετΪε τΠίττεε

Πε , το τεεἰοτιε υττιΒτε: τιιοττἱε ευ εΠνιυετιι Η- Β

Ιεττι Ιυεετιι εΓρἱτετετιοτι εΙετυτ , τε, ΠΠ εε

τΠΠττιε , οτειτιυε , υτ υτιε ευττι εετετἱε ΠΠἱε

τιοίττιε :ιοε οτετἰοτιἰουε ιυνεε. Μετιιειιτοτε,

«Με ειυτ Γευιτιετ τ-υετιτ, 86 υιουο Πε ειιττιιυε

τιοΙτετ , ευεττι εετε Π: ιιοΒιε , ουειιι ορτετε

που τυοάο ί.εΙυε , Γεά 86 τωεττω νεΠ:τε ,

ειυετιτυτιι νοε ετιτἔωττω, εΙυετιτυττιςυε τεΠ

@Με οτοτείΠοτιι άετε οΡετεττι ευριετιιυε.

Νου ε:τειοευτ νοτιτε 86 τιοίττε: ρετνἰτετὶε ,

86 οτε: τιιεττιοττετ Ηιετουγττιι Ϊτεττἰε τιοίττι

ττιοτιιτε , ε ουτΠυε ιτι νἰε Ι)ει 86 Πι εείττιε οτε

ΙείΠουε ΓρἰτἰτεΙὶουε υιἰΠτἰε , εττετεττετι Γεω

οττιτιεε τιοΠ:τοε εετιίΠιτιοε (εΙυτε οτΠειο 86

ετΐεδτυ τιοίττο, 86 Ρτεεείρυε ΕΙιτιίτοοΠοτυττι,

ΜιετιεοΙεττι , ΕυρτιτοΠτιυττι. Αυττιοτιε ]εςο

Βυιιι , υτ οΒεὸἰετ τιιοτιιτιε τιοίτττε _ δ; Πυωἰ

Πε ετουε ουετΠετιε Πτ. Ι.ευτειιτιο , διΙνείττο ,

εετετιίουε τιιετοι·Πιυε τιετυ ποε εοττιτυετιάε

Με. Αυ8υίτἱτιυε ΠΠυε ιιοΠ;ετ Πάω τιο!ειε εο

υιεε Ιιεττετ , ττιεευτιιςυε , Πεο ιτιἱΓετετιτε ,

εττο τεττιεεΒιτ εάνοε. νεΙε Πι Βοτιιιτιο , ΠΠ.

Ε:: ΑΙοε τε8εΠ Χι. Κε!. ]ετιυετιεε.
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εάθείτετεττι.

είπατε: ί!!έ ακρο&υ·ετ μισάετα/δ· πσπ/ἔτἰε

εβατέατ· Βετο» οτα.

Π ΜΒτοΠυε δεΓρετι τΠΙεδΠΙΠιιιο ΠΠο πιο

ίττο , ΓεΙυτευι Πι Ποιτιἰυο ,Π 86 νετοε Πι

Με τιτιιοτε εε Γετιότε τεΠἔἰοιιε ρετρετυοΓ

:με ίυεεεΠυε. τ

Εκ Με , ΠΠ εετΠΠτυε , τεροτεττι, ιιτ Πε

Ιουυετ , τυυττι τεεοευοΐεττιιιιε , φτου Ροίτιι

ΙεττοιΠ τυα (ετιείεεετε υεουεουεττι οστώ

ττιυε. ουτε που εττιΒἰ8ἱττιυε, Η Γετιἴυ ἰιιτετιτἰΓ

7 Πττιο το Βευττι 86 εοΒἰτετἰοτιε ετουε υπευ

Ρετ 86 ετιυττιτι ΠοεΙιτετ τιιυΙτυτιι ετουε ετιιειι- Ο ττουε Ρετνἱ8ἰΠ ΡετἱίΤεε ε Πεο , Βτετἱευι Για

τετ είΠε. Ειτετεετε νοε , επι Πι ετιτἱίτο

όυΙεΠΠτυι,ετι ίτυεΠε ριετετιει νεεετε Νότιο

τιἰ , τιιεόιτετιοτιτ ιτιΠΙΠτε , 86 οτετιουΠουε Γε

ετιε ρετΓενετευτετ ἱτιευττιοιτε, ΠΙειιτἱυττι με

νιτιουε Γετνετε ίτυάετε, ουτε ειιΙτυε ῇυίὶιτἱε:

ΠΙετιττιιττι είτ , 86 Πι ττιυΙτΠοουιο ρεεεετυττι

ενττετι που ροτείὶ. Ιιιετιἰε 86 ΓειιττΠιε τιιυΙτο

τιυε τιιεἔἱε υοιτἰε νετοε ετεεετιτυτ ε νοΒἰε,

υυἱε τιιΙΠΙ ιτε ΓοΙνἰτ οτιιτιεττι ττΒοτεττι Γευέτἰ

ΡτοιιοΠτι , τιιτιιΙ ιτε νττεε οιιιτιεε τιοίττεε ε

τιετνετ , οττιιιετιιουε ΓυΜτετιτιεττι ειτΙιευτἰτ ,

Πευτι Γευι·τιΠτεε 86 οτιυιιι υιεΙυττι; ιιειιιουε

86 εΒ: οτιυττι οοτιυττ,ι εττιυε ΙευόετιίΠττιυτιι , Βουε Γε:ευΙο τιιοτιττιυτ , υτ ευττι €τιτΗτο νἰνε- '

86 ευι, υτιιιετιι ττιΠΠεττε οττιιιεε. Οττυτιι ΡΜ

ιτε ίεετετυττι 86 άεΠεετυπι ωωττω, ουσ

Εετιετι ε εοΒἰτετἱουιΒυε οττιτιἰουε ττιεΠε 86

ιιοιτΠε ττιετιττε νεειΓειυε υπευτΠΒυε Πι Πεο

ΓοΙο εεουἱείεἰτἱε , ίοΙιίουε οτε Πει τεουε ε

ιιιτυο 86 ιυτετιτιουε ρετιὰετἰε , (ευευτεε αυτι

Μετιε ευ ρετιεε Ϊεευ , 86 νετΒε ειυε ιτιτετι

τΗΠτιιε ευτε εερτετιτεε. Ο Π νοε ΠΠοε πιεσε

α νιωθω πιεε , Με τεουε ἰτιΠετε ουετιειοουε

εοευοΓεεπι , φωτο ΒευεΠο ρετΓυτιάειιτυτ·

οιτιυἰε οτι-ε ττιεε. @ιευτυτιι Ποτιι τιιΠιι ἱτιυτἱΠ

ΒιτιιυΙο τυο εοτιτυΙετἰτ Ποττιιτιυε, Με εε! νοε

ευνοΙεοο ίτυτΠοτυττι νεΠττοτυττι τυτυτυε ρετ

τἰεερε , 86 υΒεττἱτιιυττι ττυτίδ:υυι ρετεερτυτυε.

ΝεεΙυε ειιἱττι εΞο το Με ευτἱε άυτετε υπευ

δε: τ ουιε τενετε οεουε υτΠεε εΠἰε , 88 ττιἰτιἱ

υιυϊτυττι τυυτΠεε 86 άεττιτυευτι ρΙετιεε ε8υοί

εο. (ΣουιτιιετιεΙε τιοε τιιοτιείτετἱι ρεττι, ουεττι

ει: εοτοε υτΠ8ιυιυε , 86 ειυε τ-εε Γετιεότυτεττι

εοιιίοὶετἱε86 ί:ονεεε. (ἱτεΒοτἰυτιι ττετιι Γετιεττι

εοττιττιευτιο ΠΜ ,υτ 86 τιοίτι·ε 86 Ηἱετοτιγτυἱ

Πειτττε 86 Αυ<ὲυΙτἰτιὶ 6ιιτ ιιοίττι ντα: ιΠυττι

εἀΪΡἱτετἰοτιἱε ρτοί:εδτο ιτιιρεττιτυε επετ τισ

Πἱε , υτ νοτἱε τυἱε ττιοτεττι εετει·ε ροίΤεττιυε.

Ατ ευιτι το Με τοΙιτυεΠτιε ρετἰεττιυτ ΡΠετιτεί

τιιετυττι τυτΠεε , οεουε ρτεειτιυε τοτε εεΠυτι

υτιυττι ἰΠυτἰ Γυτιιττιε τιεεεΠ.ετιυτιι , @Με δεΙ

νετοτἱε ί-ευτετιττεττι ΡοίΠιιιυε εοτιίεουι, φτου.

τυἱε ιτιτετεείΠοιιΠιυε ουδε Ρυτεντττιυε , ττω

ροττυε ἱτιιρυτε ουετιι ιιοίὶτεΜυειὅΙΞΒετιτἱε , Π

_ ττιἱτιυεἰει Ϊεεἱιιιυε ουοτι ρετιίΠ. δυττιυε ετιιτιι

ττιοττυἰ , που ουου @και ΑροίτοΙυιτι τ νττε

τιοίττε εΜεοτιάττε Πτ ευτιι (Πιτιίτο Πι Που ,

εε ειυιρρε υτ ΪεΙἰεἱΠὶτιιε ορτετιεἰε ττιοτε εΠ:,

ττιυε νετετιι νιτευι : ίεά τιιοττε ρΙετιε @τετε

τω, Ρετ ουετιι , ρεεεετἰε τιοΡττἰε εεευτιτιυεθ

ε ίεειε Ποτιιἱτιι ρτοιεόΠ , Με ετουε ιΙΙυε

Πι ττιοτειτι (Ϊεἱυ νε8ἰ εε ρτοΠιἔἱ τ-ετειιιυτ 3

τιετιυε υίοιιεττι εουΠίΠιιιυε. @υιό Με· ΕΠ ε

τιιττι ιυιττε ΑυευίΠυτ νετιίΠττιειιι οττιτιἱτιο

ί-ετιτετιτἰετιι , ιυουιετιττττ_εοτ τιοΠ:τυιιι 3 τισ.

τιεε το Πεο τετιυιεί-εετ. Ανει·Π ποε ε νετἰ

τετἰε !υττιἰτιε Πι τετιεοτεε ττιιίετι ἰτιειτττἱεεοἰ

Ιεε τυἰττιυε, 86 εαΠΠεετιιυε τυττεττι Βεοετ > Πι

ττιοτεττι τιοτιιιτιυττι ιΠοτυτιι ουι εἰ: οτἰετιτε τε

εευευτεε , το είτ ευ εο ευι Οτἰετιε ιιοττιευ

Ε εΠ: ,νετιετυτιτ ἰτι τεττειιι δετιιιεετ ,86 τιτο εΙε.. '

τιοτιε εοττΠε εοτιτυΠουεττι ττιευττετυιιτ Πτι

ευετυπι. ΒΡετεοεττιυε, ΠΠ τ ειείεττυττι ἱίτυι:ἱ

ορἰτυΙετἱ ουἱετι υοΠ:τετ , υτ πιάσει εουΓευ

τετιευττι τω; Γετι ειυἰε ρτεττιεοετυυτ ΓεεΙετἰ.

Βυε τιοΡττἰε, τιε Πι Ιυεετιι ττιἱί-ετετἰοτιυτιι Πο

ττιιιιἰ τεΓρττετε ΡοΠετιιυε , τυἰε νοτἱε ιυνετι

ρετἰετετιιυε. νετυττι νε! τυ ρετιιτιι εοιιΠειιτετ

οτείτι, το! ρεεεετε τιοίττε ορροΐυετυιιτ ιιυ

Μπιτ Ι)εο , τιε ττετιΠτε με τιο!:ιε Ϊιιί`ε ροίΓετ

οτεττο ,

Ι
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οτο,τίο, οἰοἱΙοιιο ποιο τοροττιινἰοιπε , Γοά π-'Α
| ο ο ο ο ο ο

τ οοοιπε οοοποοτιτοτ Γοπιιιο ιοιί_οτοϋιΙιτοτ, πο

τοο ίοτπιο ΙπτΙοιΙιτοτ ρι·οΠι. Οτο ποοπο , ΠΠ

ο;ιτΠΠτοο _ Ρπταίοπο ποοπο πι οπιποπο Ιον:ι.
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πά(πιπιο.τοπι.

ιο” › ἱ^Ίωω › απ. 211 ΒοΠΠ6"Μ Με @Πω $στέόπ/δ· ΒΜίσα»ι μ:··ω·κΜ , μτὶιμε πό το

τιιιιοιππε , δ: πεππε ἰιοροττο , ρτἰπιπιο πι: οπτ

Βατἰ ει. ΐοτοιοοτο οοπτει: οοοιιππο, πιτοπΙο 86

το” οοοοπρἰΓοοοτἰἰε πιοτπιπιπτ ι ε!οπιάο πι:

οτποοπι Ποιοπιἱ οιοΡΙοθτοοτοε ειπο&π [που

οπιπο , Ρτοοπο τΙΠπε αποτο οππι (3τιτπτο

' πιοτἰοοτοε , πι νοτ:ιπι οι:τοττιειτοοπο ποιοι το·

Πποοτο οπτοἱΗο νο.Ιοειτοπε ποπ ττππιπτο πιοο

τποοπτεο. Νοε οπιπι , ΠΠ , οποό. πιειιτιπιο

«οπο Ρπτιοτι οΠ: , οποι νοτοτειοἰ πι οτωτι

@πιο οπο όοτιο:ιτοπε , οπἱρρο οπἱ τι Ρποτἰ

το τοἱΙἰτονἰιοοε , ποοπο ποίττει τ:ιοΠεΠι , πά

Ιιπο τγτοοπιο τποιτιιοποι Πι0€ΠΕ8ΠΙΠτ; 8ο οπἱ

άοΒοτοτοπε , πατε. ΑροίτοΙπτο, νοΓοΞ ΓοΙἱ‹ὶο

οποσ , δ: πι άοΓοττο ΒοοπΠ οπττἱτἰ τι $ειΙν:ιτο

το Ριιπιπιιε, ποδι:οοπε οπο ιιπΙοοτΠποιο πι

Βιιιτιπτο πιοτο ίπΓριτειτοπε. ΕΠ οτιπο ροτί··οο.

“ποιο ΓοΠἀπε επιπε. δπτοπε ὶτιἴεπτοε > ποπ

οπ:ιΙοε απο προποΙπε Ροττιιε , οπιο (Ποπ:

@Μ :Μάτι έστω Μ[ωτε: , ΜτιτυπώέΧε.τ_βιε

πιο π:: ι.·ωπιφφέτε· ) τι: έ» επ επ%οτέ.τ Μ[ι

Ιτιππι ; Πνο το οπιππε ΡειπΠιε οποιο πωπ

Μιριππω!2 @στα ίοά το οπΗ:πε ιΙΙο ρτοετοπ

Μπιτ ι Νυ!πε, πιοπιοιιε , μισή ο]ία/επΠόα.τ.

Ροι·νιιἱἰ ίπτοπε οπἰ ει ί:οττι :ιττοειτο Γπροττιπιπτ,

δ; επι οπο Ροτ οπιππι τἰτππτιοιπε Μοτο , πο

οπο Πτπιὶε οτοΙΠΒπε πτοοπ:ιπι οοπΠΠἱπιπε ,

οπιππε οπο! πω , οπο! Πιο8πιοπ , ειτοπο

ιιοτνοτιιτο ο!τ , τοι :το οτοοπι Ππ&πειπιπε , δ:

πιο «πιοο Πιπποπτειοτο το8:ιπιπτ οποιο Ροτ

ΠοοπΙο Μπιουτ. Οτο, ΠΠ ο οτ; ροτΓονοτοπ

κι· , οτ πιο ποε Ποπιπιπε ΡτοτοΒιιτ παταει,

8ο ιο:ιΙο ιινοτΓοε €οτινοττο.: επι πι. Νοε οποι

Ρο οτίι Γειοτιὶπε οΕΦιτι118 Ωππι ΡΠιΙπιἱΠει τΠοοπ

πιο: €οποιειαε πω· ο Βετι.τρ!ιιωή.τ πω" , ό·

ποστ:: έιναι: που» τι οσέέι· , δξ οππι ]οτοπιιο

ΡοΓτ Ιειιιιοποιτιοοοε , οτειοοποιοοπο εΠεειιτιπε:

ό· ο [ωτήύσ.τ ΜΜΜ: [απο.

Κατα ΑΙΠΒ1°06118 Πιοθ:ατ (ΪαπιειΙὸπΙοιι4

Πε Ετοπο οπο: , τΠΙοότπΠτοο ΠΠο Παί

Ρατι,ΓειΙπτοοι πι Ι)οτοπιο δξ κα» πι Γοηθ:;ι

τοΠἔἱοπο ΠιοοοΠπε.

ΞοτπιΠτοπε :ιο το ἴπροτἰοτπιπε Πττοτπ πο

πιο , ποε Ποἱ πιποοτο ΒειΠΙοειτο ροτνοπιΠο

πιοο!ποιοε ποοπο. Ετ ποοπο πἱἀοπι οπο.

πιοο ὸἰνἱτιει ιοἱἴοττιτἱοοο Βοοο νειΙοτο. Μο!

τπτο ποοπο ιιὰπιἱτειεἰ, οποά οπΙΠπε νοΠ:τποι,

οι: οπο ππο νοοποπε, Πτι:οτο.ε Ιο8ἱοιπε › τ:πιο

ἱρΠ ΡΙπτοε ἴοτπιἴοτἱτοπε ο πιο πιοο οοοπρα

τἱοιιοε πι οειππι (πιο. Ατ ποπ νοε πιο οτ:οπ

Ρειτἱοτοε οπειτο οοο , οπἱ ττιπιοο τοοιρπε :ιο

[οτποοτιτ:ιππι πιτοτ , οπτο νικ ποθ:π οπιοί·οοτο

Παπ , πιοο εΠο οπὶοε ΐοττοο ππΙΙει πι. δοπο

οπΡἱπιπε ,ΠΠ , οιιοπιοι:Ιο νιιΙοειε Με π; πω.

Ροτο8ε πτιἰπιο , πτοπο πι τΠνπιο πιοιπΙ.ιτπ

Πιοοτοΐοειε , δε :οι οπο” ο!ὶοπἰἀ'ιοοτιΓιιτεο

ΓοΠτα: , πε Γο ΙοιΒοτιπτ τοΠοπἱ πατα τοι ΠΙΠ

ποίὶτἰ, 86 πι ποοπο Βιοοϋπε, οποιο (Με ποπ

ροτοπ οπο.πι οπρπιτοπο τοΠοιοίπ πιοτΙοοε

πιιό.οτο , 86 ονο.ποτο πι νππτο ποτιππι. (3οτο..

πιοοεπι ποε , ΠΠ ωττοιωθ , ποτά ιοοοειΠοτιπ

οπο: ποε πεπτππι οτοτιἰπτο οτειτἰοιιἰππο :ιο

Γππ Ρτοίοοπτιτπτ άοοτοο'ειτο. $ππιπε πι ΜΙΒ

έΠοτιο ειίΠάπει @οι δε οοτροτἰε > ποοπο Ροβ

ίπτοπο οπὶοί-οοτο. Μ2ἔΠπ Ποπ δ: οιπΠ:ποι πο

οοίΠιτιει ποοοεπι οπο ττο&επιπε , 8ο Ποτε Δε

ο κοπο πιἰΓοτειτἰοτιο ΡτοΕοοτο οοοπ:ιοπ:ιπι Ροτ

Γππιπε. Οτοοτ π·ειττοε οοπτἰ ἰιιτοπτΞΙΠοιο, (Π.

νἱοἱοπο·:ιπιτὶΙἰἰ οοΙσπ εποε ἱπιρΙοτοοτ, Ιω
οππο ππε οοπἰε οπο: ΓοοπτπτΕ τΑτπέτπε , Η

ίοοεπιπιπε ιιοι;ιπ Ρποοειιιιἰππε νοε Ιοντιτο μι

Με πι οτοτἰοοο τοιιοπο Ποο οοπτοτιττοπο δ;

συμπεττε πω· , Βοιωτοι· > ό· στα·υστκευωτ, το. Π εΠΪοοΡτπτἱοπο. ΑπΒπΠἰππε ΠΙἰπε οοΠοτ νειΙοι:

οπο: άπο· οιβιω.τήριο: ο ρ·πιτπέυ , Γοοππιιπτ

ποοπο οοοοπο.τιο,/ξόρυπσίΜ: τερτσίωέ κατ,

ποιο: σ: :Μπα πιο· ·υτο:τωνπυ. (3οτοπιοτιτπι

τ ποε πττἰοιοοοίὶοτἰἱ, ποδει Γο πιο πο: το
Ρ Ρ Ρ

οπο, οι1Π:>πο·πιπΙπππι Πάποπο , πινοτ, @πιο

ποιοι ποε οτετἰοοἱππο οοοιπιοποοο, οτ αποπ

Γο το.οποπο ποιο ιοποπο,6ε «οπο. ροτ:ιετπτει

ίοΠτποΠιιο, τοττοιο ρτοτοιίΠοοπ νοπποποι ω

οτοοΠ τοοτο:ιτ 8 δ; [πως οοΙοοτειι:ο , 'Α8οἰοπο

οπο Βιοοπιπο Ποτιει:ιε ρο!Πϋπε οοπττε , πι:

οποτοποειτοτο ποτοποοε το; ΠΒοτι Πτοπε , τπ

ορτποο , οποτο ιιοΙο οπτιίτοε , ΠΙπνοΒιε οιο

οπιο οππι οπιππιο οοπνει!ποτιτ, ι·οίΗτπ:ιτο ,

πο ποε ίοΙοτιο ΠΠπε ὁοΠἰτπτἰ. Νοοπο οππο

ΡΙπτπ οπο οοπίοΙοτιοποιο πιοιιιο οποιο

τ:οπιπιοόποι νοπτιπο. Ιτιτοτπο , ΠΠ οιιτἰΠὶ..

πιο , οοοιπιοπάο :ΠΠ (ποΒοτιππι οοίππτο

ίοοοπι , πε το πιιοΞπτειοε!ο ΠΠ Αποπίππο (πο.

απ” , τι:: Πε άοΙο.ειτ όοπιτπτππι. 3:ι!πτο π

Ιππι οι: τοο , ΡΠἱΙὶρριιτοοιιο , 8: ΑοτιπιιΠπτο ,

6Πιιοοπππι, 8ο νειΙοπτἱιιπτιι , 8: τοΠοπο5_

ν:ιΙο πι Ποπιπιο. ΒειΠΙοα:1τν1. δορτοπιπτιο.

Βτοοπο ποιά τομα2α) , δ; ροτίοοπτοτιππ5 Ε δει!πτειτ νοε σπιτια Αποπππιπε. )

οοίππ οτοοπιο ΐπιστοοτΠε, οειοι:ειτο νοπποπιο

νοΙοατοπο οππτἰοππι ιιονππι δε ΐοιοτοοο :ιο

ΪοΡτἱνιιπι :ιΙΙοιπγει τοτἰε εποέΠππε ροτί·οοπτο.

Πτοεοτιο μπι ποε οοιοτοοοεπι , οοπιοπο

πιο νἱοο οοπτει ί:ονοειε. ΗΠοε οπιτιοε ποίποε

ΠιΙππι ειδο&π οοπτο. ν:ιΙο πι Ποτιιἱοο δε

]:ιοοοπτο ΠΠππι οοί'ττπτο οποιοτιο πο οπιοτπε

ίπ, Εκ Ετοπιο οοπτει ιιτ. Μπε ΑΡτἰΠε.

Ρετ. σποτ. ό· Μ”. που!. 6°υ!!σέΐ. Το”. Π!.
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:ιο (ἔοί-Ρειτοτιι.

@κωδικοβ ο :ο "τωο·ιτι πιτ:Μ|ία απο·

' ΡΜ , ό· ο βιτττε]οεο&υ.

ΑΜΠτονίιπε ΐιιοδτειτ (::ιπισ.ΙππΙοοΠε Ετοιοἱ

μποτ νοοοτιιοιΙΙ Πιο οοπτο άοτοπο

Ν



το; ΑΜΒοοεττ·τ:ΑΜΑΙ.οο1.ΕΝετε προ

:::.α·:αι-αΣ=σ:το

τοτΡω ,ΓαΙοτστο το Ποτοἱοο δέ Ποσα:: τ:α- Α τατο τΠ:αττι νσοσταοτ!ι τ-ταττἰ ρτἱοττ ΩατοαΗω
ι_-$.©ς,Ο τ

τΙ-τατἰε αττσ&οττι. _

ΑσσσΡιοιιτε , ΕΠ, ατοτιοΙΙαε ά τοοττοοΙοτο,

οτ αΙιιιά :ιτεστιτσοττι οι·ιιαττισοτοτο 3 ρΙασσοτ

τιοσ τοττιί·τσσ οττιοἱα.·· ΡίαΙτσττοτο οοοά οοο

ττιἰΓστἰε ττοροτατιιοε τοίττττιττατἰ Γαοᾶἰττιοτιἱα

Ποιο ιΠατοττι. νοΙοτοοε οτ ἰΠοὸ. Ρσττὶσἰ τιτα

τοττοε ρτοσοτσε αὐτοὶ, Η ἰοἱ ἐστι οσο Ροτσίτ,
ἱΗοΔὅοοσ οοα σοτο αττσο ττιοττοοΙο Ρστίοτατο

αό. οοε σοτιτττιοο ττιἰτταε , Ρτστἱοτοοοσ Γοτττ:ιαε

τεστ ΠτιεοΙα , οτ Γατἱεἔασστσ ττσοιτο οοΠ:το

ΡοΠττττοε. ]ασοΒοτο ΕΙἰοΙοτο τοσοτο Μ: ετσ

τιτο ατΙοιοτισαε σκ τιοΒὶε . οτ τοετατ τσρτοοο

τοττι σοοΓοτττα , ίτοάσατοοσ το τω» οΕισ- Β

ὸἰσοτἱα ὶοΙτἰτοτο ρτοίἰσστσ τ οοτα τοοσ ἱΠοοι

νστσ δε ρΙσοἱοε οιΙτεσττιοε , Η ἰΙΙοοι ρστσσρσ

τἱττιοε τσΙἱ8ἰοΙο ἱτιίτἰτοτο ίτοοστσ. ΙΠοττι αοσ

στο οοϊττο ΐα!οτα , δε οτ οι·ο οοΒιε οτστ το

8ϊτστ αδτοοοσ,οοια οοε νιστΓΙιτο Ρτο ἰΙΙο τοτστ

οσσοτιαττοοσε οοϊτταε δ: ρτο οτοτιἰτιοε νοοίε τ

οτατοοε. ναΙσ ,ΕΠ σαττΠιτοσ , 8: Ρτοίισστσ τω:

Π:οάσαε ἰο νἱα τοαοττατοτοτο Βστ. Ε:: τιοίττο

τιιοτταίτσττο Ροτιττε-Βοοι τττττ. ΑοΒοΗττ.
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ατὶ Ποιοὶοἱσιιοι αοΒατσιτι 5.-Ρστττόσ Κοτἰε.

Ό'τ ΜαἔέαἰυταΜ α/Ε· ἰπ#ἱττιταπτ αόύα:Μετα

»ταπττ#ετἰἰ/ἔτπἐῖ'ἐ Οτσἔατὶέ ασ Γα··υτττττα

τα τ>Μεβατττω πττττατ.

Κατα ·Αιτιοτοίιοε Γαο&ατ (]αττιαΙάιτΙσο

_ ·ίἰε Ετστοἱ μια νστισταοἰΙἰ τταττἱ οοΡττο

όοτιιοο Πο οπο τσο ατιοατι οιοτιαΠ:στιτ Γαοθ:τ

Ρσττἱ το Κοττε Με ο: Τσστσττιτἰο οοί'ττο ,

ΙΞιΙοτσιτι οι Ποττιτοο , δ: Ιιτιοστα: τττ!στΣττοοιε

αΓΓσστοτο.

(ξιοτιἰατο οιοοαΠστιοττι οοίττοοι Γατιᾶἱ

ΜαεΙοτιτ :Ισ Ρανσοτἰα οοοστττοισ σκ οοίττατ

νὶίἱτατἰοοὶε·οΗἱσἱο οιαΙσ Βοοστοατἱ τιστ ετα

Ιἰοἱ το Ροτο-Ιονἱἰ τοιοτιιτσττοιοε, οοι τοοάο

αΠιε οσσορατοε,σοτοοιοοσ το! τιοσ νασατσοοο

ΡοτσΙτ. Ρταττστσα ττατστοττατι τοτε Γαστατιττατο

ασ νσΙαοττατο (:σστΙταττι τρίτοε τοοτιαίτστιτοο

ντττατο τοιοτιεττοοε οττττιο οοί οσσοττστ αρ

τἱοτσ όισ. Ιτι σοιοε τστττόστο Ιιαε οοίτταε Ρα

τστιτσε ττττσταε τοατιο ρτορττα Γστιτιταε , δε τοι

τιοττε τιοίτττ @ΠΠ τοιοτσΠιοτισ τιιοοιταε , τοστ

τοαοοε τται!ιττιοε τιοἱ. Πατοττι το ττοΙττο τοο

οαΙὶστἰο δ. ]οτιαοοτε σναο€σ!τΡτασ ἱτιττα Ρο

τοοι-Ι.ινιτ, νττ. Κα!. ]ατιοατίαε α.ττοο Βατο

τιἱ Μσσοσιτιοττττ. τοτττότ. (α) κιτ, ο
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ο στο Ποτοἰοἱσοοι.

Ξμε .·τΜατέαυτ αέρα/δ _|ἔτ°τα οφ , αυτοβ

στοι απατά Ι'|ατεπττττω αέοσωαΜΜ. :

τω... Ατοτιτοίἰοε Γατιά:: ΟατοαΙάοΙσο

το Ετσττιἰ ρτἰοτ, νσοσταοτΙ1ίτατττοοοτο

άοτιιτιο Βοττιἱτιἰσο , ίαΙοτσττι.

` @οπο οτ ΐοτοτα τοοΙσίτα τοα τἰἱοτοττιἰοτ·

Ο αοοοτε ΓσΡατατἱο _, στ: Με: τιτσνἰ ασ ίσττττσ

τοοττιστιτατισα το: ίτατσττιττατιε οποιο τα

στΙσ σοοιτσιττιοε , οοατο Έστω το:: ΡοίΙοοιοε.

τιἰίἰ πετσ :οοοσ ἰττιρατἰσοτὶΠῖττισ , ιτα οτ τιοί:

οαοι ίστσ ρτοσσοστσ Ιὶοσατ ίἱοσ τσ ἀοΙσἱ

?ταττσ τιοίττο, οοίττἱ ίσοιτιστ ροάοττε σοοιιτσ,

σοίτοάσ , ασ τσίτσ. νστιταε ἱταοοσ οτατοοε ,

ίτατστ σατἰΠἱττισ , οοαοιοτἰτοοτο σοιοτοοάσ

ΙἱσσΒἰτ απο ΓατστοοΙιε οοίτττε , ίσο ττα οτ τοσ

τοἱοστἱε Βτάοοοι ασ ττἰὸοοττι ἰο ττἰττστσ Μο

Ρστα8σοττοτο. Είτ σοἰτο σα ντα: τοαΙι€οΙταε, σα

σττ:οτ οβτοοσ ίσττοσ ντε , οτ τοιτιστιτα τιοΠ:τα

τιοαττιΙιοστ να!σοττΠτττια ἰοτΙσ ντι: σττιστ8στσ

οοἰνστἱτιτ. ΝστοΡσ Βιοοοττι ἱΡίἱ σοοΓοττιίἱ

τοοε, τρΓοτο τσ οοοτε ττιατοτσ τ:οτα οτ τστἰάαε.

Ετἰττιοε σοττο οοἱστἰοτσ ατιτοιο. Ηἰσ ρτο σοο..

τστο 8; τισεΙτεσοτιατο αΒοαττΙΤατ όσοτστιστιάτ- Β ἱταοτἰ αΙΤστττοτ ροοττοσστο ΡΙοτσοτταττι απ

τοοε , τισ οποσ Ποσα οιοοιαΙσε,τιοατ Ποτ τσΠ

αμα: Γοτιτ , τττΐσοττστσ ασ άσΒοστσ Ρτο νοΙοο

τατσ... , στ: οθτστο οοίττο Μοοσατο οι ραίτ

τ:στσ τιστΓοοατο σοτιίτιτοτοιοε. Ιταστοσ νσοστα

ΒτΙστο Γοτοτστο οοίττατο Μ τι ο ο τι. τ. τε ο α Μ

όοάοτο οιοοαίτστο Γαοστατ (ΣΙιττίτττιτσ :Ισ Εο

το-ιἰνἱἱ , δ; ττιοόο Γαο&ιδαΙνατοττε ττιοτιἰα

Ιστο σΙσΒἰτιιοε αΒοατιίΐαττι τρίτοε τιιοιιαίτστιἰ

ίαιιδττ Μα8Ιοτἰἰ , σαττιτιοσ αοτιοΙο οοίττο άσ

οΠιστο ἱΡΓο τονσίτἰνἱοιοε. Ρτατστοἰτατι νστο

τοτε το νιττοτσ Γατιδτ:τ όὶἱσὁτὶοοἱε το]οο8ἱτοοε,

τσ ραΓστια ρτοτσ&οτοτο. Ήτοττ Η νστοττι το ,

σο οοε σοοΐσταττιοε οσα: σ στἱτ. δαΙοτα στο.

στο τοσο Αοτοοτοτιι.οοστο ραττἱε τοσο Διοτι..

τοοε Γστιιτιστ , :οοοσ τ!Ητετττιοε τ Ρτιτ!ιρροτιι..

ουσ τιοΙττοοι, οοἱ 8: Γοἰ τοστττο , ε: τΙοτα οτι

σατοε σίτ , οσο ροτσΡτ οοοἱε Μο ° σίΐσ τατἱΠἱ

ττιοε. Ρτἱοτστο σΙαοΡτταΙσοι Ιιοττατσ σκ ττοοιε

οτ: ιτισΙἰοτσ Γρσ τσΙσνα , οττιτισττιτιοσ ίαττιιΙταττι

τιοΡττο αίτσέτο ΓαΙοτα , 86 οτ οοοσ ασ τσΙἰεἰσΟ

Γσ νσΙτοτ ντνστσ , τοτε οοοοοσ αἀΙιοττατἱοοἰ

Με ἰτισἰτα , οτ οοίττἰ τοστ οττιοἰα' τ:οορστατοτ·

οτ απο Ρανσοτἱατο :το τοστοοτατοτο τοοοαΗ:σ- Ε Πε. 5αΙοτατ τσ Ρτἰοι· οοίτστ. ναΙσ το Ποτοτ

τἰοττι άοσαε , στττοσ τρίτοε ττιοοαίτστἰἰ Ροδο!

Ποοσοι ρασιτισαττι τταάαε , 8ε οτοοιοοε ἰΡίἱοε

ττιοοαίτστὶἱ τοοτιτα!τοοε άτττττέτσ αοᾶοτἱτατσ

οοίττα Ρταστριαε , οτ ττιστοοτατα: ΜαοοΑ.τ.τε

Με αββαττΠετ α οοοἱε ἰοΙτἰτοτατ Ισ8ἰτἱττισ ρστ

οιτιοἰα οοτσττιτιστσοτ , ΡοίΠΓ(1οσ , Η Έστω ,

τροπο αοίιτ , τσΙοθ:ατι το αΙιττοο Ρστ8στσοτ ,

ἱΡΓαε Γσνστιοε σοστσστσ , ιονοσατο , Η οροε

στο , απ! Ιιοσ αοιττΠο οταστιτι Γ:ισο!αττε.Νοο

οτιίτατιτσ οοοά το ΒοΙΙα σΙσᾶἰοοΞε ἱρίἱοε σο

οο. Βοοοτιἰατ τν. Κα!. Ματτἱαε.·

Δ (α) Ηίσ ἴοΒτστιίἱτ σποτ το ατιτιο Ιτισαττιατἱοτιἱε σο: το το;

οτόττοοσ. Μπιτ ατιτιο τεσσσστπ:ττττ. τοατόττο τα. σοτοτιστιτ

τιοτι απ. ττιο!το οιιτιο5 κατ. τοτε τριίτοΙα: κοντο. ατΕ8ττοτ.

· Χ τι

ω

[σ]
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“Ιιιιιιιατιἱτατὶε ατ?ε&ιι,ϋτηιιΙαιιε-ιιτ νιεειιοίττα,
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ΕΡΙ$ΤΟΙ:Α ΧΧΧνΙ11. ι 'ΕΡΙ5Τ(31..ΑΧ1..

απ! Ποττιιτιιειιω. Η ΒιουγΠιιττι ρτιτροίιτιιπι ωεωωιι ΓατιέΗ

2/2 τω' αποκα#ττώικ/απόΒ 7εσεπέα/έ πατατα· Μ3πω1Ξ2·

βη” › °"'^”|Ϊἔ% ό· π' "Μ'"" τα Μετα πέϋιιΜέτ/ω ίααΡωτο.

α ΜΒτοιιιιε Μπότα ΟαττιαΙόιιΙετιθε Ετετιιι

Ρτἰοτ ,νει1εταβι!ι Ηαττι ειοπιτιο Βοτιιι- α ,Πωσ α(8-1ΠΕεξΠ- -

Μα, > ω,"Φω. · .δεισ μια ιιιιαοτιιιΠε εατιτατι τα:: τοε ἰιι

Ρετνειιἰτ :ιό αυτεε ιιοίτταε νειαεταΒΠειπ ΦΨωω Ικα επ"Ππ"ω είτε ω ω” ωἔΕ°

Β."",,Π ,ω,ωω ΦοΠω€,ἰἰ @ατα ]οωπ_ τιιιιιιε , ειιοά τιιιἱἀεπι επειτα ιι1νιτιιε αάιιαιΙε

ώ: οΒιίΓε άιεττι. νοΙιιτιιιιε ἱταεμιε ΠΙιιε θα ΒΉἶΠ ι @Με "Πω @α ι μπω; Μωτοϊ ΟΜ

τοιω,38 "Η, ω,πω,,ο Ρ1.0Ρει.€τ , ω 86 ΗΜ', Γειειιτιατ ιιοΠ:τα , τεΒ:ιε δ: εατιταε τιια , ττατετ,

ειιτετ , 86 ΠΠ ἀεΒἱταε ρει·ΓοΙνατ εκετιιιιαε ει: (ΙΜ φωτ? ΓαΠΡα παω) (ΙΗΜ^=ΠϊΗΠ1 Γα:·

τατιιε 11011 ιΒιιοταε.·φι1απεΙο ταιιιειι κ! ω”

τιιτροιιτοιιι ΒΙαεηἰτ , Με τειιιτι 11011 @να

πιω. τιριιι ιτατιιιε νικ ται·ιόετιι οτιιιε μα

νε ατεμιε νἱτιΒιιε πιειε που ίετετιόιιτια, Ετετιιε

ρτίτιιιιιτι άινιιπα εΙειιιειιτια , ειστε Πι Γε Γρε

τατιτεε άείετετε τιεττηιιαπι εοιπΓιιενιτ τ ααα

εε βοιιοτιιτιι νιτοτιιιπ 8: Γετνοτιιπι Πει Ρτε.

εΠαιιε. Ετ ειιοιιιατιι Βοτιαττι νοΙιιιιτατειιι ιη των

ιρ7- 198

 

:ματια ατι τοτατιι ιτι Με Ραττε εοππιαιττιττιιιε,

ετιιοιιαίτετἱι τετ πειτε ατΙ ρετίοιιαττι άετιιιι€Η

Ρεττἱιιειιτεε ειήιιΓειιττητιε Βετιετιε ΓοΙΙίειτα

ἱτιὸαεατἰοτιε ρεττιιιἰταε , ιιΒιειιι1ηι.ιε Πιετιιπ,

αρκά τιιιοΓειαιτηιιε , Πνε ιιοίττα: , Πνε αΙτε

τω: τεΙἱἔἱοιπἰε , Ιἱνε ετιαιτι αριιά ΐατειι!ατεε

και» αυτ ωιιΙἰετεε , :πειτε ιὶε Με οτιιιιΕΒιιε _ - Π

εοτιτεθ:ο ἰιπὶἱεε, σε αιιἱτὶ Ρετεατ , εα τιιτο τα “ΜΙΒ ΡΜ ΡΠάΦω ΈΠε9 ο αφτο “Με ο!»

Ιοεο τεεοτιάαε , πε @πιω Πει εκριΙετιιτ ειι- (ατο κι. ν1ωπ2 "ΜΕπιεστάα Πώ Ποίω τ

ῇιιΓειιωςιιε ιτιτετι·ιρεταιιτια Με ανατἱτἰα. Αά “ω” ω ΗΜ ΡοιζΒο ωτ2τυ[Π @αφεθο

ε1τιατ εοττιττιου:Πιιε 8: ττιεΙιιιε εΙἱεἱειιτ!α Βε ε» ενω ω)ο"θΠτεΨ Ρνο5 οΜΠΟΠΙΒΨ ο ωΠΠ·

Ρτιιιιειιι:Ια , αιικιΙιιιτιι ειιοτιιιε ΒταεΙιἱἱ Γατα Πρ» (Μαι ΜΧΙΙΙο (ΠΒΙενε8. ςυριο εα στη·

-Ιατἱε τε ἰιπρΙοτατε μπε ρετιτιἰττἰττιιιε τα» , Με αξ4ω ›_Ρα φίε Γ°Ι¦ἔΙοΠ'8 ΡΓΟΡ28ωο

ιαιιαττι ἰιι ΙιιήιιΓτιαοτΙι τε εκετεετε ροΙΐειπιιε , δ( Γἔ£οτω2τιο ο °φωάπιο ξΠΟΠΗΠ τ δ! πω·

εεττἱ τὶάεΙἱτετ 8: ίττειιιιε ττατετιιιτατεπι “και _ 9021” 0Βα”'πιο δέ Βιβωτ28 Γι':€ΟΓΠ10τιιτ

εί.ιιι&α εκεευτιιταπι. Ια ειιῇιιε τει Εάεπι,8τε. Μ (ΜΜΜ τ><>ττ<>· Νο” Ήωπ οΜαΐο α Π”

Βατιιιια ΡΙοτειιτἰατ ἰτι ιιοίττο τιιοτιαΠ:ετιο δ. £τξπΨ” › Ματ (ΜΒΒ α Ρατεετε εαΙαπιο : ίεά

ΒαΙνατοτἰε , ιόιΒιιε δερτεπιβτἱε ατιτιο Βοττιι- ππω αΙπω ῦἔΠ|6ω›Ίυ2 οοτ.-Π ω0ἰ1ιἴρἱτα

«τι Μεεεε:τ:τ:τττι. ιτιάιέλιοτιε στι”. Υαἰτ_Β°"$ ι τις: Π (ΜτΙ ξΠΟΠώΦΓἱΟ τυο νε!

. - ·· ιο αΙιτιιια ρετΐοιια νιάεΙαιτιιι· εοτι·ἰ8ετιἀιιω
δ

” -- _ τ . £αεἰεε πι:: τιιιε Πττετιε εεττἱοτετη. σ
Ε Ρ Ι δ 'Ι. Ο Χ Χ Χ Ι χ· ειιιτι1 Βοττιἱπιιτια Μειτεο Ρεττι·ιιίιίΓε ΏαἶΙζΙἰΟΙξΪ›ἔ

τω· ΒοΠΠΠω"Π1· Π εφε ιπιροτιι , ιιτ τιιιἱετε επειτα άιιι αίτια τω

6'στιΡΜΜ.τ ωστπιβει·ίέ @βατ τςβέιαετιώι.τ. “ω” ΠΜ, κι 1°000€ποίεετεττι ατειιε ταιρι

· τατεττι , ίιττιιιΙιτιιιε ω: ενε!Ιατιι 8ε άείττιιατη τω

:ιια νιτιοτιιτια αετιιιιτια , ετ α:άΞΗεειτι τα: μαι:

τεπι νιττιιτεε. Τιτιι Μπι: ειιταττι , Ετατετ, τα

]11τι8ο , ιιτ τιε τρια ιο άοπιο Πει τἰατ ιιιεοω

ροίἱτιιτια , 86 που ίἱειιτ ιαεεετ Γετνοε Πει. να

Ιε 8: τω: εοτιατιαειπἰα ί:ταττιΒιιε τιιἰε ιιτ ρω πιο

οτειιτ. ΡΙοτετιτἰατ εκ ιιοΙττο ττιοτιαίτετιο ν ι ι τ,

Κα!. ΠεεετιιΒτἰε. τ

 

Κατετ ΑτιιΒτοΠιιε ίαιι&ατ (:απιαΙάιιΙεπΠε
Ετετιιἰ μια , νετιεταΒἰΙἱ ί·σταττι ιιοίττο

άοτιιιιο Ποτιιἱτιἱεο , ἴαΙιιτετιι.

ΚοάιιΙτιιττι Ρἰτιιεἱιιτιι Γοτιτ αΙΙοειιτιιε αι1τε

(παπι τεΙἱ8ἰοτιεπι τΠιιτιιιε , ατΙτιιοιιιιίαιιε με

νἱτἰΒιιε ,ετ ττιοιιαΠ:ετιι τει ἴετἰρτιιταε, δε τω,

Η ειτε αριιά ἰΙΙιιττι εΠειιτ , νεΠετ τεΙΗτιιετε.

Ματιάανιτ ατε ρτ2Γειιτε απο Πιο εαιιοτιἱεο ,

πιτ ταιιι ΓετἱΡτιιταε, φαω τετ αΙἰαε τείτιτιιε

και: , 86 ετεάο απο α:ιετιε ια ίαειειιτ. ΜτιΙα

ιιοΒιε τιιαιοτε οριιε είτ , ειιιατιιιΓειιιαπι Ρετ- Ε

8ετε Ειπε ιιιττιετιτιε ΒιιιιιΓιτιοάι ροΠιιιιιιιε. Ε?

τιτ τιια άι!ιεειιτιατ πιιττετε ΒαττΙαοΙοιτκειιω

ρτοτἱιιιιε ειπα Ιἱττετἱε τιοΡττἱε απ! νιεατιιαπι ,

επι Ματια ατά "σε όι.ιεατ. δι:ατιιιττιιιε ιιαιιηιιε

ίτατιττι ιιτ @Με ἰτετ αΒατεάι , δε [Με Ποτ

ειτττἰεατε ,ΜΗ τιιτιιιιιττι ατιιἱττἱιιιιιε τεπιροτἰε.

ναΙε ιιι Βοττιἱπο δ! νειαεταβἰΙετιι ίταττεττι

τιοίττιιτιι Ρτἰοτεπι αΙΐεότια ιιοίττο ΓαΙιιτα , 8:

αεὶτιιοτιε ιιτ ειιιιετἰε δι! ῇιιίὶἰτἰετ Για τατἰοπεπι
τιαΒεατ.Νοίτι ειιιά νεΙιττι. Εκ ττιοτιαΠ:ετιο τισ-ν

Με , ιιοιιιε ΟᾶοΒτἱε.

κατ. .9σι·αστ. ό·ΜΜ. επι||.Όσί!. Τα». ΙΙΙ.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΙ.Ι,

αι:ΙΒιοανίιιιτι1.

Μιά: έω,ααβατιτ _ῇΉ τω" ττἔἰπιἰαἰτ , αχ!

απο έ: απάθιάκω ατάκα: ασἔατὶἰ.τ. Π

τ ΜΒτοίἰιιε άι!ε&ιΠιττιο ί·-ταττι Πιο Με

. ιιγίἱο , ΓαΙιιτειπ.

_ Με α!:ε τε αεεερτισ ΙιττετιετεΓροιτάετατη

εχὶτἰτιετε , Γεό ιιεΓειο τιιιο εαἴιι ΗΙατ ιιττετ

ωατιιιε εΙαρία Γιιτιτ. Βτενιιιε ιτηρτα:ΐεπτιατωΠ

τείροτιάεΒο ι τιιτια Με ττιἱτιιιε οτιοι"ιιε. (Σιιοά °

8τατιιΙετἱε αΠὶιττιτἰοιιἰ τιοΠ:τα αεειριο ειιιττωπ

ετατε, ίεάιιοτι ροΙΐιιω τατιαειι ποπ ιπιται·ι ,

τω,

- Μτωεω ὸΠεᾶἱΙΙῖιτιο Έταττι Πιο Με! ,



ο 19.9 πιοΑΜΒ ιι05ιι το Α ΜΑι.ουι.εΝ οι ε

ιετίιτιιιι ιιιιιιιετιε Ποιοι οτιιιε οιτιτιιιιιιιε Βιο

νιιιιιιιιιπιφε ετιιτιιιατιτ Ρ ΝεττιΡε ο .τιιιι€ιε

οιε , νισειιι οποιο ροτιιιε άοιετε ιιειιιιετιιε ,

οιιι ‹ιε ιιιτο οιιιετιε οι" ιιι Ρτοιιιιιιιιιιιι ετι

τιιτιιιτι ρεΙτιεοε τερειιτε εοτιιεθ:τιε Ππο. @Με

ετιιιιι ειιιιι οτιετιι ειιιιειτ ειτοοιιτιιιιι [ιι-ποιο

8:ιιιτιεοτε @πιο , ιιιοτιιιιιι,ει οιιι οτι οποιο οι:

ΡετιεΙιτειιιτι που ειιιτιιιοι τιιετιιτιτ ε €οιιττει

το , ιιοπε Βετο: , πιο οπο Ρειδιο Ρτοιοετιε οι

ιιιο,ετε τ «ματι φωσ ιιτιεπιτιιιιι ετιιιΓοιιε ω

νοιιιτιιιιι ιατειι·ιε ε· νιτιεο τιιιιοετιι οιιιιι ω ιιτει

τεΓροιιιιετε μια : τε Γειιιεετ :ιιιιε&ιοιιε π

ισοτιε πιει·ιτ:ι οιιοοιιε ειιι8ετι ιιοιοιε ιιοιι ιΒιιο

τοτε , ατομο ιτιεο Με οοιιιτιιο‹ιο ιιοιιι·ο

Βιιιιιιει·ε , οιιιιοιιε τιιιιεε?τε ειτοτειτοτιο Μιο

' ιιοτι πιετιτοιοτιι οιιοοιιε ιιιετειιιειιτιι ραπτι

τω. Αοοιριο Πιο οιιιόειιι,τιεοτιε τιιιι·ωο : τω

Ωω” ιιιιιιιε ιιι απο οοιιθιι:ετε , ΘΕΜΗΣ @ο

ιιιιιιοτιο ετιιοιτιτ:ιετιτι μ6τω ιιιι&ιιιτιο. Οτο ,

ιιιι ιι·τιτετ, ιιτ Βοιιιιιιιιε Μονο, οιιι πιο ιιιειι8.

ιιιιιιι Βιιιιιιιιιιιι (οσοι ίεάειε απο ρι·ικιειριιιιι8

γοιιιιτ , τιιΒιιιιτιι ιιιιιτιιιιτιιτιοοε Πιο τιιετιετιιτ

ειιιοετε. ΙΡΓο ετιιιιι ιο τιοιιιε ιιοΒιτιιιιτε,ιιιιιιι

Πιετιιετιιιι8 τι ίαιιιιιοιιε τωιιι,τω τιιεετε ειετοι

Αροι,τοιο Γεειιτε Ροτειιιιιιιε : ΑΙΜΑ: απο»

αω·υσι/ιτίε Αν τού.: ώ Ετιιιιιτι: ?Με ειν

πεπ ,πιο «ε, ·υί·υι: πιο” Μ Με 6'ύπξβα: , ουσ

@τι τω Με Με ετιιτοιο.τιο πιο. Ατι τιιιιιει- Α  

ιΕΡΙ$ΤΟ τ.Α ΧΙ..ΙΙ.

οιιι)ιοτιγιιιιιιι.

Οι, £ωΜιτ'ι'υ πο·υέ:ιισ με ιιιβιιοεπε'ε , ό· Ζε

κ!εκιωτ Με μ·»ι:εωία.·

θ

ι Κατα Αιιιιιιτοιιιιε ιιιιιέιειε Ειιιτιιιιτιιιιειι

οι Ετειιιι μια: , νεοετιιοιιι απο Πιο

Βιοιιγιιο , ιιι ι)οιιιιτιο τετεττιοπι ιιιιι.ιι:εττι-.

. δοτιοιιιιι18 ρτιοτιεοιιιπιειιοιιιιτεε ειιιε οτι

ια ιι·ιιττειιι Βειιετιιθτιιιιι ιιονιτιιιιιι , οι.ιετιι

ω νοε τιιιττιπιιιε ιτι Πει φοτο ιτιίιιτιιετι

οιιτιι. Ειιιιι ιτιοεαι ττιικειι.τιτειι:ι οοιιιτιιετιάτι

Β πιω , ιιτ ιιιρετ ιιιιιιιι Γοιεττετ ιτινιΒιιε; , πιε

οσε δικιο σ. τιιιιιιιτε τείιο ι:ιειιεέιετε. Ασιο-‹

ιειοειιτιιιτιε οι, δ.: ρτιειιι ιιιιεινιετιιιε ιτιιιιο

και ιι·οοιιο οοτιτι.ιιεοοιιε το τε8ιιΙ:ιτιε ιιιιιιτιι

τι , ειεττιετιτε: τιιτιιειι δ: Ιετιιτει· , τι: Γεοιιιιτιιι·

τιοτιιιε νοιειιο,οιι:ιττι τιιιοετι.ιτιειι ταιιιιιτιιτ ιτι

ω”. ΡειΓεετιιιοε ειι οοότι:ιτι;ι ίιιιιιτει·ι , δζ

ιιετιιιοειιοιιε ιο Γειιιιτο τιιοτιτιειτοτιιττι Πει.

Αιιιιιιι οποιο τω· οιιττετε εοειταιιιιιεΡιο£ειιιιω , Γιοιιιιτει: ετιιιοειτιοιιιτι ιο τε8ιι1ειιι

ιτιιιιτιιτο. δοτιριι.τιιιιε :κι το Ρτοιτιιιιε, ιιιιιιοιιε

τιιιι ετιιιττειιιιιιτ τε‹ι‹ιιτ:ιε ιιττετοε , @τω το

ει α:τιιτειιτιο. οι;ιίοινιιιιιιε, ιιιτιιόιει το; μιο

ι·ιιιιιε Μετα ιιοιι:τιε , Ατιετιιιιιιιιιιιοτιο :πιο

1ιοΓριτε εο:‹ιιι, ιιοιιιι ιιιιιι1 μοι τιτιιετε ροτε- Ο Μάτιι:ιιιιιιιι υι>ι Μαιο ειι , “Το ρωτιιϋπιιιει

τιιιιιιε , Ρτοιοιτιιιιιοιιε ιιι εποε διο ιιια:τιιτι Πο

ιιιιτιι ιιτιειε ρετικ:ιιΙει 8έ ρτονιάει·ε δε ρτοιιιιι
ι (ιτε ροιιιτιιιισι οτα , ιιιοτιτιτιι , ιιε ε. Βοττιιοι

@πιο σ.ιειφετιιτιιιιτ ,ετ :στο ετιτιδι:ει ΐτιΒιι:ιιιιιιιε.

Νου ριιτοεπιιιε ιοιιοτιιιτιο,ιιοιι ρει·ιειιιτι. ιτι

Βιετιιιιτι εει·τι ΓειτιΡετ ι.ιε οιιιιιιιο Ποιιιιτιι.

δω ικα: ιιπόιοτιιιε. ο

Νε80τιιιτιι τιιοτιι:ιιιυπι ιπιιιιο πιοτιιιιιιε ιι

με οιιοτι εοτιιιιιετιιιοε τιιιιιι , ιιοιιιιτιο ιιιεο

ειιιιι:ιτι Γιιιι&ι Μιειιοειιε ιιιιετιτετιιιιιιιιεετειιι,

οιιιρρε οιιετιι Ρε.ττιε νιεε ιιτιειιιο.τιτετ ιιι.ιι8ο,

ιιιΠ ιτι οιιιιιτιιιο τιοτο ε1ε&ιοτιειιι ιιοΡτι·ιιιιι να

τιει·ειιιιιιε ι·τιιτετ ιιοιιετ ω” ‹ιε (Σιιτοετιιιιιε

ςοιτιιιιειιιιο τιοε ιι·ειττιιτιι Ρτεοιιοι.ιε , α: Ρτο:

οιιιιιε νειιετειισιιι ματι ιιιιιιιιτι πιοιιιιιι:ετιι δ.

Μιεωειιι α οποιο ι:οττειιιε Ροιιοιε ιιοίι τω.

ιιιιε τεειιιιι νιτιειιιιιιιιε. να ιο Ποπιιοο, 6:

το Ρτο ιιοιιιε οτε .οιιι τιιο.8τιιε ιιιιτιιοτιο οιιιτιο

οιιιιτιιιιιιι.ιι· , οι αιιιιειι κιε.τιιιιετιοοτιιιιι ι)ο.

τιιιιιι οοτιιιιιιτιιιιε,οιιτε πιο.πιττιι: ιο ττιιιιιιιιτιο+

ιιιιιιιε τ:οτιίι1ενιτ ορετιιτι. Εδ τιοιιτο πισω.

ιιετιο Ροιιτιο-ιιοτιι , τι. που” Μο.ι·τιειο.

.ο

ΕΡΙΣΤΟΙ.Α ΧΙ.ΙΙΙ;*·ι

οιιΠιοτιγίιιιτιι.

 

ΜΜΜ Βειιει·ο.ιιε Με ιο ριιι·τιιιιιε εΠετ απι- Β 42.;; “Μ οι( £ω$ΜΕεοιπ Μμοιι:με οι

ίιιττιτιιε η, ετιιι&τιιιι.ιιιιιιιε ιιεετ ω: ι·ειιιτειιε.

.ω επεσε, ιιτ οτειο Γετνετιιτ , στο αιτιτ:ιε τυο

ι·εειιττετε ιιοτι ι·τινετιιι·. Μοιιειίιετιο ΑΒιι:ιτιι

ιιιιιιει· ειοΒοτε ειι:ιτιιτο ιιιοοιιιιο ιιοιιει· οιο

δι:ιοτιε τιιοτι:ιειιοττιπι :ιΒιιτιε οπο: ειι.νεΙιετιι

απο ιΡΓο τιιιιι:ιτε οι: ετιι·οετιιιιιε τ:οιιοοιιιιιτιι

ιι:ιιιετεε ιιεοειιιιτιο,οιιο.τιιιο οοττιιιιοιιιιιε ροβ

ίεε Ρτο ιιεεοτιο νετιεττιιιιιιε ιι·τιττιετιιει μιο

τιε :οι , οτιοτι εκ Με ιιιειιιιε Με”. ΝεοΙι

οετιτιεε ειιιοιιτιιε οι ιιι εειριττιιοτιιιτιιδι:ιτιιοιιε

Δω ρωτιιτειιτιο,ιτι ρι·ιτιιο ιιιοι Βτεινεττι8: αρετ

τιιτιι , οοιιετι μπει” οιειιιοι·τιτι ο.Βιι:ιτιε τιο

ιιτι ιενι8ειτ:ιτιι ιιιιιιτιιιιι,ιιικιιο ι ρίτιιιι ιιιιιιιιιιε

ιετνειΓε , ΑιιΒιιιιιιιιιιιιοιιε ιιιιιιτι ιιτιοΙειι:ετι

τιιιιιτιι τι ιιιο ι:ιτετε ιιοιι τειιιονιιιε. Η ο ιτε

ει, εοτιτετιιιτιιι :ιτιιι:τιιιι ροτειι€, ιιιιιι&τιιιιοιιε

απ: ιιοτι οειιετ. νετιιιιι και οτιιτιιιι απο τι).

ιιοπε ιιιειιιοι·ιιτο τιιειιιιε εμε. Εεο Κοιιιιιτιι

ετοιιειίεοτ νοοειττι:. ντιιε , τιιι·ιι·ειτει·. Ποτοπ

τι:ε εκ ιιοιιτο τιιοτιοιιετιο τι. Με ιιιιιιι:ιι·.

χααι:εκπέιωτ.

Μιστοιιιιε Ποτά Πιο 11ιωιγω , ιωα

τεπι.

Οττινιτετ εοο·ιπιοτι ιιιιιιοε ,οποιοι επιτευ

τιιτ:ιτετιι τιιιιιιι ιιοιι ιιιιιριιει :ιτιιιιιο _ τω οι;»

ιιε τιιιρΙιει εκεειιτιιιτι είε Ρετ πιο: ιτιιοιι&ιι

ειιοιοιιιιιιε. Ειττει·ειε ειιιτιι οιιτιε ἴιιοετιιο :ιο

νιιΒο :ο τιετνιοτιοι ε.ιιοιείξειιειιιο Αιιειιιι:ιτι.ο

ιοτιιιιιιιιιιε , το εοτιΓιιιτο Ριοτειιτιο: ἀιτιιιιιιιἶε,

@το ιτιιιτι·εε τιοιιτι ιιιοιιιιιι:ετιι Βιιιδιο: Μο

τιιε τιε Ατιοειιε , ροιι: -οιιι:ειιιιιιι τουτο ο&:ινο

οι:ι8ειιτιοε, £εττο οτιιιιιρετιιιιιιε οι: Με οιιι ει:

οτε τιιοι‹ι ρειοεριιιε ειιιτετιιιιτ. Πιο ειι , θει

τει· , οιιετιιετιτιοιιιτι ιιιιοετιι ωιωΡιεχ οικω

τιιι:ιιοτι τυο ιιεεεε τ διο το τιοειιιτοιιιετνειιι

τιιι τεΒιιιιιτιε φαει Ρωτειπιτ εε , 8ο μεινω

:ιο&τιτιο οιιιιιιι ιιοοεριιιι οιιιιοιιε τιεετε σαι

τι·τι ιτιρετιοτιε ιιιιοετιιιπι τ Ετ οιιιτι άιοεπι ο

ιιιιοιιε ε ιιιιιτιο ρει·νετίο εοι·τιε 6ο ιιιιιιιάιιιειιι



· -α.οτ τττετο τΑ τ. υ Μ μα.
ι

ν Ι. το:

το ,τα κά αουίρτ.ταττουατυ οι: ταοαΙΙΙουαυτ Α ττυοουα τι @Με ταΙἑΒἱοΪετΙι1α ρυτἱταττε τυ

οτουο. Ναυτ Γυοίααυτυπιαπα τόοΙαίααυτιι

Ιυτυ ΞΙΙυτυτατττατατἱυτυ αουτἱυυο ναίτἱ8ἰσ. τω,

ΡτἱυΓοιτετττ Ιτττατ:τ: τα ἱΠυττι τιοθ:τα: Ρατναυἱ

τα ροΙΤαυτ , ατυίαα αοτυτυαυτἰ τοαττυτο ?Με

ατουα ανἱτἰαυεἰυὸἰαἰιτυι αἱτ. Τυ ΓαἱΠαατ υα

ΓαταΒειε ἱυταυτἰουατυ υοΙττεττυ , ατομα α: Πτυ

ΡΙὶαἰτατα Η υου τυαΙὶτἱοἴα α8ἱίὶ:ἱ 2 (:τατΙατα

τυυε τἰοἱ , υἰΙὶ τοτἱαυτ ρτοταΡττιττ τυτΙΤατυυα,

ττοτυυΠττ υι·υττυατυ τατἱουα ραΙΐυτοε , Ρατευ

τυτυ τυνατιατυ :ιό υπουείτατττπυ φώτο τατυατι

"τα ΙιουαΙὶἰΙῖῖτττἰτ απ αευθε τιτουα τατἰοττὶουα,

Μα τυἱυἱυτα τ:: τυΓατευτυτ υαααΙΤατυε. ()υτυ

νατο ρου ταΡατἱτατυ ειυτττυ υοίττἰ Γαυταυττ:τω,

αυτια: ακ νατοτε 86 αουττυοτἰουα οτιαάειυι

Μπιτ! αιτἱτὅιτο. αοΙΙτεατα Ρτοτα&ο ὰαουἰίτἰ. Μτ

τατττε ἱρΓα αΙαί:αττα αττΙυα ταοττατα τυιΠυε που

·αε. @Με υοττ αάνατττιτ αραττττ τττιυάίτ , 86

αουατου:τττ @Η ανἰὸατιτὶίἱὶυταυτ Γραατατυ ε

· Ρτταίατττυτ αυτυ Βοττουτο. ττοαυυταυτ α ναίΗ

· Βτο ίὶτ ΠΙα ΓυοΓααυτυε. ΜαΙιιἰΙὶἱΓαἰΙἰαατ Ράο

τἱε τυὶ νοἱυυτατἱ ρατυυτ ταΙἱεἱοΓα τυοταυτ αα

τατα , υτ Ρατ τα ἰΗα τιτ!οΙαίααυτυΙυυτ τατ:τοα

·τατζ δευτ ειἀτυἰτατἰ ἱτυοτιτὸαυτἰουτ ροΠυτττυα:

Β

ρ Πτττυτο τΙαίδΙταυτ , αυτ υοοἰε τιιυττΠο δέ Γουι

τἰο αυτ ·οαουατυυτ , 86 οτιτουε αΙυίοιιατυ αα

ται·τε αουΒοατυιτυυε. 3α‹ὶ υοίτταε ττηττι·τωτ τα

τιυαυἰτυἰτατ τοττα ίαττατυυε_Πατ :τα ταΙἱἔἱοοττ

τ_αττα :του ροΓίιιτυυε υοα όαοαιττυτ. του. Εκ

:τουτο τυουειίταττο ΙΞουττε-Βουἰ π. α:τΙαυάττε

Πααατυϋτἱετ

---α-.--“

ΕτωΤ·οτττΧττν.

:τά Πτοιι)Πυτυ.

Χάσκα” Ραντί:απευτ απέι.τίΙ απο μου τἔἰἔτ;ἰ

2416.: ΚΙΖ)/6Τ4ί.

. Κατα· ΑτυοτοΠιιε τὶἰΙαᾶἰΠῖτυο Ϊτειττἱ Πιο

.υΠ Βἱουνίἱο ίτυιττατυ.

Ι.ττταττιε τυαε το τυα Βατιαότότυε τυου:ταΙιττε

αττυΙἱτ, αυτου:: α3ταυίττε αττοτοτυ 86 ναυτπιττι

Πα8ἱταε, ατυυα ατομα το τυοτό"τ:τ Πω ρατ
Ποτ ροαυἱταυτἰ.ι ΙτυουΠτατ ΡοίτυΙατ. τΕτα”υταετ

ΡτοΗΧἰοτατ Πττατιτε :ιαταρατ:ιτυιτε ουκ: τοΐυυι

αουτἰυαυταε Μουτ , τιττ1ιιαττι Ευα αυτου::

ταυταε , :μου Ρτατίαυττ Βαυαττατυ υόυ οοτυ

ουοά τίτα ρυταναττε τι ττοοτε αυτ μου ταΙτἰ- Ο Ιατττυυε , αυτη Ιαοοταε τυοτ 86 :τυ2υίταιε ακ

·τυαιττττα , αυτ Ραυττυε που αάναττατιάα. Ατ

υου ττάαο Γυτυυα Βαυατατ αυτ αὐτοῦ, Ουττίτο

Ρτορτττο ,` τα Βυ;υίτττοάτίααυαυτ που ὶυταΙΙἰ

' ατιτυυε τ ττατιυα του: ρυίἱΠο ατυτυο υτ ὶυῇυτἰατ

τιοίττετα ἰτυτυο Πατ (αυτ. Βαυτυ υυἱοοα ταάυο

άυτ αουτυτυαΙἱα , τ1υ:·.υάο υίντυαιτ ταυίτττυτ

οττἰἰττατἰουἰ τττττυα νοΙυτττεττ , το τω» τω:

:/ρατιτέτ , απο @απατη ἰυτιυἱτ ,) ἱυυἱᾶατ αί

ία Ρειτἱτιτυυτ. Έτυουα τια πωσ ακαττιΡΙο τα

τυαττττττ ρ:ττατττ αάττυε, ατυυα τΡυ ττυουυτ

τ τεττα ?υπ τττωττι υοίττἰ υοίττπ αυτ: ς:ο!υτυΗΠ)

τυαῇοτυτττ Ρτπααρτα υα8Ιἰ8ατα 86 ειίρατυειτὶ Β

οίΤυαίααυτ , 86 Ποαταττι Γιωτη Ραττυαἱατυ ντ

νατατ αυτ απτά: αατνταα ἰυαατὶατα , αοΠυιυ

αυτ: τΙα του ῇυ<ζτο Τειυ&ετ οοαἀἰαυτἰτα απαυτατα:

τα , Η ται αίτ , υτ ευ ιιοε τατυα αταοαΓααυτα

Ρατὶιτυπιαίτ , αουτ :αἱ άτυ8αυττΠτυυπι ακα

τυαυ ναυαταοἰΗ τττιτττ :τουτο αουτ ΩτυξΗ

ΜἰατιιιαΙἱε Ρατυ1Ηττυυε, δέ τα αΙταττε οΗἰαἰο

ἴυί-ραυόἰιιιυε , 86 οτυυἱ ίαΧτει του το μπα 86

αυτια ῇαῇυυειτα ρτετατρττυυε υΓουα :τά :πατατα

ατοἰττἱυυι νοΙυυττττττ. Ροττο-τιάοΙαίααυτυΙυτυ

υυι::ιτταυττΠτωυτυ' τταυἰ δέ οΒατυτα υοΙαττ

ταυτ ἱυαΙυτυ απατα νοΙυτ·ουε , 86 τι τυουαΡτα

τἰο υΒἱ αοΙΙοατιτυε τι νο·οτε τ.αττυτ τυυοναττ ,

υτ να! ἰττνἰτυα οοαόΙτα τιαΜτΓαατ , αυτ ΓΡουτα

ἱυοοαόἰαυε ἴυἰτ. (3υ]υτ ἰταυτ ταἱ αττααυτὶουατυ

Ἐττιτττ υοΡττο τυατυατειτο ρατιτυυιυυε. Νου

Με τ!α τα υιατυίπτυα , ττατατ , υαατυα τΠαυτ

Ρτοταθτο ἴυἰπιυε αυτυ τΙυἰἰσυε 86 αουττ:τ ττυοε

τ:τυτιιιτι Ιἱααυτἰ:α 86 αυτί'τοτττειττε τττΠυτυαταε ,

86 τ1υοτ το. εουταττττυὶ Ιιτιοαταε. Ατττυα ἱἀαο

'τυαῇοτα οσε :ιΠἱτἰυυτ ατυαἱιιτυ , ατυοοΙ τι!) αο

ΡτταΓυπιυυτυτ , τι ουσ τυὶυἱτυα οτυυὶυτυ όα

Βυατυυτ , ουίρρα ουατυ Δτιττώττωατ Ρωτή

τυυυ1 , 86 αυτττ ουο υοίττεταουυ!τ:τ υοτι ίααυτ

φαω υοοτΓαυτυ αοτυτυτιυἰαανατἰτυυε. νατυτυ

ἱίτυά Ραααειτἱτ υοΠ:ττε ττττουτωτιυτ, ουοά τή -

Ρουαταε ττοτυα , υυειυόο ου τυατττ ορτυτο στο

υἱυτυ, τ:υτυ :τά υοτ Ρατααταε· αυττιιυ Μή πω.

υ:ιίτατυ :τΠουτυε μι· Ποτ ἰυῇυυἔαυτἱτττυ.Ραυ

6ἱε ττιτυυα :κώμα Γατιταυττατυ υοΠτ:τυι , έτει

τατ·, τυιτυ Ρτου:ττυε @ουσ Π:ττοατα υατιυα..

αυτοι ά:ιτυτ. Ααααρἰιυιτε @ατο αυττυο Μιτου

Ιἱττιτατυ τιιατυ , αυτι ραυἰταυτὶτιτυ τυ:υτι τανα

ταυτατ α:τααυτιιε αε : ο. αυτι το.τυαυ υ: τα τυο

Ιτοττο οΜοΙνατατ ναυατυοἱΠ τ-τατττ ττο('ττο πο;

Μή ίἔιυδτἱ Μὶαυεα!ἱε ὶυῇυυκἰυπυα, ΓειττΓουα

τυττειυτυι· 1ΙΙυττι αοΓο!υτἰουαυ·τ άτίτυΙϊΙΤα Μέτα

υυε , αυτοι τρΠτυ ΡατιυτΙατατυυτ :ιτοΞτττο.

Νοε τειτυαυ :το αει τα εταίοΜυτυε το ρτττΙαττ

τα: , ττυἱα Μ Ρτου1ατατυτ ΙτυυυΠτ:ιε πω, τὶ

οἰυυα αυτο:τυπ οτυυαυπ ταΙτουιτυυτ 86 ναυἱτιττι

ό.ιιτυυε , ακουσα ἀἰυτυτττἰοτα :μου νοΙαοα

:Με οταυἰταυτἱει τα υΒΓοΙυτυυτ αΠα όααατυτ

τυυε , 86 Με υοΡτττε Πττατἱε άααΙετατυυε. Ετα

ττατυ τ1υοττυα ΑιιἔυΡτἱυυτυ (]Ιυατα, υΒτ τα

τυοττιτυτ , απο Ραττυϊττττττυτ. °

δευτα τυἰττιττ που ἀαῦίτἱυιυε :Με α:: ρ:τττα Ρ

.ΒαυαΠατυ τα να! ειρρατατα , ναΙ ουοά ματ μου· ο

:τω οΒΗιτ:τ :του τυαττυτ 3 τυαΠ8υαυτατ ΐαττα1

Νοτε , τταται·αετΞίΠτυα·, 86 Ιαιοοττουε τυτέ μα»

τυΠῖτηο δεττἱτειτἰε αΙ·τα&ιι αοτυΡαίΠ Γυυτυα τα:

υἰΠ ταΙΙττυυτ, τα ΕτΙυταταιτι τοΙατυυττευτ του

Ε τ:ιττ , υαουα ρυττινττυυε ευκἰατετί τυ:α 5υατυ

ττυρουαυάυιυ , Η απο αυττιτυ ατωατατττυ-α , ο

αυτι ου·υυε οουα τυαυε :τουοττατ ΡΙτιτττυυυτ ,

86, Παο ταίτα., υαου:του;τυι αταάαοαυτυε ιτυἰ.

τυυτυ τυυτυ αο τυοτοο Ι:ιοοττττα. Ματ που

ω. αουτ , αυἱ ρτ:ατα&υε αε , ιιἀτυτυἱίττειτἱουατυ

τα αυἰτυειτα τιίΠάυει ττόυπουττίουα αουταυοτί

Ια , ουἰτι τανατετ ΡΙυε τυ.οατ το Ια ἀυἔυττατἰτ

86 @ουκ φαω αυτα τυαἀἰοατὶε αυτυΓουα ατα

υοοἰἱ 3 ατο πυτἰυυἰτειτα Ιοαὶ , 86 ναυαττττἱουα

Γυτυτυα. Νου τ1ιτ:αΐο, ττετατ αυττίδιυα θ αυτ

τυυτυ τυυιυ Με αουττατΙουτουε ίυΒάατα , ί-αό.

Ν Η
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Ω

1

το, ΑΜΒ110ετιτ:ΑΜΠΑι.0υωΕΝε1ε πο(

το νετετπ Γρίτίτπε ίτοεττετεπι εντιπετε εοπ- Α

τεππε. Ρεπείε ποπτ: Π:τίοο , ειπε ρεπ1είε ροίτ

πίείσπετε νίπείεο. ΡτοΠείίεστ επππ ίεεετπε

είνίτοτίε ποί!:τετ επ εοπεπίτιτπ. νείε ἱπ Πο

τπἰπο. Ρίστεπτπε , εκ πσΠ:το πιοπειίτετίο ετνι.

ω. Μτιι·τπιε. .

-.Φ.-- -_..-..

ΕΡΙΣΤΟΕΑ Χί.ί'ί.

° επΠἱοπγΠπτπ.

 

Ειστε/πέστε, μψ'ί!ιπέωεω.

ε ΜοτσΠιιε Πεπετα (ζειππιίππίεπΠε ετετπἱ

ρτίστ πἰΙεἐ1ἱίἱὶιπο ί-τεττί Πιο ΒἰοπγΠοΒ

ειίιιτετπ.

Λεεερἰτπιιε ίἰττετειε αντε , ε:: οιποπε @πο-σ

νὶτππε τε ίρίτίτυ ρπΠίΙειπἰτπἱτετἰε ἱπνοΙνἰ , ε:

Ππ&ιπιτε εο€ἰτετἰσιιἰίπιε ετ είίεέπειιε Με.

Ετοτετ ετί:ιτπ οπί ἰίίεε τεππἰπἰτ , Ρίεπίπε αιτι

Πιε τοπ εοτπτποτἱοπἱε εκροίὶιἰτ.” Νοπ ετειτ ,

!ίτετετ εετἰίίἱτπε, οποία Με ίπίἱῖεἰεπε , οπο τε

επ ππ8τοπππιπ τποπτιίί:ετίο ἱππιιεετετ; ετΠ

επἰτπ ρτίοτ τοπε είἱοιιίπ Ππε τε εεΠτ,πε εσπ

ΠΙίσ ο: εοπΓεπίπ νεπετειίπίίε ίτεττΞε ποίττί

σοοετἱε ίὶιπᾶἰ ΜίεπεείΞε ε8ἱτ , οποπ ρεττίπε

τε νἰπετετπτ επ οίπείππι τιιιιτπτ ποπ ττιτπεπ

ἱπ τε εοπττἰίτετε_ ται πεοιπτ , ιιτ είπε @απο

τποπττΠ:ετΞπιπ πείσετε , επί τππίτιιτπ πτἱίἱε δ£

πεεείἴετἱπ οι Ρτεείεπτίο. πω. Μεπιἰπἱίί:ἰ εποπ

το τε ίτοπίο , οποπτσοιιε πτπίπτιι μποτ ἰρίε

οιιαΠετίτ. ίρί`ε οπσοπε ρττείεπε ποτεινί οοιππ

πεί·-εττετ πω. Νοπ πεοεε πε Γεετίε τπτπρετε

εετἰττιτεπι. Τε στο , ίταιτετ εειτίίΠιπε , απο”,

παρε ἰππε τοεπετπ τπονεπε , τω τπετποτστο

ρτἰοτἱ ίπ ἱρίσ πεσπείί:ετίο πεεείΤετἰπτπ τοπ

τιιοει·πίιππ ρτοείτεε , ποπεε ἰρΠ πε τε είπιπ

Π:ατιιετίτππε. Νοε επίτπ τε πἰίἱἔἱτπιιε ρίπτί

τππτπ , 88 τοτποποτπ ποπστποίίε τπετπίπιππ

τείίΒίσπίε ποίὶτα 00τροτε πωπω εετἰττιτε

εστπΡίεᾶἱτππτ ,ιιτ νεο ιιτἰίε το ποτπο Πετιπ

:Π ρταρτττετπτπ επ οτππε ομιε ίεοπιππ. νοΙπ

τππε ἱτιιοιιε-ιιτ ποίττἰ 8ττιτίτι ρετΠίτεε πιο:

ἱπ τποπτιίτετἱο , ετ πίντπ:ιε επεποπιε σείεί:τεε

Ξπ πστπο Βοπππί , πε πείοίετἰοπετπ είπε πε

Βετο εοεετπιιτ.(ἶενετε επτετπ ει επι Πιίεερ

τΞσπε- ί·-τεττιππ , πεοπε πἰΠ ρτἰπε ρτσοετίε

Ππτίτιιε επ Ποτ εκ Πεο ἱπτιιε οπεττιρἰοπι ω

Ι'Ι'πΕΕ2.τίΒι Ηἱετοπγτπιιε ί:τ:ττετ τπεπε 8τειντ

πτστΒο νεκτιτοτ. Οτο. οτ ΙΙΙιππ Βοτπἱππε ]ε

ειτε τείτίτπετε ποίπε ἱπεοΙππιετπ Πιε ρίετατε

πίεπετιπ , ποίπΓοπε πίεπιππ τοίετεπτειππ

Π188ετατ , ιιτ ροίΠτπιτε Πιοίππετε, παρε πε

Πεἱπτππε Πιο Πείτε επίεότἰ ποίστίε. νειίε ίπ

Βστπἱπο , δε ρτο οπο οποτΙοε Ι)οτπΞπιππ

οτεεπτε ττπίετία. ΡΙοτεπτἱ:ε εκποίττο πισω

Πετίο π”. ποτιαε Οέτσοτίε.

. Π·

Ο

· τπιτπ , π: ἰπῇπτἱε τείἱΒἱοπἱε ροίΠτ ειτεετί , νε! ϊ

 

Ε ΡΈ δ Τ Ο Ι.Α ΧΙ;ΥΙ.

επ - Μἰείιεείετπ ειίοί::ιτειπ δ. ]σειεππα.

'Οι πτομ/?ετ·22 /ἱιἰ πω: τπυόςβε πατατα.

ΜοτσΠιιε Παίξε αιτποίππίεπΠε Ετεππ

Ρτίστ , νεπετείοἱίί Πτεττἱ ποίίττο Ιντεπε

ίί τι Μή δ. ]οεπππτε , Πιίπτετπ.

νεο επ πσε Βεπεππΐίπε πε Πιπξτο ΝΠ

πἱετε ττιίσείίίο , εκροΠιἱτοιιε Π·πτετπίτοτειπ

τιπιτπ]επι πἱιι Πιπππιπ Ππιτπ ροίίεπίίίε,πεπιτε

ΠΜ τεί·ροππετε Μία ίπ Ρειττε το £τοπτωε

ἰοίὶπε νοίπἰίἴε. ΙπΠ1οετ 8: οι1εππο Με νετ-

πο. ί:ο.είτ , τε επτπ ίττίΠοπε τείροππετε , οπο:
ίεκτειτίο οπετπο πίεετε ίοίίτιιτπ. @ποπ τεπ- ί

τιιτππετπ ερππ .Με καποτε πο: , :το Π πίίπί

πτποιιο.τπ τε πετιιτπτπ εΠενετεε.- Ρετἱἱτ ΠΜ

ῇπίτὶτἰετπ Πετι , παμε Μπείτε ροτπίτππε ,

οιιοπ πάτε ροίίπίτιοειτ πεπεεετε , ΡοΙΙἱεἱτἰ

Π:τπκτε πε Με τε-επ τε. Απτε οτππἰε επ

ρίὶεετ ποίπε, Π πω ετοιιε ῇπίτἰτἱεπι ί:ονεε ,

απ· ποπ ΠΠ Με Μπείτε ρσΠ:επτί , τειτἰσπει

ίπίίτετ τείροππεε , ποπ τε τω οπίεοπατπ πε

ποτε, ίεπ ιιτετἰε ἰττἱΠοπε πποτπει:ί , απο πιε

τἰ ροτπιε πιο @το πείσπετίε , δε απτο φωτο

επτποπε ῇππἱτετπ ἱποπειππ ρτονστ:ετε. νο

ίιπππε ἱτειοπε , πτ ἱίτἰε οτππίπο νετοΙε οτπίί

Πε , δε ειίΠιτπρτε εοπτ;τπε δ: τεΠείοίε μανί

τετε,ίπτει π1σπείτετττ τιπ ειπτε σπετπνἰε ίπ

πίεετπ , νε! εεττε απτο πσε ρτοτει·ειε , σιπί:ιιε

τ:οπίτειτε ροίΠτ πιππίπτοπτροπείΠοπεπι ποπ

επίίίιππ ίρεέτειτε , τω επ τιπππ τπσππίτε

είίἰεπετἱε τετίοπίοπε , νεΙ ρτεείετἱρτἱοπε εί

ίεεετε;. πε πσε Με ί··τιιίττει πίτετἰπενεκετ.

@ποπ Π τποπο.ίτετίτιππ ίπίοίί:ε είἰοπἱπ ΡοίΠ-.

πετ , ππιίπππιε ἰπτετἰτπ ιιτίίττετε στείεπτί ἱρ

Πιτπ οπειιπ πιίΗτία πεεοτε ρτίνειτί. νειίε ίπ

Ποτπίπο , οι πιοπἰτὶε ποίττίε πιο οί:τετπρε

τεε. Ρίοτεπτία: τι τ. στι!. ]πίπιε.

 

ΕΡΙΣΤΟΕΑ Χι.νιτ.

επ Μίεπειείετπ ειοοπτετπ.

Β: 8. «Η.πξβι έκαίω·ωπα έ:: μψβτυπω

ό'. ΒΜΜέτδϊ'έ είε ό'. ΜΜέπε.

ΜοτσΠιιε νεπετεοἰΙἰ παπί ποίίτο Μί

επεείἰ Πιίπτετπ. ο

€ιιτπ νεπίτετ επ πσε 'στο εερἱεππει ποί

ίείΠοπε τποπείτετπ νεπετοίσίίίε τω” πσίττ:ι .

Β. είεθ:ει εοίοετἰίίει τποπείτετἱἰ ίππέὶἱ Βεπε- /

επί πε ίΞιπδτο Μἰπἰετε ,οπτἱοπο οιππετπ

ῇιιτε ίιιοῇεέτί πισπείτετἱο πιο ίτπτπεππιτε , ίεπ

Ρετ τεπππεἱετἱοπεττι Ηιτ?τειτπ πι τπεπἰοπε τιπ

τετ:είίοτίε ποίττἱ ποπππἰ Απτοπἱί πε Ρειττπ:ι ,

επ ποε τπιπτοτιιπε οΡἰπἱοπε πενοίπτἰ , στεινίε

ιιτ τπἰττετετππε σοὶ εποε ποίί:τε ΡσίΐείΠοπετπ

ΠΠ τποπειίτετπ ττεπετετ , εετετετιιιε επτα:

τετ ουκ Γοίεπτ ίπ Ιππιτίτποπί Πετί. Νοε ειπ

τετπ είπε ρτεοἰΒιιε Πετἰ8ετἰ , παμε τοτπεπ

ἰπτεππεπτεε επίπίσπειτπ μπείτε Ρετ πιτ-πε



το; Ξ =

τωιοιιω ατοττιι . _

ιιττιοε ιρίιοε 86 ρτσριτιοτοστοττι ματια ορο ,

οτ ιΙΙοο αοινοτιιτοτ νοτιοταοιΙιε ττατοτ τισιιοτ

Π. Βοινττιττοττο αοοαε τιιστιειΙιοτιι Γατιδιι Ρο

ττι «ο Βστιε , δ6 οτ Μ” οοτιττιστιιατι σττιτιοιι

τιοατιτι ωητιττωτ1τ Γοτνατι Γοιοτιτ , τω: Μο

ττα οιτοοοοτοτοι·, οτι ιτιιοιιιτιττιοε οοττι τατο

τοΙτατιστιο , οτ τιιιιιΙ οι: ιιοο τοο Ντα οποιο..

τοτιτοτ , τιοοιοο οΙΙα οι: ραττο ρταοιοοιοοτοτοτ

ιοτιετιι&ισιιι οπο. Το ιταοιοο , ιτατοτ απο.

Ποιο , ραοιε δ£ οοτιοστάιαο 8ταττα , 66 οοττι 86

τω” ΓοΓοιρο , δΕ οτα ίιοτι ροτ ιΠοττι ροτττιιτ

το ,ο ιίιοτι αρτιο το τατοττι 86 Εττιιοττιιιαοοτιε ,

οσε τιστιτιιίιοα νοΙΙο τριτο ιοτιο Γοτιτ ,δ£ ρτι

νιιο<έια τοο τιιστιαιὶοτἱο ιτιτιοΙότα στο Γοτνατο

ρατατσε , τιοτιοο οιτ οιε οοιοοιοατιι "ο οιοτσω

·,τατο νοΠο. ναΙο ιτι Ποιιιιτισ , κιτ. τω. δορ

τοτιιιιτιο. Α

 

ο ο το τ στ.Α Χτντττ.

ατι ωτιεττι ΕοίταοΙιιοττι αιιοατοττι πιο

οατττι.
. η

παω: τα μ.: :Μια @βαττ/πιω ι ἰἰἰἰισ.τ αρκά

πΒοαΜτ Μτρ!απτ αταέ!Ζωτι , απειρα· τστ[τττ

τω· επωτττα:_βιο ήαΜπο «τω» ό· σωφ

τ άουτ. '

Κατα· ΑιιιΒτοιιοε οτττοι (]αττιαιτιοΙοτι

Πε Ετοττιἱ ρι·ιοτ ,νοτιοταιιιιι 86 ατιιατιτἰβ

Ποιο τταττι τιοίιττο Εοιταοιιιο , ΓαΙοτοττι οι

Βσττιιτισ , 66 ριοτιοττι τιιιο&ιστιιε αΙιοδιοτιι.

νοτιιττιοε Βοτιστιιατιι ιτιοοιιτττιοε , ατομο οι:

ιαιιστο ιτιτιοτιε , @πιο ετατἱα, τιοτι τιιττιιοττι

ίι·α&ι.τ Πινοττιττιοε (οοοτιτια ττιοτιίιε οτι πιο·

ιιαίτοτιοτιι Οατιιαιοιοιιτιι, οτιτιο ίοοιοοτιτι τιιο

οινιτατοτιι ιτιοτοτιι ρΙαοοιτ , ατομο ατι ττισιια

Πτοτἱοτιι Γατιότι Βατιιια.τιι τω. ]οίιιε οτιιττι οι:

“τω τιιστιαίτοτιοττι Γατιστα: Ματια το: Αρεο

οι ατ:ιιι·ο τισιοιτιιοε ρτιιτιοττι ,Δ ιιοοτ οαραοιοτ

δέ ιτιΡττοδτιοε 86 σροΙοιιτιοε οτ , οτ οοοτοΙατ

απο.: τοΙιατοτ σοοαίισ. Η οστιτιτιοσ ιισιοι

.ίιετιιίιοατο ρισ οι οσε αΗ.οότοι δ£ αττιοι·ι τοο,

οτ Γοιτοε οοεο οιτοα τιοε Ποπ σττιτιια. ΜιιΙτα

ιτινοτιιο οιοα ττωοιοττο τοτιοιταιιτ ττισταττι

τισιττατιι £οιοτιτο Ιστιοιστοττι ττοαττι (ιιίριοα- .

τω. οτα , ρατοτ , οτ τιιο Πσττιιτιοε ιονατο

τιιοτιοτοτ, 86 Γοα ΐοτνατο οΙοττιοιιτια , αο ροτ

οσε οσοι αιιτιοιτι ιτι ΐοαττι ιαοοιοτιι 868Ιστιατιι

σροτατι. ΑετιοΓοσ ἰτιιιττιιιτατοττι ττιοαττι, ω

ροττιοττιττοο αοιτιιιοττι ΐορρΙοιτ ιττιριστσ , ττοια
Μο ιιισ τιιιιιι ροίιοττι ι·ιαοοτο , ττοι ττιο τοπο

τοττι Γοτνοτιι ιοοττι ατι ττωο ιτιιτιἰίτοτιοττι ο·

νοοατο νοΙοιτ τιοτι ττιοτοτιτοττι. δοτιι τατιιοτι Ε·

ατιιτιιο οιοιοτσ , 86 ριοτιο ιιστιαο @οι , τρια

ίσιο ιΠιοε τιιιΓοτιοστοιιαττι τιοττιτιοαττι οιοι-οτο

τατιι , 86 ρταοιροο οοττι το ιταττοτιι οσττιιε

πιο νἱοοε ιΠἰο τιιοαε αοοτιτοττι οοοιτσ , ροτ

οιιιοε τιιαιτιτιιο ρτσνιοιοτττιαιτι 86 νιΒιιατιτιαττι

τιστιιοτιι Ποι τιοστιτιιο ιο ττιοΙἰοε τορατατιτιαττι

ΐροτσ. Ατιτο σττιτιια οτ οτοτιιιταε ραττοε Μ

τοο οτοιοτσ σιιιοισ 86 τισττιιτιο ιιιοσ , ιΠοίοοο

ροτ· σττιτιια ιιοτιοαε οστιίσιατι , :το τι τιοἰοι`, οτ

.τοωοοοιαοΜιητ=ω
'Ρ1·21μόιςιΠω ιζο;ι_,_οοιι(οτι. Α Γοιοτ,.ροτ οποιοι ιιοίτιο ιτινιτιιαιιι ιοατιτιαΙο

Κ

.|

τω:

τοττι οπο: Ποτ σττοττι £τιωτ , οαοτιιιιττιο

ροτ τοατιι τσΠατοτ ωοτιτοω. ίαττιι!ιατιι ιτοτιι

στιιτιοττι οσττιιιιοτιτισ τω, οτ ρτσ ττιστιο τα·

οοΙτατοΙατ τισιττα: οττιιιοε οοτιίοΙατ·ι ιτοτιοαε,

οοτιθ:ιττοο ραττοτιι σρ“τιττιοττι 86 ιτιτιοΙοοτιτιβ

ίιττιοττι οτι ατινοτιιίΓο ετατοΙοτιτοτ. δοτιιστοε

@το ιοτιιοτιιιοε, ροοτοο, ττιστιαοΒσο , οστι

νοτίσε,ταττιιΙιατοε σττιτιοε 86 ιιτιροισε τοι οστο

ττιοτιτιειτσε νσισ. Ματισττοττι ρτ2οιροο στο

ιιαΒοαε οσττιτιιοτιιιατοττι , οοι τιοαττι τιοΙοο [πο.

πιο ,οειτοτιιτιοο :το ρτοτιοΓοττι τιοροίιτοιιι στο

@οπο ττιιτιἰτιιο ιοτιοταε. Ντωι ἰτα οορισοτ:

οιαοΡττι ττιοτιτιιτἰατιι , 66 οοτιίοτνατιστιοττι οι-.

τισοοτιτἱα: ροοτιΙιε. ναΙο οι Βστιιιτιο ,απο

οατιίιιττιο , 86 ττιοο τισττιιτιο ΐατιιἰΙιατιι οττιτιοττι

ίαΙοτα. Βοτιστιιιο τι. τιστιαε Μοτο. ' '
τ

. ο

εττοτοτιιωα”

«κι οιιττιάοττιι ° τ. ..

 

τ:: βαττ: 2ατ·:ύψωω , τό· ..ο τω. οὶτ2ιτ2ὶι

ἔ6π6πα|ἱ: .τι :τι 4$4ΜΜι

Κατα Αττιιιτοίιιτε Γατιέιτο έ:ατωττοιωτι

Ετοττιι ρτιστ , νοτιοταιιιΙι δ£ αττιατιτιΠιττισ

ο τταττι τισιττο Εοίι:αοιιιο, Γαιοτοττι. ,

νοτιιτιιοε νοτιοτιιι6 τατιτιοτιι απ. ω!. Με

τιοατἰαε ματια αιιτιοατιάιο τιανιΒιιτιοτιο, τω

σοο ΓοΓοορτι Γοττιοε α τοτιοι·αιιιΙι ραττο αυτώ

ττιστιαίι.οτιι Γατιέτι Μιοιιτιοιιε ετατιΠιττιο. Νο

εστια τω. ιτινσιοτα 86 ιτιττιοατα ιονοτιιτιιοε ,

σοιοοε οσττιροτιοτιοΙιε οοατιτοττι Βοττιιιιιιε
ΓοροοΠιοτιτ νιτοε ιτιΡταιιιτιιοε. Οτατο οτ Πω·

οοουο ]εεοε ατιίιτ νοτιο αο τιοίιτιοτιιε τιοίττιτ. ··

(ιστιιτιιοτιτιο τιιιι , ρατοτ· , τιοατιι ίαερο οσοι

ττιοτιἀανἱ, ιισίι:τα: €τωτιτοτ οοταττι , οτ ιτι ραοο

σττιτιοε 86 σοιοτο Γοτνιατιτ Ποττιιτιο , 66 σττιτιιτ

Βιοριατοτ τιιΙΤοτιίισ , οτ οοιιι νοτιοτο ρτοο:ιτο

ροίίιττι τετοιο ττιιτιιίτοτιοτιι τουτο. Ραττοε ιτοτο

οτοιιιιταε,οτ στιιτιι οιιΓοοοιο τσιτοαε ρτοοοτ ,

οτ οστιίσιατι νινατιτ δέ Γοτνιατιτ Πστιιιτισ οι

οποια. Ρττοτοτοα ίιοτιιιιοανιιιιοε νοτιοι·αιιιιι
τιτατοττιἰτατι τοτε ατιοατοττι τιοιττοττι ωτοτ Μια

οτοειο αΙιοοατιτοιοττι οσιισοοτι , οοοτι τιτα

ττοττι ΒιιττττοΙοτιιιτοτιι σΙἰττι ττιστιαοιιιτοι Γοοιτι

οστιττα οτιιΕτοττι νιοατιιιΡτατοττι ρατι:ιοτιι ρω

ιιιονοτι τοοοτιε ατι Γαοοττιστιοττι , 86 ροτ Πτ

τοταε το ιΠοτιι τοαο τιοΐοισ οοσε ρατιιισε οιοο

τιιοιτιστοε 86 τοροταε. ιο τ1οιιιοε ιτοττι Μοτο

το εοτιοταΙοτιι ντοατιοτιι νοοοε. Ε8σ Ιιττοταο

:ιστι νιτιι, ταττιοτι τιοΙοιτοτ αάτιιοτιοτιτιαττι τιοιτι

ι:τατοττιιτατοττι τοαττι , οτ τ;ιοττι ατι Με ρειττοε

Γοτιοιε , οσο νοοαοοισ τιοτι οτατιε, τρια οιο
ιοίιο οι ιιοττοτ , δέ Πιο ΑΜ το τισιττοττι νι

οατιοττι τοτιο ἱτιίτιτοἰττιοε ἰτι πιο ραττιιιοε,οοιιι

ιτο ατι οστιοιΙιοτιι ροτατοτιιοτ. Μαιο νοτσ

οοατιτιο ιτι Με ραττιισοε Γοττιοε , οτ «πιο , σ

τατιιοε οτ :το ιιοιοίιτιοτιι ιιιΓοτιρτιοτιο αισιο

τιοαε , οτ ττιοτιιοτασιιιτιια ιο ραοο ω , δ.:

σττιτιιε ιοατιτιαΙστοτιι αοι·-οτατοτ σοοαίισ. ναΙο

ιτι Βσττιἱτισ , ρατοι· ατιιατιτἱΠιττιο. νοτιοτιιε οιτ

`τισιιτσ ττιστιαΙιοτιο Χοπ. οαΙ. ]οτιιατ.

 



:.ιη ΑΜΒΚο5ΙΙ.ΟΑΜΑΙ.ΒΠτΕΝ5ιε Με

 

ι=.π>πετοτα π.

τα - Εσίται:ιιισπι.

Ο .

6'Μιαπωτία: τι πι: αοπιιβετιι Μπιτ: Ραπ!

- έσπασε.

ΚατετΜιπτω (απθτατ (ζαππαιτισΙεπιια ;

Ετειπι Ρι·ιπιτ, πεπεται:ιΙι δΜ$$4πτιωσιο

ττατπι ποίι:πο Εσιτατ:ιιισ . (αΙστεπιι. ι

. δετιΡίι ατι τε πσΡεττιιπε . ιαιπιτισε πω παι

τιιταε ατΒιτποτ ιιττεταα πιοιτπαε. 5σπισε ιπ πο

' Α ιιιιι Ραππιππ Ιιπτσιπ, αιτναΠαω Μπα...

απ: Ρωτω Πιωτω· Εσιπ εισαπτιο π:οτπιππιοτιε

Δ: Γετιιτε Ροτετιε , ιπι·ιε τοΠεα . τπιττεπε επι

τιετεται:. επεσε ιτα ιιιίττιπσεε . στ δ: εΙασίι:το

τιετστ ει: εο τ:οιι€τσα Ροττιο > δε εσΒιεσιο

αΒΒατστπ εοπΓσιατιιτ , δ: τις: τειιτισο ταππιιικ

τ Μποστ Ρπονιι:ιεατιιπ. Ι,απειιιπ ι·ισοτισε Ραπ

πιιιπ . π ει: Ατετιο ατιιιιιε ιιιιττα τΙείετιΡτω

πιεπιι ποίι:ταιτι αεεε(Ριίτι,ιτα τιινιάεε. στ (Μι.

πιω στι, 8τστ Ρτσ επτια: τσκ νιτιεπιτσι· 09119

πωπω. Ετειπιταε τόνε . ισ:πτα τπαάιταιπτιπι

ΓαΡιεπτιαιπι , στ ιπ οπιπιισσε εσαπτσιπ πως

ίιπο τσοπαιτετιο ιέπειιΜιετατιπ, πειιιιε ω” Β μπαι , τοπίοΙεπτιιτ . δ; τιιΓΡεπι-ατοτεπι τα

Ιισε νιιιτατιεπιτ εβιεισιπι εππΡιππσε ,σπιτι απ·

απ; Ρτιιιε ιιιίιτατε εοπ(ιιιιιπτ απιιιει τποτσπι

τεειοπιτ επιτι , στ παω τ; Γειιτισε πω.

ταππσε οιι€ειο παιι:τε. Ριστιιτιατ [ε μια πω

τ:σΙτατεε αΡετισπι: , οτατε στ Ποιπιπσε τω

νετ, εσισε ασκιιιο Ρεπε οιππιια πωπω
εοπιιιιιιπσε. Π εοιπτπεπάο τιι:ι , Ρατετ εαπ!.

Ειπε , πωπω οπτιπιειπ 86 ειασΙιταΙετ ιππι

πιο , στ Ρετ τιιαιπ Ρτονιάεπτιαππ ρπιπια στα

πεεεΙΤατια Ρτο νιτιιισε ττισσαπτστ. διεπιιιεα

τσιπ ειι: ποι:ιε ]οιιαππεπι Ρσετσιπ τσιπ πω

ιπατετστ αι:ιεο τσιιτε πε8Ιεξτιιππι , στ πειτσε

ιττεπσσιπι αι: πισω εατιιιΒε ισ ειοππο Βει δ

ατιισε ιτα στ τσιπ πετιιετιιπσε, ΡΙιιε τσιπ-πια

τιοπιιε ιπνεπιαππσε . πισαπι τσιπ ει: νεπετιια

τενετιι (σπιτια. Τσπε επιιπι @στα ΓσιεεΡα.

τσπτ ποε Ρετ πωσ ιιοΡτι·ι τιει.ε&σιπ. Έστω

ππεπτιο τιισι αστε οιππια εΙασΠτσππ , στ πιι·ιιι

στα όεείιε Ρατιατιε , ασια πενετα ιιΙστι άφο

Ιιτστπι Ρισιτισαιπ οι:σιοε ππιεοε ‹ιιιιει·ι. Ησττατα

Ματιοττσιπ περασω , στ Ρεπιενετετ ιπ Ρω

Ροιιτο , 8: επσττιατ Ρι.1ετοε ιΠοε , ισπιτα ω;

ποίιτπιιππ, ιπ τιπποτε Πει 82 Γαπόιειτ τειι€ιοπια

ιπίτιτστιοπε. (:αστε ΡτοΓΡιεε οιππια, παρα

ειιι1Πα Φ10τωιασα Ρ0τι1ετἱΕ 3Πα1Πιι Η ΦΜ'0 Ρατιατιε στ Έστω ιιπτ ιπ τιοιπο Βει. πω.

πποιεΡτε τεταιπι ιπτεΙΙιειε . ασια ποπ ισποταπο ωωπι ι11πό_ εστω ι·εωΡω π) (το Ωω” Μιά

(Νασαι Πω Φωιίω1Πι ἱσΜΠΕΜ ΦΟΦωαπϋ· εοπι:ιεπάι πιει , πωσ εοπτεπιτ ιπτετ ποε ,

νετιιπ. Οι:Γεετο , Ρατετ εατιιιιιπιε 8: @ΜΜΜ

πικαπ: . σε αΓΡιειαε τπαιαπι ιπνιτιεπτισιτι νεα

ισπτατεππ . τα στ τιει:ετ , πετειιιτατεππ ιιιςιἰ

Ρεπτισππ αττειπιαε , πι: παμπ Ριτσα ΡπιιεεΡ!Ρ‹

τσιπ τεεσιιιτ, Ρπο πιοτιο ί.σΒιι:απτιατ πεεε α

τια τπιβσαπτστ , παμε ιη ιιιιισΓππιοςιι ΡσίιΠα

πιππιε ε” ,ασια Ποπιιπιιτ ιπιιιιιιπαισιτ πετώ

Γαι·ια , π ιπ πιο εοπιιτιαιππισε 8; πεπιε εΡετατἱ

ίιστιεαππσε. Ρι·ιιττετεα σε αστε τιιιι ιπι ποτσια

ται:ιεπεια τιείετιΡίιιπσα ιιπΡΙετε εοπτειιιιατ

οπαι1ισ5 , 8: ΡπατειΡσε σε τεΡατατιοπιε εαΡιτσιι

δζ εεΙΙατσιπι ετεπιι . 8: τιε τεθτιε πάσα; παπι-Β

τατιοπιε τεΓατειειιτιιε . τισαπτσιπ τω Ροτείτ,

πε τταβετ 6.: Ιιεπα ΡσττεΓεαπτ, τις εσπτσαπτ

οπππια. ΝοΙι ππετσετε . Ρατετ, ποπ τιεεπιτ

Ποτπιπσα , πεσσε πιστταιιετ ιπιαπισππ ειετπεσ

τικ Γσατ. Ραττεε ετειπιταε εοππιπιεπτιο στι,

πε εισιά ιΙΙιε τὶεεΠε Ρατιατἰ$ ο εοΓτισε Ρετ στο»

πια εοπΓοιαι:ι ιισι:ιεατ. 8αιστα πιππεπι τατισε

πω. ντιπ ω Ποππιιπιο Πω. νεπετιια εαπ πο

Ρεπο ππιοπαΙιετιο Γαπιθπι Μιεξιαειιε σε Μιιπια

πο υπ. Και. ]σπιαε.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α Ι.Ι.

τα ίπαττεππι Καιπετισιπ αΒΒατεππ Απ8ιατἱι.

Νεἔσιἰα πιιιιια/ἰετἰί Θ? επιπέικιτωπι εἰ ταινι
Δ πετάω.

ΡΚατετ Αιπιυτοίισε μια, δικ. νεπεταΒιΙἰ

ι·-τατπι ποίιτο Βαιπεπιο . ίαΙστειπ ισ Βο

πιιπο α. ίαπέι:αε τ:ατιτατιιι αιΪεέτιιιπι.

νεπιιππσε :τά τοωωσ.ιω ιπιπ:οιιτιπετ ,

@στο ππιιΓεταπτε . Με ατι. σΙτετιστα ττατι

πω. Ιπνεπιιπιτε @τα Ριτιοι:επιπ φτασαμ

Ε.

τιεΡστα. @σοσ εισιάειπι οΙεσιπ σπτιεειιππασε

εοΙΙιεετε ίισάεισια , πισαπ‹ιο τετπΡσε απ..

Ποιπιπσε ΒαττιιοΙοιπασε απτεεείΓοτ τιιιιε πιω.

τσιπ τα αστε Φωτ ππεπΓεε πωσ. ΟΡσε ιι
Δ Ισά ιπ ιιοτιπιιτοπιο επειιιιτατιιιπι ,εισαι σπίτι

τσιππιπε ιπ σιιιππ δε Ρτο ειαιτιστα 8: εοπΓετ;

νατιοπε τιιιι€επτι Ριπετοτσιπ,εοιπππεπάα Απ...

ΒεΙο δ: Νιεοιαο . στ Ρεπιιειεπόσπι εστεπτ.

ναΙε ιπ Ποιπιπο. Εκ Ροτο-Ι..ινιι :ππιπ. ται.

Πεεεππιστιε.

 

ΕΡ15Το1.Α ΕΙΕ

ατι τταττεπι Καιπετισιπ.

ΒΔ κσἔοπὶὶ.ι_ῇ`ιἱ πιιιιιαβει·ϋ , ό· έ: Μία Εισ
Α /ωωι σύύι12λτ.

"Κατα Αιπιστοίισε νεπεταιαιΙι ί·-ταττι πιοίἔ

Ε ττο Καιπετιο, ΐαιστεπι.

$επιΡίἱπισε τπατετπιτατι τσιπ οισιτσπι απτε.ι

ρεποτια τσι βε πια σσαετιαπι Ιιττετιε ιΙΙιε ιπ

[ετεπτεε. Οταπισε, νεπεται:ιΙιε , στ [οιιιοιτε

πω ετετιιτο ιπεσππΒαε πιιπιιι:ετιο. Απτε οπι

πια στ αττε 8: ιπ8επιο ετετπιιτιε ποΡττια Πτι

όεαε ΡετΓσατιετε , στ τοιπΡατιαπτιιτ πεεεΠιτα

στι” ποιττιε , 86 @πα Ρι·α:ειτιι Ρατιαπτστ πι

πίσω δέ στιιἰτατεππ τιοιπσε ποιτπατ , ΡετιιΓ

ταπιττισε ισ Βτατια πάσα. ΜοΙΙιεπτια εΡτ άστα

εεπνιιπ πιαπτιιοτε ιπασιι. Νοπ επιππ ασιίτοτι

τατε . τω ιισιπαπιτατε δ:: ΒεπινοΙεπτια α8επε

ιιιίτιτσιππσε . τι: ιΙΙοε τατπιτ1ιιαππ ΡσΠοε πισττι‹
πι: αι: ι·ιονετε. Ι.απεσππι Ραπιτιστπι τοππΡαταπι

ΡτατεεΡιππισε, σε επετιιιπσε ιαππ ω τεεει·ιτ ιτα

τετπιταε τσα. Ι.ιπειιππ ιΡιι ιπ 1%πο.Ι.ινιι νι.

τω” αΡστι Ρπιοπεσι ΕαπιαΙάσιιιιι. ΕκΡεδτατ

° στ
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.Επι ΑΜπποειτ τ: ΑΜΑιπστ.ιεΝει·ε· πι:

τπτπ ποΙΙο σ.τ:πι1ΜΕετε , σε Μπα πια ὶπ τοτ- Α πω: εοερΠΗ άοΓετειε, (επ εοππττππΈατἰτειτετπ

τἰτοτἱο ποίττο Πω Γιιπτ, ΙὶΒετει Ππι:.8ε:Ξε πο:

εοτπιπσπάειτοε εδο ποπ Γιτ'οάττοε , πει: ποίΐο

`πιτειππιιαπι τποταιΙτιιτπ οποτε °ΡοΠ`είΙἱοπἰΒιιε

ποἴττἱε ἰτπΡοποτε Γοτ:ιτπτΙιιττι ΡτἱνἰΙε8ἰο. Κο

τποποτιιτπ Ροπτἰίἰευτπ 86 ἱπιρετπτοτιιτπ. Ηπ

ΒοεάΠει παπα το , 86ατππτππιττοποττι οτἰειτπ

τω” ττπΡεττιτοτέε ,· πρωι ρτοᾶποετο παω.

Ρεεἰτο οτππἰα ποπ ροτείΒε , πι: ποπ μεινο

τπιιτ ιιΙττπ ἀεΒἰτιιω ;τ πεπιι6: πττιἰττπτππε @τα

ποθ;τα. νο.Ιο Ξπ Ποτπἱπο Ω ΓοΙοττετ παρετε

πωπω τἰΒἰ τι ποΜε Ξπτιιπέ):ιιτπ. Ατἰτπἰπἱ ἱἀιιε

ΠεεοτπΒτἱε. τ
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πά Κειἰπετὶιιτπ.

Στατικά:: Φ” |ΜΜεπτίπω. 136 Ματστὶ /τατατιω

επ·ωτΜπαΜ_,ό τα |7ϊἰ0Ι°£ £|4194Μ|λ

ΜΒτοϋπε Κεἰπετἱο νεπεττιΜΙΞ ίτειττἱ ,

τ ΓειΙυτοπι. - ~

`τ `ΑοεοΡἱ όπειε Ιἰττοτειε :Με ίἱτππΙ , τρώω

ιπιιΙτιππ οοπΓοΙπτἰε ειΠΉθ:11τπ τιΠτε τποΙεΡτἰἱε,

ππἱττιιτιπ ποΡττπτπ. Βπποόἱιᾶιιε το ει Βοτπἱπο,

πώ Γο!πε άτί-τ:ττ:τΞοπο ρτεεοἰρπει πΗΉΕΗοποπι

πό.άστε: πΙἩἱᾶὶε ποΙιιἰίΗ , εΙυτπ Μπα. ΓΡε ποπ

τεετε:ιε, τὶἰεοπε οπππἰτι τποάο παπα (πεεεάε:

το , 86 πιοΙἰιιε ἱπ ροΡωτιιιπ Γιιτ:δοπιιτει. Πε

Ιτέτειτὶ Γιιτπω πιἰτἰίἱεσ Ρετ τπο.ττι ρτιιἀοπτἱπιπ

ππἰπιπτπ Μειῇοτἱε ετποΙΙΞτιππ ἰτ:ι απο , ιιτ 86

ρτἰοτοτπ Ό13ΠΠΐΙ'2.ιθΠΙ ἀἰΙἰΒειτ , 86 αΒἰετεε πι

οἱτϋ Ρετππττπτ, 86 το ςπο€1ι1ε 2.ττ1€τ.Ιτετ.Ρτοτ

Πιε :Μπα Τοτνιιτπ Ποτπτπἰ ΡτπτΙοπτεπι ω: Η

6!εΙεπτ :το νἱΒἱΙειπτοτπ. Οτ:ιτπιτε τττηι10, Βετ

τετ εετὶίῖὶιπο , π: Ροτίἱίὶειε ειτἀοπτἰιιε ° πα: αι

κ

ΡΜ: ΕΡἱβὸἰτιτπω Μή /ξ·.κτΕ.

  

Μεήοτἱε ΞΡΒιιε ἱπ οτπποε ατομο ἱπ πω ἱΡΓοε.

ΞεττρΠτ ποτπε Ιτττετειε τποάο εοπΓπετο Μ·

ἀἰΓετετω δέ ΡΙεπ:ιε ττπςττπιοπτεττπιπ , φπα

ποπ Ροτείὶ τεστ ρπτὶεπτετ , ποε εἰ ποπ ἀσ

τΠΙΤο οτππτ:τπ ροτείτειτοπι, ἱτπππο άοΙστ πω.

παπι βΒΞει ποΒἰε πιιᾶοτἰτπτετπ, πρωτ ΗΜ ποπ

Γιιοτπάο νἱτα ετετπὶτἱεπ ττὶϋπἰτ. Νοε ΠΠ απ·

τα τοΓροπεΠτππε τιιτἰοππΒἰΙὶτετ,86 εοππποτἰο

πετπ αμκ οοπιρεΓομἱπππε , δέ τποεΙο ρΙειτ:τάσ

:ιο Ιοπἰτπτ τοΠ:τΞΜτπιτε , οοτπτπἱττοπτοε ΠΠ

πεΒοτἱπτπ ἱπιΙπἱτεπ‹Η εοπττει ειΒΒτιτοτπ νετ

8ειτοττ , άσ πιω Με: ποτπε ΓεττΙ:ττ, πποπεπιπβ

πω: πι: Γε:ουπι (πιπειτ νο! Ρτἱοτεπι τ:Ι:ιπίττω

Ιοτπ, π! το , να! πττπιππιτε , 86 πτΙ Ιοοπτπ ρου?

εεττ τππιπΠεπτικ ὸο τω. Ρτπεἰρἱτπιτε ετίτππ

πο Ηἱοτοπγτπιττπ :Ισ ΒετΙπεο ποπ άτ: Ρτειετι το

.οἰρετο Ρτετ:Γιιτπειτ. θππάεππυε πιιοά ἀἰΙοᾶἰβ

Πτπιιε ρτἱοτ ποίτοτ εΙππίὶτπΙἱε ε:: Ρωτιππω-_

τειτἰε πιοτΒο εοπνπΙπετἱτ. Ηοττπτο ΠΙιππ π:

Ρετίἰίὶπτ ἰπ οΡετο Ποπιἱπἱ , δέ τιττΙοπτετ ραπ

Γοπικιτπτ ποσά ὶπεοερἰτ , φπα πειτε: τ:Ιτ ΒΙοτίπ

ποίττει, Για: εοτοπτι επριτἰε ποίἙτἱ. Μειἔππτττ

απο: πιοττ:οτΙοτπ δ612.ι1€Ι€Ιπ ώπίοπικ:τιιτ μη:

ΕάεΙΞ πω: οποτε Πιο. ΝσΙτιπιπαππτοτπ ιιΙΙσ

τποάο πτ πΒϋπε Ϊ. ἰτπτπυπτἰυε πστπο 86 Πτι-Ε

μπω νεπτειτ ω! ἰρΓππι τποππΡτοτἱπτπ ποΡττιππ

Ροπτἰε-Βοπἰ , ΜΗ Γοττε ρεττττιπο.τιιτ ετιτεοτἰ

ττπτ·1οπόιιε , 86 τείοτνππόυ5 πά πάνοπτι1τπ

ποίττιιτπ. Ντ:Γοττπιτε επτππ ερωτώ τεὸἱτο

ροΠὶτπυε νπτἱἱεοοεπρπτὶοπἰΒιιε ρτείΠ, 86 Μ·

ποτἱε ὸΞΗῖοιιΙτπτἰΒπε ἰτπρεἀἰτἰ. Με Ξπ Πο

τπὶπο , 86 πτἰπἱΡτετἱπππ τἰΒἰ ετ:τΠτυπι ὸἰΙἱ

8επτοτ τ:Χεεμ10τε. Μιιτπιπτ ω: ποΡετο τποπττβ

απτο Γαπέὶ;ἰ Μπττπἰπ Ϊ”. ποπ ΗΜ.

” δε
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σεΜεσπ-π-ΜοΜΜεεεω»ΜΜψωεεωε

ΑΜΒιιοειι εΑΜΑιουι.εΝειε

ΒΡ18Τ0Ι.Α11ΗΜ ιιιιιιιι νιι.
Αυ ΡΑυιυΜ ΑΒΒΑΤΕΜΜ

ΜοΝΑειΒιιιι ε. ΜιειιΑει.ιε οι ΜυκιΑ.Νο.

 

ειιιειοεΑ ΜΗΜΑ

ι · ει! ΡιιιιΙιιιιι νειιειιιιιιι.

δ'α·έέΞε :Μπακ έ: 6'επει·ιίόα.4· επεε:εωεΞατἰεω @καψω , εεωωεπώσιμε

εἰ άειΜ”:εω _ῇ`ω σπάιιιυκ.

Β Ειπε: ΑιιιΒιοΒιι: Μιὰ: ΟιιιιιεΙάιιΙειι

Πε Ετειιιἱ ρτἱοτ , νειιειιιΒἰΙἱ Π·ιιτι·ι πο

Και όοιιιιιο Ρ:ιιιΙο νειιει·ιο , ΓειΙιιιειιι ιιι Βο

ιιιἱιιο 8ε Γειιι&ει: ειιι·ιτιιι:ιε ιιιΐε&ιιιιι. ·

δειἰρίἱ νειιετιιΒἰΙἱ ιιιΠιι Γειιιρει· «Εφετώ

ιιἰ τω: ιιιοιι Ι·.ειιιιε ἰιι ΙΡΓο Μπα εΙεᾶἰοιιἱε

Μάιο Ιἱιιειειε , εΙιιἱΒιιε νοτιιιιι ιιιειιιιι εε Πυ

κιιιιιιι ΠΒιιἱΙἰειιτειιι :Μ , ριεεεΓειιε ἴιιιι‹ὶἰ το

τικ: ἱιιιΡειιίῖιιε οι·αι·επι. ΡιιιιιΒιιιιι πω τε ει

εεε Ιἱττειεε , εκρεάειιιιιιιιιιιε τεΓΡοιιΓιιιιι Μ·

πιασει ιιο τεετεπτετ , εναι Ιιιτειιε ει! ειιιιιΕ

ιιιιιιιι ι·ατιτειιι ιιοΠιιιιιι $ἰΙνεΙὶτιιιιι`ὸιτε6ὶἱε

ει” τε Γεω εετιιοι Ϊειᾶι1ε , τε τειιΡιιστωι ιιιε

ιεΓΡοιιΓιιιιιειιιε Βεειιιιτε. Μιι·ατιιε Γιιιιι , θ»

τω: , εε ριιιιιιιιιιιιι άοΙιιι. ΝιιΙΙιε ειιιιιι εά

Ιιιιε Πιιει:ε πιο: ιεάάιτιε Γεω: , ιιεςιιε φαι

ι·εΓετΙΒιιιι , παρε ει! @ια ιεΓροιιάειιιιι ρε

πιεσε ιιιιβεσ. Τε Ρτεεοτ , ιιιι μια· , ετ άειιιιο

ίει·1Βιιε ει! ιιιε,‹ιιιο Γειιιει τω: νοΙιιιιτε.τιε εά

ιιιοιιιιιιε τω” ειιιἱἀ θεά νεΙιε. ΜΠιι ειιιιιι

8τωΙΠιιιιιιιι ειἱτ τω: Ρετ οιιιιιι.ι οιιτειιιρειιι

τε νοΙιιιιτειιι , ειικιιιι τιοιιιιιίι ιιι!ΗΠιιιιιιιιι Γο

ι·ε εοιιίιάσ , ιιτςιιε ἱιι Με ιιιιιιιἰιιιε εισαι μι·

ειιιειιε ω τεΙἱ8ἰοιιἰ5 ιισιιιιε εοιιΓεινε:ιοτιετιι

επεσε ρτορεἔετἰοιιειιι. Τιιιιτιι ετἱε ιιιΒει·ε ,

εεε ΙἱΒειιτἰΙΙΞιιιε οϋΓεειιιιιι·. ΟοιιΡ6τιιτιιε ειὶ

Α

Β

Ο.

το ιιιε Με ειιτι·Ξεενετε , εειιιτἱιιιι6 νειιιιιιιι

:κι νοε , πιτ ἰιιτει· ει·ει:ιτει8 εστω πιειιε ΐοιετΠ

εἱἰιιιιἱά εεριιιιιι, νιάειιε ΙειιιιιιιιΙειιι οι·όιιιετιι

νειιιιιιιι,ι·εςιιιειιιςιιε ιιινειιιατ Γριι·ιτι1ε “Με

Ώοιιιιιιειιιιο ιιιιτειιι τἱιιι , μπει· ι άεροΠτιιιιι

ριιιιιι ειιοά :ιί)οπιιιιο Γει·νιιιιάιιιιι ιιεεερἰίὶἱό

οι πιοιιαΙιειιιιιιι εποε, τε ειιιεε παρε ειιι&οζ

πρι: τιὶιιἱΙο ?ετιιιε Πι ειιιρΙιιιιιιιιιιτι Ϊεινοιιιπι

Βεζάινετίειιιυπι ειιειαιτιιιιι είι,ρει τε,ἱιι τε,

οιιετιιιιτε 8: εοορετιιιιτε :Πιάσε ει·ιιιιιιεΐεΙιειε

ρειεὶρἰιιτ ἰιιειειιιειιτιι. Ναι ΓοΙιιιιι ειιτειιι Για!

εεἱιιιιι ιι€ΡΓιιιιι ειιιοιιιιε εοιιιιιιειιιιο ΗΜ ,πε

:Με ΠΙἰο πιεσε τιιοιιιπι ί:τιιτιιιιιι ιιοΠ;ι·οι·ιιιιι

ρι·εειΒιιε πω· ιιινεε. δικη ειιιιιι νεΙιειιιειιτει·._ .

σεειιριιτιιε , α ει: ιιιιιιιιιιι ειιἰετε 8ε τιιιιιςιιιΙ

Ειπε ιιι νεΙιειιιειιτειιι ρτοεεΙΙειιτι εε ειπω

ιιειιι ]ει&ε1τι1$ἱιιἔετιιἱΓ£0. Οτετε οι Ποιιιιιιιιε

]εει:ε ιιοΓιι·οε :Πάμε Βι·εΙΤιιε @και ρΙιιειιιιτιι

Γιιιιιιι , ιιε Με μαπα ΠΜ:: νοΙιιιιτο.τετιι εστι
Ετεςιιε επεφτε ειπε ί·Βειειειιιι1ε , τιοΒἰίειιὁ

νεΙιιτἱ ιιιιιι·ιιιιιειιτο Πιο όιειιειιιτ ω. νωε,

£:ιτει·. Ε:: ιιοΙΙι·σ ιιιοιιιιΠειιο :ινιι. εεΙειιιιιιι

εΒιιιιιιιι. ε
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επι ΡειιιΙιιιιιι νειιει·ιιιιιι.

?Η ι:ιμϋπ έ: :ινωπσώ ·υωε'ΜΜΣι εισιώ

αδικα ΡΘΏΜΜἰ: Μεωι/|ετέέ ό'. Μιπώα.

Κιιτει· ΑιιιΒιοίιι1ε Γουέικ ΟιιιιειϊόιιΙειι4

έξι Ειειιιι ριιοι· , νειιει·ειιιιΙι Έιετι·ι ω»

Με άοιιιτιο ΡειιιΙσ νειιειἰο , Ει!ιιτετιι.

$ειιρΠι ιιοΒιε νειιει·ιιΒιιιε Παει· ιιοΓιει

5ΙΙιειιιΙοειε ειπε ιιοιιτειτι ρι·οιιιοιιοιιετιι νι; ε Ριἱοι° Βιιιεϊι ΜιιιιΙιια,ροΠιιΙε.ιιε εεΙιεειιιιεπι

επιιιε ΒετιετεΙιε νειιεεεΒιιι: Παει ιιοιἙει πω:

ἀἱΙεᾶἰοιιἰε ειιιιιιιιι11$ ω” ει: Οιτεειιιιιιε.

ει ενω Με εεειιάιιιιι ειἙ , πω ιρΓε ιιιιιιΙε

Με ιιοΙΙι·ιιι , εεε ςἱἱΒιιιι:ἰοτιειιι ι:ιιιιιιι ιιι:ι8ιιο

εειτε ιιιι;εθετι ριο-ίεςιιίται·. δι@Η ειιτειιι Γοτ

ΜΕ: ιιιειΔωι εεε ειι6ϊοι·ιι:ιιε εστω πεπι

ι·ο.τιιι· ιιεεεΙΤατιο , ίει·ιΒιιε εοιιτἰιιιισ. Ρειειιιιιι

ρτοπιτε εεε ιιιιΐειιε. (ῖϊιρισ μ1ιιιιιιιιιιιι ω.

άετε νο5 , οι οριε:ιε αΓρε6ιιΒιιε αεκ ω

Ιοιιιιἰἱο τιιιιάειιι ιιιετεει ἴιτιἱ. Μαιο ειιιιάειιι

Κοιιιιιιιι ει: ιιιαιιειιιτο ΡτοτεἐἘοιἰε ε: ει: νο

Ιιιιιτετε Βοιιιἰιιί ιιοίὶτι Ρι·οδειΓε:ιι·. ειπεπ.

πι. 8ειἱμι ή· Με». και!. 6'εάω?. Τοπ. ΙΙΙ.

Π

ειιιαιτιάετιι αει ιι ιιειιτιε ΓιτεεεΙΪοιἱΙιιιε Με

παπι νειιὸειιὸἰ οίΐείΙισιιεέ ειιιιΐάειιι Ρενειι

:Με ροιῖιεε,ἱιιδιιιιιιειιιε ριεειιιαι ἱιι ιιτἱΠο

τε: εοιινεττειι‹Π , ευθ:οι·ιτιιτε φαμε ιιςι&ι·ε._

εοιιίἰιιιιιιι·ε νεΙΙειιιιιε. Αι1°ωι ιτιίιιρει ιιιεεΠεμ

τιι€επι ρι·εειι άε εοιιΐειιΐιι εοιι8ιεΒιιτἱοιιἰε

ροιιει·ε ιιιιιιωιιτε ἱιι ΙὶΓεο ριεε!Ητοιυιιι , πω

ὸἰεεεεειιι ιτειιι ειιρετιεϊετε ἱιι ι·εριιιιιι:ιοιιε

ιιοπεΠιοιιιιιιι,ειιι:ιε ιιι εοιιιἰτειιι Ρωιεε Γεειιιι..

‹Ιο @τι εΙερΓο ειιιιιο ειιιειιιιιτ. νετιιιιι πο:

(μια ιΒιιοτιιιιιιιέ επι Εεεε ιτε Γε ιιιιιιεειιιτ , ιιε

:μιά ρειιιιιίιίΤε ἰιιεοιιΓιιΙιεὅἱεειιιιιιιι , Με

ο υ

ὶ¦__) |



τ:: ΑΜιι.εοειτ ::ΑΜΑτιιοιιιτΝειε τ::

ιιεεοτιιιττι ιτπρεπΓε ,8ετιιιΓ:ιιιε τερετιιτιοιιιε Α

τω:: Γτιτιιτιι:ιι τι :ποπεΓ:ετιο ει:: πεεπε , νε

( πετειιιιι πιιιιι Γεπιρετ :ι.ιοπετιοπι :πετ ει:ετπι

_πεπ:ιιιτπ ε:: :ιιιι€ετιτιοε ιτιιριειετι:ιοπι τοπι

πιιττετε :ιεετενιτ:ιτιε , ιιτ τιμάει:: ιιτιιε Γοτε

ρετΓρει:ετι: , επιιιιε: ειι&οτιτετε τιοι,ττε: ιιτι

:ιιιτιιιε , τετιοπειιιιιιιιιε πιο:ιιτ οιιιιιιετ , ρω

ιιιιιεεΓ:ιιιε ιτι:ιεττι τιοιιτε ειιδι:οτιτετε :τι ιιετι.

νεπ:ιιτιοτιεπι νετο ω: Ρε:τωεωω, εε τε

πιετι εοτι:ιιτιοττε , ιιτιπ ιιτιιιτετεπι τιιοπεΓτε- ·

:ιι ρτετιιιτπ ::οπνεττεττιτ. εοπιπιεπ:ιε πο: ,

μποτ, :πιο ιιιιοττιπι:ιτιε τιιοτιιπι ρι·ε::ιιιιιο, ιιτ

Ποπιιτιιιε πιο :πε ιτιιιτιιεπι Γετνιιττι τιιιιττι ρτε:

:τα τεΙιειοπι τιοιιτε νοιιιιτ,ειιεπετιιτ ρε: πο:

ιιοπι ειιτιιιι:ι ιπ ιιοτιοτειιι Γτιι ορετετι. δρο

ι·ο ροιι: ρειιιιιιτιττι νι:ιετε νοε. Οτετε ιιτ Βο

πιιπιιε ε_τετιεπι ρτ:τιιετ , οτι:: πιο:: ::ειετι:ιε

οι:ρετιιετ . πεπι εοπτιπτιο στο:: :ιρετεπι εε

εεΙετειι:ιι ε:ινε:ιτιιττι ε:ι νο: ττιεοπι. νεο ,

Βετο: ε:πεπτιιιιτιιε. Κο:πε: ι: τ 1 τ τ. εειεπ:ιετ

δι28. δ ι

 
-ο

ΕΡΙΣΤΟΕΑ ΙΙ`Ι.

:κι Ρειιιιιττι νεπετιιιτιι.

Πε/ι·.:::τ Ηιει·σητω ει: Ριτς:: :το πωττω

άτβιωτε , ό· οι· ιμε:Μ:Μέιτ ρτιστέ.: /ἔυπΐέ

.Μ:ττώιε :έφηβοι αύύ:ιτευτ δ. Μ. έ: 63ο·
σει·ιόπ.:. ι

ι Μιιτοιιιιτ νεπετειιιιι Γτεττιποίι:το άσοι

:ιο Ρειιιο νεπετιο , Γειιιτειιι._

(ζιιιιι νετιιτετ ετι πο: νεπετειιιιιε Γτετετ πο

τι:: Π. Ηιετοιιγτπιιτ :ιο ΡτεΞε :κι εοπειιιιιτπ

ρε:οεπε ( τω: ω:: εοτινε:ιτιιε ιιτ ιτε: εσπ

ειΙιι ιιττετιε ) ποιοι ιιτ Ππε πιειε :κι τε Ιιττετιε

ρετεετετ , τιιιεπι ειπε οττιπιε εοτ:ιπιεπτιο :Με

::ιιοπετιο:ιι τοτε. (:ετεττ1ττι ιιττετε: ρτιοτιε δ.

Μειτιιιε·: ριεπετ :ιτιετιι:ιοπιιε , ε: τπιιιτιιτιι

ττι:τιεπτετ εοπττε/ νεπετειιιιετιι Γ::ιττειπ πο

ιιτιι::ι εΒρετεπι Ειπέι:ιε Μετιε: :ιο (ῖε:εε:ιιιτιε_
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Π :κι Ρειιιιιπι νεπετιιιτιι.

Ε: έωροβεβιέ απ:: ::|ιτυπαπά Μπιτ.

Βετο: Απιιιτοιιτιε νεπετειιιιι τω:: πο

Γττο :ιοττιπο Ρειιιο νετιετιο , Γειτιτεπι,

Νοπ :ιεΒιιι· ::ο:τιιιιιττετε ιιτ εετιιιι::ιτιε 8ο

περι: -:πετιτο νεπετειιιιιτ Γτετε: πω: :ιο

(:ετεετιιιιιε πω: :ιι8πετιοτιι: :πετ ιιπε πιει:

:κι τε ιιττετι: :επιεε:ετ. €ιιριειιεπι ειιιι:ιεπι

ιρΓε οιιοτιιιε :κι νετ ροτεετε, ιιτ εΓρε:ίι:τι πιο

ορτετιιιιττιο Γτιιετετ , εε τε::τεετετμειιοοιιιο,

Β πιιι πιεεπε ειιτετιιπι εε οοετιρετιοτιιιττι πο

ιιτετιιτπ , ποιοι:: ιιτ ιρΓε νετιετειιιιιτ Γτετετ

ποίι:ετ εοτετ:ι ποτενιτ,τποτιο ετιετπ ριιιτ τοι:

το ρτετιιετετ τποιε:, ε:: :ιιιιιειιιτεεοΒιιιι:ετετ.

(]τεειι::ιιι: επιτπ ρε::::ετιε ποίι:τιε τω:: , ιιτ

:ιειιτιι&ι Γετι:ιε ε:: :ιεΓοιετι οτ:ιιπιε ειιτε :ιο

πιο ρετπιιττετετιιτ,ετοιιε εε ροτιιιιτιιιιτιι τετ:ι.

ρειιετε , :με ο::ιπιε ::ιεΓρετετιιιιιιιε νι:ιετεπ

τιιτ. Νοπ ::ιο:ιο ετιιτπ ΓριτιτεΙιε ιιιοριε , πιο::

ιοπ8ε τ:ιει:ιιπε ειι:,ι:ετιιπι τεπιροτειιιιτποιιοε

:πιο τεττιπι οτπτιιιιτπ, ιπΓετιοτε ιιεετΙοεο,:ιο.

οι: ιεέτιιτε :ιειιεπ:ιε ει: , ιιτ ειετιιετε εε Βο

τιιιπτι:τι ειτο τω:: τω:: πεεειιε οπο: ρε:

τιειιτεπτιισιι: εροιιοιιε στ: ΙΜ::0Ρ!07,[:Γ·υσ

πω: , μ·τέτειι.:. Ππτιιοτιεεπιττι Γτιπιπιε Γε τε

τιιτπ :ιιιιι::ιιιτεε εε :ιεΓρετετιο ερετιτ. Με::

πιιι πειτε ο::ειι:τιτ επιπιο, ιιτ πιΠνει πιεπιι:π

Για ειεπιετιτιετ ροττιοετ , πιιιιε ετπετεεπ:ιι

τειιποιιετιιι·Γρεε. 3ε:ιιτιτετ Με οτιιπιε , οπο:

:ιιοπε ποίιτε ει! Ποτπιπιιτπ , πιο ιιινεπτε ,

:ιιτιειτιιτ , πεΓειο ποιο ειπε-ετ πω: , ·νιιτ:ιιιε

ροιιιιτπιιε ει:ιιιιπιετε επ ιιιο πο: :ιεΓετεπ:ιοε,

επι ιπ:ιι€τιοε Γετιιιιιοε Γεω εκει Γτιο τω::

ρταιι::ι. εωπιιιπε , ρετετ , ιιινετι ιπιιιεειι

Ιιτετε:ιι ποιιτετπ ρτε::ιιιιιε :πιο τιιιοτιιτιι:ιιιε

τιιοττιπι , οπο: ρετ ενεπεειιιιπι Ποπιιτιο μ.

πιιιιιι. Βιιττι:ιιιε ιιοπο:ιιπι νι:οτιιτπ νοτε πο.:

πο: εε::εριιΓε ιιονε:ιενεπετειιιιιε πιιιιι Γεω-Ι) ρτοΓε:ιιιι τεπιιιιιΓειττιιιτ , τπειιοτε επιττιο δ;

ρε: Γτετε:πιτεε πιο. Απ επι:: τεΓετιιιιτιιιιε τι:

νεπιετ :τι τε , εειιΓεΓοιιε οπιιιεε οιιετιπιο:ιιετ

ει:ροπετ. Το επιι:ι Φ ο ποιο ι:ιεπι πιο:: ετ

τενιτ , ::οι·τεδιιιτιιτιι , πιο ειι&οτιτετε::ι ρε

πι: ιτι ιΙΙιιττι ιιειιεε. Νοε ω:: πεοτιε:ιιιεττι

ετε:ιι:ιιιιε ιιιιιπι ιπεοπΓιιιτε οπο:: Γετι ρα

ειριτεπτετ εἔιιΓε.δε:ιι:ιιιιιι5 ει:ιεττι τω:: πο

τω: ιιττετε: , ιιτ οπιπἱε :ιο εοπιιιιο νεπετε

επι: :ιιοπετιοπιε :πιο εεε: Γετιιρετ. ιτε επιττι

πιιΓ:ριειπ ρτοιειιι ροιΓε. Ορτετιιιιε τπιττιπι ιπ

τπο:ιτι:π Γ:ιιι εοπΓρεάιΒιιτ τιιιε.(ιοπιττιεπ:ιε

πο: πι:: ποίιτιο.νειε τ:: ι)οττιιπο, ό:: ρτο πιο

οτε. Εκ τιοιιτο πιοπείιε:ιο Ροπτιτ- ιιοπι

::τιι. τει. Ξερτε:τιιιτιε.

τε

- ε

ετεοτιοτε Γρ:: πιο οι:οοιιε πιετιιιε ποιι::εε ιο

νε::ιτιε επ Ποτπιτιιιπι. Μιιιττιπι Γεπε Γοιετιι

δ: εοπΓοιετιοτιιε ει: πιετιιοτετι ει:: :οι πω::

:ιοιιτι ρτετΓε:ιτιε εεριτπιιε ,πει ιετι:ιιιιτιε :πιο

ε: εοπετεεετιοπιε πιο Γετιετι ποπ ροτειι:. Α..

πιειιεττι το, ρετετ, τιιιτιιτπ ιι: πιο:ιιιττι , :τουτο

ειπε οπο:: ο:ιοτ:ιε Γεπδτε ::οπνε:Γετιοπε

κα:: ιεπι:ιιι:ιιιτιι ρετνεπετετ :κι πο: , νετιιτιι

εεεειιιίΓε ριιιτιπιιιιτι , Γετεοτ , οπο:: 86 π.

Ιε:ΐιιοπι ει: τεπτι τι:: τειιιτιιοτιιο , :μισά ιτι

τι:: ει: ::ειιίιε ριιιτιπιι Γε::ιο. νι:ιετε νι:ιεοτ

τποτιειιετιινειιτι ιειι:ιειιιιεπι Γοττπεπι εεττ:

Βιετπ:ιιιε :ιιΓειριιτιεπι , τιιιεπι ει: πω:: οτε

ρετ::ερι , ιπιιΙτιιπι:ιιιε τεΓ:ιεετιι ιπτετ Μπιτ

ειιτετιιτπ τιιεεττιπι ιπνεπιτ Γριτιττιε τπειιε.

Επι:: ιτεοιιε πι:: :ιι8πετιοπι τοτε ιπτεπτιο:ιε

εο:τιπιετι:ιο , ιιτ ιιιιι::ιεοτιιιιιο ετιτε οτπιιιε

πιο ετ:ιιιε ειιιτιιιο ιπ οπιπιιιιιιι τ:: ρε:: οπιπιε

οπο”. Ειτε: , :ιιιιτΓο, ρτε:εοτ:ιιε τοε, ρετε:,

πιο: :ιοτ:ιιι: Ι)ει , ιιτ , ο ιιετι ροτειι: , :ιιειιιιε

τιοιι:τι: ρε: τειιττι τιιιπιιιετι:ιττι οπο:: ιπ οτ

Ρ



τη ΕΡ-τ5ΤΟΙ.ΑΚΠΜοΙ.ιιι-;ιν1Ιτ αιθ

σιτιο-τιοτττο. Μέτρια Γατιθιιτατιε ασ τοΙιειο- Α τοτ. (ζιιατιισιιι οιιιπι ίτα!ιιιιιτ νιτα ιιιοιιιστα ,

ιιἰε σοοστ αΐσιτοτ. Ασ ισ σιιισσο νοοατι Πι

ιτιιιε , ιιτ ιιι αστο Ποτιιιιιι-,ιισι ΙοΠιιιτι δέ ανο

ιια Γοσοτοιιι ίιιΠ·οοιιτ , οοιιτἰιιιια σἰοτατο Μιο

τοιιιιιε. Οτα , σατοτ , στα στ Βσττιἰτιιιε τιοΙττιε

.οοτιατἱΒιιε ασοίἴοσἰσττιοτιιτ : οσοι ίιιιο Μο ιτ

τἰτιιτιι οΡτ σιιιτιο οποσ τιἱτἱιτιιιτ. ἙΙοτοιιτἰ2 οι:

.ιιοίττο ιιισιιαΓτοτιο Χ ν τ τ τ. οα!οιισαε Θάσ

στο.

 

ετιετοι.Α ν..

ασ ΡαιιΙιιιιι νοτιοτιιιιιι.

τσιπ ιιι: σοτσοτιιο Ποστ , μισο "πιο οτιτ σο

τα Γοιιισοτ ιτιτοτ αιι8οτοε -τιιοσε ἰιισο τάσσο

τιιιτιι οασἰατιι , οι:σοιίτιισοσιιο ΓοΙατιιιτιι. Επί

τοτισιιιιι ιιιἰΙιἱ σοτἱιιε νἰσοο σωστο αυτή , ιιτ

σο:: τιιοττιια Πιιιτ οσο σἰνἰιια 86 σοτσοτιιο Ια.

@στο τιοί'ττο τονἰνἰΓοατιτ οιτοτιισΙο , νοτι:ιο τ

οτιισοΓοατιτσιιο τατισοτιι ἴο σοίσοταΒἱΙἱ ίοσο..

το ταιιισἱιι ῇαοιιἱΠο σοτιιοτΓοε. Πτοτισιιτιι ιτισιι

νισοσ τοτιιοσἰο Μισο ασ οσε οι:οιτατισοε

ίσο αυτο οττιτιἱα ἰτι Ποιιττι ἱιιτοιιτἰΠῖτιια δζ ο

τατἰοτιο σοτσοτιια , ιιτ Γιιττιτιιιιε σατοτταιιιΙΙιαε

σιστιοτιιτ το Ιασἱσὶτιιιε πιο ί`ιιΪοἰτατο ΒΠοε Α

1): τώτυπιτίαπο το!ΙἔΙοπἰ.τή” , ό· χ: Ασπα” Β σταΙια:. Ασ ισ ιιιοαττι ἰτιτοιιτἰοτιοττι Β:ατιτιιιτιι

ιιΜτιτίε σε ΟαττττΕσω ό· στέστέ.τ [ικά `

Μαπ|:Μ.
°

|

Κατα ΑττιστοΒιιε , νοιιοταΜΗ δταττι ιιο

"ο στο -Π.°ΡαιιΙο νοτιοτἰο,ί`αΙιιτοττι.

Ιιοσιτιιιιε ΙἱσοιιτἰΠὶτιιο Ιιττοταε Γτατοττιιτατἰε

-ι:ι;ιαο_, τιιιαε οοτιιτιιιιτιἱε £τατοτ Βἰοιιγίὶιιε τισ-ι

Με στο ντα ιιιοτιτσ σἱΙοᾶἰίΙὶττιιιε αττιιΙἱτ.

Νοτι σο(Γιιττιιιε ιιοτι αστο τοπιο , ιιοε τατιισιιι

[τιιίτταττοοτιίσοόΙιι 86 σοΠοοιιτο τιιο , σποτ,

οιτοιιο ασνοτίιε οαίιοιιε τισΡττιε 86 οοιιίἰΙἰἱ

σιιιτἰτιιιιττι 86 αιιισΙιι Ισοτιιττιιιε αιτιιτιιτιιιτι.

Μα8ιιἱε ιιιισἱσιιο στοττιιιιιιιτ οιιττε,ιιιοΙοίΗΠι

τιιιίοιιο οοεἰτατἰοτιιοιιε σιιατιττιιιτ. (?ιισιιιιιιε _

οα οτιιιιἰα οικοσιιἱ , ιιιναιιτο Βσιιιἱτισ , ειναι:

ασ ι·οΙισιοιιΙε ιιοΒ:τιο ἱτιοτοιιιοιιτα στοΕοιατιτ.

$οσ νἰα οοι·το σἰΗὶοἰΙἱε ασ ισ σατοτ , ιιοοιιο

ίὶο ταιτιοτι σοίσοτατιιιιε σινιιιιιττι αττὶιτιιτιιτιι

αιιισΠιιτιι. ΜιιΙτα ΓοιιΙττο οίΐοτιιιιτ τιιιττιατιο

τιιοτο οοεἰταιιτἱ ,τιιιιΒιιε ιτιἰτἰιιτιι αΙἰσιιοσ σα

τι σοΠὶτ τοσατατἰοιιὶ τοΙἱεἰοία σΒΓοτνατιτἰεο.

δοσ σα , ασιιιοτα οοιιίὶσοτατὶοιιο σιΙστοιιτιο

ιιινατιιιιιτ στοοοε σἰα:. Λτἔιισ, ἱτισιιἰτ ΑσοΙτο

Ιιιε , οξ/Σ·στα , ωστοσο έτι απατά σα:ιοκτέιι ό·

στου”. Οτα ἱτασιιο , τιιἰ σατοτ , οτοιιτ ο; 6

κι τιοίττἰ , ιιτ Βσττιἰτιιιε σοτ ιιοίττιιτιι Ιιιιιιἱιιο

Γιιατ σιοται:ιε ιΠιιίττοτ , 86 Βατιιτιια σἰνἱιιἰ αιτιο

τἱε αοοοιισατ, τιοΓοιιο στοτοεατ α οοιιτιιτ!ια

τιστιο τιοτιιιιιιιττι 86 οστιττασιέΗοτιο Ιἰτιἔιιαο

τιιττι , Η τοσοι· πιο ττισιστιιιτιι ί·-ατιιιι!ιιττι ίιιιιπι

ΓοἰτιτἱΙΙα ίσα: σιοταττε ιΙΙιιιτοτΙτ. Η σοτ ιιοίττιιιιι

ΕΜ νὶιισἰοανοτἱτ στοΓσοι·ο ίιιοοοσοτιτ οπιτιἰαι

ΝοΙι ιτασιιο ιτιοτιιοτο , σατοτ , πιο οποιο οι: Εἰ

Ιἱἰε τιιἰε αιιί:οταττι στο , σιιαίἰ τιιτιιτιιιτι ιιοοἰε

αιιιτἱΙἱο. Νοτι οΙτ Με ατιιττιι.ιε τιοΠ:οτ , τιιιτιι

σιιαιτι ισ οο8ἱτανἱιτιιι.ε , ἱτιιττιο 86 αιισοτο τὶ

τιἱ στοεοττι Βσιτιἰιιι 86 ὶιιοτἰτο 86 ιιιιιτιοτο ου

σιο , σιιαιιτιιτιισιιο το πιο οτιτ, ισ οτιἰτατ ίσοι

σοτ. · σ ο

Οτατιιττι οὐ: σιιοσ ττιἱΙιἰ οστιιιιιοιισαε νο

ιιοταΒἰΙοε τταττοε ιιοίττοε ασΒατοπι σο (Χιτ

οοτισιτε 86 στἰοτοιτι ΓατιιίΗ Ματττιἱαο. 5οσ το!

[οιιι το αΙτοτο οοτιιτιι σΙιιε οΙΙοτ ττιοσοτατἱοιιΞο

τιοσιιο Γοτιιοτ ιτιία:οιιΙατιιιιιι αιιτἱΒιιε στοἱιτἰε

το , ισίοτιιοτ σαιιιιιο. Βιιτιτ το οτσἱτιο ιιοΡετσ Β ττια!οσἱ&ἰἴσιιο ΙαοοΙΐοτοιιτ ,απο ιιιστσοιιτοε

σοτ Ι)οι στατιαιιι , ασ!ιιιο Γαιια ιιιοτιιστα, πιο

τιαίτοτια ΐοιΙισοτ , ιιι οιιισιιε νισοτ το8ιιΙατἰε

σοίοτνατὶο. Εκ Με σοτιοιιΙοίο σιιοιιισιατιι

αοοοτίιτοττι ιιι αιιιιἰΙἰιιττι πιοιιτιι, σιιια ιιοτι

οιιιιιἱε σοι Βοτιο Γιισιτοἱ 86 τοεἰ τιονιτ , ο

τἰαιιι το ι·οσοτισιιτιι ισοτιοιιε οίτ , δέ Η σιιοπι

ανοΙΙοτο α ιιιοτιαίΊ:οτιι Γοοι·οτο τοιιτανοτο ,

Γιιιιιιιιοσοτο οανοτισιιιιι 86 τἰττιοιισιιιιι οΙτ πιι

ιιι , ιιοιτιιτιιιιιι τιιἱτι:ο σοτιι ἱτιίἰττιιἱοτἰοιιε Βα

τ-τισιιε ο σπιτι Βιι8ιιΙτ ισοιιοοε Γο ατοττταιιτοε ,

ιτισο ιιιιστατο , ιιιΒιιτιιοιιο Γατιδται τιιιτιιἰΙἰτατἰει

ω: οπο @Με 86 τιιτι νἰνοΒατιτ , οιτοιιτοι·ο Ε

νοΙΙο ἱιιοἰσὶατιτ. Ε:: οο στοί:οδτο Ηοτοτ,ιιτ σιιιιι

ιτιοστιθσοτατο σι·οττιτιιττι σατατιιιιισιιο τοπιο

σιιιιιι ασσοτο , οτἰαττι εισαι βαττ: νισοτιτιιτ τιτ

ττιἰτοτ'τιιιτατο ἰτιοΞσἰατιτ , 86 ιαιτι· σο τιιιιιαι ἱΠΞε

οοΒατττοσισατο, 1112800 απο σοτιοιιΙο 86 σο

ττἰττιοτιτο τιοίττο. ·δατιιιε ἰτασιιο νισοτιιτ·-οοτιο

Ξιιοοσοτιτοε οοιιίἱτιιιατο ιιιΓατιέ1ο ιτιίτιτιιτο ,

φωτο ἱτιίἱττιιἱοτἰοι.ιε οσοτισιοιιιιιιτι σατατο ,

σοτ οποσ ατοττιατ ἴαΙιιτἱε σἱΓοτἰτιιοιι ιστοτ

τατιτ , ασοο ιιτ σο·ἰσίο σιιοοιιο ττιοιιαίτοτἰσ

ιιι οσο οτιιιττιτιιε ίσοι , στοτοᾶο νοιιοταοιΙτ σ

τιοττιἰιιοττι σαΠιιε ίσοι Γοσιιἰ νοΙἙἱΒἰα ιιιοα,ἰττι

πιο ασοττα οτιιιιοε στοτοίτατἰοιιο οοτιτοττιιἰό

ιτινιοοτιι οοιιΓιιττιοτοπιτ. $οτἰτιἰτιιτ οοοο τιστιἰε

α οἱνἱτατἱε τιοΒὶΙὶΒιιε ἰτι ταινοτοττι στιστιε τιιοι:_

τιιστατἱ , 86 αοΒατἰε τισίττι νἱτιισοτατἰστιοτιι. το

φταιω ιιισιστιο τοταιιιιιε,οιισΙιοατο που ΒιοἰΙο

σοίΤιιττιιιε , δι! σιΒιια Γονοτιτατο σωστο ιστοσ

σἰιιιιιε,σιιαιισο οισιισοτο σαοιτιιτ στατΓοιιτΙατιι

τιοίτταττι. Ιιιτοτοα στἰοτἰἱσίι Γοτἰοιτιιιιε, ατ

Βιιοτιτοε ομιε στοοαοἱτατοιιι , οττοτοιιισιιο

-τιιοτιίτταιιτοε. νοΙΙοιιι αιιτοττι 86 το , σατοτ Μ

αΠιιιιιοτο ιιοε οιιτατιιιιι τιοίττατιιιτι σαττ··ττι , 86

ιιττιιτιισιιο τοττισοτο , Η οσιιε Ετ. ΝοΠ:ι σιιατι.

τα απο ιιιΪαττιἱα τιοίττα ΓποιιΙατἰτιιιειτιιιτιια

σοτταθ:ιοτιο αιιτοε ἱτιισΙοιιτιιτ. Έ:σιιιοσατ το

2ο!ιιε σοτιιιιε Ποἱ , τιοσιιο σατἱατἱε σο τιοΒιε

|ιιιιιιΠτιοσι ί-αοοιιΙατοε αιισἰτο, σοὶ σοΒιιοτιιιιι:

ιοσΞτὶοατἰ, 86 Βοοσ εισαι οσοτο ἴαττἱτιατἰ.

Οοτιιττιοτισα πιο οτατιοτιιΒιιε τ”ταττιιιιι ΗΠο

Μπιουτ: ιισθττοτι1τιι. ΟατιίΒιιιοε νἱτοε Ρασι

οιΓοιιττι Βαττιατιιτιι. 86 Ηοτιιιο!αιιιιι Ποσα.

απο ΓαΙιιταΒἰε οίΠοιο ιιοίὶτο. Ρταττοιιι Ιαοο

σπιτι ίὶιιισΙἰοἰε ἰτισοΙἱε ιτιοτιαοΙιιιττι ΗΠιιτιι

τιιιιττι οοιιιτιιοτισσ οατἱτατἰ απο , πο σοτοατ,

οιττιιιΒιιατιιτοιιο ΞτιιΙΙο σοτιιτιιε πωπω σο

σα: νοΙιιτιτατἱε. ΙτισοΙιιἰιιιιιε ἰσίἱιιε νιτ:οτιι ατ

σιιο ασ στἱίτἱτιιιττι ονἰΙο τοπιοατο Γιιαίιιιιιιε.

11ο σιιὶε ιιτιισιιατιι σοσοτιι ττισνοτο στιτίιιτιιο- Το , οστιτιιι σαΠ:στιε οι τιιοτοιιι , ιτιστττιιιτιι

[ στη

δ/-ι



Ξ.!9
ΑΜιιιτσειι εΑΜΑτοπτεΝειε Με

ττετιεπι ιοί-ενο , εε ποπ νείειιτεττι ίποεπετε Α !ίείοιιίε πεπεοιιε ,ιιτ Ροτε οοιιττε ίίεοτοε οε-_

Πιοετ ίιιιπιετοε πιοε εττοίίε , ετουε επ ετο

8ετιι τετ-ετ. Μειιτο ιτιοπεοίιο νείτιτπεπτε Πιε

πιοποποπ ιιιίττίιππε , οιιίε τενετε ποπ Πι

ε11ε οοίΠιιιιιιε. Οοιππιεππο ίίίιιιτι οετιτετί

τοτε ,ιιτ ειιπι νείτίπι οιιοοιιε Πιίοίί:επτεε. Εεο

πεί τείτίτιιεπι οιιίποιιίπ οτετιί ιπιρειιπετιε,

Π ίτε νίπεΒίτιιτ, ίπ επνοπτιι ποίίτο. νείε, Ρε

τετ. Εκ ιιοίίτο τιιοπείί:ετίο !ίοπτί8-Βοπί ν ι ι τ.

ίπιιε Νονειι·ιίιτίε.

 

ίΕΡί$ΤΟΕΑ νι.

επ Ρεπίπιτι νεπετίυιιι.

Πτήθέ /ίιΖ·υεπι εσπάιατΐεω ρι·πιστετ.

ίζετοτΑπιπτσΠ·ιιε μποτ , 8εο. νεπει·ε
επι ίίτεττί ποίίτο ί). Ρ. νεπετίο , Πι

ίιιτοτπ. ο

νεπίτιιιιε Βοτιοππιττι,ιιτεπ Με, Ότο πο

_ εε , τιτοίίοίίοετπιιτ. ΜοτεΒιιπιιτ ίιιο πιοε πε

εειιι. 8ίειιίΠοετιπιιιι·ι ίπ πιιιιίιιιιιε Π·ετετιιιτε

τί τιιετ,ιιτ !ίττετεε ποίιίεττειιΠτιι8 ρτ0οι1τε5 π)

ί!!ιιίττίποπιίπίσ , Πτιιιιί πε πετώ ποίίτο είε

!ιετί πε δετοετίτιιιε ιιιιιιτίεε : ιιτ νεπίτε ροίίίτ

ίπ οοοιιτΠιτπ ποίσίε Ω Ποιιτί πιιιίτιιιτι ποε οτε

νίτ οιιεππο ίί!οτεπτίε: πσε επίίτ. νείε ίπ Πο

πιίπο , ρετοι· οετίίΠπιε , δε Ρτο πιο Με. Βο

ιιοτιίε: ει: ποίί:το τιισιτείτετίο ίεπί:ίί Πειπίεπί

πι. ποπεε Μεί:ιε.

 

ΕΡΙ5ΤΟ!.Α νιι.

επ Ρειιίιιπι νεπετίιιιιι.

13: ?είπε/παπι [ωττίύιι: επί τι τοπίο έσπασε

πυπ Μπείτε.

° Και· ΑιτιίιτοΠιιε ίεπείετ (:ετπείπιιίεπ

Πε Ετεπιί τιτίοτ , νεπετείιίίί τ.τεττί ποίίτσ

Π. Ρειιίο νοπετίο , ίείιιτειιι.

νεπίιππε Ρετενίιιπι, Βεσ ιπίίετεπτε , ίπ

οοίιιτπεε , ίίιἰοιιε ε!» ερίίοορο οίνίτετίε δε ε

ίπε ρίετίίοιιε ίιιίοερτί Πιιιιιιε οίίίοίοΠίΠιιιε

ΙΙΙιιε ποε επίίτ νεπετείιίίίε Γτετει· ποίίει· εο

εεε πε (Ξει·οοτίίσιιε , δε ίοοιιειιτί πίε ιπποε
Π τα είί:. νίΠτενίππιε ίιοτί τιιοπείίετίιιιπ τισ

2ίίτιιιπ το Ροτοί!ίε , 8ε ίοίιιιιιε επ ττισπείίε

τίιιττι Μοπτίεοτιιοιιπι > ίππε ρτοΐοδί:ιιτί επ
(Ξετοοτεε. ΕτεποίίΠοιιε οοπνετΠιε ρίιιτίιπε ίο

ειιπιε είε τποοιιπι , 8ε πω” Πιιιι επίπιί επ

Πι: ίπ τιιοπείίετίο ροτίενετετιιτιιε , Π επιονεε

πιτ επ επτπίπίίίτετίοπε τειπρστείί. Μπίτε πί

:οτ , πιείτε ίπποπι ειιπίνίτ ε ποίείε , ίιοττετί

οοε ίίίιιτιι Πιτιιπε οιιειιτιιπι Ποπ ροτιιίτ ροτ

πσε επ ίεότειιπιιττι ίιιιιτιί!ειιι Πιίιιτίε νίειπ.

τιοτιεε επιπίίΠίτιι , εοτίτετοιιε ριιπίεππιιιτι.ί

νοίιιπιιιε ίτεοιιε ιιτ ίιππο ίτετετιιίτεε πιε εο

οετΠτί Πεοίετ , 8ε τετπ πίΙίοεπτετ ειιεπιίτιετ.

ΑοΠ οπίπετπ τειιτπ ί·ιπίιιε ίοείετίε οπο πε

τιτείιετιπετίτ , Ρετρεπιο ίίίιιττι είι είτετίε ΠΜ!.

ιιετιπετ σίΠοίο , 8ε ραπίτοπτίεπι είίεπι εστι..

πίεπεπι τεπτο ίοε!ει·ε ί!!ί ίπίπποετο ίίιιπεετ ,

νε! ετἰεπι , Π νίπείιίτιιτ , τείίείοπίε ίιείσίτιιπι

ειιίετετ, οιιοπ ίπ πιο τειιιοπ ετίιίττίο ροπί

τιιιιε. Σπίτια Πιιιτ ποίσίε ει: νεπετίίε !ίττετεε
Πιο ποτπίπε Βεττίιοίοτιιετί Κίοίί, οιιεε τετιιεπ ί

νε! Πιεε Με νε! πε οοπίοπΠι Πιο ίοτίρτεε ποπ

Β ετίιίττεττιιιτ. Νονίτ επίπι Γτετετπίτεε :πε ,

πσε ροτ οτππίε ί!ίιιτιι οοπίο!ετί ίίιιπιιίίίε.

Μίττο εεε επ το ίιίε ίποίιιίίιε , ιιτ πω”

οιιετιι Πιρετίπε δε οοεπιίππίεπείοοιιετιιτ ε.:

ποί;ιίε. (Στεπο δτειιίιεπί ίίίίιιε εδο , οιιί επ

πσε ίιτρίπεν-Ρίκάπστεπτίε Εστω οιιίπ οτο
ί!ίο εξοίπιιιε. ε τεπιεπ οποίο ιιτ ί·ίτετεττιίτεε

ίποιιίτετ , επ Ππτ Βεττίιο!σπιιεί ίρίίιιε , επ

τποποετοιιε ιιτί Με ίπ ίοτίίοεππο ίιείεεετ.

εοπιτπεππε ποε οίιίεοτο , Ρετετ ειπεπτίίίί

πιο , Πτεττίί:ιιε :ιο Είπε ποίίτίε , ιιτ οτο πσίοίε

ίιιείτετ Ρτεοεε επ Βοπιίπιιτπ πιππετιτ. Ατιτε

στππίε , πιί μποτ , οτο ετοιιε οίιί`εοτο ί ιιτ

ίπτεοτίτετεπι οοτροτίε πιοπείίετίί ίετνοε , ίπ

Πτπιοίοιιε Πιίίίπεεε , πε ίίετιτ ΡιιΠίίεπίτιιεε.

Εσε ίοΠ οοπίο!ετί ί!ιιπιιίτιιιιε , 8ε ί5οπο οπο

επίτπο ίπιππίτιιιιε. 8οι·ίοτε ίί!ε οιιετπ Ροί!ίΕί

τί Πιτιιιιε ρτσιτίιπε πιίττετπιιε επ νοε. νείε ίπ

!)οπιίπο , επιεπτίίΠιιιε ρετετ , ετ Ρείίοετπ εε

Μειιτιιτπ ποίίι·οε οετει·οίοιιε ποίίτο τιστπίπε

8ε είίειίπι Πιίιιτε. Ρετενίί ιν. σε!. ίιιίίεε.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α νΙΙΙ.

επ Ρειιίιιιτι νεπετίιιιτι.

Ρία” τί ω τεΖἐἔἰυπεω/ίιεὁΐιιπ:ἰε πέυψίεετ ,

πο” εξάπτει! είε Μ08ο/ί8ή0 έ: Οικοπέ

ότι.τ , ?παπα είετωπσ?ετίε ε. Μπισβάτ

2

Β ΡΚετειίΑιπίιτοΠοε ρτίοτ 8εο. νεπετείιί

ίί Πτεττί ποί!το Π. Ρειιίο νειιετίο Πι

!ιιτετιι.

5οτίρίίτιιιιε πίίειίτίοτιί πιο ει: Ρετιινίο Ω

ΠοτιίΠοεπτεε οοε: οίι·οε πσε εεετεπτιιτ ε, Ηττε

τείοιιε ο ποπιίπε Β. Κίοίί εποε πιίΠ

ιπιιε , ιιτ νίπετεε οιιεπι οοππιτπείίσίε οτο

!ιοπο ποτε ττε&είσετπιιτ , οιιεε τεπιεπ ποπ

Πιίίίε επ εσ , τοι ε δτειιίιεπο τιι·οοίποιιο Πιο,

ίίΙο ετίετιι ίεπετο , οοπίοτίοτεε ετίιίττετιιιιτ.

Νεοιιε επίπι ίίίε ίιείιείσετ ίιιε οιιετείε: οοπττε

ποε _ οιιίπε νοτἰε πο: οπιπίε , το Ρτε:ίεπτο ο
οίοτεπιρετενίτπιιε. Μίττίτπιιε οτιπι ίιίε ίπίιί-- ί

5ίοπίΠοετοττι Πιίτ τισοίε ίίτεττεπι !.ειιτειιτίιιιπ Ε Βίτίοπειιι ίί!επι πε ρεοππίετ ρταίίίτστιιττι ,

Γειιετί Μεττίιίιε πιοπεοίιιιιιι πίιι εροίί:ετεπι ,

πιοπο ε τιποτε πε οσπίεπΠι τεπιετι ποίίτο το..

εερτιιιιι , τιιιιΙτει ετ οποτπιίε ρεττιεττείίε οτί

τιιίτιε , ετοιιείπτετ οοτετε Με ποπ Ποτοπ

πιιπι,οιιοπ Πιοετποτίιιιπ εοοερετίτ Πιίτιι,ποπ

ρτεεοεπειιτίίειιε Πιίιπίεοοπετιιε 8ε πίεοοτιετιιε

στπίπίίιιιε. ίπ , Π νεπιιπ εΠ , ίπ τπεεπι.ιιιι τε

δεο. νεππί ροίίίπτ , ίίτετετπίτετεττιοπε τιιεπι

νοίιιτιιιιε εεττι ρι·ίστίίιιιε ίεπέτί Μεττίιίιε Πιπ

εί:ίοιιε ]οίιεππίε Ρετεί:εοει·ε , ετοιιτ ίπ ίρΠε

ρετειιτίίιιιε ίίττετίε εοπτίπεππιτ. (Σοιιίτίτιιτίο

πεε ίιιΠιρετ οιιεΠίετπ ίπ πιο τποπείί:ετίο Πετ

νεππεε , οιιετιιπι τεττιεπ τποπετετίοπεττι είε

πίίΡοΠτίοπεπι Ροπίτπιιε ίπ πιο ίίτετετπίτετίε



τι.: .(`-ΕΡΊιδΤΟιΑΚΒΜ τω.

ο τ.

ν Ια :Δι

. ι.ι.τ.

ατιιιττισ τ οτ οι: ιιιατοπι οοσοοο οοπτοιττο Γα- Α @στα ριοίοοαττι νοιιτιιιιε ατοοιτοττι οστι

τιε αρρατοτ. Νοε οπιπι , νοποταιιιιιε ρατοτ ,

` ιταιπ τοο πιστιαιτοτιο οπο ιιοιιιε οτιιια 86 (α...

·ιιιτατια νιοιοπτοτ οοπίτιτοιπιοε , οτ οπο! αο

τ?τοτιτατι τοτε τιοτσοατο νοιιττιοε. δοιπιοε οτιιπι

το σπιπια οοροτο 86 νοιιο οτι:: τω: τοιτοιοπι

οσπιοτιταποα ιο ιρΐο ιιοιιέτσ τιιοπαιι:οτισ τοπ

ιιιτιιοτο. Νοτι τιοιιοο ταοοτο αροτι το , ρατοτ ,

οαοΓαπι Μάτια: πια: , οτ ιρΐο οοοοοο ραττι

οορε Πε , οοι ττιαιτιιιια τω” οαοιιι οι. πιο

ατι ιιιοτι πιστιαίι:οτιοτπ νιιιτατιτιιιττι οκ ποιιτσ

ιτιιι:ιτοτσ , 88 οοαπτα τιιιιοοπτια ιιοιιιτ , οιτα

πιιπανι 86 τιιιοιιιιι σπιτιια , απο οιιριοτιε οοτ

τιιια ατι νοτα οιιοπτ οοατ τιο ροτίσπα νοι αιι

ιιατιτ πσιιτι νοι ισοιστοπι τιιοοιιαπτοτ. (ιτα

παο Ποιο, ρατοτ , ιτινοπι οιοτοττοω ιοιιΤο οτι

ιοπιπιαπι , 86 ιτα αροτι:ο οττιπια τοτιοι , οτ τιπ

ιιιτατο οιττα νοι πιαιιαιιοοιτι , νοι τιο οιοε Γα

τιιιιια Γοιριοατ©τιττα ποπ ρσιιιπι. Μσπαίιο

τιοτπ , ι)οι το , Βοοοτπατοτ 86 τοι,τιτοτ

ορτιπιο , ίσιοτποοοιτι τιοοιι: οιιιοτναπτιπ το

@πιο οοστι νοι,α:ται νοι ιπτιττπιταε οορο

τιιτ. Εταπτ πιο τιοοοτιι ροοτι τατιτα οοπι τοιι

οισπο 88 ιιοποίιο οτιοοατι , οτ τιιιιιι ροοτιιο

ιιαιιοαπτ ρτ:ττοτ α·:τατοπι. Οπιποε ΐοτιτιο ρΓαι

τοτιοπι τποπιστιτοτ τοποπτ , εταπτιιοοο ίσιο

οιτοτιιτιο οιιστοπι τιιο τιοθτοοοο ιτοοοοπτατιτ,

σιιιοια τιοιιτια 86 ροιοιιτο 86 πιστοΓο ρΓαιιοτι

τοο. (:οττο ποπ αττιιιιοο ,ο οστατπ ατιοΙΤοε,

ο ριαοοτοπτ οπιιιια , 86 πιαοπο πιοοοπι οιτοιτα

οε οαοτιισ , νιτιοπτισ ροιοιιοττιπιοτιι 86 Ιαο

οιαιιιιοπι σττιιτιοιιι. Ατοοο οτιτιαιτι τοιιοισπιε

τιστπιαπι 86 οποιο οιτοτρτιοατο τοοοιατοπι

ιο τπσπαιι:οτισ ιισίι:το οοετι Ματτιιιατ,ιρίιοΓ

οοο .ρτιστο οστπροτιιιοτπ. Μαοπαπι ΡτοΕοοο

τοοοιοπι ιπνοπιιιοτ ιριτιτοο ττιοοε , πιο ποι

ιαπι ρτοτίοε ιτινοπιτ, Γοιαοοο απιατιτοτισ ρτο

ριπατα οΡτ ιπ τ:αιιτ:ο αοτοσ. ΡΙαοοιτ οι απο

απο τιιιι , ρατοτ ,οτ οιΤοε τοπιο ραττιοορε,

νοτιτοε τατποπ οι Γοοττοτο , οι·οτιιτποε αροτιοτ

στιιτιια €τατωτιτατι τοπ , ατοιιο :οι Μ) τιο

ροτίστιιε ιτιοποιε νοιτιιιποε ιτιοποιε · ποσοι

τοτιε. Ποτιιποπι Ροττοπι τιο Ρατισ πιο ρωτ

ἴιιε απισνοτι οορισ , οοια ποπ ιπτοετο πιο

Βιοττιω οπο οοτιίοττιοε , ιτιιπισ οι: τστο Έκτο

ιατοττι ί-οιττιοε. Ετ ιιοοτ Γροι Ετ Μοτο οηιον@η_α

το ιπτιο ροτ οοοαιιοποπι αιτοτιοε πιστιαίιοτιι,

οτ τοοοπι οστιτοιι , πσιιοτιιοτ Γοιι ιιαο οιτροο

τατιοπο ττισπαιιοτιοπι ιρΓοπι αιιοοοτι ροτοι

ροτο νοι ιπ ιριτιτοαιιιοοε νοι οι τοπιρσταιιιιοε

τιοττιτποιιτοπι , οοιιιε πσιιιε τοιοτττιατισ , οτ

τιοιιοτ , πιαιτιττιο οοττιι οι. @πιο αοτοπι νιτιο

Β ιοοπτοτ οοτοπτια ιιοπιιιοαιιιε τισιιιε..Νοε ο

πιτιι στιιτιοτπ ατιιιιιιοπιοα τιιιιοοπτιατπ , οιτατι

τοπι ιονοτιτ Βοοε , οτ τισπιοι Ποι ρτσνιτιοα

τοι· οττιτττα. (ιστπτποπτια οσε οατιωτ αι: ιι

το πσιιτιο , οτ ρτσ πσιιτα πιτωι ι)οπιιποπι

ρτοοοτιτοτ. δαιοταττιοε το οποια ροτοατοοο

ιτιτοο,οττιττισ ιατατι,τατι ο,οσ οοαττι απο τηςα

οοτπ Τοπτ σπιτιοε , ιιοπιαπιτατιο τοτε , Μοτο

οπο 86 Μαοτι πιιτιιοοαπι ροτοορτοτι οιιιινιο

ποτπ. πιο ιπ ι)στπιτισ , ρατοτ ορτιττιο , α;

ρτο πσΒιε στα. $αιοτατ το αιιιιαε ποίι:οτ. το

ιιοιιτσ `τπσπαιιοτιο Γαπέιατ Ματια: το: (ιατι

Ο οοι·ιιιοε , ιν. τιστιαε :τοο

 

Ε. Ρ Ι δ Τ Ο Ι. Α ΙΧ.

ατι Ραοιοττι νοποτιοπι.

ΙΜρετατστεω αιιώνα: ρτττρωιἰτ , μι6:οατ [τοῖσι

τ2%υτέι'2]Μακοιτ οι· Πέστα τέτιιαθ αποκα

βοτἱὶ με βι·ιρτοπτ.τ.

Κατα Αττιιιτσίιοε ΓαπτΕτατ (ιατιιαιτιιιιοπ

Πε Ετοπιι ρτιστ , νοποταιιιιι ωτοι πο

, ιιτσ Π. Ραοισ αιιιιατι δ. Μιοιιαοιιε τιο Μο

τιαπσ , ίαιοτοτπ.

οοι πια:τοι·ιε Γοοιοε πιο , Ποιοι 86 οι: ιιιιοπι 1) 8οτιριιιιιοε ποροττιτιιο ιτατοτιιιτατι τω: Γα

Ι τιιοπι αιιιιατοπι τισιιτο!οατιστο ρσίιπιστιοπι

ατποιοδι:οτοτιο αιιοτίιο. νοτο οτιιττι τιιοτιοε το

οοοπι τιιιιοαε , 86 απιριοιτοτιε οατιτατιε οιτιιε ,

οοατιινιε σπιπια ατι το "Με ατι ραττοπι ατοοο

ιιιιιιτιιτοτοττι Γοιιττι τιιοτιιιιιτπο τοιοτοπτοτ.

Το οιιιπι οαοι-α ιιιι ιιοτιστοττι οπιπιοττι οτ, οοι

οοπι Γατιδιιιιιπιιε τποτιιιοε 86 ιοΒιιιοτ πω

ττιαιιι , το οιιοπι ιιιοοπιτο, οτ τιοιιοτ , νοιο
τι ατι ι·ισιιτοττι τοιοττ σπιτιια. δοτι απο το αιι

ιιατο τισίιτσ οιοι.οοο πισπαιιοτιο. ι

Μοπιιπιιιι, ρατοτ ορτιπιο, οοσ ιπ Παω ,

οοατιτο οοπι τισιοτο πιοσ ιπνοτιοτιτποπστια

τιε ρτσιιιτο , ιαττιοιιο τιιιι ατιιιτταπιοτ τοτιτιι

τατ ιιττοται. Ρσιτπιστιοττι το οτοττιιτατοπι ροτε

ιατστοτποοο οστιιιιισ ιπιροτατοτοτιι νιίιτατο

ιπιιιτοιτποετ ,οτρστο Βοποί·ιοοττι 86 τοιιοιοπιο

πσιιτατ ρτστοθτοτοτπ , τα οοοτι ριοταοοο ιπτ

ροτιαιια ρτινιιο,οια ατι πιοπαΡτοτιιιτπ ιατα το

ιι:ατιτοτ , οιιοποπιοοο νιιοτιι οιι , οτ ιπ νιοιπο

ροίιτοπι ατιιτοπιοε οκ τιοιιιτο τισιι:το οτιτοτ

διοτι , 86 οσπίιτπιατιστιοττι απτιοοστοπι ρτινι

ιοΒιοτοπι οιτροτιτοτι. 1ιοττατιω ιταοοο ιτο

τ1ιτροτοτωοτ , ιιστιιοοοο τπονοιιιτιιοο @τα

ιιοτι νοιιοττιοε ρτιστιιιοε ατι το Ιιττοτιε ποιττιε

ιτοτιοπι ποίιτοπι Γατιδτι Ματια, οοατιτα ιοι Ε ;ροτοιτττοτ. Μοτιο τα οιιοοοο ιιοπιιιοατποε

τιιοτιστοπι νιτστοπι Γοιιτοτισ οτ , οοατιτα ιππ

τιιιοπι οσρια. Νστι ρστοιττιοε οπο Ποιοι πιο

απιροτατο οπιτιια , οτπποπιοοο αιιίιοτοοτο

ροτοιοτιτιαπι , πο πιαιστα Γοαπτιαια Γοοοοι·οτι

τοτ. @οποιοι ροτπιιίιττιοε τοτε ι:τατοττιιτατι

οσπιροποπτια ιτι αιιΓοπτια τισιττα , οοια πιο

ταπιοιιαπι Βταοιιισ ποίιτσ οοπιιτιοπτοτ ιππι

τιπιοτ. Ετ ποπο ρατι τατιστιο οοττιπιιττιττιοε°,

οτ Γοοτοτιοε οσπνοτιιατ Πισπνιιιιτιι. ιο οπιττι

ικα ρατοττι οτ οσπιτατιτ , 88 α οτανιτατο τοιι

ατοτπιτατι τοα:, ρτιστοπι Γατιτίτι ]σιιαππιε

το νιτιοοα ιπιτατιτοτ α ποοιο οιτιοοτο,οτ Γοτιρ

τοταε τπσπαιι:οτιι ίοι ,ι οοαε αροτι ρτιοτοτπ
·ίατιτίιι Ματτιιιατ οιΤο αιιιονοτατ , οι τοτιειι ιο

ιιοαττιοι. Μοπιιπιιιι αοτοτπ , ρατοτ , πω απο

τσιπ οοτπ τποτπστατο ρτιστο Μοτιο , ιριοτπ

οοο τοιιαπιοπτοπι ι:οπτιατιοπιε πισπαιι·οτιι

αροτι το οπο τοΓρστιτιιίιο , οοστι τοπο νιτιοτο

ιιοοοινιπιοε. νσιοτποε ιταοοο οτ ιιοτιο οι

τοτττιτατ πια οιοτιοο τιιστιοατ, ο πιο Γοτιρτιι

ι

θ.



:τη ΑΜΒιιεεπι εΑΜΑποσπιτπεπε τ...

ταποιπ παπα, Ρπιει·ι ιπεππεπατο τειιιιετε , οτ Α τετεπισε , οσια ιπεπαειιε Γ:ιεετάετε ιπτιιοε

ΡεΠιτ ιστα πιεπιιιιετιι ιοι τοετι. δειτε επιππι

εοΡιιπιιε , απ ιΡίι Ρτιοτιιπιιοσανετιε ΡπιεεεΡ..

τσιπ εε πεοετιε ΒεπεπιεπΓε ποιτποππ. βετο

ιπεπεια πετ , Ρατετ , ιταττοτπι πει,τπετσιπ Ρω

ειιιοε. ναιε ιπ.Ι)επιιτιο. Βεπεπιαε.· ν. Μπα

.9εΡτοπιοτια.

 

τ Ρ ι ε τ ο τ. Α Χ.

ατι ΡαοΙσιπ νωωσω,

Ο:μπει... αεί/Μπι τσ|ἰἔἰυιι:υι#›εἄαωὶύισ:.

Μιεπειιοε ίαπτιτατ Ωαιπαιτιοιεπιια Ει·ειπι

Ρτιετ , νεπεται:ιιι ιταττιποιττε Π. Ραο

ιε νεπεπιε , ιαιοτειπι.

δετιΡίιιπισε τιιΙεότιιιιιιια πειιιε ιτατετιιιτα

τι τοτε ιιοΡεττιττιε , επαπτετ , στ ιπιοπότοππ

οτι α Ρατνιτατε πειι;τα οποιοι εκεοοι ειμα

τετιε , νιεεΓοοε πειιταα πιο ιο Ραπτιτιοα οπ

Ριετε , πεοοε απιειΒιιπστ εισιτ:εππ εατιτατεππ

τοαιπ Με ιπ Ραττε,πεισιτ εβΓεεστοπαππ. Και

ποιοιε εε τυα ιο πω Ριετατε ΡετΓοαΓσπι εΙτ.

()ετπια· επιιιπ Ρτείεδτε οοατπι πιο οσαπιτοππ

οιιε (οποιο επππι ιπειταΙι Γοιποα άει,τιτοτι ,

τετ , ίεΙο το ιοΡετιι;ιτε ]αεεεε , 86 Αποτε:ι

ιπιιε Ρτο-τειίτε , οσι ταιπεπ αιι.πετ ποπ νε

πιτ. @σαι πετ παεετε ειππιπε τεποιπποε,

πε τιεετετα δέ Ιτατοτα ποίττα νιτιεατπιστ ποιο.

μπε. Μιίεταπτιοα ατι εοιπ Βεππατιισππ,οσεππ

Πιο οτ επ Ιιττετιε ιΡίιστ ΡεπεεΡιιποα , ωτει.

Ρετε πειοιτ.· Νειειπποε οσα πατιεπε, πιο οοεει

Ροταπιοα , οι οτπιοΓοοειπτεππΡεπαπτια αεει.

ιιετε ΡετοιΠε. Οτατ ποε Βετπαττιοα, οτ εστπ

ιπ αιιοσε Ραττιοιπ ιιιαποππ πιεπαίιεπιε ιεεεε

ιποε. νεποπο το ιιαπε τιοι εοπαιπ , Ρατετ , αιι

Β ιιιππε , άοιπππειιε ιΠιοε Ραει ίαιστιοοε Ρτείἶ

Ριειαε: ποπ Ροτατποτ ιπ πτιεπαιτετιο Γαπότι

Ματτιιια-εοΙιεεαπτισιπ , οοια οι αιι τσιπαιπ

πιεπαιτετιι ι·ιεπετ. Πα επιππ ιΠε ιπτειπΡεταπε

οι , ιτε ΓεΙοτσε , οτ Ροτεπισε , ο οσοι το τε
. ο τ - . ε -

ιιειεπο ΓσΡετειι:, ειπε εοπτοτοετιιιε νιοΙαπ

ιιοππ τ ταειεε το ταιπεπ ίεει.εοππ τ.ιαταιπ τι

τι τιινιιιιτοε ιαΡιεπτιαπι. Ρτατ τεα οι πιεπαι

τετιε Μεπτιε-ετοεοιο , οσ:ετιαιπ ιτατοετα-

τποε ατι τετ-ετππατιεπεπι ππεπαιιεπιι ιΡίισε

Ρεπτιπεπτια, οσα: α Ρτιεπε ιΡΓε ασάινιπποε
Ρεπιτοε πεοιιοι, ιΡίοιποοε πεπτιαπίιιιιε Γεισππι.

σα ιπ τε τιοΙσιπποε ΡΙοπιιποπι. .οι εοππ

ΜΗΝ: μια” Ψ"2 πωπω" Μ” ΦΙι8ι8 > Π9Π Ο Γετιεἰπιστ αι” τε οοοοοε , ωτω , αιιπποπεπ

ιπιΓετετι, ποπ ιπάειετε νιεεπι πειι:παιπ,οιιια

νετε ππαοπιε 86 πποιείτιε εοτιε οοετιιιιε Ρτε

ιπιπποτ , εεοιτατιοπιισοε ιποοιετιε Ρετστεε

ππστ. νοεατι εεεε Τοπισε α ι)οπιιπε , οτ εε!

_ Ια ιο απιαστο Γετιεπτετ , Ιιοπσππτ ποε οι πα

νειπ τιιτιοαπποε ,οοι ιο ιισιπιιι86 αιήεδτε εοε

τοτοιο τεττεπαποππι , ιπιιπιιατοιποοε εεειτα

τιεπσιπ ετεπε νοιοταπποπ , πεοοε επ:σιοτ αει

επΙοιπ αττοΙΙετε Ροιισπισε , Ρπειιι ιπί·εΙιει ε

πετε. (ΪοπιΡατετιε , Ρατετ οΡτιιπε ατοοε α

πιαπτιιιιππε , ιπιιπιπιτατιπειτπω , Γειε , αε Ρετ

τα ιιοιιιετεε τοσα πειι:πτε ίατειπαε Γοιήιειε ,

τισιπ.Επαττεππ ΟτΙαπεισοι,οτ επ ιιττετιτ ίσια ιπ

τεΙΙιεεε,Ρτιεπ.9. ΜΜΜ απει:ιε ΡΡίιο!ατατι

τω ποιο: ιπτισιοετε ιΙΙι πεοοαοοαιπ αεοοιε

νιιπιοε , πε εοπττα Ιτατστα ποιττα ταεετεπποε.

Εσιπ ι-ταττετ οι ποιοι Ρετιετοπτ, ι Ριεοσε ιοε

ιεεατι Ρείτοιανιτ ι ιταοοε νοτια ιιΙισε αεοοιε

νιπποε. ΡΙοτα οσε Γετιιοετεπτοτ εεεοττεισαπτ,

Γετι ιπ αιιστι ιπαειε τσιπΡοε επι πειετναιιτια Ρο- ο

τανιππσε. Νεο ιιεΐοιτ αΡστι νετ, Ρατετ , οοι

το πεπιε οοει·επετοπ , αε τιιεετετ νιίιτατιεπεπι

πειτταππ αΡσει νετ ΡΙοε ειεττιππεπτι οοαπι ε

ππεισππεπτιεοπτοιιΠε. Νεπ ταιπεπ τπιταπιστ,

πείττοιποοε εποε ιενατε εεπτεπτιια. Ετ εεπ- Β πω, Γ,τἱ86οτἱ ΟΠΗοωε Πα]υ,(10,ω ΡΦωο ,

τεπτιαε οπο. Ατοσε ιιτ ατι ΓΡεειαΙια νεπιαιποε,

απο ποεπσΡεττιππε ?πατα ΟτΙαπτιστ εεπνετ- .

(σε , Ιιττεταίοσε α Ρι·ιετε παει Ματτιιικ τετ!

απο πεοιπΡΙετιατ εοπτιιιπειια , 86 τοτ,οιιιι

απιιπι ιπτιιεια αΡεττα Ρτατετεπιτεε. Εαε ατι τε

τπιττιτποε , ιιιτ νιειεαε οσαπτα ιΙΙε Ρατιεπ

το, οσαπιταοσε ππειιείτια πειττα αποτατοτ.

ΚειΡεποεπισε ει, Ιιττεταίοοε πιε ατιπεκαε

ιπιιττιιποα , Ρετ τε τσι τειιάεπι:ιαε. Αιιπποπε

τοοοεοοε , Ρατετ , Π;ατε ιπττα τεττπιπετ ίσοι, '

πεοοε Ρταειατοππ ίσο-πι πιιιοΓεε Ρπενεεαπε

Ιιττεπιτ , οσια πενετα οι οΙττα Ρ_αιΪοτι ποπ ιο

τοστ , πε ,οΙετιετιιτ ιο ίσα ιπιιΡιεπτια. Ηττε

ταε ιτειπ Πιεπνίιι αεεεΡιπιστ,οοιοοιι πειιε τι:

ιΙΙιε οιττα πεπποπατι αΡεττε εεπτειι:ατοτ. Βεβ

ετιιαιιποε τη , ιιετταπτεε αει ΡετΓενεταπτιαπι,

ο οσα Ρι·ει:εθ:ειι ιΠε τιιιι:ετιατ , πποιτοππ πιε

Γεττοε τειιποιιιτοτ Ρτιετ ιΡΓε, πιεπαιτεπιστπ- _

οσε ΡετειΡἰετ ιοιΡιτιταΙιεσε τιετπιιπεπτοππ.

Ηεπταπε ιιιοιπ το οοοοοε , Ρατετ, 86 Μπα

Ρτειπιιιιοπιιιοε τεΙενα,οσοτι πετ οσεοοε τα

εετε ίτιιτιειπσε. Ι..ιττεταε α Ρπιοτειαο&ι ιε

ιιαππιε σε παπα ΡετεεΡεταιποε , οοιισσε ε

πω: οτ το Ματτιιιαιπ ππειιαειοιππ Ρετιπιτ

ΡπαιεειΡσε οοαπάε Ρτε νοΙοπτατε οοιίοοε ίσα,
ποπ ιεεσπάσπι τατιοι.ιε πετιπαιπ ιιετι εοΡιτ.ν

Τειτιε οι Πεσε , οσια πιιιιΙ α πειιιε το πιο

πέτα ιπτεπτιεπε οειισππι πι. Εκ ιπιιτππιτατε

86 ιεπεπαπτια ΓεεΡε πποΙτσιποοε Ρεεεαπποε,

πιαια εεττε νεΙοπτατε ποιποοαππι. $ετι ττιΙιεε

πια. Ηιετεπγιπιοε Β·ατετ ππαΙε νε:πατστ, ιτα

οτ το ιΙΙιοε ωστε 86 νιτα τισιιιτεπποε. (Σεπτ

ιπεπι:ια ιΠοιπ , οοιειιιιποε , ποια ιιιιοτσιποοε

εειπππσπισιπ Ρτεειοσε. Νεοοε ιΠοιπ ιπειιο,

Ε νετοιπ 86 ππειΡιὶιπι οοοοοε , στ ποιο Πεπο

ποε νιττοτειπ :τιποτα Τσίι:ιπειιιιι. ναι:: ιπ

Βειπιπιε , αππιαπτιΠιππε Ρατει. Βοιωτια,

ει: πειιτπε τπεπαιτεπιε νι. πεπαε οετοιω.

Ι.αοτεπιτιστο ποίιτσιπ ει: Μετιιειε τσιπ νιτιε

το , εεπίεΙατε εκ ππε.

απ

α

ΒΡΙΣ

τ



ή _ - -77 η _ .ἡ Π Δ ήά---=-μή-.-"-....'.*ΜΤ__

τι: η ο σετιεττοτΑιιοΜτιω.τνττ.__ τω'

4 τ Π · · Ατοτιγιιιοτ Πειτε: πιει:: ττιΠτττι:ιτιιτ 8::ινἰτε: ,

- 86 ο:: ΠΜ:: νται τετιιροτ:ιΙτ τιιο:Παι Ποστ άτι

 

ιετ>ιετοι.Α Χι.

:το ΡειτιΙιιτιι νετιετΜιιι.

Ρ!ω·ϋω· τοπμε:έωτ έ: χτὶστι: Σ. Μπτύπ.

Βετο: Άι.ιτιο:οΠοε Μπότα: (Βιττι:ιΙ:ιιιΙειι Πε

Ετσττιἰ μια , νετιετοΗΠ Ποτά Π. Ροτ».

Ιο νστιε:ἰο, Πιιοτετο.

Ρ0ίττ1τ1:1ττι ΐ:::Π:ιΓε:σοιοτ Ρτἱοτε5 Ιἰττετ:ιε τ

α::::εριτιιιιε Μ:ιε Μεινε: :ιοετἱττιοτιἰοε ::οτιττει

Ρτἰοτετιι Πίτιθ:ι Μειτττιι:ε, :μισά ιιιτιιΙ Ποτε ε::

Με :μια ::οτιίτιτοιτιιοε :τι ΠιοτιιοτιειΠει·ιο Γε:

νεται· , Μιττιο μ:: οτιιτιετ ιττιιοτετιι: :Μιά

σοοΠιτιιστιιιιοε. αυτιά φτάσω ιιοτι τω:: Β

::τε:ιΜιοτ , σοτιΠὸε:οτιτεε νετιστειτὶοτιἰ το::

Μο:: τοττα ο οσοι: σωστο :!εΙσε:ιτ:ιττι , ιιτ σε

απο τι οτἱοτε ιοί-ο :Μοτο ο ::οτιιτειιτιι. Μυτι

:1:: ιιιτιστσε , Π::ιιτ 86 τρίο οπο: το Ποτ :το πιο:

Πττετιε , στοα: ει:ὶ τε τιιιΠτιιιιε , :ιττοειιιιτε: ειτ

τιτοτι:ειτ τιοΒἱε.νοΙιτττιτιε τιιιτιετι ιιτ οιιἱ:ὶ (στο

::ιτ:ι Πισ:ἰτ τιοΒιε τιονετἱτ Πττιτσ:τιιτειε τω. ,

ἱτιΠΠοτοιιε νεΙιεττιετιτΜε , Π :το τιε€ΠΒἱ :τοι

:τια:Ινεττε:ίτ. ΙτιΠιοε: σε Μ τιοτἰτἰειτιι :οτι

νετιτιιε :ιενετιι:ε οττε::Μιτιιοε, τισ μια ιοΓε

ἱ ιιοτ:ιιιτι:ιτιι οοίΠτ οοτετι:ιετε , τιτ:ιιΙ'ε Π στι

ἐστι: ττοιιΤ8:εΙΤοε, :Πίσω ροίΠτ :κι τσ. Σε::

Βἰτιιτ εεε:: :στο Μοτο α:ινε:Γιιτ ἰΠιιιιι :ιοί

::τιιιι ο:ιττεττιο τΜιιτττι ττιΓοιεΓ::στε τιιιιΙτοττι ,

τισ:ιοε τω:: τι! ωμή , εοΐ:1ιιε ει: τοιινστιττι

Πιο :ΠΠ ιΠοιτι αΙΙοτιιτ:ιτιτοτ ο:ιιοΐε ιτιίε:ίτοτι ,

ΒιοιιγΠοττι Πάσιο:: στου:: Αιιτοτιιτιιιι. Η

:ιο:ιοτι ἀεὸετοτἰε Πτ οτιιιιιοὸνεττἰε. Μπι ιιτ

:::σ:Μιτιοτ Μ:Μ::ιτ οσε πιειΙιειιοιΙΙτιμ οποτε”

δ6ιτι:111ι€ΕΗΠ1 ἱτιεετιἱοιιι , τι:: Παρε:Βο 'ποσοτ

::ιτειε 5 Ποστ τι:: σο. ::τε:!εττιοε ειάττιοτιστιτοτ:ι

νἰταε 86 :ΠΙιοετιτιο το: , :ΠΠ , οτ Με πω: ,

τιοτι οτιτετετιτ ΜοΙτοιτι , Π νει οτιιιτιι του. τιτα

τετττετ ει: Με. Α:Ι:Πτοι· Μοτο ροετο Πενσο

τΜο :κοιτα Ιι:ιοττιιττι :εΙἰΒἰοτιἰε , ΜΜΜ ::οτι

τω ί·-::ιττιιιτι νοΙτιιιττιτσιτι. Ηο:: Π εοιιΓστιΠι

::ετ τιοοιε. Οτ:ιτε ΠοτιιΜιιττι , τι: 8: ΠΜ:: δ(

ιιοΠτι τιιὶΓε:σ:ιΠιιτ. δώστε ιιοΡ::ο ο!τ-σάιτ Εσιτ

τετιτιοτιο :ιοΡττοιτι :ὶε ΜΜΜ: , ΡτοιιστΓειτοι ,

Βειτο:ιτι1ττι , Ι.σοιιτι::1ιιττι ]ιιΡάτιΜουττι , 86 το

Ποσο: τιοΠ:ἰ Πιι:Ποίοε. ναι:: Μ Ποτιιιιιο.

Ηο:ετιτι:: ει: τιοίττο πιοτιειίτσι·ιο τι”. ΙιοΠι

ΟέτοΒτἱε.

 

ΕΡΙΣΤΟΙ.Α ΧΙΙ.

:το ΜΜΜ νετιετἱιιιιι.

8'Ιέκοΐσετ τουτου: χ2ι7]ΐωΙ ἄἰετσητπὶ βτσ6

!ῖἰ.ι° /;ύμ

Κατα· ΑττιοτοΠοε Γειιιδι:ειτ (::ιττι:ιΙ:ιιιιετιΠ:

Ε:ετιιἰ Ρ:ιοτ , νστιετοοἰΠ Ποτά τιοΠττο

ΡειοΙο νετιετιο :ιοΒοτἰ Πιιιότἱ Μττωιειο ά::

Μοτἰειτιο , ΠιΙοτεττι το ΠοτιιΜο , 86 Μπότα: σο.

πω: ειδε:ίτιιττι. Φ"

Ι..ιιΒιιοτεττι τω:: :ὶἱιεέτἱοτιτ τιιιτιτΜτιι :ιίΐστο,

ιιτ Πε Ρετ οττιτιἰει Ρο:τἱ::εΡε τιοΙοτιε ιιοΠ::ἱ.

(ΣτΠ ετιΜι ττι:η;Μ:1ιιοτιι ότι: :ιοε:Μτιι τιιοετο

τεττι τιιειιιιι , ::ι.ιιιιε ιτι Με τιοτι ιιιστετιτσιτι

τουτο σι:ιίτιιτιτ οσιισνοΙετιτΜε 86 ::ατιτ:ιττε Μ

όι::Μ , ιιτ νε! ΠοΙει ττιετιιοτιο τε::τεεττ Ηίε:ο

ιιγτιιιιε άι!ε&ιΙΠιιιιτε εστττι::τιοε πισω :Π8τιει

τἱοτιἰέ τοπ ΠΠιιε τω:: Ποτε τσττΜ Πετττιε τιο:ίττε

ιιιἰἔτονἱτ το Ποττιὶτιιιτιι. Ποιο, Π οι:: :ΠΠετε,

Μιιτιο :μια ττιοΙτοττι :ΜΜΜ , Μεσοι (τοκ-ιιτ:

ττιεο.ιιι ,· :τοι :Μισο Πιο 86 ττιειι:ιτιιο :τοο Μί

τειιτ:ιοει: οτἰιιιτοτἰο Πιτιι τερετιτε οΙσΠιτοττιε τ

Πειτε: ει·τιτ 8στιετε , ειΠ_:~&ιτ ΠΜ: , ΓοΙΙἰεἱτω

οΜε ρεττετ. Με ιιιιΓετιιττι , Μ οιιο ροΠ Με::

ΙιοττιΜε ιιετιοἰεἴετιιιιτ @ιιτ σοιιΠΠοτιι Πάε

ΙΗΠτιιοτιι :ιεΠιτιιτο οιιιιιἰ Ι'1ι.Η.71:1τΜ ορο Πτ88σ

τετ ιατιι ε @ιο Ι:ιοο:εε ροττειοιτ τιοίττοε ε

αυτ: ρετττοΙει ρτοοο!Πιοττε Κενετσοετιιτ Με

ιιτ Ρειττετιι, :ΠΠοεοτιτ οτ Π·:ιττετιι , τιτΠε&οπι

Γο·:Ρ:: οπο: ειΠιιιιιετιε. νιμω: Μ Μο :ΠΙΠ

::ιο Πιέτοττι Π: , τιοτι ιττιρτοοειιτιοε , ουτε Πο Β ΡΙιτιετ: τεειιΙ:ιτιε ΠιιτΠοτιι , ίτ-::ιτετιιιιε τυπο: ,

τεΙι:1οιιιιοε οτ Ριιετιιττι :το τσ οσ::ετΠτιιττι ἰιιΠ

Ρι::ετεε , 86 εκτιιιιιο:ιτεε : τι:: Πτιοἰτὶειιι τεΙτ

Βἰοτιἰ :τρωω ιοτΙ::::ιτσε , ρετττιιττετεε Γιιί-εἱτιιτ

Πτι ειιιτεττι , τιιηιτι τοοετεε. Ωοτινειιτιιττι ιτετιι

ττι:ιΙε τ:τι:ίτ:ιτι Μ Με οτι:: :κι ντθ:τ1τιι οσο::

:Π:ιτιοτιι τισττΜετιτ , ῖιΜιΙ τετοιο ί:1ρετεπε

εοιιὸἰτιιειιτι Μ ροΙττιετιτιε , νιιιιιιιι τετιιιιίΠ

τιιιιττι 86 ττιο:εἱὸιιτιι οτοριτιοτἱ ισιτιοαιιτιοιιε.

ΠΜ νοΙτιττιτιτ , Πτ:ττε:τιιτοε πιο ρετΠ:τιιτετιιτ

:ΠΠεετιτστ , 86 Ποιιἱὸεττι και επ:: ταυτιστε

τἱε , Μετσρἱτο οποτε τρίο , τετιιετὶιτιττι ορρο

Με , τι: οιιο:! σιττι:Ηετιτ :τοττα Γετνιτιιτιε Για

86 οτιιτιιιιττι ττιΓσοτονο:::ιτπιτ :ιΠτέτιιτιι. @Με

ἱΠο :το οοεὸἱετιτὶοττι ρτοιιἰοτ 2 @Με σο μα:

Ποτέ @Με Μτιοεστιτιο: τι ΕΙιισσοειτ Μ ΜΠε

οοοΙτε νὶτΒἱτισιιε ρο::ιοτ , :τοι ιτίτιτιε :το ει:Ιι:τ

Ιειτιοτιεττι οτιιττι:ιτ €τοτΜτιι τιοτι οιιιιΠτ. Ο οι::

ιιιΠεΙιεσπι , :Πισω ττιεττιιιε Ποτιιττιἱ :απο Βι.2ῶ

νἰτει· :στιο)ιτ·ι Α:: Ποστ μεσω: Πο:: 86 ΜΜΜ.

τοτἰοιιε ττιειειιτιροτειιι ;:ιτιοτι αυτι ιιεεείΓοτἰο -

:ιοι:ιΠο Πιττι :ι.σίτιτοτοτ , ωιτιοωφε :Μοτο

:ιιιοτιι ρτο οιστιττε τω”, τιοτι ροΠιιτιι τ:ιτιισιι

τιοτι :ιοΙστε: τιοτι Ποτε , τιοτι ει: Μττττιο τω.

:ἰσ ειτε ΓοΠιιτΜττει!ιετε. Νοτι στιἱτιι ί·-οττιττι-·

ΡειιΠιττι τυπο ρτα::στιτοτιι τεΒο!2::ιοίοοε Μ· 15:10 Πιρἱὸιιτιι Πο:τττιι:ιο τοσο , τιετιιιε σεττο πιοο

Πο τιιιιτιιιυτε εισΜτ1τ. δ:::ΜΠτ τιοΒἱ8 Ρτἱο:

ι :με ιιοτι ροΙΤε Μπα τε:·ττιττιιιττι Ποτ :Μετω

ττιττι οτιΡττιιετε ττιοιιοΠσ:ἰἰ ΠοοετΒοοε :τοπικ ,

ρετετιεττοιιε τε:τιιΜοτιι ο:οτο8:ι:ἱ Ποτ. Ετιττι

τεττι ρστττιἱττἰττιιιτ :ΠΠ::τετιοτιι τοτε. ιιτ Π1::ιειε

οι1ο:ὶ ειτοε:Π:σ ιο:ιτεονετιε. δειτοτ:ιτιιιιε ει:

σο::ι.ε νετισττιοἱἱεε ΠΠοε τιοΠτοε οτιιτιετ ΠττιτιΙ,

:ιιιοτιιτιι Ρτε:*ιτιοε σοτιιττισιιτιο.τι οτειοιιιτ. ΗΜ

: Η:: 6°στιιιιτ. Μινι. οφ!. ό· ΕΜ. Τοπ. Π!.

ε

ποσο. Νοτι τ:ιτιιστι :ιο:ιεο ι·ερτσΠετι:ιε:σ Μ

:Π::Μττι ΠοτιιΜι , τιε:ιοε σοιιττοάιοο Γεττιιοιιἰ

:Με σωστο. ΕτΠ Με:: ρει:νο Πιτιτ > ιιιτιιοτ:ι :τὰ

μι", :Ιοοε:: :μή ε:ιτριτ ιοί-ε πιο ::οτιτστ:ιτ 5

:Μπι τ:ιττιστι τοΙε:οτιττειττι ΠιτιιιιιιιΕΠτετ 5 τισ

:Με Πτιιιτ στου:: Πιο :ι:Π:ιτοττο οτιοιι:ιο:ιοι.τ

όσοι Πτ:ττετιιοιιι Πιοὸοιτἰτ τιιιι:ίΙτοιιι. Ποιο ποπ

οατἰετιιτ εΙσττιετιτἰΠὶιιιιιε οετε: πο: Γυρω :στο

Ρ



2.2.7 Αιππιτοτειι οΑΜΑτοιιτιεπειε Με
- ττιτι οιιιτιπι τοττο ποΓΠπιπε. Αο Ποπιάετπ οσο-Α οίΐο ποο ποΙΤιιπιιιε, ποο άιοΒοττιπε. Νοοιε των?

'νοττιιτπι15 ω Μοτο Βιοιοτπ ποίιτειπι , πτοπι- Ξ τοτοει , παει· οπτιτπο , οιιπΓιιτπιιε ιιτ ιπὶΓοτιι

τπιοιτιιτ ἱτιἰοιῖἰτατἰοιιε ποίϊτἱὶ, ποοιιο που τὶοπἰε επτα νἱίοεπι εκποπτιιιε , Ιοοοτιιπτεί

πιιττετ πω' ποιο :ιππιτἱΠὶιιιΙε ΗιιΕποιιε , Γοά οπο πιο Βτιινἰ οποτε ιιιν:ιτο όπιποτιε. ντάεε

οιτοιτ:ιτιιε οτ:ιτιοιιιοιιε ποίὶτἰε , ιτπποτειοιτ οοττο οιιτιπτο ίοΙ:ιτιο όοΠ:ιτιιτι ίἰιπιιε ιπιιτιπι ·

νεπτἰε 86 πιοτἰ , 86 πετ ττο.ποιιιΙΙιτειε πωπω, ' τοττο ιιτπιΓοτιτπιιε οτιιοπιιιπι, οιιπιπ ίιτπιιε το·

οτα , πειτοτ ιιτποπττΠιτπο, ιιτ Ποτπἰπιιε πω» και τω. Νο , οποίο , Πιοτττιπαε πιτιππιπ ,

νετ ιππττπιτειτοπι ποίττοτπ , 86 ποτίἱοοτο ιτπ- πετιιιε άοΓοτιιε του τποΙοίτιπππο οιιτπι·ιιτπ 8ο- π

_ ποττοδτιιπι ποίττιιιπ ὸἰ8πετιιτ, ποοἱΓοιιε πτι πιοτιτοε Γετοιπει. δοιπιιιεαπιπιιτο ποε επτα"νειιιτ ιπίττιιπποπτο. €οτπττιοπάτι ποτιιπδτἱ ειπι- ἀἱΙοδτἱοπἱε πτοίοοιιτιτπ , τιιιιιιιτιιπιοπε πτεο

τποπι,νἱνεπτἱίοιιο πιιΓοτιο.τπ πιο ποίττιε)οιιιοε τετ τποτιτο ποίττιι οσε τονο:ιε. Ι)επεε ἱά Μπο

οπιπεε τετοιο πτεεοιπιιο ΓιιΙιιτιιπιπε. πιω. τι πιο , ιιτ ποε τιποτε νοΙιε, τιιιοε ιιπἰοε άτ

·τππε :κι το πτοιτἰπιο ό.ο πτἰοτεΓιιπᾶἰΜοττπἱιο, Πειτε , ποτιιιο Γοποέτιιτοτπ οπτοπάοτο 86 ιπτιτ

Ιτττοτείοιιε ΠΠιιε επι νοε ιποΙιιΓ:ιε τπιπιπιιε , πιιτειτοπι. ΕΠ: ἰπ το πετ Πει ετο.τπιτπ ππἰπιιιε

οτ ειτπιιοτοε ποττιιπιε τοοοοἰτιιτοτπ. Απ ἱπ- Β νιοτοτ ιιππστιιιπ , πινιοιτοιιο Βοτπἱπιιε πιω

Τιππ οιιοτιιιο Πττετιιε τξοάιτπιιε,οιπειπτοπιπε- οοπειτιιε τιιοε , Η οειτἱτιιτιε ἱπ το τετνειιτ πο
ρ τππτἱιιπι όιππο οιιίτἱειτἱοπο νοτοοτιιτπ Μ· πιιπι , οιιππιίοιιο ποε πινω: εποε ὸἱΙἱεἰε.

Τοδττιπτοε. Ι·ΐτοττεπι ΟτΙτιπάιιπι πιιιοιιἱτ ποίτοιι Επτο το τεττο πεπΜοοε , ποσά πιει το Μοτο

ω τποπιιἰτοτἰιιτπ Μοπτιε-Ωτιιοιιττι ιιπτΙο να ΗΜ νιεεε ποττπἱΓει·ἰπιιιε ποΡττιιε , οΙΙοεοίοιιε

πετιιτ τπιττοτε , ΓοτἰπίἱπιιιΓοιιε πτἱοτι πιο πτ- ιππττπο 8ο πιτ :ιτΙιεόπιτπ Γειτοτπιιπι ,.οεΙοτιο

τοτε: , ειτπιιοπτεε ποσά πτιεοοπτει ποίττο του τιε οοοιιοἰτιιε οτιιιΓεπι τοτε ,τοπικ οοΓοΙνι πιο '

επειτα: οοπτεπιΓοτἰτ. 5ἱ πιο ττοτετπιτο.ε ΐιιοι·ιτ οτι ποοοΠιτοτε πιειτιιτἰιιε ποΓτιιιοε. δοάτο πτο

. πο πιο τεοπιιιτο, οιιοτι το οοπτιιππιοπι ποτε οοτ πετ νιίοετο. τπιίετιεοττιικ Πει “πιο , πε

Γενετετ , οιππεπι οιτοτοε ιιιιἐτοτἱτοτοτπ , πι- ποε άοΓοττοε νοΙιε πιο ιιοιιιτοτιοι (ξιιεοπιτπ

οπο εττοτειπ οίτοποοε Γιιιιτπ. πιο , πειτοτ , πο!;ιιε οποπι τοπ, Η τε οιιεπι μι: οοιιΙιε τπε- .

οιιο.τπ πο το τοππάοπι , οιιιιπτιιιιι Γποτοτπ. τιτο νιττε Γοπέτιτποπικοιιο οιΙιεππιιε , ΓοΓο

ΝεοοΠο πι, ιιτ πτο αποτο πιο όοίππέτἰ οπο· Ο Γιιοοιιοοτ , 86 το τοτπ τιοττοπτιιι ντιίτεςιιο ίο

τιπο Ϊτπττἱε ΓιιππΙο:ιε νιοοε. ντιΙε , πιί επτα Ητιιάιπο άοΓοτειτ Με ε· @πιο πο. (:|ιτιίτο...

ΔιποπτἰΙῖὶπιο , οΙοτΞΙΙιππε πιο δέ απποι ιτπἰε πΙιοτο ἴοτἱοἱε) τπτ π: οΠετιε οπο οοπί·ιτοπιπτ,

ποίττιε Εττιποποο Βιιτοο.το , Ι.οοπτιτάο ]πίτι- 86 οποιο οιιιττοποο ΓοΙτιτι:ι Γιιπτ. δοτιπίπιιιιε

πἰαπο , δ8 Εοιιτοπτἰο :ιο Μεοιοιε, οιιπι :κι πιω Γπποτιιιε πια οιΙοτίποπι πιο: πε πττοτε

το άινοττοπτ , οοιτ'ιιπι ττιιττιε πιιποιοοιε. Πο· Γειπ&ι Μιιττπι:ιε , Ιιττοτοίοιιο :το νοε πιο: τπτ

τεπτὶιε ει: ποΓττο τποπειΡτοτΙο ποπτιε Ο&ο- πω” , ιιτ ππιπιειάνεττοτοε ειιιιιτπ τιιπιπιιιε πο,

  

 

Με Πτι. ποᾶἰε ποτέ. · - πΙοπιιίοπο Γιιποτοιτε.νοτο,ιιτ ειιΠΙππι ίοτιπ

· ίἱπιπε , τιιτπιιιπι Ιοπτι Γπτππε , τιπἰ οοπτετπτιιτπ

Ε Ρ _Ι 5 Τ. Ο ι Α Χ Ι Ι Ι, ποίττππι τοτπ πεπο τοΙοτοτπιιε.νοΙππιιιε Μπα:

πιει ττειτοτπιτοε τποποειτ , 86 @τι νοτοοτιιπι

_ 7 ἰπΓοτζττιτἰοπο οτιίτιποτ. ΑοΙνοοτινιτ ει: Βοπο
τ ΡΜΒΑπ ΙΙ", ραπ Ηά",ηωσ #βαπ' , πώ πιο. ΑπειιΙτιππιπ. ιΠιιιπ , επι ποίττιιτ τοΗΒιοτ

με ὶωπσβτιιω [θέ απο Ι7:1/¦ση;|Δ· Μ" 1) πιε πιιοιτιιττι τιιΙτιππε , 86 πο οπο τοτπ τπι.ιΙτει

° Α",[ή"[Μ/Ε."Β τιοιιοοοτει πιάτο. Γιιπτ, πάοΙείοεπτοτππτοτοτ

νιιπι , οοπτιιππιοοπι , τοοοΙΙετπ , ποιοιιο Π

Κοτοτ Απιοτοπιιε, νοπετιιοἰΙἱ ποτά τποο τπιΙοιπ. (?οπτείτιιτο ΠΠ 86 πτωοιπο ιιιιοτοττ

ο Β. ΡειΠ0 νοϊιοτἰσ, ω0Ε0ΠΜ απο ποίτττι τ πο Μπι πιιπο τιιτιοπο ἰπττο πιο·

· Αοοοπἱτπιιε νικ τοπτιοτπ οπτειτειε άιιιΙιττε- πο(τοι·ιιιττι τπ:Ιππττοτ. Νοτη πτοτεέτο πει π.

τ” τΗΒπατιοπιε τοτε, πιιἰΒιιε οιιοτοτἱ5 πω: Γιιτεοπιιιε πάνετΓιιε ιππιππιπι 86 οοτιοτοτοπι

ττειε οιιτοπιιε Ιιττοτειε τπιπιτπο :κι το ποτνοπιβ “μη” , τα Μι” παη]τοπτ ωπκωδώ , @ω

το, πτεττοτ τιιιιιε. Μιτοτἱ Γιιπιιιε νοπεπιεπτετ, πΗςιτιο τοκοι τποπξωπι άςΡχ·ώπ:ηΓη8_ νία

800Π1 Μι α: 86 οι: Βοποπἰει οτοοτο Γοτἰπίοτἱ- ἱπ Ποτπιπο πατα. Εκ ποθ:το πιοπειίτοττο Εοπ- °

πιιιε. Ροίττεπιειε νοτο Ϊοτἱπίὶπιιιε , ίιππιποειπ- @τοπ Η_ ποπ_ Νονωηοη5_

° τεε οοἰτιιπι Ηἰοτοπγτπἱ ττοτττε ποΠ:τι , ιιτ

πιοείὶἱτἱο: ποίττα: το ποττἱοιπεπι θ.οοι·οπιιιε ,

ι:ιπιτπιο τετιάιτοε ιιτοἰττιιιπιιτ. Οτιιτπιιε ιιιιτοτπ

πι Ι)οτπιπο ]ιτειι, οτ πιο” επιππιπι ττειττιιπι Ε

ΠΟΠπο""Π τιιοτυΠιευτ 6Πο""Π ΡταήΒικ Οκτώ:: εεττ έα @τα σ;»βίιιττυπε βιο” πω»

:κι ΡιιιιΊιιττι νοπετιιιπι. -

 

ειιιεΤοτΑ των. 8

πο. ΡιιιιΙππι Κξεπετιιιιπ. ”

ε9ΠΉΡΟΠόα· Ω"φκ1Ψ·ω€ΠἰωτοιἱἔἰοῦΦω° [τσάι βεί ΗΕστων]υκλ Ρτὶυτἰ: ό'. ΜΜΜ

ναοΠτ > δ( (2Π&ιΦωο Πκπτω” ΗΕ ι μαζί* ωττείέΙσπευτ ἰ||ἰ τυπιυιΜέατ , είεείαΜηα:

Ρτοππεττο τοπιεπτοπτοπτιππι , Στου παπα: Μαρκ ΜΜΜ” έ” Ρ"”&" Τ"υψ4,Ξ_

απ6πβταιιτι ῇυπ το τοπ/πτέΐκ Β:: οπωτερικ ω!.

:πιο »Μπα ()οπτιεπτπιιε τιππιοτπ ἱπ πιιίοτ:ι- . ..

τἰοιιἱοιιε Ποπιιπι ιΙΙιιπι ιπνοπιίΐο ιπἰίετἰοοτ- Κατα τ5πιοτοπιιε ίοπέττε Ο:ιτποιόιιΙεπίιε

τἰἰειιπ , οιιιπε Γεπιποτ ίοΠιοίτο πετ οοπτι οποτε. Ετοτπἰ πτιοι·τ νεπετιιοιΙι π:ιττι τποο Π.

τ1ιι:οπνιτ πιει πΙειοειτο ιιιίτιτιειπι. δοοι.ιτιττιπιοπ ΡειιιΙο νεπετιο, ίιιΙπτεπι. τ



ω

πω:: Π. Απ:οπιιιε Βιππεπε ιιπ:ππι οπιπιπε.

ΑΙεει·π ει: ιιιε οιιι:τιπι Ηιε:οπ)·επι Γτιπνιίιιτπι

£ωπε ποίτει ριπ ιππιεπεπτιο:ιε ρ:οιετιπιτπ: , `

ποιου:: Γιιρετ Πιο ρ:πετ:ιριιο π:ΐε&π εοπίο

π:: ίτιιτιετ. Αιεε:π ποειιε πιοοιιεε ίπεεεπΓεε ,

τρωει ρε.τετε: απ:: ιπιροίιεπεπ ί:πτε:πιεπτι

:τα ποπ Ειπε τοΙετπιιιιε , τιιτιρεπτιι ειπε:

ρ:ιο:ιε πω: Μπετιιιπ , νιεπ:ιπτιιπι οποοιιε

ίεπιιιιιιιε ιιππιει·ιε ποπ Εε:επειι.ιπι πάιεεε:ι

πιιιε ιπ ιΠιε ρπ::ιΒιιε εοπτιπετεπε , οποσ!

ρπ&π ποπ Γετνπνει·ιπιιιε ειιιι τοτιεπε ρώτα

··ιππει , πε εε πω: πω: :πιο πω: ρ:επιε:ε- Β

ο πιω, 8επεειπ:πτι ροίτιιιππε, πο” ιΠπε ρε::

τεε νεΙιπιπε ι:ιτεΙΙι8ι. Ιπιιιρε:·πτιιιειεπε :ιε

8οτιπ ινπ8ππτιιεια , ()πτεε:ππι , νιεεπτιπι 86

Τπτνιιιπι :ποππίι:ε:ιο:ππι οτππιπο τ:πτΐεπτε

ποΙιε. Α8ιπιπε ει·πτιπε τιιιΙειΙΐιιιιπε πι ποε επ

:ιτπτι τοπ: , τρωει νιοεπι ποί::ππι ρι·οεε&ο

πιιΓε:πιιιΙεπι ιεπ ειοΙεε , 8: ππιππ:ιΠιπιππι ω.

τ:επι ωωπει:Πι ποοιε ι::ιπιπ:π:π πιο:εε ιτπ

ιπρετιιιΓειε , πε π ιπ ποτιιε πο:: ιρΓε ρπΠιιε

επεε , ιεπ εοπΓοιπ:ιε πε πτΓετίι:ειε ιπ ποε εποε

πιι:ποιιι ΒεπινοΙεπτιπ επιιπεπε , ιετπτε:ποιιε
τιιππι τιππεπιε 88 νεπε:ποιιιππι :Βιπετιιπι ποί

πιο π ε ι ει:: τ. Απ:: π τιι.ενιι. πιο

Βιππε π τοπ τιιΒιιπειοπε ιιοιιιε Ιιττε:πε :ετι- Α Ιπό;ιιτιπιπε :ιοί , ρπεε: , ίἱτιτιειπ επ:ιτπτιε

ρ:ιο:ιε Γππέτι Μπετιιιπ: εοττε&ιοπε::ι, Πιρα

ιιι ιιοπιιπιε 86 εοπεπιππειε παρε π::οεππτιπ

ιρίιπίτριε :ποππί:ετιπ:π ρ:ο ι-:πετιιπι οιιιετε

ίτιοεπιτπιιε ειοι , π: :ετιιπιππι Ιιποεεεπε πε

πιπε :ππε ποὶιιε ποΓεπτιιιιιε ,επ ειπε τεπιεεπ

:ιοε πιοεπε 8:: εοτιπ:ιιε ιπιρτοοοε :ειπε-ποπ

ροΙΤεπτ. νιτιιπιπε μπι ειιπε ετπνε:ιι πρι Ιιππε

86 τποιείτππι είΪε ρ:ονιπειππι ι επι :πιω π..

:ιππ 86 ιπάοπιπιιιΙε ιιοεπιιιιε οοτ. Εεεε επει

τιεπι οιιτιιιιιιτππε , π: εππι ίειΓειρετεε επτππι ,

επι:: τιι.ιεττι ἱπ ΐπειετπ :παω ποι;ιβε ριετιιε

ιπίιριεπτικ νε:οιε ππιτππάνεεεεεπε , εππι ποε

το πω:: ροΙΐε πει: ίπε:ιπτι ποπ ρπεποπε. Ατι-'

πω:: επι:: ειι:ππι , (πι: εοπτιιτιοπε τπ:πεπ ,

τι ιΙΙε ρπ:ετε νεΠε: πιοπιειε :πιει ΑΙιοτιπιπ

πει ποε ποε εε εειιειεπτιππι ρ:οτείι:πτπε εε,

απο ποε :ειπε ί:π&τι:οε π: ιΠιιπι ρτεπιεεεεε

ιπ:επιρετππτιπε Με , π :Πει ποπ οιιεεπιρε:π

:ετ , ρεπεΓεπτε πιο εοπιπιιππτι πρεπε Γπεποε.

Μεπιιπιίτι , ρπτετ , ιτπ Με π: τιιειιιιιιε. ο

' Πε νιεπ:ιο ιπιιιετιεπτιο ιπ πι:: ρπ::ιοπε,

πω:: τ1τιιτιεπι το πιιΙΙππι νε:ιετιιιι Βετο ρο

τιιἱΠε : ποε τππιεπ εοπεεΠιΙΤε :Πει , πο: πιι

ποιά ροΙΙιτ:ιεοε :Με ποπ ιπε:πιπι:πιιε , τω

τεο:τιπι , ·τιιο:τι:π π: Ποεπιπο ειιιοι·πιπ , δ£ Ο πιο Γεπιρε: ειπε ίε:ιεεπτιπε ειιιπιπε, πειπιπεπι

86 :Μο :ιπιππι ιπεοιπιπιτπεεπι , 8: πιοσιο

αεε:ππιπδπεε:π , νοτιε , ρ:εειΒιιΓεριε ρεσ

ίεειιειιε Πε , 8: εστι: ιιιιιιε επ:ιεπειε πιτιρΙεθ:ι

επιι:. δα! τε , ρπτε: ορειπιε , 8ε ιπ πω::

νιΓεε:ιοπε ριτι:ιτπππι άιΙιρεπειε , ρε: ποπ::

ειπε:: ιπιι€πεπι ριεεπειε ππετι:τιπι ο:π:ππε πε

οπε οοτείτπιππ: , πε ποε εππεο Γοιπτιο πω

επεσε , :πο οποοπε ππιτιΙιο τιει.ε:τοε νειιε.

δτ:ιπιπε τιιιιτιεπι ΓεπιΙεε ππποε :τι οπε:π ιι::

ιπίπιοτιι ί:ετεπόπ πιιππε :παταω $ετι πιε

πιεπτο , οιιΓεε:ο , οιιιάτιεπτοε Μπ:τιππε ,

επιιιε πιιρε:τι:τιε ππεπιιτιπ::ι εειειι:πνιτππε

ειππειινιε ι οι· :μπω πι, :εΓροπάε:ιτ πει

Ποπιιπππι εοπνε:ίπε τ Βοπιιπε , ιποιιιε , ο

· ' πειιιπε ροριιιο :πο Γτιπι πεεεΠ-π:ιπε, ποπ :ε

ειιΓο Ιπιιο:ε:π , Επι: νοιιιτιτπε τοπ. (Σιιιιιε :πιο

«τσιπ δενε:ιιε Επιριτιπε Γιιπνιεε: ει:ροπεπε,

ποππε , ιποπιτ , Με ρππειΠιεπιε νε:ιιιε :Πει

τιιεε:ε νιτιετπ: : Β:πνιε τιπἱτιεπι ει: , Βοεπιπε,

ρο2ππ πιιιιτιπε , 8: πω: ορτππόπ π: Γεπι :ε

πιιΠιο ροίι: Ιπποτε:π , ποπ τπ:πεπ επειΓεεπτε:π

εππίποοι· σε:πεεπι, πιππιπ εππ ειονοτι1ε ιιιι

ο ο ριειιο. δυο επιε ίιΖπιε φωτιά :με μπω :πι

Ιιτπιιο , 86 ρ:ο τιιο:ππι επίι:τιε πτιίι:ποο. ΕΠ:

ρι·τετε: εε ιΙΙιε πι ρπ::ιοιιε ιπίτιτπεπτιιι:π.

@ειπε πιιτεπι ιπτεΙΙιπππιπε ιΠπε πεειρε , ρα..

εεε. Νοξειτιιιοε ίο!ετε ιπίιιτπι νιεπ:ιοε , :πτε

:πω πω Αιρεε, πιτε:τιτπ ειτ:π. Το ιεποπε

πι ΤεππΓπΙριπιε ρπ:ειοιιε , νιεπ:ιπ:π π ιιοΒιε.

ιπίτιτπ:ιππ _ Πειτε πιιο :επιροτε απ:: , ιπτεΙ

ιι€πε , πο. τιπεπι :εεπ::ετε επι νοιππε ροΓ

(πι: , επιτ1τιεπιιιτιιιο8ετ:οπίιΙιοιπάιρξεπε , 8;

π: οποίειιπιππε τιεΙιποπεπεεε πιι&οτιεπτειιι

:Πει :ειπε πτει·ιοιιτππι. 8ππε τρωει τιππειιο: ιΙΙπ ε

πιοππίτε:ιπ ειτειριπε, επειεε ει: ρ:οπε νοΙεε.

Επ επεπεπ εππι τ:ε:ετιε ποε ίιιιηιειπιπε :Πει ,

. πιεπι , ο:πΜπε ειιΓειρι.ιιιε πε Γε τιεΓε:ε:εε , Β 8: Γποιεέτπ τιεεε:πιπιπε. (Ξεεε:πιπ Η ποιετπ:

ροτιπε εο::ε&ιοπι επ :είεενπτι πιπιπε:ιε , πι

πι! :εππωω , 86 τε τ:οπΐοιπτι ρε: οπιπιτι επ

ριπιπε. Ιπτε8επειι εππιεπ ροτείτπτεπι παρω

πιιδιοτιεπτετπ ειιιι τιπ.τππε πι πετωπ πάτω

δππε :τρωει Π. Απ:οπιπτπ πιιΓε:ιε πό ποε ,

86 φτωππω ει: επιιιιε :πετιιππι ιπτε: ρ:ιο

:επι 8ε ιΙ!ππι τε ιπ:ε:ροπε:ε νοΙπε:ιε , ποπ

ι:πρ:οοπτππε τριιτιεπι εοπίιιιππι :παπι , επιτ

ίπε επιπι ιιιίτπε είε ριιτπτιιιιε :εππιεπ :τι πο

°νε:ιε , ρ:ιτει· , πάνεπτππι απο πο ποε , ιο!

ιιειττιτιιιιετπ πε ιιιοΙεΙτιππι πεεππιπιπίΤε πο

Με : ιτπ τι: ρεπε επετιεπτ νινε:ε. Ι.ι:τε:πε ε

επιπι πιιιπιιιε Νότο: ππποτππι8ε εεάε:ε πεί- Ε πιπι πετιιιιε ίιιοΓετιρ:πε πιπτιπ ::πτ:π:π επιπ

ειιιε Γεπε&πτι: ειπε νοΙτιπεπε τοπ. Νοιι ιτποπε

ρπ:ει· , π ποε τιιιιριε , ποοιε ίιιΒάπεε:ε πεπτι

Ιιτιεπ 811001; Μ! ποε 8ε νοειε ρετρεεπιε 88

ππιτι!ιο ΙιτιειιΠιτπο ρ:οΓετ1πε:ε. νιειεε εεττ::

:Ιτιππειειπ ππει.ι.ίτιιε πτειιτππιίοπε νετΓετιιπτ,

παρε οπιπι ει: ρπτεε τιεΓοΙπει ίιπιπε. Το π

τε ίιιοττπιιπε , επι ίε:πιε τω: ιππιειπιπτ , τιπο

ππεπ ιππι εππιπε , 8: επιπε ιπιριο:επιπε ποιο

εοι·ιππι ποπ ιιποεπιπε. Αιιίιτ πιι:επι π ριιΠιτπο

εοπιε πιο , π: ποε άεΓε:ε:ε ρπτιπτιε , επιπε

- 8: τιιτ:π πιει·ιεπ :ενω 8: τιιιι€ιε.

ζει. παπι. ά· Με». ειπε!. επεσε. Τοπ. ΙΙΙ.

ειπε Γεπιο:ιι::ι , επ ετιπιιππ ρτιοτιε εοπτιπεπ

εεε , ποπ: πιο: οπιπιπο ποπ ίεεεπτιπ, 8: πω::

ποε εε νιιιτιιεπ:π ποπ Με νειι.επιεπεε: :πιτπ

:ππ:. Ι.ιεεε:τιε ρεπετε:επ ρ:ινπεπε τιιιο:ι.ιιιι‹ιππι

πρε:τε ρι·οτεΠ:ππειτι:π ,Γε ιΠιπε ιπΓοιεπτιπ:π

8: ιπεοπιτππτιππι :ειτε πΙε:π ποπ ροΙΤε , π::

πιίι εππτπ:ε ρ:ονιτιεππιπε :επιετιιο Γπιπεπτι ,

οπιπεε ειιοππίτε:ιππι πιω τιεΐε:τιιτοε. Νιιιιι

ιΠιι:π ιετνπ:εοιτ Με :μια ρ::εεεριπιπε , ποπ

Ηπ::ιοπε πωπω: ιπιιιιΡτι·π:ι,τιποτι ρτιπιπ:π

ίτπ:ιιιτππε , ει: ρεοππιιε ρεπείειτο:τιπι ποπ τε

:τι



4.3: @ί

Α Μ οτι ο πιτ οπιιΜτΑιμοποι οποτε

Ρ

Επι τοοπτπτι : ο ποπ Γπτἱεποτι οτοοιτοτιπιιε, Α πιπο τοπιπππιπ. Βετο ποποπιάνοττϊττοτυποπ.;

Ρτπ:τοτουπτπ υπἰ ]οπππτιἱ. Ρτιστοπι ουοτἱυἱο

ποιο: οἰνιτπτοιτι , νἰπυτπ ιπ ιιΓυε πειτι·υπι ποπ

οπιι , πυτποπτυπι 8ο πεππ οΙππι πο&υ προτ

ι:πή. Αὸὶτυπ οποε οΒπτυοποοε οτικοιριτπυπ

ἱοὶοἱτοο ποπ οππ:τυι , ιιτ Ροιπτ ποοπι:πιε , 8ο

ουτε νοπο πο&υ πΓροττπτο , οι οιιοε νοπτ Με

ρυιποοε πάοΙοίοοπτοε ιπττοι:τυοοι:ο. Αόο!οβ

οοπτοπι ιΠυπι ουοπι πο υΙττπ. τποτιππούτιπι

ιυοτοι:π πποτοτ 3 Ρτ:τίοπτπιπε Πάσιο , το Ωω·

το: 8ο ρΙοοππο ποπ:το ἰπτοτἀἰιιἱτπυε , οι·οπτο

ίοουτπ οπο. Αυουπιπυτπ ἰΗπτπ ππτἰουυττι

ι:Ιοόοουε τουτο τονοοπίΐο , 8ο ιππυάτιπ πιο [Με

πυπτουε ποπ ίοτοποπ ροτροττπίΤο ΓοοΙοτπ, πιτ-ι

ουο το ίοΙυτπ τπτοποοτο , υ: οοουπιπε υποο

ουτπουο οοΙΙιοπτ , ποο!ο&π οπιπἰπο Μ πιο

ποσοι ουι·π. @πιο οπιπιπ 8: π:τιρειε πιω.

Η ποπιποπνοτυιπ ποΒὶε 8ο οτο τρίο Απτοπτυπ

τοτυπο. Επ , υτ πιο , -ουοπἰπτπ πίοπιοτιουε

8ο Γππιοττπυ: Γτπττπιυε (υπο ιπιποπτπ , νοτιο

τποπτἱ ποπ ἱπἀΞ8ππτἱοπο οοποιτπνοτυπο , 88

Ιουτπτπυε :πιο το ἰἀοἰτοο ποπ πιο οπιοπάπ

ι:π , ουΕπ ἱΙΙο ποπ οποοιπτ πιοπἰτἰε ειπε , μα·

ι:π ουοι! π ΡπποιΡιο ΠΠ Ρτοιτοππτυπ ω. Ι.ἰοοι:

ἰΠο ΒΙοτιοτυτ ιπιρυοοπτοτ , ί-ο πυᾶοτἱοπτο τυπ

π·οτυτπ πιο πιοοτο , 8ο πιω ουτπτο ποπιἰποπι,

ουιπ το ππποπο ππυτοτοπι Γοπτοπτιπε ω. @υπο

τοε ουοπἱπτπ ἰππιτπἰπτπ ἰπυτἱτ πιιοοτἱτπτι τυπο

ιπάιοπιυε τοΙοτπ:π οι π ποπἰε. δοίτπυε οπιπι

ιΠυπι προττο τποπτἰτἰ , οιιἰ το οι ΓοοΙοτιε

οοππ:ιυτπ , ιτππιο 86 τ-πυτοτοτπ οιοοτο ποπ

οτυποΓοἱτ. Απ νοτο πΡοττἱυε ροτυπ οπο μα·

πιππιο ποτπτἱ , ουππι ουοο ΙἱττοτπεπποΒΞε

τοπ: ππέοτιιιτπτι 8ο άοπιπο Απτοπἰο @απο

προτιτο Ρτπ:ΐυιππι: 2 δ£ Ποπ οιιουΓοτ , ουππι

π ΠΠ οτοποπόυπι οι: Ρτεοτοτἰτἰε_ ποιοιοπο

τπυτ. Νοε ιτπουο πανι ποτποάυτπ , υ: οοι·

πἱε , ιιοοοίποπτο οοππτιέδ:ἰ , πο τποππποτιυιπ

πιιτὶουἱτποο τρίπ Γυπ νοποτπΒιΙο Ροπἱτυε οπτ

τυπτ , οπυτο ρτοπιιοοτο 8ο τππτυτο ρτονἰποτο

Β

Ο

επι πω. πιο πι Βοπππο , οπο: πιππποπι-
πιο , 8ο πο: Ετπττιιττι ποσπτοτυπι οοττιτποπιππ

οτπτιοπιπυε ,ιιτ ροπὶπιπε οιιπε Βοτ πιποιπ

οι·ΐοπίο ροπο ττπ&πι·ο , ποπ άοπο&οπτω πό

ποιαοιππι Γου:ππιπι·ππιοίοά το&ο ετποπεπι:οο

εποε” 8π1υτπτπυο νοποτ·π'τπΙοπ πωπω πο·

πτοπ Ροπ·υπι, πωπω, Μπιιτυτπ, 8ει·ο1τοποο=

ουἰ :οποιο 8ο πώ τυποπποοϋπ πππιππωι.

τππτ. Ωτπνππτιιτ π·πιτοε πιο Μπττπἐπορτπιθ

πιτοτυπι ροουπιπε Ιοπππτιι νοποιεποποι

πτΤιππποπο , δι! πο ποοΓο πιἰΙΤο ε:οπ&οποΝοιΡ

αεπιππο οιππιπυο ουκ πυοΕνιτπυο: Σάια-τ

ιποπ πιο ·ἴι·πτοτπἱτπτἰ τυπο ΐιοτιτποπίπππ;πιο

πονοτἱε οττιπιπ , 8£ πιο τοπιοοπιπ1Ψπροοοππο

ποοοίπιτιππι : πο ππι:τιπυπ ποππτοιπο Γιιπι:°

ιπ υπιε ουοττάιπποε νἰ&υε νο! νοππτυπ πο·

οοΙΤπιτπ. Ροκι·υτπ οοπππο ποιοπιπΜππτυπ

πιπππΙΤο , πω: οπο ππιονοποιπιιΉππο

οιπΙο Ρτπ:οορτυπι τοΙἱουοτἰτπυε , ουἱπ ποτα

Βπτπυε οι: Γο ιρΓο ὸἰΓοοΠὶιτυιπ. νπΙο άοπυο,

86 ΡτοΙἰΧἰοτἱ φτασω ιοποπ:ο. Ειτ-ΡοτοΙιἱ-Η

νἰἰ τόπο Νονοπιπτἰε. Ξ το μ· ·' π'

σ ·` πι. ..τοϋ

- Ϊ π) ” 48%; 

τ: τ> τ ε τ ο τ. Α - ο
πο ΡπυΙυπι νοποτἰυτπ.. Π17: ΒΜ2]/ΐο ό· Απἔτι#ἰω ἰττεἰΒΜ: πιο.

παπά. `

Κοιτα· Απιβτοπυε νοποτπΒιπ ματι Γυο

Ι). ΡπυΙο νοποτιο , ΓπΙυτοτπ.

ο Ε:: τοπ-ιι ποπ:τι οΙοπιτο τοουτπ , ρπτοτ,

ιτπρπττὶτι οποτπ ποπτπ άοοτονιτπιιε , π οπο

πυιπΙἰυπι πι οροττυπιτπτο πιοτπτπυε. ΕιτοοΓ4

τυο Γυπάιτοτυπι οο ποπ οτπνἰυπ οτυοιππτ, ουσ

ἴυοτἰπτ ππ πιο πάτπιτπ , πο ουιπυε Μπι! ιτπ:Ιο

πιοτπνἱττιιιε , ουἰπ 8ο ιιπρτονιΓπ ρΙυε πωπω:

ῇπουΙπ, ουπτπ ουπε ρτονιάοτιδο"Ενοι·ι ποπ

πιπτ. Όἰοπγπυε ρτοπο&υπ πιά 'ο Μπι-οποιο

ἀοοοτπἰιπυε,·ΑοΙ ρι·ιοτοπι ττπουο τρπιπι τω- Β ουτπ οτπτἰπ 8: πιτιοτο ΓυΓοορτυε οι , τω τπἰ-=

Βιπιυεπττοτππουιπυε ΠΠ ιιτ Γο πο! ποπ ἰτιττπ

Ρταπ:τιΡουτπ πω τοτπιτπυτπ οοπτοτπτ,(υπ οι:

οοπιπιυπΞοπτιοπιε ΓοπτοπτΞπ 8ο Γυἴροπποπἰε

πϋοίποἰο Ρτπτειριτπυε , Ρτοοοίπιτἰπά υπο

τιοτπ , ο ιποποοιοπο πω. νΜοτπυε π·πτοτ

πιτπι:οτπ τυποι , οι: οπιιπε τπτἱοππΒἱΙἱπυε οι:

ουπιτο , 86 ποοιίΐο τοπικ οοττοᾶἰοπἱε πιο

οιυπι. Ατουο ιάοο ποοοίπιτιο , ιιτ ππιἰοἱε , πο

πιοππποτἰυτπ ΠΙυά οιππἱπο οοττυπτ , ποΒἱε

πυῇιιίτποοπ ποοοτιιιιπ πιτπἱπιυε. (8οττο ο ἱΡΓο

οπυΓπιπ οοπττπ οοπτυπιποοπι ΡτοΓοουι ιιοπε,

ο πποπτἱίἶὶιπο Ροτπιἰττἱτπυπ :ΠΠ , ουἰΡΡο ππίε

ποοοοπε πιιιΙτυπι οοουρπιπ πτουο πιω πετο

πιο πο ἱΠυπι ποπτπε πο το τπἱττἰπιυε > υτ π.

ουἱὸοπι τρίο τοτπ ρτοΓοουἱ ποπ νἱε , οπε ΠΠ

ι·οοάπε : ππ πυτοτπ , πιο τοτἱποπε πιο , 86

Ρτορἱπουυπι πατε ριπ (ονοτιτπτο ΡΙοᾶπε. Βοτ

ππι·ι!υπι πιοππο!ιυπι τπ πιοππποτἱο νιοοπτι

τἰπο πΒε το οοπππυι νοΙυτπυπ , ἰπιπιο ιΡπ

οοππἰτιιἱπιυε ροι·Ιιττοτπε πο ἰΙΙυτπ ποπτπε.

Νπιπ ἰπ τποππποτιο πιπθ:ι Μπττπἰκ ρτουι:

το

πἰτπο , υτ πυεπο , τοπιοπάιτ οίποιο. Αοοορο

τπτ Ιιττοτπε πποπἱπ Αυευπιπο ουιάπιπ πάο

Ιοίοοτιτυ!ο τποπποπο , ουοιπ π τποππποτιο

Γππ&ι Μπττπιιο ίοπτοπτιπ οπρἰτυπ ΒοποτπΙἰε

πιπιππιπ οι: οπιιπε πιπονἰτ,τι·πάοπἀπεο πο::

ουπε οι ρτποοὶρἱοππτπτ πιπποιιπ , πι: Γ: οοπο

Γατα πο ποποπτοιπροτπτυτοπ πωπω πο

Ππο. Ιπππππο οτιππ πιππυπ οιππἰπυπ ,ιιτπά

ππτἰουυτπ πιοππποτἱυιπ πιιιτιπ ιππτοτοοπτ-ο

ποουο το πποπιε ἱττιροττπτο Ροιτυοτπτ. Ετ πιο

οι , οποιο ιτποποοπτιπιπ. Αοοορτπι: Ιιττοι·πε

Πἰοπγπυε ΡΙοτοπτι:ο οιιπιπτ ροπ·οοΕπνπτπ

οποπι,οιτ ουο Μάο εππ:οέοτα πιάτι:οπο!ππ,ρτω

ποθ:υίουο Βοποπιπτπ , ποο!οπ:οπτοπι τπστπο:

ι·πτυπι πιιτ Ιοουπι όυιπτ , πω ΓυΜοοπί απο

τπνιτ , ουπιουο 5π τποππποτἰο Οποτε ίππο

τἱ ΜΜΜ Γυίΐτποπποο οοΙΙοοππουτπ ευαι

νιτ. Ιππ , ο νοτπ ίυπτ , ντόοπ οοττο οι:πιπ π

οιΙο ρι·ποΓυττιτπ ππτ ιπ Γππ&κ τοποιοτιιε πο

απο” οοπτοπιτυτπ. οι ἰπάἱΓουίΪπ 8ο ἰτπρυπἰ

επ τοππουτιπυπ , ποοΙιοοπτι:οτοι τοποπτιπυι·,

ροπ:ιιΙπτ , ουτπ τοιποτπτι @Με οι: οπυπε οτπ-~ 86 Ιιοοπτιπττι νιάοπΕπιυτ οπο οτιπιιππιυε.

π· _

 

μουο
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Η::

Ιττ::1::ε Η :το είτ, τ:: εσ:::ρετ::::::ε , στι:: ::::::- Α νεττε:::: κά:: :ιισετε: , :::::Ι::::::οι:ε εοττ:.

σα:: ::::)ι:ί:::σά: νεΙ:ε:::εστε: .ε:::::στ:είτε::υε,

:::ε:::σ:::τι:::: Β:σ::γΠ::::: δ! τι:: ::Ιτε:τ:εσ:Ε

-- ε:σ Γ::Γρε::τ::τ::ι:ε , 86 σου:: Γε:ττ:: ἴετἱ:: :τι ρ::

::ε86 σου:: Μποστ:: ρ:ττε:ρ::::ι:ε , ρίου:: σ::

ρ1ε::::τ:: Γτ:τ:εθ:&το::ε:::. Εμ:: τ:::::ετ: ραπ::

τε:::ρι:ε :ο το:: Γ:ο.τε:τ::τι:::: :::::::::σ ρω::

:::::ε. Ασε τε αυτοι:: :Ι:Γε:::: τετ:: ::Η:Βε::::ΙΙ:

:σε νοΙ::τ::ι:ε , σποτ:: ε:: ερ:: ::στ:τείΠοτ:ο ρΙε

Με: :::ίεεε. Ρσττο τ::ε:::στ::τ::::: Αι:ει:ίτ:τ:ι::::

:οσοεάτει:τετ:: 86 ::τεΙ:Β:οΓ::::: (απο :Η

ηι1::::ό:ι: τ:: εειτεε:ε :ρωτησε , τ:: ν:: :::ν:

τ::: οΒεόἰτε ::::ά:ίεστ , οι:: ρετντεοεττετ 86

[::ρεττ:τερετε:ε εσοτεωίἱτ,ἰτ:::::σ τω:: ε::ρ:εί

Π: εσ::ττε ττοί::::::: ίε::τε::τ::ιτ:: νεοἱτ,οι:ἰ τσ- Β

:ἰο::ε Π:: :ε:::τ::::: :::Ι::::οι:::::ι:ε , 86 τ::τ::ε:: :ε

:::::ε οσο:: :::ν:τ:ε σε τετ::τε::τΠοι:ε νσΙ:::τ.

Εεε: :στοπ ρε: οποία:: ::ε:τεττ::τειε τι:: εε::

εε:::τ::::::::ρειο:τ . 86 ρώτα: ::::ττετ ει:: πο: ,

ετ:::Π::τι:ε::ά::::: τι: :Ποσο ε:: :::ο::::Ρτε:::ε Ητα

::τι::: ρ::τττι:τ:: ,_ στ:: :άνετο ρεεε :το :εΙ:€:σίε

ροτε::τ. Φωτ: Η ερ:: :εἰ ε:τεει:::στ:εττ: ετ:

ω:: σε Ο:::εε:τοι:ε σεΙερ:::ε των:: , τ-:ιεἱτσ

ετοἱττἰο τυο. Βἰστηίἱἱ τοπιο:: τ:ε8στἰι:τ:: :ο

:::::8::::ι:ε τ::::. ν:: ἰ:: Ποτ:::τ:σ , δ6 ρ:ο::σ

:::ε στο :::ι:Ιτι:::: σεει:ρ::τ:ε. Ε:: τ:σίττσ τοσο::

ίτε::ο Ροι:τ:ε-οσ::: σε!. Βετ:ετ::οττε.

 

ΕΡ Ι ΣΤ Ο!. Α ΧνΙ.

:τὰ Ρ::ι:Ι::::: νε::ε:·:ι::::.

ΜΜΕ: ε: ενιαία” @πατώ ωα:Μπρω ει: 17.

- ]ετώπω έ:: @ο τοπτύπωτ υ]βτέσ.

·μ. .

· Και:: Ατ::ο:σβι:ε Γ::::&α Ο:::::ειΙάι:Ιε::

τ ίἱεΕ:ε:::: ρ:ἰσ: , νε::ετε.:::Ι: μια: Πιο Π.

Βευἱσ νετ:ετ:σ , Ρ:Ι::τε:::.

: Με::::::::::ι:ε οπο:: ::::τετ:::τετ: τα:: :ποίο

Ι:Μο:::επ: ρσΙτι:Ιοτ:τ: ρτστ:::Γε::τι:ι:ε , :::::Π

Τε:Ι:εε: Ι::οοτί:_τ:::: ::::ρσί:τι::οε ρΙ::ίοι::::::

:ιεΠεε:ρΓε , τ::τ::::ε :::στ:ειΙτε::σ Γετ:&: Μετ

τΙ::α 86 ρε:ΐο:1:: ρ:ἱο:Ξε :ρΙ::ιε :::σ::::ίτε::: ,

εεττ:: (1: ν:ε::::::τι:ε οΗ::::σ , Ποσο:: :ποτε

:.:::ε::ά::::::ε·,οι:::: τε εστ:ΓσΙ:::: ρε: στ:::::ε ει:

ρ:ττ:::ε , ει:: :πορτα εε:::το.τ:: ::ετ::το:·εε ί::

::::::. @εφε Πειτε:: σπασω:: ::σνεΙΙο. Β. Ρε

τ:σ ρ::σ:: ::τό.ε::ά:: , τἰρἰοιιε σίτε::άε:::::: :ἱε

ά::::ι1ε. @σώσε :στα απο:: :Μιά εσ::Ρ::::::

σε:: , ::::ε:::::ε:::::σ ἰρίὶι:ε :οσοοίὶε:ἰἰ-Ιἱεἱτιι:::

τ:: ρεει::::ο.ε ρταΡ::το:ι:::: Πτ:ετε πάρετε ,

:πηρε :ΙΙσρ ά:ίρετ:Γετε,ρ:οι:τ ο οσο:: :τι ρ::σ

:τρικ εσ::Β::τι:τ:σ:::ρι:ε τι:ε:::τ στά:::ειτο::: :

Με ::ρροί:τα εο:::::τ:ο::ε ,οτ Πτ:ει:ΙΞε :::ε::ί:

οι:: ί::::τε:::::ετ:τι:ε 86ρτἰσ:ἱ Γι:σ στου:: σο::

:τε::::.:: τετἰστἰε::: :ε:Η::: ::ά::::ι::Ι::::::στ:τε

:Με , :ίτι:::ιτ:::ε εν::::::::: Γε::::::::Ι: 8τε:τ:::. Ρ:α

τετε:: ::σνετ:τ Ϊτετε:::ἱτεε_τι::: σο: ::Πσε:1τσε

Εστί: Π. ]τ:εσοι:τ:: σε ]::::εε:: , ε:::Γοι:ε σε

άσοι:: Γι:: ρστἰΗἱτσοι:: εοτ:τείΠο::ε 86 στήσω::

ΙΗ.:ετει 86 νοΙι::::ετ::: εσε::ον:ΙΤε , κισσα: εί

Γε στι:: σε τει::::::: ΠΙ:: Με:: το:: ἴτετε:::ἰτ::ε

ά:::ετε:τ. Ε: ά:Ρτ::ξτε ρτωεερἱτ::ω , τι: Ματ::

:Με ατ::σνε:ετεσ::τ:ι:υσ , 86 ει:: Ισει:τ:: οπο::

ρ:ετ:τεε ερ:: Ματ:: :τ:τεττ:ρε::::::::::::. Ο::ιο:ιιτ

:τιποτε τ:: ::::τε::::τεε το:: :ΙΙ::::: ει:: Γε εάνσεε:,

επεσε ρ:::στρ:::: τ:: Ματ:: :οσε :ε:::ονετ:τ, τι::

Π: ::σΡ::::::: δ6 τεΙ:8:στ::ε ρώτα:: σώσει:: ε::

ροί:τιιι:: :οτε σει:Ισε σ:::τ:::ι:::. Ωο::::::ε::ά::

πο: , σΙ:Γεε:·σ , ί:::::ι::::· ::σΡ::σ:::::: ρ:·εε:::ι::.

νεΙε :τι Βστ:::::ο. Ρ::τ::ν::: :τ τ τ τ. ε::Ιετ:ά::ε._

Μεττ:::τ. . .;: ι·

 

τ Ρ τ ε τ ο τ:: Χ·ν:::. ή

α:: Ρε:ι:Ι::ττ: νε::ε::ι:π:. .'

Β:: μετρ:: ΖΜ»·:.σ , ό· :φ Μ:σπτὶ|ἱεω

πιέ:::::α'ω τ ^'··ϊ

Κατ:: Α:::Β:οβι:ε ΐετ::&ε:·(32.:::ει!ά::Ιε:1-,

Ε: Β:ετ::ἰ ρ:το:-, νεοε::::::Ι: ρα:: Πιο Ι).

.ει::Ισ Υσ::ε::σ , Γο.Ιιιτε:::. ο -

(ζτ::στ::ε::::: (:::ΙΕ::ε::Πε :οσοειίἱετἰἱ δ:Ξ Πε..

Εάε::Μ:::Ισει:::: :::ἱττε::τ εά.τε άστα:: ::οί:::,:

ρ::ΙεΙ:τι:τ:: Γεω:: ορο: 86 νοΙιι:::ε:: τ ρ::εε::::::$

Γε::ρτι::::: :το :::ε:::οτετ:ετι:::: 86 :απο σρε::::

:ρίὶ Γε::οετ:τ , στο:: τουσ:: :::εΙ:::ετά εστω:: °

φωτ:: ::σε. Ε:: :ά ρε:ίοΙνει·:::::::: ε::::ιο:τρ:::

:::8:::ιτ:σ τω. ΡΙστε::τ::::::-:τε ίτε:τι:ετ:::::σε,::::

ρσ::τΞΗ::: σεε::::ετε:::::ε , Γε::.ε:: ίσοι:: εν::

::εΓεε::τε,:::ι:τ:ινἰ:::ι:ε εσ::ί:Ι:::τ:: , ι:: ν:ίἰτετἱσ.

Ο τ:: αερα: :::ίΠτε:::ι:ε. δει:: οι:: :Μεσα πο:: ει::

εσ:::::Πιιι:: ρτοί:ε:Γε: σροττετε , Ιερετ:ο::ε

εΙε:: ΡΙσ:ετ:τἰ::ἰ ρε:Η:::δτι:τσε. @Με τοτε-ι

:πονά , εε:το Γε::ε σο:: ροΙΤιιτ::ι:ε. τ(`στ::.

·τ::ε::::::::οε ί::::τ:::::: ::σίττσ:ι:::: :::οτι:τ::ερ:ε

:ο Βοτ:::τ:σ ΒΙ:στι:::: ρτεε:ο:::. νει!ε , μα::

:ιτ:::ι::τ:Π:τ::ε. Ε:: ::σΒ::σ τ::ο::::ίτε::σ δ. Ρετ::

σεΙ.:1εσ :::::. το!. Αρ:ΞΙἰε.

 

ΕΡΙΕΤΟΙ.Α ΧΥΙΙΙ.

α! Ρ::ι:Ι::::: νει:ε:1ιι:::.

1) Β: 9:4ϋιαδιω ἰἰ&:·ἰ: , στι· ]τωίω·ιυπ Μ/!ίτε:έο

::: ,ρ ά: τω: :πετώ , έσρσ:::τήσ:: Μ

ακ:: Πιστωττω:.

Βετο: Ατ::οτσΓι::: 1Ξ:::έτετ Ο:::::ειΙά::Ιε::

Π: Ετε:::: ρ::ο: , νετ:ε:ο.Β:Ι: μια:: ω:: Π.

Ρειι:Ισ νε::ε::σ , Γ::Ιιιτε:::. . ..

Αεε.ερἰ:::ι:ε ἀἰἔοστἰοττἱε το:: Ηττα:: , οι::

οι:ε νο!υ:::ετ: Με:: ΟΙ:τό:::ε:ε εε:Π:::ετ:Πε το

::τ:εερ:Πε Π8:::ί:εεε. Οττ:τι:::: ε:: οπο:: :τσΙι:::

τα:: το:: Γο.τ:: Έι:ε::: :::&ι::::. Βτε:ς:::::σ::ε:::

Βο::::τ: τι οσο:: σΙ:τ:: Β&::::: εεεἱρἱε.: ρε::
¦ Ισ ρσίτ. Π. ]οΙ:::::τ:ετ :ΜΙ πο:: σο:: νεο:: , Μ!

Ε εστ:εεΠὶ: ε:: Ε:ετ::ι:::: , Μουσε: ρ::::τοι:ε ετε

::::τἱε άετ:::ετι::,οι:ετ:: ::::::ετ: ρτπεερ::::ι:: τ::

:::στ:ε:ίτε::σ Ρο::ττε-εσ::: εσΠσε::::. ΠοΙετ::ι:ε

οι:τάε::: , μα: , ::::τ:οι:στ ρ::::ετ :::Γεε:1ετε

ε:: τ::σ::::ίτε::σ , Με νε:τι:ε τ:Β::ε:. Σε:: ουσ::

άσ :είτε :::::ο Γ::οείτ , τω:: ρσίΡιιτ::::ε , σε:: ·

8εοετ::ι:ε ?ατε τ::σ:είτε. 8ε::::ι:: ρ:οσε:::Μπ:

::::::::::σ:::::Β ::ετ:ε στου:: 86 :είτε τ::Γροι:ε

:ε , ε:: Γεε::::ό::::: :::::στει:: Πε: τ:: τεει:Ι:::εΠ.°:

::::Ητι:::σ::ετ:: , ετσι:: :άεσ::::ΐο :'56 ται::

:η



..Η ΑΜιτιιοετι ονοΜΑτοπτ.ε:Νετε ποε

οο!!!ο απἰτπο !οάιο!α :πα αοο!ριπιπει Ρ!αοοτ Α !οοπτ!!!ι:πο τοο Γποποοτοτππε α:!›ἱτ:ἱο. Ατοπο

τπαζο!ίττοπι Παπ! οαπ:οε ρτονιά!!!! ῇππὶοτἱ

πο: ί··:α:τ!!οοε , πα απο:: 8:ατπ:πατ!::α: οτα:

οορτο:οπι οτε ρτονἰάοαε , οοἰατονοτα-τπα8

ποε !πάο ττπ&ιιε ο: !ιοποτ Πο! πτονοπιοτ,π

Γαο:Ξε ιονοποε !οιίποο!!:οε πατα ρ:ατοοπτοπι

τοοπ!ατ άατο οροταπι Ρο:οτππ:,ατοπο!!!ο !το

άιο α οοεἰτατἰοπἰποε Γποο!ατ!!›οε απ!τπιιτπ α

νοττοπτ. Οτο ιιτ ὑπό!! Ματτ!πτο πιοπαί:οτ!!

οι1:α:π ποπ ροπἱτπε άοΓοταε τ, Γοά :α:τοποε

οατποτα:π ο: ν!άοαε ο: Γοτνοε αροά το.

Ι)ο ΐτα:το Ρο:το οοπνο:ΐο οοοά αοάἰ!!;ἰ ,

νο:οιπ ποπ ο!τ,ποοπο οτοά!πιοε !ΙΙοτπ ἱπ :πο

παΡτο:ἱο$. ]ο!ιαππἰε τποτατοτοτπ, οπἱα ποοοο

!!!πά Ροττπιττοτοτποε. (:οτο:οπι τ! !!!πο αάνο

ποτἰτ πο: ιιππιπ τποπΓοπι απ: άιιοε τποταπάἱ

αοτἱε οαοΓα , οοἰα άπο: ποο!ε αοτοιπ Ποιοι

τποπα!!:οτ!ί άο (:ατοο:!ποε ποπ π): :Μοτοπ

τποτπ , ε: οροττο:ο πτ α!ἰοπαπτο!οτπ ἱπάο απ.

οοάοτοτ . πο!οτποε τά Ι·-τατοτπ!:αε :πα οταν!

τοτ αοοἱρἱατ,ρτο οοπνοπτπα!! οοττο ποτποιιαιπ

τι): τπο:α!›ὶτο:.

Π: αοά!!!! Ρ!οτοπτἰαπτ ροπτ!ίο:: νοπ!:,

Γοποποοοο οοιπ !ιοποτο ΓοΓοορτοε οί!. Νοε

ι!!π:π οκ Ρἱίἱε Γοοποτἰ Γοτποε . Γοτπιοποτποπο

τ:!οτ!:ποπι οπτπ οιοε Γαπό!!τατο άο το ο: άο

ιιτἰπατπ , πατα, το! οορ!αιπ τπαιοτοιπ παπα::

νο! απο :πα νο! οοοορατ!οποε ποε πο!!ταο

ποτ:π!ττο:οπτ , τπο!τοτπ οοττο Ματ!! οπτ!ε

ποίττἱε αοοοάοτοτ , τππ!τοτποπο οοπίἱ!!!!π το

Βοε άο!πιε 8ο οτποτεοπτ!!οπε οοοτἰάἰο οοο

· πιο ποε παποτο εαπάοτοιποε. (ὶοοά οο!α ποπ

άατοτ!:α :ποτοπτἱποε ροοοατΞε ποίττὶε ,νο!ἰπ

Με οιια ποπ πο: το ροΠιιπ: , το στο πο: πο

Γοτἱοοτάἰατπ Ποπιἰπι πο!ο!ε οποιο :παπι ποπ

άοποεοε . ποΓοπο Ρτοο!ποε τοἰε ρ:!τποτποιε

ίταττοπι πο!ττοτο:π τιιοτοτπ ίπ Ποτπἱπο Επο

!ἱο:οτπ , άοἱπάο οοπίἰ!ἰο ποοοΙΤατιο πι. Με

οπο: οο::οττιιπτ , αιπτΠἰοοπο ρ:οί-οοοατἰε. ='

(:οτπτποπάο τοπ ά!!οο!!οπ: ποεοτὶοτπ οτα4

νο οιπάοτπ 8ο πιο!ο!!:οτπ , ρ!οπιιτποπο ταεάἱί

α ποοἰε πο! !π νἰ:το:ο ΐαπ&ατ οατἱτατἱε πουπ

δτοτπ , Γαπέτἰ Γο!!!οοτ Μα:τ!ιπτ ιποπαίτο:ἰοτπ

Ρ:!ο:Ποπο ἱΡίἱοε , οοοάοπαπτα ποε Γο!!ἰοἱ

πιάτο:: ει: ιππ:τοτο οοτππ!ανοτἱτ , πιἰπἰτπο ἱε

ποταε. Εκ!!ττοτ!ε ποε ά!ά!ο! το :τα ρτο!οοπτ

οπο: πο! !πιππθ:α τοσο. δοά νοτοοτ πο Μ·

οοΓοαε απ!πιο ίινο οπο: ο:: οοπΓοο::ο νο

::απο!ο πιο Ρ!οπἰε ξαοο:ἰἰε το!ε ἰπΓο:το Ηττα.

τἰε. Το στο , οπο: . ατοπο οπΓοοτο , οτ :πο

αάιονοε , δ: οποτπ ρτ:οΓοπτοπι οίΒοτοίἱΠὶ:πο

:πο πιοπαίτο:!ο οιπΓοπο οετοο!α άἰΓοἰρΙἰπαΩ !ιοτπαπ!ί!ιτποοοο :τα&α!!!,αΒΓοπτοπι οί!απτάτ

!ια!οο!τποε. Πο πιοπαίτο:!ο οπο: Ρετ:: οοε

οπο :Μοτο τπο!τα οοπτο!πποε , Γατ!Γοοο τ!!!

άἰΓρ!ἰοοτ :α:π ποο!!ο τποπαί'το:!ιιτπ ιπο!ἱοτο

οατπτο ποπ :οοο $οτἰΡΙπππε αά το Ρ:ο::ἰτπο,

οταπτοε ο: ο:: ο!πο!ο :πο ττατ:ο:π Ηἰοιφπν

:ποτπ οοπνο:ΐοτπ τποπα!τοτ!! άο ]ιιάοοα, άο

οπο ποίάττἰ άο Μοάιο!ε Γοτ!Ρί`οταπτ,ἰπ οπο ο::

οἱε πιοπαίτοτπε ι:ο!!ο::ατοε οποοπτποπο πια

!ο!!!οτ. Ε:: ποπ:: ἰάοπι ΐοτ!!πτποε , οτατποί

οπο . πτ ί! Έα&οτπ ποπ ο!! . Παπ ναΙο !π Πο

πππο , οπο: ορ:ἰτπο ,°8ερτο πο!πε οτα. Πο

:οπ:!το ο:: ποΙττο τποπαίτο:!ο Γαπότα Ματια:

άο Αποο!ἰε. ιιτ. ποπ. ]ο!.

 

ΕΡΙδ ΤΟΣΑ Χ!Χ.

° αά Ραο!οτπ νοπο:ἰι1:π.

πω;» σέ 4ιοψίαυπ :οπβππέωκτ , τυποποι

ώτηα: τετ πε!σ:ἰαππ Ισποτέ.τ/Μέπ Μ.πτύΖ.ε,

ό· έ: οαὶὐιι/ιωπ πω.: |ϊντττέάκ: , όσοι::

πω” έ:_6'στεπώα.τ.

Καπ:: Απι!ποποε Γαπ&α (ζα:πα!άο!οπ

ίἱε Ετοτπἱ οπο: ,νοποτα!:!!! :κατά πο!!το

Π. Ραο!ο νοποτἱο , ΐα!πτοτπ.

8ο:ιρ!-ο:απι άἱ!οᾶἱοπἰ :οτο ω: ποίττο πιο·

πα!!οτ!ο άο()ατοο:!!:πε , πο! ποοο!Γατιο α!ἱ

οπο: άἱοΒιιε τοτπο:α:! Γοτποε. Ιπάο οταε Ιππι

πιο ιπαπο ά!Γοοά!τποε ντοοπτ!απι ρτο!:οτ!π

τ!. Μἰίὶτποε ε: οοπίτἰ:οτἰοποε οπαΓάατπ ποπ

οἱάοπι ῇπποπτἰε α:!›ἰττἰο , Γοά Γοαάοπτἰε αί

Ροέτο. Εαε αρπά το , Η Ρ!αοοτ , ΐοτνα!ο!ε , 8ο

άπο: οπρο:τοποτπ νἰάοτἰε . Γοτναπάαε ρτο

ποποε, νο! οτπποε , νο! οποιο ραττοτπ. Τοο

οπἱτπ οαε ῇοάἱοἰο :ποάοταπάαε ΐροπτο Γπ!ήο

ο! . ποοοο οαε ΓοΙοτπ , Γοά ποί!:τα οτππἰα Π·

” Η

Ε

!!Βαε,8ε ορροττιιπο ἴονοαε,ἰπ πο:: ρτεοΓοττἱ:::

ποοοτιο . οποά άἱοἰ ποπ ροτοΙτ οπαιπ Π: πο...

Με οστά!. ΑάΓοπιο τοοιιπι πάο!!Πιτποπι !α

Βο:ἰε Γοοἱοπι , απιαπτἱΠὶπιοτπ ποίττἱ ρ!ο!›α

ποπ: ΐαπέτα: Ματια: , επι-ο:ια:π παο· τοῦ: άι:

το ἴο:!!οἰπιπε , ατοπο ατππο ποτπἰπἱε !!!!πε

οποπι Γα!νο:π οποττποε άπτττ!α:π 8: οϋίὶἱπα

:πιο απιππιτπ Γ:αποττο . πο ὶπ ροτπ!ο!οπτ

Γπαιπ οα!οοε οοπ::α ίππιο!οπι ια&ατο νο!ὶ:.

ει: Βοποε , Π: !ιπτπ!!!ε ,π οοἱοτοε , Π: ποπ::

το!!ο!οΓοε , ά1ΐοατοοο π: :ποπαίτοτ!ο τοσ το

πιοτα:! .οτ ε: άὶνἰπαπι δ: ποτπαπα:π ετατἱαπτ

Ρο!!ἱτ ρ:οτποτοτ!. Αοάἱο ἰ!Ιοτπ ποοάοπι

Φ οο!οΐοοτο , δ: τποπαίτοτἱο Γερο οο:οάἱ τ Π..

στο: !τοο Πττοτα: τω: ποοοαοπατπ Ποπιποοπτ.

Ι.απ:οπτἰοε ποπ νοπἰ: :τά ποε , οοοπτ το :ΜΒ

ΐπτπτπ ρο!!ἰοἱτιιε οε. νοτοο: πο αιιτποοτττ, π

οπἱάοτπ Ραταν!! ν!Γοτπ απτο πο:: τπάποτπ ά!

ά!οιτππε. Οτατο!αππιτ Β..Κἰοἰοτπ ποπ ππΡ.

απο !!!αε !!::οταε , ποοπο ποε ρπ:απαπποε οοιπ

ἱτα Ροτο!ίΓο Γοτιπο:ο δ: :οΕοττο οοπτππιο!ἱαε

!οοποίιοι!ετ Γοά δτορπαππιπ Τατνἱἴαππτπ ρο

τἰπε ἱπ οαπΓα οπο οτοάἰπιπε.οοοπι Εταν!τοτ δέ

απτο πωπω: ποίττπιπ ίο!!Το άο οο!πε οοο

ποίτπιπ ριι!:!!οο οοταιπ ρ!οτ!Γοπο πο!π!!!σπε

οἰτποε. δ::τ!Ρίιπιπε άο !οοπα ποποίτατο πασπα

Κα!! πιιιιτε , ἱπ οπο τονοτα πιπ!τοτπ οοπίο

!ατἱ ΐοτππε . οπἱα :απο άορτο!ιοπά!τππε οπα:

άο πτοτποτατο α!ο!νατο ποί!:ο ίἰ!!ο :πο τοπιο

τἰταε οπτ:τπατα νιι!Βανο:ατ , 8ο οπἱάοιπ οπο:

οατπ Γο!οτ:! Ξπάαοιπο ροτοοι:οτο Ρ:πάοι!ΐο

:ποε , ο: οτα: άο!ο!τ! ιιοΡττἰ; α:οπο οτιπατπ τα

!οε παποτοπιπε α!οτπποε, πιο!!οτο ρ:οί·-οί:το ιπ

!οι:ο τοε ποί!τατ οοπί!Π:οτοπτ. δοά Γατιε άο

αποα:ο ποίττο. (:οτπ:ποπάα ποε , ο!οίοοτσ,

ίοπὶο:ἰ ποί!το Ρ!ο!›απο8ε ίἴταττἰοοε οπιπ!!οπε ,
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, "καιω Γιιιιτ ριιτο ε.·Ιΐε&ιι ΓειΙιιτιιιιτ τ, τιιοιτιοττ:ιι

-_ τιιιιιιιιιιιτετιε τ:ιιιιιιια , τιιι:ιιιι οι” το, μπει· ,

@δέ τι :Με οιιιτιιΒιι: ροττ:τ:ρατιιιιτ. ντιΙο ιιι Πο

ιιιιιιο. Ε:: ιιοθ:το τιιοιιαίτοτιο Βιιι&πιτ Μ.ιωτ

τι.: Ω;ιτοττἰΒιιε. ν. Μ. ]ιιΒι. Δ .ι

 

ΕτιετοτΑῷΧχ Μ

ατι λιιεοΙιιιιι τιτιοττ:τιι ΐαιι6Η Μειττιιΐα.
Γ.

Ωε:!ιο·α: απ» εκσυωπωιὶσπάσπἰ: /έπιππ:Μπι

“ ἐ77ΠΠ','Μ.

επ. τι

Κ·.ιτοτ ΑιιιιιτοΒιι: Βιιιθ:π εο.τιιαΙάιιΙοτι

. 5ο Ε.τοπιι μια , νειιετατιιΙι ττιιττι Πιο

τιιιιιιιοἱιιιτι τιιτιττι φα τιιοτιο ντιιιΙΤεττιιιε , Πιο

τοτιοτοτ Ποτ Γ:ιτιότοτιιττι κιιοτιιιτι τονετετιτἱει ,

ιιτ τιιιιττι ρι·οττ:τνιειιτι Ρετ πιω Ροτἱιιτ ςιιιιιτι

μι· :ιΙιοτ οτι σκετιιρΙιιιιι αποτοτιιττι Μεϊ

οετοιιιιιτ , Μ: ιπιριιιιιτο.-·τ:ιιιμι πιο .κι Δε'.

εοτιτειιιιιτ:τιάτι τιιοτιιτει ιιοίττο ιτισιτιιτειιτιιτ.

Ιτιτοτιιι·ι το.πισιι. εἰἀειιι μισή ρτιτοοριττιιιε ,

άι: ατι ωεωω τιιοιιειΡτετἰἱ ρειιιάττοτ , τμ

ΓιιΡεττοτιε τιιιο.άνει·ΐατι Γοιιτειιτικ που τιιτιιιἱ

πι. Στά 8: νοτιστειΒΙΙοε ί·-τειττετ τιοίττοε μια·

τα (ΒιιτιπιιιιιΙιιιι 86 τωειι Πατιιιο.τιι :Μπιο

ιιιιιτιιιιε Πττετιε , ω: το ειιιθ:οτιτ:ιτε τιοίττΔ

ιιιοιιτ:τειιτ , 8: ΜΒ (ΜΜΜ ρωιτοτιιιιιιι

ιιἰαιτιιιιι ἀετιιιιιτἱιιτοιιτ ,· ιιτ Με” το! Γεια:

Απετιιο ρτιοι·ι Βιιιδτι Μετττιικ , ΓαΙιιτοττι ιιι Β (φοτο , ιτιτοΙΙσότιιτιιτιιιε ειιιὸἰτιιἱ :ια τωιτευ

Ποττιιιιο Β:: τΡιιιωω τιιιιτιτΙἰτειτἰε τ:&ι1ττι , ει.

απο ττιιιΙτιιιιι ιιιι€τττινιτ. _ -

4 Πιάισιτιιιιε τ:: ιτι @στο ΡετἰειιΙιιττι ΐειιι1τιτ

πω: μοΒιπιιιπιηικ: ειιοιιιΡΙιιπι οτιιτιιιιιιι [τω.

8ιοτιιττιοί!:τω Ιιοπιιιιιιτιι ι:σιιτειιιΕτΠ: πιοτιιτει,

δ( ατττιτ:ι τ-τοτιτε παμπ: ττιόοτικιτιι!ι αστειο ροτ

πωσ: ωιιτιιπιτιοιαπι ἰτιτετιτειταττι :Μ τι ιιοΒιο

.ειιοοττιιιιιιτιἱειιτἰοιιἰο ιιιτ:ιιττιΙΐο Γειιττιιτιιιιπιτ

Μιιιιτιανιττιιιτ οτιἱτιι ήτοι , πι: τ:ιιιιΕιττι ι:οιιττει

Ρι·ιότιιιιι Γετιιίτιι: Ματια :Με ΑιιεεΙἰε :Μοτιο το

ΜΜΟ ειτε το ιιιαιτρτατιι , ωτιττα οπιτιοττι

ίστωο.ιτι !ιοτιτ:ίτιιτιε,εά ιιοίττιιιιι τονοι:οε εκα

_ πιω. Αά·τιοε αύτη Ηττα: τι ιιιτιιιοτειτο νιτο

ερρεΙΙιιτιιτιι , τιιιι ίιιττιιιε @ώστε το! , ιάςιιε

ντ:ιιιιτιο.8τιιΙτε ρι·οττότο ιιιιτιιιιττι δέ ω”.

άι:τιτοι· τι ωικιτω οΙιετιιτ:ιιτιατιι ειιι€ιε τ φαΐ

Μπιτ: Γτιτι9οτιοτι τυο ειιτιιικτο ΜΒΜ , 8ε
@Τετ ρτοί:ε&ο-ιτιτ!ιΒιιιΠιπιιιττι Με ικΒιι€ωε, ν

να! τ:οτιιιινειιτιβιιτΡτατει·ιτ6 οοιιΙἰε. ΕτΠ ὰ

τω» οι: ΙιιιτιιἰΙἰτετἰε ιιιΜτιιτο τιοίτταε ιτιιιιττειε

ριιτ:ιτι Γιιιτιιιε ρειτἰοτιτετ τοττο, ιιΒι τιιτιιοτι ότι

ειιιιιτιο.τιιτιιι Μοτο πετώ: επτα πάτα: ι:τεςξ$

τιιτιιτιι , ίετν:ι.τι ριιτἰετιτἰε που Γετιιρει· (ιβωτε

σπιτι Ρτεοἰριιε Ρετ ἰΠετιι Ροτει.ιτιτ ιιτιἰπια: τω».

τιιτοτιιττι. ΒἰΓα: οτισάιττ: , ςιιι οΒεὸἰειιτἰειιτι

τετιιιιτιε τι ΐιιΒιιιτιε. ΠἱΙ`‹:ο ωμά του: τιιτετ,

ειιιι και ιτιιρτ:ττοΓο ὁσιτιἱιιπτι οιιρἱε. Εστω

τιιΠ οΒτειιιρετ:ινετιε , εμε ριιιιι:ιε ροΡ: «Πιέ

ίιιΒ σ.τιετΙιετιιο.τιε ιτιο.Ιοάιθ:ο , τιιιοτι ἰρί-ο τα· (3 Με νοτιἰετιιιιε , ιιετιιιατιιι:ιπι 'τιΙτι·τι ρατι:ιτιιτιι

θ:ο ιιιι:ιιττετεω , Η ο!ιοτΠτο τοτιτειιιΕΙΤω. τω.

Μπι το , - . -

δι·ο.τιτιο τιοτιοτἰε ιστι ιισίτττηιιο όι8τιιτατ.ιε

μαιιιτΠετιιπι Ιστοί-σφι Μετα νστιτιιε ιιοτι ω.

...;-=
-

ΡΜ: ΕΡιβοίατκω ΠΜ ῇτιτὶιπἰ. Ο

θΐ

?€48

. δ '

ο
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ΗστΜΜτ πό ΦΪϊΜ!Ϊ.τ #ωθιιιυι.

-° ΜΒτοΠιιε άἰΙοέἔἱΙΙἱιτιο Μπι ιτι (:ΙιτΠτο

. Μεττοττο ΓειΙιιτττιι.

νει νοτιοτειΒἰΙἰε' Βετιιατάιιε ιιΒΒιιε τιιιιτ

εκατ: σαιτ ωιιιιιιιωιω μια: , οι: τα! το ΜΗ

ροΡτ αετ:τ:ρταε Ηττα” τιστττειε , ἔτι

Μ» ισοινιΝιιΜ ΜΑιιιοτττσΜ. 1· τ:

Ντεκ τρττεᾶἰοτιἰε. Ποτ ω» Ποτιιιιιιιε Πιρο

το α ιτιτεΙΙἱ8οτε :ιο τιονἰΠἱτιιει ρτονιτιστο. Εκ “

τιοίττο τιιοιιεθττιο Ροιιτἱε-Βοιιἰ.
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(τ Μιιιιο ε ι ι τ: .τινι Α τουι.ειτιε ιέ

;τ:τιετοι. τι το Μ Μπιτ τω. - -
έ

Έ

τιιιἰτἰ ίέτιΒοτεττι τ Μάτσε το πιώ ωιωτιιιι.

ιιιιιττι τις: Γειετἱε Ιιττττι.<ι τεΙἱεἰοίῖἴτιιιο ιιιοτἰΒιιΩ

άαΠτιιιιι. Εεσ ετίι οοτροι·ε.Ιι άιιιιιτειιιιιτ τα

@ο τοτΡοττιίςιιε Ιἰτιἱειτιιοτιτἱε ι€ιιοτο ι μια»

Μπιτ τειττιστι Μπι κάτι ότι το πιω μινι ΜΙΒ

ιιιοιιἰο , Πισω ρτα:ΙΗτι εισαι οτειτιε ΡοΒ:ιιΙει

Με. Ετ ίττἰΒο ι€ιτιιτ .τι το ρττΠΒαιτοτ , Μει.

ιιοττο οειτἱΠἱιιιο , τι; το πι ςει Μπεστ Πιιάιιι,

ςιιἰΒιιε το ιιΙττο ὁενονἰίτι , ΡτοΒιτιιτιε δ: Ιιιι=

τιιειιιιτατιε. Ναι οιιιιιι σε ἱετιειτι15 , (Ντι ρασ

Χ

  



το ΑΜιιιτσειι· Ο ο Ι ο η2,46"
οιιτΜΑιοτιι.τ-Νειε
' ο ο .· · ι . 7·

ττιιι , οριο Ιισιιοίτι τΙοοστιε Πιο.Πο:ιτ νιττοττε Α τοπ , τοοοο1υ οιε Ιεττοε ἔτιοὁοιιίοοο Έσω.

Ωιυτίτυέοοο :το τοΙἰΒἱοΪ;τ: σΒΓοτνιιτἰουἱε αετου

ισε. το ουἰυι τιτσί·-οέτσ μπι τοτοττο Βοειτἰτο

άουτ @ο 86 οκτιοδτιιτιουο οικω Γουτ , τιοσε

ίαοοΙοτυ υοΙΙ:ι τιταΓουτιε νιτ:ιε νσΙοτιτειτο οστο

υιιιοοΙοτ , τοο οοΙΓσ ουἰυισ τυνιότιιτιοο οστι

ίττιυτιιι ττειοιΙιτι οου&ει υισττο.Ιιτισοο Ποιοτ

ΒτοΠι νιττοτιε 8τοτιίΠτυο ίτοουτοτ ΡοΙοΙιτΞ

τοτὶἰτιο , υΠιοτιοο τιοστι το το: οτι ενσοτιτο

τισΠιτ , ροτἰουτιιτ ιτΡιωω, πιο τιοτυτιο οτἱ

νιττοε τιοοοτιτιτυ οι τοττιΡστο τοο τιοΒοοτ τοτε

τοτε , 86 ςοοιοτυ Ροτττιτιουιτιοει ατομο όιευιΓ

ίιττιει. Οιιἰἀουἰυι τουτο ττιοτιτἱε ·οοΙίἰτοὰ'ἰτιἰ

οσυτοττί τιοοειτ τ Ατ οιτ Με οσυῇἱοοτο τιειτοτ

ΡΙοιτοε Γοτυ. Αυιυιειονοττι οι: οἱε τιοΙοουι οι

ι ττιο ειυιτυοτυ τουτο , 8τ:ττιΠιτυοττιτιοο ειί·τοοο

τουι τοοσουσνι. νιτιοσ σοσ ιιτοιο , ουσ ώ.

Εοέτο Ιοἔοτἰε ορἰίτσΙουιἱΙΙουι υιοειιτι ,οττΠιοτ·

τιιτιουουιοοο Ρειτνἱττιτιε υιοε σοει ωτιτοτο

οιίοοτιοτἰε. Ε8ι εττιτοιε Ποο,τιιιι Ροδτστ?τοο

τ:ιυτοτυ υσίττι τὶοίἱἀοτἱοτυ ιυΓΡιτειτο ότου.

τοε οίτ. Νιιιιι ιο τυο οοττο οίτ , τιοστι νοΙοτι

τοτοιο τιοΒοοε το! οιφοτιιειτ ιιυιτ:ιτι , υοσοο

τα Ρτατάιοιιτιουοε νοτα Γοιιτ,σοειε τιο βουή.

Ιιτειτο υπο νο! οι: οἱιὶιοτἰε τοι , νο! οι: τοΙισοτι

τοττι υσΠ:τι Βοουσίστοτυ στο Ροτοοτιίίτι,ι τοο
τιοστιιιι.τυ ·ειυιστο ειττο&οττο·ο Ιέιτιουτοττ'οξοττ ο

Ποιά τοιοοιστοττι οι· τιποτα Με 88 οτουτιἱΒ πιο Ιοσοιτισυ οιτΓειτοιυτοτ,οοιιτ οοσυὶιιυι`ἰττι

ήττττοιεοτυοτστιοοε ί-οτνοτ, ίἱοσε τι οσ τω

Ιττοε ,τιοτιοτιτσε ιυτοτ Ι·ιοτοΓοο ιιιστττιΙιτιιτιε

βοτιοοΙτι νοΙοτ οτυοοτο. Λο τοπιο ΒοὸἱσΓο Γοἐ

έτουτιουι τισττοτ το , δέ τιοιτιοιιι το , Έτιιτοτ ο

υειυἰιυἰε 8 αστρο ιΙΙιοε όοοστοτυ ιυοιτρΙοοιΙι

οινιτιιτειτο οιιτιοτοιιοοτυ @Με τιοίιάοτσ , οτ

οιοε Ηττα δ£ νουοτειυότι, τὶιοἰο του ουτω

τιστιοο τυοτο:ιτιε. @οι ειιιτοττι νοτιι νιττοε

οοτ , υιίι Με φτου ΑΡοίτσΙοε τττιόιτ άτοουε ν

(Ιο·ιΠοιτι οτι νιττοτοιι:ι 86 Βοἱ Βιτιιουτιιιυι ,

Ϊιοτιο Όἰττοτοττι οττιυιοττι τουτου , Ιιοτιο

τοτοιο ροτίο6τισυιε οιοδτστοτυ , οτ τοτο τοιο

τι” ροττστο > τισττοτ τιττιοο οσυιιτισυοσ , οτ Ο Ποιο , νστἰ τοε οίΐοτ . ίἱοοσ ίἰοτὶ τιέ€&σίΡοι;

ῇοιττο ιΠιοε ΡοιιισιτιτιοΠοωιττ οι το τουε ει

@τα ΩιΙἰοιιτἰε οι νιτουι 2ιττοτυοτυ. ΝιτιιΙοοο

του οιτ συιιιἰ νυτοτἰε ΐροοιο ·οοοΙΤο Ρστοτιτ, ο

ιΠιοε οι το Ηιίοτροιε ·δ8 ιιτιιΡΙοέτετιε ρ:ιτουτοιυ.

Νου τ:ιΡιουτιει. (1οσουιτυ Ρτιιίτσ απο ἰΡΓο ίἱτ

δοτιιουτιει Ριιττἱετ Νου τσττιτοτΙο , τιοἱρτιο

· :του Πτι ττιΓο Πουιιυοε τοττιε δέ Ρστουε οι

οποιο , τιοἰ οΙΙἰΒονἱτ τσττουι ιιττυειτοττι @οί

-τιοο τιοίτοοτ ί-ΡσΙἱ:ι. Νου μου > οπο ουιτυ

ίτιδτοε το τιστιἰε τι Βοσ Ροττοῇοίὶτἰτἰο 88 Ετυ

ᾶἰΒοειτἱσ. Νου ρτοάουτιο , υου τοιιιΡοτειυ

ότι , τιοιτιρο (τυο Πιο υοΠεο Ποτ ίουτ. Νου

μου , σου οτ τρίο Και 8Ιστι:ιτ. Νου στιοε,

'σοἰό οτιιτυ οσ σΡιιΙουτιοε , οοτ τοτόοιτι Γκου

Ιστοτυ ΡσΠιτιοτο τιτουιοτοιτ 2 ΝΠιιΙ ὸουἱτιοο

τ:Ιτιτοτυ δέ οιτροτοιιόοτυ οιτιυιτο Ιιοἱο ροΙΤοί

° Ϊστι οοοΙΤο (του οσυΠειτ. $τοοιιιε Ιιοιοτοο άτι

το σΡοτουι ροτἔο , ττιιτοτ τοτοιο: , 86 τιποτ

υιο ίοΙἰοὶτειτἰε Ιιοτοόιτειτο Βοο.τοε Πε. δώ υιοΙ

το τιουο το το ρτἱτυο”τυ ἴοτἰρί-οτἱυι. Το νουἱειιυ

οεουε οτιτιτοτι. Νου ουιιτι ρστοι , υοο ὸοΒοἱ

' Ροττἱε τοι τι:ιτοτο ιοΠὶσυἱ , υοο τοιτττιοττ τισ

τοίτιιτιε ΐοτιτιουτΠ οσυτἰυοτο ιυιροτοτυ , τω.

νἱτειτὶἴτιιιο τιετΒοτο τειτἱσυοτιι. νο.Ιο ιο Ποττιἰ

πιο Μαι , 86 οσε όιΙιεο , οοιει 86 οσε το τοσ

ί:οίτσ ὸἰὶὶτὲἱτιτοε. Πστουτοτ οι: υσΠ:τσ τυσυει- Ε

|τοτισ πιτ. ιόοε Μειττιι.

 

ΕΡΙΣΤΟΙ..Α Η.

ειτὶ Μειτισττουι.

Οποιοι: @οι το @βετ ‹τ#ἔἐΪτι 87κ!!Ι:ΜΜΒ.

ΜοτσΠοε Μοτισττο οιΙοέτιΙΙιτοσ τ”ττιττι,4

ΩιΙιιτοιυ.

Αοοορι τιοτιοττιτυο Ιιττοτειε Ιιουιατιιτιιτιε

" οοριουτ, οι πιο οίΤο ροτιιτιτ. @οστουι οέτι οτ).

τστ! οτίι αστο ιετισΓοσ : τιοἱρτιο φτου: σο;

ττιιο ἀἰιοέτἰουἱε τω: νι το ροτίοτιίτιπι Γοἰστιισο

υσίΤουι το.ιιιοτττιστι @το οπο: , τυο οσο οίΐο

φοτο τιοτειυτ. Μουτ: ΈστττιΠο ; ΕΙιτιοσ του.

τουτο οι: του: ιΠστοτυ τουι μου: το τυο , αυτ

τυο νοΙοτιτειτο Ιοοτιι!ιστ , οτ οίΤο τιιυόοτιι οι

οιροιτυ οοροτο, φοτο του οοοοιοοοοω@τα

οτΒἱττουτοτ,ΡτοοἰΒοε τωοτιοοοιιτττφω του.

τιἱιοιε. Ρἰοττινἰνουόι υστιιίτουι οοΗτιοττοτυ

δέ οι: τοιε Ιιττοι·ιε δ8 οκ τοωωοοι5μοιττά.
Με ὸὶἀἰοἰ. ποιοι οιοιττοτυ το οΜατισττοξοτιττΓ.

τοἰίΪοτ. Ωοιυουι νοτο το το το τοοτιυτ [οτ

υιστιοε υσίττἱ , υιοΙἰοε οκ στο οπο: τιτιοειτίε

:ιοοἰριοε. Ατἰίἱτ Βοοε οστόι τοσ,ττειτοτ του:

Ποιο , οτ τιοστι ιιτόοτιτοτ ὲρροτἰε , τι!ιτιοιιυτΙρ ”

ἱττιτι!οτο :ιο ροτοἱροτο ΡσίΠε. Μοοττι τιτοί:οέτσ

@τα το ίτοτυουι , οτ φωτιά Ποοειτ υοΓσοτιττι

του άουιτοτοε οπο. νειΙο οι Βστυἰυσ86Βτο.

νιτοτι οριίτσΙ:ο τοο ιουσΓοοε: Σουι οιιιιυ τι::

στοοραιτοε , οτ ρτσΗιτιοε στο το ίοτισοτο οσο

όοτοτ. Ηστουττοο π. σε!. ]οτιτοε.

 

Ι) Ετι,ετοτττιιι.

το Μτιτἱσττοτυ.

καπ"ἔ/ΪἱΡ/,”τιτ)τἄ;ΐ:ἔα#ἰτιπτιΜ ττω42οΜ.#1σω

τω.αττώι από". τ ν!

Μοτσίιοε Μοτἱσττσ Βετο , ΓτΙοτοτυ.Ι.οοι οοτ: Βετο ττισυιουτσ Ιιττοτ:ιε τοειε ,

σοιοοε οιΙοδτιΠιιιιο ττειττἱ Αιιτσυἰσ :φοτο Ξυ

τουτἱσυοτυ τυποι, Ατιοτοἰτ ιρίο σοστιοο Πιτ

τυσυοε νοίττοε Αττοτἱἰ ΒιιιιιΙίοτιτοτ Ιι:ιτιιτσε.

Νου Ιιτοτ τ Μτιτισττο οιιτιίΠτυο , ΡτοΗιτιστοε

Ιιττοτειε οπο το το , φωτ το τοΓΡσιιΓουι οποτε..

το ο0ίττιιυι , 88 σοι τοειε τιοτοΙιτ , @οι τοτο

το τοίτιυτιτ. Μοτο τιιττιου του Γουίουι ει”.

Ποιο τυοουι. ΗοιοΓυιοὸἰ ἴοἱίΙο το νσΙουτο.τιε

τιιτοστ , υοτιιτιοιιτιι Ιιειέτουοε οσυιροτἰ , ιιο το

τιοἰἀοττι τουι τὶο το τιτσΠιτοε Γοττυο ἰυτοτ πο·

Βοτοτυ Ντου 86 τυο ειοιτειτοτοτ. Ντου ρτστ-ο

δτο οοττουτι Γτιστιτο οιτΠισττοτισιιοπι ΡάιυοΙσε

τόμοι: οοτοΠ`ουι , δ£ τοίτιυουτἱ οτιοο ω.

υισνοτο οιιΙοιιτιο. Ποιο ιτε :ιοοἰρο ,_ Ηπα ;τ

τυουτΞΠιοιο. Ατιτιιιε $οΒαΙτι:ιτιοε τοι υιιΙιἰ τοτοι

τοε 86 οεουε οίτ ρι=στοει @οι Μουτ” φωτια; δ;

Πλ



...ο Ει>1ετστΑττυΜ τ... ντιπ. Μ...
το τυο που τιιοτοτιτοττι Πυττιειτιἱτατο οι ματια, Α τΠ1τοτοε Π, Γοά ειονοΙοε ρτοτυιυε ττάτιοε ο ρα..

ιιτ ιιΠιΠ Γυρω. Τυ Η το τα! ιιοε οστιτοττο ρι·σ

ίτυοΠἱε ιιιΓοουοιιτΠε ἰυΡτἱτυἱε , 86 νοΙ Γοτιτοτι

το πιοο νο! :ιυότστιτειε αρτιο! το ουἰρρἰο.ω ντι

Ιοτ , τιοττιἱτιοττι τἰΜ τυπου οιτροτοιιουττι σου·

ΓοΜε. ΕΠ: οτιτττι νἱτ οτι ΪαοὶΙἱτοτο , τοΠΒἱστιο,

οοιιιἱτειτο, ιιτ ΓοΠοΗΠτιιο :τριτο ἰΠυττι το Ευ

τυτυτιι δ: Γροι·οτιι ο; ροΙΠοοτἱ ευάουτιι. Ατἰοίτ

ΠΠ ρτεττοι·οτι ἱιιοοτιἰυττι τισΜΙο , 86 τι ίτυτΠτε

τυὶε ττιἰτιἱιιιο οΜισττοτιε. Ε:: ουσ ιιοοοΠο οτἰτ

οποσ: ΠΜ τἰΜουο οοπιττιυτΠε τι... Ιταουο ,

Π πιο τΠΠΒἰε , Η το ο πιο τΠΠοι τἱΜ ροτΓυαΓυττι

οΡτ , στ:τυε τυΙνσΠι , ειο το" τυἰ ουτοττι Πι Β

ἰΠυττι ρτσΠοο. Ραοτοε Μ ρτστο«Ετο Γοουτυε.

Νονὶ Ιιοττιιτιοττι. ΡΙυε ΠΠ άο το ουο.πι ‹ὶο Γο

οτἱτ: ουτε , τιυΠσουο Ιοοσ ἀοοτἱτ οοττιπιστΠε

τυἰε. και.. Πι Πστιιιιιο. Ρ·Ιστοτιτυο ουευιι :ειρ

τἰτιι. πι. οτι!. ΟδτσΜ·Β.

 

Ε Ρ Ι 5 Τ Ο Ι. Α Η!.

:το Μτιτἰοττυτιι.

2.7: μου» ά:Ξω· Μ ...τοτε , ρων»υ απο·

β5/αύΞατω·.

Κατα: ΑτυΙιτουυε μια ἰτιυτἱΙἰε, Μει

τἱοττσ τΠΙοόΗΠιιτιο ΠΠο τισί'ττσ , ΓττΙυτοττι Γ:

δ.: ρω:: ἀἱΙοᾶἰοτιἱε ειδο&υττι.

Βοοτονιιτιυε , ΠΠ , υπο: ο.τιοοι·οε πισίττοε

ουιουε ετΙΠάυο οτυοἱυτιιυτ,τιἰτἰ ΓσΠιτἰσ τυο.Τἰ

Μ ιτειουουι ντττυτο Γ:ττι&ε άΠοθΠοτιτε Μυτι

εἰττιυε,υτ ουοιιιρττττιυττι το οουί·οτοε :το οσε ,

ΓυΜτυτυε τιοίττστυυι οιιοτυττι ρ.ιττοττι ο τιοίἰ

ττἰΓουο ττιοιιἱτἰε οοτοττιροτειτυτυε , ουτε: .το

. ΠιυτΙοτιι ΒοΞ 8ο τισίττ:ο τοΙἰοἰοτιἱε τιυεττιοτι

τυττι , που ειττιΜοἱττιυε , τυτυττι Γυτιτ. νειΙοἰτι

Πσττιἱυσ Πω. Ε:: τισίττο ιτισιιαίτοτἱσ Ρου

τἱε.Βοτιἰ νι. ἱὸυε ΑυουΠ:ι.

 

Ε Ρ 1 ε τ σ τ. Α ν.

:το Μ.υτοττμυι.

Ξ/ικιβεπτ ω·έτιωτκτί.

ΜΒι·σΠυε Ματἰσττο Ποιοι , ΓτιΙυτοιιι.

Βιιι_ΗΠ οπτΗΠττιο , τω. Πττοττε τισ

ίττἰε το Πι νιττυτο οττιοτἱε Ιιοττειτἱ Γυττιυε , ιιτ

ρτοΓὶοἰΓοοτοτἰε ατι ιισε. ΕΠ οπου ορυε τισΜε

ΓοΙεττἱο τυο ετουο ορο υπο: 2ιτιουΙττοε τιοβ

ττοε , ουἰουε ρτοιιιιττιυτ ,δέ Γοτο ΓυοουττιΜ

ττιυε. .9οά Πσττιἰιιυε :ιτΠυτοτ οΡτ , ουἱ ττιοτ

Βοτιοτε Πιιο οκτώ: Γυτο ρττοίττΠο , ιιτ ροΓΠττιυε

οττιοτοοτο τυοιιυττι Για οΙοττιοτιττττ: ρσττἰοἰτ.

Ιτοιουο , ΠΠ άυΙοιίΠττιο , ρτιττι Πισστιιτιτἱ ρἰο

Γυοουττο , οτουο Πι ττιἱΙἰτἰτιττι :το ουειττιετιτἱ

ίτυε Βοττιἱττυε το ροτ τισε ονσοοι·ο τΠ8τι;ιτυτ ,

τιοουιοοι·ο, ρειτοτυε ρτσ ΠΠυε ιιστιιΞτιο8εοστι

ΓοΙατιστιο τιοΡττο , τσττυΓουο τοΙἰἔἱοτι.ἱε ιισβ

τω: @οι οσΙΙειρΓοτ τορο.τατιστιο ιιοΜΓουττι Πι

|:ιστοτο. Μοττιστἰει τοποσ ουειττι ρι·οτιιτο σο·

τυΙοτἰε οροτειττι τυ:ιττι Πι το τιοίττο , ἰυιττιο Βοἱ.

Το τοιτυι· ἱτοτυττι οτουο ἰτοτιττιιἰτι Γτιτιότει οτι

τἰτειτΞε νἱττυτο ττιστιοττιυε_υτ ιιΙττει νουΕτο τιστι

Ροτ. άσοι. ά·Μαυε. στη!. 6ο!!τ·ό?. Τοπ». Π!.

οορτυτιιε ο Βοτιιἱτισ ρω Ποσο οροτο τ1ιοτ·

οοάουι Βοτι:ιττι. του το Ποτιιἰτισ ]εετ1. Ε;;

τιοίττσ ιιισιιοίτοττο Ρουτίε-σοτιτ κι. οει|οτιάσε

δορτοττιΜἰε.

 

Ε Ρ Ι 5 Τ Ο Ι. Α ν Ι.

πο! Μοτἰοττυτιι.

τω~..υ.. οι: τἱτἰω· ι=τωω... ·υαϊπ,ήτω»

ω!!.ιιω·ω ..ο ρωτοτττω ἱτζβἱττστἰτυτο.

ΜΜοΠυε Μυτἰσττο Μπι , ΓτιΙυτοττι.

Αοοορἱττιυε Πττοτειε τυοε τ ουΙουε

τιιυΙτυτιι οιτουΓειε , ουοά ..τι τιοε ΙιτιουΓουο

τιστι νοτιοτἱε , ετΙΙοοειτιε τοτἱστιοε τιοουαουειιι

ἱυιρτσΜιτιᾶεε, οοουρειτἱοτιυττι νειτἰειτυττι ειτ

ουο ὸἰΪοτἰτιιἱτιυττι ἱτἰτιοτὶε τιοου:τουειπι τυτἱ 86

ττιυΙτυιιι ἀυΜἱ. Εει σττιτιτα , υτ οΠιάττιυε , ρω

ΜΜΜ Γυτιτ. ()οτοτυιιι ιιιτυοτιτἰ ουειττι ειροττο,

ουειιτι ΠΙιοτο δ£ οσττυιι 66 ροι· Πττοτ:ιε ρσΙΠ..

οἰτυε Πε τισΜε οροττι τυ:ιττι οΓΠουυτιιουο πιτ.

τιἱίτοτἱυττι 8ο ΪαιτιἰΙὶτιτο οστιτυοοττιἰυτιι,ἴυΓρὶ

οἰο ὶτιοὶτΠτ , πιο τἰΜ ουιΓρΠιττι οιΙΤυειττοτο οσ

τιο.τυε Πτ ρτσΪοέτἰοτιοιτι :ο ιισε τυποι. (Ϊυρἰο›

Μιτιιυε το , ΠΠ , το ρ:ιττουι ουττιτυττι τιοίττ:ι>

τυπο νοΙ ρτ:τοτρυιιττι ττετΙιοτο, 8: Η τἱΜ του

τιυε Πιιυτιοοτο, ουσ τιυΠυτιι άἰοτιἱυε , τω!.

Μπι 8τατἰυε τιτιοοτο ροίΓοττιυε , 8ο ἰτι ουσ ΓοΙσ

Γροε οίτ οΠουοτι στἀἰτιἱ ιειτιι Γοτο ροτΠτυε Μοτ

Γσ οτιιοτοοτιτΠ Μοτο υτουττιουο Γεου!τ:ιτοιιι.

Η τοουττι ο8ΠΓουιυε νοτοο , ουἰόοιιο νοΙΙο

τιιυε οκρΙἱουτο Γεττυε ρυταιΜτ.τιιυε : τΠΙΠουΙττιτο

τοι το οτοὸἰττιυε ΓυτΓΤο άοτοττιτυιιι . Λο Ροτ:

Π! ει ρτοροίιτο ειΠουειτοτιυε τἰοἴοοἱΓΤο , ουἱτι.

τονοτο. ροτἀἰΗἱοὶΙἱε 86 ΓειίΠάτσ ρτοιττττιο ΡΙ.1ε..

τστυιτι απο , ουστυττι τἰΜ οάυοουάοτυιιι ίτι

ττττιστο ΠΜ :ιτουο ττιιουοτιοστυπι πιυιιυε τι...

ποοπο άοΜτυοσ:ιτιιυτ. νοι·ιιττι Π ου:ιτιττ ἰίἔ

τυο Γτιοἱαττιυε ἰτιτοΙΠἔοτο ροΓΠε , ουειτιττ οιο

ΓΗιιιοττιυε , που ττιστιο σου τὶοίὶίὶοε , νοτυττι

ιιΙττο τοττιοτ τιιοοτοε. Ναττιουο ττιοτυε ἱΙΙο ,

Πιττστιυπιουο ροτὶουΙα εαυτο οΙοοΙιτιεπι ροΓ.

Γουτ. νοτιἱειε ιτ:ο.ουο , ΠΠ , ΡΙοτοτιτὶοτιι , υΜ

ττισάσ Γυττιυε , ιιτ Με οσιτιττιστΠυε τττιόττιτἰ

ροΙΙιτιτ , Π τετοιου εισΓουο ροττουΙο το Για! Π

σουτ. ντιΙο , ΠΠ οειτὶΙΠτιιο. Πστοτιτἰεο ἰτΠουε
ΕορτοτυΜιε. Γ

 

ιετ>ιετστ Α ντι.

:το Μοτἱσττυττι.

Επεσε” #2: ψ /ΖΜΜτυπ α||σ2°ἰτ:.τ σαα'ω2.τ

τυΜΜπέί. . ο

ΜΜοΠυε Μειτἱσττο Γτειττἰ , ΓειΙυτοτιι.

Μἰττἱττιυε οΠοδτυττι ίἱΠυττι τιοίττυττι

ΡουΙυττι, ιιτ ΓυρρΙοτιτ οοτο&υτιι εισΓουτΞτο Με,

πιο ουἱτὶ ΓουτιάειΙοτυτιι ροΠοτ στἰτἱ. (.οτοτυττι

ουστιἰειττι τισΜε τιάττιοεΙυττι τιοοοΓΓειτζυε ο!τ ,

που ιτιτουτ:Πττιυε ουτιι ἰΙΠο τοττιοτειτἰ. νου.

τιιυε οτιἰττι υτ , ειονοτΠοιιτο νἱουτἰσ Μουτάο

τΠ ΡυρριοττΠε , το οοτιττττυο ετά τυυττι πιστω

οτ
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τ

ίτοτἱοτπ οοπτοτειε ῇοΙτἱε τα' οοοίἱε. (ῖοπτοπ- Α ΙονωιοΙο μου οίΓοτ οοπτοπτἰο , τ:οιπΓοπ8ομ

άττποε τποὰἰε οτππἰΒο-ε ειοῇἰοοτο Γειτοἱπτιοι

ποοτε ττπροΠτοτπ ντοτ:ιπτο :11τοτἱο5 οτοἰπἰτ ,

-ποοοο απο ΒιοτΙο 8ο οοΙοτἱτοτ νοτἱ τοππροτοε

οΙΪο Ροτοτἰτποε. Ιπτοτἰτπ το ιποποίτοτὶοτπ

τοπιο οοτειοπ 8: πω τιεοτποε οοιπ οΒο:ιτο

τοο ἘΙοτοπτἰοτ , ο: το ποοΞΐοοπι @το τποΙο
Πο ποπ ί:οτειτ , ποτΙοο μι: ΠεΒί-οπτἰοπι τοπιο

οιιοπιρΞπιπ οι» ΓοοΜτοο.τ; @τα οπτππι ἱπ ο

πο δ; τ:οτειπ τππεἱε , τροπο Ιἰττοτὶε :τπτ ΙΜΗ

το ποοπάει δ: ττοδ.Ιπποει (πω. νοΙο οι Βοπο

πο. Σποτ ποίὶτἱε ἴοτἰοἰπποε , οτ ποττειπτ οο

Ιοτἰτοι· οικω ιπάττοτο ἰπίτἰτοοπτ. Αττοτἰἰ οκ

ποίττο τποπειίτοτὶο ίππ&ετ Μοτἰτο ἱπ (ἰτειἀἰ- Β

Βοε ποπἱε Ποτ:οπιοττε.

Κ
 

-ΕΡ1ετοτΑ ν111.

° ° Μ Ματἱοττοππ.

Μπ:πίσ2: απΜωπι ω» τ%· ῇΖίἰτὶΜπέαω.

Μοτοίἰοε Ματἱοττο ί-τοττἱ , ΓειΙοτοπτ.

Ροοἱτ ἰπτὶττπἰτειε ποίττο τι τ1οιι οοο

άοιπ τοΙον:ιττ ὶπτο8το Γοπποε , οτ πομπο πο

Πτ:ο ίοοοΠε ἰπτοττπἰττοτοπτοτ. Ι.:ιτοτἰε όοΙοτ

ποτε ΝτοοΙιο τοπὶτοπτἰοοε δε τοοΙτιππιπττοοε,

Ποπ ποπτΠ:α: τποΙἱοτο ο Μάο:: οοοΙτοτειτπ οι

όοιποτπ [ποιο τπἰττἱ Ρτοοπτἰο ρα· ἰπτοτροίἱ

ποπ Ροτίοπτττπ ΐορΡΙτοοτιιπτ , πο νο! οπτοπι

ποποπο Γοὶτἰ ΡοίΤοπτ ,το οπττοτπ οποορτοτοτ,

δ£ οτπποι τεπίτοττιε Βτο.το ροΙΙἱοοπτοε , τιτοοο

Μ. ο: τοε τοττπο ποΙΗ οοεπἰτει οΙΤοτ. Ε.€τι11ο5

8τοτἱειε Ποο , οοτ τοποοτπ ο ποοἰε πτπονοτοτ

ἴοτοροΙοιπ , Ι:ταττοπποοο ροοΠεο ΐοτοοοπτ πο

ποποτπ ἱπἀοοοτο οροττοἱτ, οτ οτοόοτοτ οΙἱοιπ

φοτο ιποποοποπι ποίττοτπ Γοο!οτίτ ΞΡΠοε :ιο

&οτοτπ (το , πο ἱπ οτπποε Ρτορἰιιοοοε που:

τοιάτιοοε οκτοπτὶοτοτ οποιο. Ε]οε ετ:ιττο. τά

πιοτποτατοπι Ν. το) Βοτεοτπ ποοοάοτο οΜΗ..

τιοτἰίΒτπο τοποπποε , πο πκήοτ μι· Γοοιπ οπο.

Γοπτἰιιιπ ότιτοτοτ οοτ::ιδο. Μονἰτποε,ἱπτΙο τιτ

οοο Αττοτἰοτπ νοπἰτποε , οοτ νΞίἱτατἱοπΞτ.οΠἱ

οἰοτπ ο:τοι·οοτο ῇοτπ οοτΡἰιποε. (ῖειτποτετἰο πο

Πτο Τροπ1 :Μπιουτ Ροτοποιτοτπ ίοΙειτἰοτπ ο

Ιἰοοοά τπίττοπότ, ποοοο τπο‹Ιο οοοσ! ο8ἱιποτ,

φωτο οτ οκοοοἰ τΙοοο Επίπτοοτοτποτ Με

τποε , δέ Ποοτ πω οπο ω: Ριιττο τὶοἴοοοτἱτ

Γροτ , Με τιιτποπ ροτεἱτποτ Με , ποοοτ: άτο

ίτοιποε φαιά οπο: νοΙοτποτ ροτίἰοἱοτποπ '

τοτωοτ , τἔιΡτἰἀἰοτποοο Π:οτπιιοΙο ειοίτοτΓοπτ Βοποπτ6τοτπ Ροοτ·οιπ ποίτττ Κοτπιππώ πο

οίτ. δοά ποοάοπι ρτἰίτἰπττ: τοἀἰοτονἰτοε, οοειε Ο Ροτοτπ ροτοτ [ο ποοὶε ποιο νοΠο ΡοΙΙΜτω
τειτποπ οτονἱ τοραττιπάοε, τπὶί-οταπτο (ζΙιτἰίτο, ὶ

Ϊ οτ:ιτποε. Ροπτἰἱἱοἱε οπἰτποιπ πἱΙιἱΙ οροε οίτ

ἑΠἱοἰτπτἱ ἰπ τ-πᾶο , οοἰΡΡο πιο. ΐοοπτο οπτ

τἱτ : οοπτοπτ :ιοτοοε εποε ροΙΙἰοἱτοε οΙτ Βτονἰ

το το ιπἰττοπτὶοε , Μ:: οπο ποο ποοοόοτο δε

οοε τοοοπτ ροτί:οττο τποΙοοτἰε , τΙοοτἱ δε ιππ

Βἰε οτοοειιποε. @το το ίτπΡΙοττιπάο τιο:οΠο

απο ποϋ:ττ ΐοτΙοτε , ποπ τοΓοΙτοοπτ; (το

1πο!ἱοε “τα οοτειπ1 τ:οπ1 ί:τ:ιττο βοοτοπτὶο 3

τροπο οοτπ ὶΠο ἱπ Γοποπο πιοετίττατο Ισοτι

το Ροτ Ιἱττοτειε ίἰοπτ. ΡΙοοοπτ ἱτοιπ οοειτ πο Μ!

Εττπο.ττει πιο νοπἰίΤο ἰπ οπἰτποπι ὸἱοἰε , 8ο στο

οοτοπι τποΙἰοε 8ο οποιο τοἴοτειοἰε. Ρειπποε

οίτ ποττἰοπόοτο ροοοἱἱπ.τἱ φωτοω τοτε. (Ητ

ΠοΙΠοποτπ ρτοδοὶἴοἰτποτ , οοτπτΙοο ποοὶΐοοπτ

άοτ:οτποτ, τποο ππιεπο άο ἱπἀοΙο ἱρίἰοε Ρο!

Ποοπποτ ποΒἰε. (:οπιτποποο πιο , Ηπα, τω.

.Ροίἱτοτπ πω] Ιοοο ἱΡΩι οετἰοε 8ο τέττιτίοτ ,

οι·οοοο οτἱ τοττποποτε τγτοποοΠε ειωτι 8:

ττππΒοποο ἰπ Γοποποιπ τΙοοοι·οπι τοτοτ τπ

οοτποσ.ε. Μπι ἱρίἰ πιο :το οΙοότοπι οτοτΠτο-ο

Η ΐοιποτ ,ποΠὶοίοιιο ρτοετοοε ποτποοεπι οο

τΙοπποτ ,οτ οοοιποοτποοο ρπίίῖπι πιο τιτὶ·πιἱτ

τοπἀοτπρταοἰοἱοπποε. Νοοοο ροτοἱτ Ηττοτοε

ο ποΒἱε οΕοοτο ἰτπροττοπἰΠὶιπο Ιἰοοτ τοϋ

Ιτοπε , οι: Ροοτοτπ Πιοτπ τἰΒἰ οοποποπάειτο

τοστ :το το τπἰττἰπιοε , ;πτοτοτπ ποιο-το Ειπδττ Β νε1Ιοτπιιε τ φωτ 8τιπἰποε ἰὰοποοτπ,8ε Ρπτοτπ

ΕτἱἀΞειπἱ , αΙτοτοιπ οοοτπ οτοτπἰτἰε άοττ νοΙο

τποο , τοΓοτνειτο οι οΓοε οατποτειτἱἰ ττοειττει ἱΡ

Με τυπο. ντο ἰπ Βοτπἱπο. Ε:: τποπαίτοπο

ποίττο δ. ΒοποτΠοΗ π. δαποετο.
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:το Μο.ττοττοτπ.

Σ): πάψω ύπρσάσσ ωτοστόπ.

ΜοτοΠοε Μιιτἱοττο ττοττἱ , Γο.Ιοτοτπ.

Ριιιιοἰε απτο όιοΒο.9 ο:: Βοτεο ίοτιο

τ Πιποε το το , 86 τποο ‹ὶο ΝτοοΙ:ιο τποποοπο

" τω νοΙΙοπποε οιτοοἴοἱιποε τ οοοπτί-ειοτἰΙοτμ

ἱποοΡτοε τοοπτ ππιπἰίἶοίτἱε ἱπὸἱοἱἱτ άορτοποπ

ό.οτοτποε , ποττοο πττιἱοἱΒἱτποτ τοϋ. οκοτ1οο

τοπι οπο τιοοτΙ τποπἀτινἰτποε. Εοπποε , απο.

:απτο Οοο , Ιἰοοτ αποτο ὶπΓοττοκοτἱπτ , φα:

τἰΒὶ ετοτ11Π1 ἴοτοϊτοἀἰὸἱιποτ. νειΙο ἰπ Πο

τπΞπο, τττιτοτ οπιοπτἰΠὶπ›ο δ; ΗΝ ποΒΞε οΒΓοτ

ντιπάο ιποτἰτο. Ε:: ποΡττο ιποπειίτοτΞο Γεπᾶἱ

Μπωιο πιο. Μοτο. · '

 

ΕτιετοτΑ
το Μειτἱοττοτπ. Γε

17: μετόπω ὶκ/?2ττ:ἰωσ , ά·ρυπτω :Ρβα.:

τατιωπκα'α.

ΜΒτοδοτ Μοτἱοττο οπο, ΓαΙοτοο1,

Εοεἱτποτ Ιἱττοτειε τοο.ε , οοἰοοε πιο!

τοπτ αποτο πω 8: ΓοΙΙἰοὶτοἀΞπο οοτποΙοτ.

Νοπι δ: Ποιοί τοτε οοπίοΙοτο δε Ροοτοτοπ1

ΡτονοτΈΗΒοτ ΡτοἴΡἱοοτο οτππἰπο οορἱπιοε ,

τιοἱοοε ποποε (απο οοπίοΗτοτ , πἰΠ Γεω;

τοεττἱοἰ ἰπτοετο πιοποπτ. Ετ οοτάοτπ Η οττοτπ

τπΜτοοτο.ιποε , ρτοίὶἰοοΙοτποοο ἱΗοά ρτοΗἰ- οοοΙιποοτἱ Ποιο! ροίἱἱτ,ατπΡΙοᾶοπἀοτπ ό: στ»

Βονἰτποε , ποοοο ἱά ίοΙοτπ 3 νοτοτπ τΙοοά τπο

·ῇοε δ( ονὶἀοπτὶοε τ1Μπτο οοπἱνοΙοπτἱ2 :το

νἰιε τποπἱοοε ΓοΓοἰρἰοπἀοτπ :ιτΜττο.τπιιτ. δἱπ

πικαπ οΙτοτοτπ ίὶτ οΙἰΒοπὸοπι , ποΓοἰο οττεοπ

ρἰοτπτἱε Ξπτὶὶοἰοτπ οτ ποοοΙΤο οἱ , - απο τΙο ἱπ Ρειττοοι ρτοοοπίὶοτ Ιἰτ ποίὶτο Γοπτοπτὶει: Η
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ιιοτιιτιι ιιιτιοΙοιιι 86 ιιιοοιιιιιιιι πισω. δι Γοτ- Α: ΜτιΙιιιι·ιιιε ιτ:ιφιο μι· ειιιιιτιι86 μι· ιιιιιιο πιο.

ί'"ντιτὶ .πιο τω. τιττοΓοιιτιιι Ροίΐοιιιτοοτοε ρωταω

Η ττι Ρτἰιιιἰε νοΙιιτιιιιε , τι: ΒειΙιιο.ιε τιάν.·οε 86

ἰτιΗττιιΞτοτΞ τιιιΓοοιιτι Ηιτιιτοιιι Η8:ιε. 5ιιι πιτ

ιιιιε , Ιοφιοτ φιοτι Γοτιτιο,ιιιειΙο το Π1τ:οπιπιο

8ο @τω τιιοτιιοο , οι: 90ο ΗΜ ιιιοτιτ:ι δέ

ιιριιό Ποιιττι 86 τιμά Ιιοιιιιιιοε Βἰἔτιἱτιιτ Ι:ιιιε,

φωτο οσε 8οΓοτοιισιο ΓιιιιὸιιττιοτιττιΓροἰ ιιο

Μ:: οοττιιοτο ; φιτιιιιφιιιτιι Β:ιΙιιο:ιτιιττι Βυ

5ιιιΓτιιοάι τοιτιριιε τιοιιόιιιιι οΓτ , τ:ιιιτιιττι Βιο

τι:ι: οοοοόιτ οριτιιοιιἱ τιοΠ:τ:ο οι: οτι οάιιο:ιτιο

τιο ριιοτοτιιτιι ι' φιοά 86 2Γιτ0:ι ΓεοΡο 86 ιιιι

Ροττἰτιιο ἰτι ρτιπιτε Γιιιιιιιε οκροττἰ , ιιτ Η οΙο

οφ νικ ροΓΠτιιιιε , ιιιιιΙτιε ρι:τοΙ:ιτιε νἱτἰε ιό Β

° Γ:ιοΈιιιιι ιιοτι ττιοάο ρτοτιειιιτἱὶιιιε , νοτιιτιι 86

τιτὶττιἰτιιιιτἰΒιιὲ Πιιτιττιο. (Σιιτιιιιι :οι νοΙιιτιιιιε

τιοΒιε ,φ1Πιιιε ειιφιο πιο τΠ:ιι απο τ:Ιτ , Ροτ

_τι·ιἱττ:ιε ἱιιτοτἱιιι. Αεοιιιιιε ρτοΓοέ'το εαυτο 86

.ὸἱΙἰεοτιτοτ , ΡΙιιΓφιο τιιἱ φιειτιι τιοίΙτι φωτο

Ϊ Βιιτιιοίι.-Ροίιτιοε οιιιοιιτιοε οτιιιιιτιο ειιτ:ιιιιιιε, _

5οτφιο Η φιτιιτιρτἰιιιιιττι. νειΙο , 86 ροιιτιθτιε

*Βοτιοτιι&ιοτιοτιι ριιοτιο ότιβιε, ιιοΠτειιιι οκ ιτι

ΓτοτοΞιιςὶιὶοἱοτιε.ΡΙοτοιιτἱα οι: τιοίττο τιιοτι:ιίτο>

ήπιο ΓέιιέΈτο Ματια 8ο Αιι€οΙιε ιτνιιι. ΜειΠ.
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.το Μοτιοττιιιιι.

Ψ..?σκη)ΐσεω Έ!υπτο:Μ τωπέΖέτυπ φοτΙ:2 άο

1 τ τττ·υ#.

Γ Γ.ΜΒτοίιιιε Μτιτἱοττο Γτειττι Γτι!ιιτοιιι.

Γ.οΒιττιιιε Πττοτιιε απο , τιιιιΙτιιτιιφιο
Ο

Γιιιτιιιε ειάιιιιτ:ιτι , απο οο!οΒτι πρωι πιο ορι- _

ιιιοτιο νιιΙ€μι.τι , ροιιτιΠοοτιι τιιιιτειΙΓο ρτοροίἱ

τιιτιι τω: που ΡΙοτοτιτιιιτιι , οι: Γο νοΙΙο Ηττιι:ι.

νοτια, Γοτ1 οτι Ροτιιττι-Πνιι ροτιιιε οτα. Ειι

Γιιτιιιι φιοτιιιιιτι Ιονἰε τιιιιΙτιιτιι 86 Ροιιο Βιοτο

ιτἰτιιο κι τιοετοτιιιιιι φωτο ροτ τοιΡΓιιτιι οοτ.

$οό. 86 ριιοτοτιιιιι ουτε Ρτ2Γοτο1ιάει το8τιι:

ΡΒοιιτιιιτιι οΙτ. ντιΙο ἰτι Ποττιἰτιο , 86 φι:ο οιο

ιιοττιμε οιτοφιοτο. Εκ τιοίττο τιιοτιιιΠοτιο Γοτι

τιεςτιοιιἰ κιτντ. ]ιιιιΠ. °'

.ο
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οτι Μτιτιοττιιιιι. ι

. Β: .4ωωιΙο ό· ·υΖω·ωτι μήττώ.

Μι:ιτοΠιιε Μιιτἱοττο Γττιττἱ , Γειιιιίοτιι. ·

@σε ρτιιιιιιιιι άιο ΡτοΓοᾶιιε τι νὸἱιἱε

νοτιἰ :Μ Ρτειτιιιιι-νοτιιε , ΡοΙΙοοτιι ιΠιιτιι που

νἱ‹ὶἰ , όιιΙοοιιι τ:ιτιιοτι Ερίιιιε ρειτνιιιιιτιι :ιτιιρ!ο

ιτιιε Γιιιιι , οετοεἱτιιιι ιτιτιοΙοτιι ιιι Μο τοιιοοιε

οτα Γο Γοτοτιτοιτι.(.ἶτοὸο ροττιε :ιΓροδι:ιιτιι ιΠιιιε

τιοΒιε ἱτιίἰττιιἱτειε τῶι;; ειΙἰοφιἰιι ιΠιιτιι Μωαβ

Γοττι οθἰοἱο τ:ειι·ιτ:ιτιο. Ατιτοιιιιιτιι ιΠιιο αποτ

ΓοτονιΓιιτιι που ΘΗ:;911ι2. ροΡτι·ιότο ΠΙιιιτιι ω

το οοἔἰταΒοττι. Ρα· οτι φιιρρο Ιοοει τττιιιίιτιιτἱ

οτειτιιιιε> Πω ἰΗο Ιιτιβιτοβο.τ. δώ απο Γοτο

οκ οοττἰε τιιιᾶοτἱΒιιε ΡοτοοΡἱΠοττιιιε, φιι οτι

Ω ἀἱο ιρΓιιτιι ἱτοτ οοιιΓοοοτειτιτ , Ιοοει Με Ροτἰ

οιιΙοΓο αφτι , ιιιιιτ:ιτο οοτιίιΠο τιτοΠιτιιιο φιἰ

άοτιι, Γοτι τιιτιιιε ιτοτ αφτο ᾶοοτονἰιτιιιε , Πε:

φιο νιτιιιι·ι ιΠιιττι ιιοτι Γιιττιιιε ιιΠοοιιτι ; οστι

ρω τιιιιιοιι :ιά ἰΠιιιτι ιιιιΠιιιιιε, φιὶ οιιτιι τισ

ίττεο νοΙιιιιτιιτιε :ιτιιτιοτιοτοτ:: 86 ετοάιτιιιιε νο!

ῇειττι ΓειτιεΓοοίτ, νο! οοτιτιιιιιο νοτἰε τιοΓϊτιε

ΓτιτιοΓτιοιοτ. νοιιἱττιιιε Βοιιοιιι:ιτιι Γοοιιτιάτι

τιιοτιίιε ἱιιοοΙιιττιοε , (:τιτιίτο τιιιΓοτ:ι.ιιτο > ιιτιβ
φιο τιιιιιιιε φ1ιιιιιοοτοτοε ἱτἰτιοτἱε τΪιξιΙοΠἱ:ι.Γ

Γτοττοτειτ.ΛΓτοοιιοτιτοε οι τιοε οοιιοιιτΓιιε επή

οοτιιιιι 86 τιοιιιΠιιιιι Βιιιιτ , 86 οτο6Πττιιι: ριιιΓ·

οιιΙιιττι φιιιττι ριιτ:ιΒιιιιιιιε ἰΓΗιἰο τοττιοτειτι πο

οοΓΓειτιο. (ἶοιτιιιιοτιάο τἰΒΕ , Γτ:ιτοτ οιιτἰΠτιιο ,

ΑΜΒ οΙΈ,τιοο ττιἰιιἰτιιιιιτι τιιονοτ ,τιοφιο φι- Β άοροίιτιιιιι Ρἱιιτιι , ριιοτοε ΓοιΠοοτ τιοθ:τοο ,

(πιο ροΓΓιιιιιιιε , ιιτ οτοάτιιιιιιο ΙονιοιιΙιε τυ

τιιιιΓοιιΠε > φιἱ 86 Πττοτειε ΕοΙὶιιἰ Ρτιτιιιιιιι το·

ιιοτιιιιε , :ιίΓοι·οιιτἰε Ηοτοιιττειιιι ιΠιιτιι νοιιιτο

όοοτονιίΓο , Πιιφιο ΠειτιιιίΓο οροτἱτι «πι

Ιἰιιτιι , δέ ροΙτπιοτιιιττι ΡΙαοἰὁἱ8οιιοττιΙὶε Πι

ιιιιιε νοτΒἱε ιιὸττιοιιἱτἱ,ἱΙΙιιττι ΡΙοτοτιτἰειιιι οπο

νοτιτιιτιιτιι, Νο τιιιτιοιι οιιιιιἰιιο ττιειῇοτοε ποί

ττοε οοιιτοτιιτιοτο νιό.οτιιι·, ίιοτἱ οιιἱιιι 86 Ματ:

Μια, οι: τιιιιτειτο ρτοροίῖτο ροιιτἰΓοκ :κι

Ροτιιττι-]ιιΙιι ἱτο οιιΓροτιοτοτ. νοτιἰοιιτ ίὶνο

τοτιιιιιιτιτ ιιιιιεὅἱε Μάιο οκ Ποτοιιτιιι ιιοΙὶτἱ ,

ΙἰττοτἰΓφιο :ιτιιἰοοτιιιιτι 86 ἱΙΙοτιιιιι τιιιτιτΠε οι:

ΓοΓο Ει:ιτιοειτ τοε οοττἱοτοε τοάτιοιιιιιτ. Το ω

τοτὶιτι ττιοτιοΒιε Ατιτοιιιιιτιι ἰΠιιττι τιιτιειιιιιιι :Πι

Βειτοιιι , ότι ττι:1τι1τοτ νοιιιι·ο ω τιο5 , δ6 Η

φιιάοιιι πω. φωτ ΓοτἱΒἰε οοιιιρτοΒτιΒἰιιιιιο,
τ Ιιττοτειε ΠΠ ω ειιιιἰοοε ἀειἱιἰττιιιε , ιιοΒοτἰιιιιι

οοτιιιιιοτιτιοτιτοε τιιι1ιιι. ΑοοοίΓιιιιι ω! ιΠειτιι

.οἰνΞτιιτοτιι Επι: τιοΒιε τιιιιτιι ιιοφκιφ1:ιτιι με»

ο Ίιτιττιιιε , Για: τοτιιροΠ::ιτο ΡοτἰΠἱτιιιιτιι. Νοτη"

οτίὶ Πιιέλιιε Ιἰιιἔιιεο τιιοάιοο νἰἀοιιτιιτ φικ

. πιο , ττιιιτιοτ ττιιτιοτι ;ἔἰτ:ιτἱο ιιιτιιιιει, τιιοτιιΡ

φιο ετατιάοε ιιοίττοτιιτιι ειιιἱιιιι νοτΓειτιτ; φ1οά

οι: νοτβἰε οοτιιτιι οτιιιττι ΓοὸπἱοτΞΙιιιε οοτιίτειτ.

Χα. .$'σει):. ό·ΜΜ. στη!. Ουί!τέΐ.Τυπι. ΙΙΙ.

φιοε ιιι Ποι οροτο ττιΓοτιιιιιιιόοε :ιοοοριίτι.

Σάο φάει νοΙΕττιιιε > φιἰά οιιτιιιιτιιιιε , φιιιτιτο

ω Για: ίτιιτιιο 86 :ιτιιοτο ττιΡιιιιιιιιτ. Νοφιο

ρΙιιτειΓοτιιιοτο ιιιιρτ:οΓοιιτι:ιτιιττι ιτατέειτ , (μια

ΓοΙὶἱιιιιε ιιτΒοτ το!ιοΙΙοτιιιε. ν:ιΙο 86 ιιοε τοϋ

ριιοτοτιιτιιφιο ρι·οοιιιιιε αφτι”. Ε:: τιοίὶτο

τιιοιιιιίὶοτἱο ΓοιιἐὶἰΠατιιἰειτιἱ ιι. που” Μειἱαὲ.

 

ει>ιε το ι.ΑΧιιι.8

οτι Μειτἱοττιιτιι. ·

Ι.απέατ εφ α'οβιττι,2υ ικα ετσέτωπβώ ω.

- πέβεττοπτ. . '

- Μι:ιτοίιιιε Μ:ιτιοττο Γττιττι Γιιιιιτοπι.

δοτιρΓοτειιτιιιε τιιιτιοττιττιο ἀΠοέὶἱοιιἰ

απο. Νο τιιοάο φιιάοιιι ροή 6ιοΒιιιτιιιιε , πι:

νειοιιιιε τιρίττετιιττι οτι το Ιιττοτ:ιτιιττι τοάιτοτ

νοτιοτοτιἰΙἰε Γτ:ι.τοτ τιοΠ:οτ ιιΒΒειενειΙΙιε-(Σιίι:τΞ,

τι φιο ΓιιόΙἰ οοττἰοτοε , φιιιιιτο το ΙιιιτιιιΙιτ:ιτο

τιἀνοτΓιιε ἱΠιιτιι , φιειιιτο ίὶιιὸὶο οτ8ο σοι ετο

τΠτιιιτι τιιἰιιἰίὶοτἱιιιιι Ιιειιιοτιο; 11011 ροτιιιττιιι:

τιοτι 8οΓΗτο 8αιιόιο, ιιοιι οιτἱΙἱτο Ιεοτἰτἰει. ΕτΠ

οιιιιτι ἱτει Γοτο τιοΙιτε ροτΓιι:ιΓιιιιι οτιιτ , ττιιιΒιιιι

· · ~ ο ιι
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οι: πιο ιποιοΙο , ποπἱνοιοτιτἱπ , _νιτι:υτο_,__ριο- Απ-Ποπιιτιο ]ι-:επ, ιιτ (πιο υιιππἱπιοε υπο_πιιι·ι

:πιο Γοπιτιοπιιπιιε > πιιιιιοιιο το πιοιιο ποοποπ :υ πτοιιο υπο πιο οΙοτιποοοπ Πουπι ο 8ο ομπ

τιιιε ιιοπάοτιιε πιοτοπι οποιο οιππιοΐοἴοππ- ττοπι Ι)οπιιτιι ποπ:τι δικο (3ιιιι.ιει·τ : πιπυΙ #

τπιιει οποπτποπ οπ τοι ππιιιτιιζ ιιτ ῇυουπ‹ιπ υτ Ρτο πιο πιι(`οτο οποιο , ουι Ριοποιίιο ποιο.

ου:τουο οοιπιποπιοτπτιοπο πιο ποππιιιιΙ πι- πιο πποιιπιιε ππιπιι πτΉιΒοτ -, ειυπι ποοοειιιι

οιιπυιτπι:ιε πάοιιπιιιΙυιπ πιτπππτ.Ε8ἰτπυε Ποπ τοΙιοιοιιιε πιιιιι οτοπιτπο , ποπ πουτι οι ιιοπ

ετπτιπε , ππτοτ , οι: ππιπιο ιπτοπιιυε οι·ππτοε, ιιοιιυιπ πιουπι Ρτοετοιπ ιπΓριοιο.ΏΝοουοιπτ

πι; ιππιπ ποπτπ ιιπποοιΙΙπ Παπ ποουποπτο ιποπ επιπόο πο τπἱΓοτἰοοτᾶἱπ Ι)οτπιπι,π πιο

πιοοοίΐυ -πιοποιο άιοποτυι·, πινοπι:ουο εστιν νοπτι: Ρτοΐοουπιπιπι ρτοοιουε. νπΙοτο ίπ

πιιιππιυε νοτιε. @ιπττιπποτ οπιτπ πο τορπτπ-. Ι)οπιιπο , ι!ιΙοδΗίπτπι πτποι·οο. Βοτιοπιπ: οπο

ο £ἱοποπι ι:Ιιιυπτι πιπιιἰτππ πνιάιτπτο ποτπτπιιτ , ποπ:το πιοιιπποτιο Γπιιιίτι Βπιπιπιιι τι. ιι:Ιυε ι
ποπ τιιπιοπ ποπτπ ποιο οπιιοτιτπ τυἱε άοπ'άο- Μπιπε. Η ι ι

πιο πτΜοι:ππιυτ ππι:οοοΙΙοτο ι ποσο το οπο. ο

ουοπεοιπ , 8: νοιιε ποπτἰεπιοτοπι οοι·οι·ο Β

 

'ιει>ιετοι.Α χιτ.
οπτπτυπι οι·πουΙπιιιυτ. πιο πιιπιπιιιο ιππ οπο:: ο 2(1 ΜωοΕτΠω .- .›

ποπ πω: τοποιοιιοπ ποοοίΐπτιο. Το, ποιοι· - ι ο ·ι π!

οιιτιίππιο 8ο ποοιε ιιιιοπιιππο , οτπιιιυπ , υπ 0°"Μεκέζ8 4/; ΜΡή,,,;! ΙΙ""Μ,,ο ;,αιιο_·ι

τοπιιππι:οπι ιιτποΓοπι:οιπ πιοιιο ιιπιτπο ποτπο, Μ,,",,,_ ο· ο ο ο! π· τι

οοι·τιιε ππ`υιιιτπιπ τπιίοτιοοι·πιππι Ποιπιπι,8ε ο ο ·- ο ·· : .:ι

ππιρΙιοτο ρτονοπτυ ττιππιπιπ οπτιοιιάι πω· ς ΜΒΡώυε ΜΜ0ττο £ΜϊΓΗΐπ!υτοτπ. οι Ε

πι-ιοτιιτπ οοριππι πι επιιοιυπι οοπνοτπιτπτπ. ΑοοοριτΠω π θεωτ ΦἱΙΕἰΙΒΦΒΉ ΜΜΜ

(πιο οι:: Ηι!πτιππο οοππιτυοτιπι τιοπἰ.Ωοτι·ι- Ιἰὶωϊ2$ ω” › α ΠΠΠΙΝ8 ΡΓΟΡΟΕΕ"ω Επιιι=09·ι

πιοποπιπιιε :πιτ , ππτοτ που:ει:τυιο οοπιτπιίἔ ἱΠ @που Εουιιιιπτυ οτιιιιιΠιιιιο πτπριτοκι (Πομἶ

(σε οποιοι , οι οσε πι πο” ιππω;Πω,ε [οτ. πιω , Μουο ΓοΙππι °ποι:ιε ιι~Ποιπιπο ·ιπιιοιπ:

νιτιο πιπ&ο ιπόοπιιοπιοτ οι·υεππε. νπΙο πι "Μπι ΠοΗΜ ΓΡΓΗνωΗΠ ο 8ϊ8τΗΙ2ϊἰἐΗἰ·£-ϊ8-ἐι

Βοπιιπο. Βοποπικ , οι: ποπτο τιιοπιιπ:οτιο ή” ΘΒἱῖΠΠ$- ΡΠαοϊΠω ευΗΠ1 -ΡΓ2ταΠιιτούί

Μπι Βπωωπἰ Η_ Μ” πιο” ο Ο ουτε ουππτπ ροπυπιυε ἰιιπππτἰπἶοοιιιπιοπἀπ-π

” · ιπιπ. Ρπππι πιο ,οπτιίππιο, νοτιοιιιιτ:8ε ιιΙοι;π ι

Τοπτυπι πιοτοιπ. .ΐπι:ιο ιππιοπ πιιτπιπιιι· Αιτιοιι

τοπιυπι ΒΒΙΠΡἱΠΠΠΙ ποπ πιο οιιοοιιιιιιπο

οπο: ΡοΙΙἱοἱευε απο ι :κι ουοιπ ΐοτιπιτπυε ιιω

 

ΕΡ·Ι$ΤΟΕ.Α Χιν.

πιο Μπι:ιοτουπι._ τ
4.

- Μ· Ειιι/πόέσ , ΝέωΙιω τοπική , ό· ΜΜΜ' _ _ _ _ _. _

- Μ [ΜΜ(Μ' ρυοτιο·ιτοπιοιιοιε ρι·οίυτυτιιιιι.. Ππι·ιυπι πάσο
· ο ο πιοποοιε νιοο ποπιτπ , πο τπττιιὶιυ οιΙΐοιπτ πω:

μ] ο Μοτοτπυο Ιυτιοποπι , τω ουππιρτἰτιιυπι Ροτο.π: ΐοιθοτο1

| τοπι. ο οοποτιιτ8: ιπτιεπιι:οτο οοπιτο. Οοτιτι·ιππωιιι·Β

>νοπιοτιτο πει ποπ νοποτππιπ π·πτι:ο ποπτο πιπιιυιπ , π·πτοτ , νοβιο ποοοΠπτἰπ ποπ πιο ν·

.Ευπιιιοπἱο οποιο τπιιιτυπι οΙ› ιπίοΙοπιιπιπ · πω: τπιπιπτιιι·ι, ουοά ἱποιιιπ: ροιιιιε πάίοτιω

8ο·ροι·πόιππι Π. ιΜπτιππι , ουοπι πιο πωπω Β Βοπι:!υιπ ουτππιιιε , ουπιπ οοπο&ιιι ιιοπε να! ι

απο νἱοπτἰυτπ ιππιτιιοτπιτ , οοπίοΙπι·ι ιΙΙυπι Ιυπι:ειτιο. Μοτποπτο , ππτοι· , Γπιιιτπτοιπ :πιο ι

οιιοπουτπΙιουιτ πιιιιιιιπιυε. Απ οο ι:πάιοιπιιιο 'ι το.ιιι:ιπτπ οπο ποοοίΐπτιιιπι,8ο ποτιιιιο ποτπιποπι .

(πιο πο π·πι:ιο ΝιοποΙπο -οοπνοτΓο ιιοπι·ο ονπάοτο πι νιι·υιιι , οιιι Μπι: ποτι=πιιι Γιιιπ- π.

ιππ&πιτι πι: , τπιιΙι:υτπουο άοιυιιπυε ιΙΙιιτιι ιτπ πιο ορο οοποἱΙιπι·ο πυάυοτιτ. (Ζυππιουππι τ

ΡοιιιιοπΓο οοι!Το ίου οοπιτπίΓο. Ε: οιιοπιπτπ πι οιιιιι οπο το Ιιοι·ιπτι πο! τοΙοοπτιτιππι Ροι°82Πι , .τ

πισω Βοιπιιοιποοπ οποια: πάπποι·ο , 8: οιιι πιο πει πω ιιοττπτι ποπ οπο”, πι

πιο οπ°ΓοππάπΙπ πιο νιτπιυε πιπονοτο , νοΙιι- πποιτι τποποτιε πιουο υποτιοι·ιο οποιοι Πιο..

πιω 8: ιτπ νἰοπτἰο ποπ:το πιππάπνιτιιυε ουπι τοε ποπτοε ιοπ τἱτιι οοιππιοποιο ,ιιτ ποπ ποπ-ι

πιω οοιΙοοπτι . (πο οποπιπιουΙι πιπτοτἱπ π. πτπ ιππιοι·ο ππο&υ. Εοε οτιιιιοε οκ πιο ιιοποπι

Έ)ο οοπιιιο ιτοπι Μπυτιτιο πυπτιπνιτ ποπιε , άιοιτο 8εοοπΓοΙπι·ο που:: ιππτυο. Ρππποε π. ο

ουοά ιιοπε οππ:ιππτο ππιιπο πόιιτο οοΙΙππι δ. τιοοε άοάιιιιυε .πιο πιο ιιοτποτοπάοε ΜΜΜ

ΑΠιοτιοι , πιο Μπιοι·οπι ιππιτυιιοιιε πτπιτοπι «κοπο οοοιιιιικνι ι.Ειι Κπνοπππ πιο: ποιοι

Βοπιἱπιουιπ. ΒοΙοπιιιε ουιάοπι ιΙΙυπι Γπτιι άοί·-οτοπο.οε ουι·ποιτιιι. Νππιοιιο οτι-οτι @οι

ποτοπιιπτ οοτροτιπ πει ιιοπιιι·ο π ιιτοροπτο τππΙεπιππι ιΙΙοε οοπποππνιιιιυε οοροτίοι·οπο

οιιιοι:ιο, ποουο επτποπ ιιτ Ροτποτ οοπι:τπ νο- Ε πω. νπΙο ιπ Βοτπιπο 8ο πιο πιο οτα ο οιιϊ

ιιιπι:πτοιπ Γυπιπ οοοοτο νοΙυτιιυε πιο οιιτπιπε "πιο υπόιουο ουτἱε οια:τυοιοτ. νοποοϋ.<ι πιο

απο πεπποπιιε. Ιι:πουο οοποοπτι πιπιιιο υτ νπ- ποπτο τιιοππποτἰο πιπθ:ι ΜιοτιπΕΙιε πο Με·

οπο, ουιπ τονοτοπιοοικιοτο οι ιιοπε πι; πει τιιιτιο πιτ. Επι. ]υπιιιε.

τππιοτιιπ πτΒἱττἱο νοπ:το , υττυπι ιΠυιπ ιππι

οιιπτιι οτοπιιι:πτπ ιΙΙυο πο νοΙιτιο , ππ νοΙυτι-·

ι·οιποτυπι πΕι οτοπιο. Πο οποιο , ππττοο π·

ιτπππ:Ηπιπι , οτπτπιιε πιο οι: οοπ:οτππιυε πι

(π) Μπιιοττο ίτπττι, ΓοΙο

ή ε

Ψ

ι ο) Πι πιάτα ΜιοιιπΞΙἰτ ιπποτιιιιιιιτ παο :μαθω Εκ

·υιΜο.

τοπιο ο πι: ιιππιιυπι νο! υτιυτπ πό νοε ?ποιο ,τι ι

Ό
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:το Μιιτἰσττοττι.

·ιττ>τε.τστωτ

Δ
-....

 

Ι:τττπι εσωπεπώττ έΖι'έ ρωταω· , κατιωμε

μπω θεια· σκεφτω· βατή: τι ?υπ

Ιτιπτυπ άτα.

ΜΒτοΠοι Μ:ιτισττο θεοι , ΩτΙο:εττι.

Αεεερτττιοε ρτσιτττιιε Πάστα: :τοτε ,

εοττι ττά!ιοε νετιετιιτ εΠετιιοε, φοβο: :τε

ροεττειισίδ:τιε ρώτα Π8τιι6::ειε τιστιιε σττιτιἰτιο

τττατιώττι:ι. Εεττοοε εκ ::στοε Πω ματια: ,

,Ηττα , τού ιιοε ττιάιΒοοε ίετνσε τοστ τιστι

άεΓεττ: , τω ρτ:ττετ 8: Γορττι ττισττ::ι ποιοι

Βετιε:Π6Ηστιισοε ρτει:νετιιτε ὸἰἔιιετοτ. ίσοι

ττιετισ.ισ οτι __ίτει:ετ αιτιίΠιιιε , τιονεΙΙσε τοτ

Ιιτεε ΟΙιττΙΗ, α:ο.:ειιισο`ε το:ιετιι , οι: Γετνεε

ΓσΙΙιετ:ε ρτεεστ , :μοι ττιττειιτι :Πιτ ττιετεεε τι

Ποτοττισ ρω :στο ρἰσ ορετε τεροδ:ει :Πι

Νοε τ:ετ:ε οπο:: :οατιι ορεττττιι δε :ττΙι8ετι:τειτο

σΙ:ιΙινιΓετ τιοττισοτιττι ρσ:εττττιοε. Ω:ιτιοτιοτο

ροορεττο:ἱε ο: θα.: 2:1ι.12τιτττιττεττά::0 τισ.

τιιοτιετιάοε τιστι ει, στο οι ει: :εἰρΓσ επεφτε

ττε Ρ:τετιοε. Περι: Πειτε Με τρωμε τττιειιι.

νετιε:ιτείοιττιοε Δω τετ:: πι.. ττιτιετισ πιο!.

:οτοττι 8: τιοστΠοττι 86 τεΙτοτστστοιιι 8:ιοότσ

εια:ερ:Ι Δ; σΠὶοἰοίἱΠῖιιιε :ττιστει:τ. Πσττιτιιτοττι

Ποιο! οποτε ·ρττττιοιιιι, ρσΒ: ιιο:ειο ΓεστΓοττι

οοεεττι.ντίττοντοιοε , Γοοιττι:ιοοε απο Βετο

νοιετι:το86 ρἰετιιτε ΓοΓεερ:τ Γοιτιοε. Μποτ

τητιε τιοΙττει πιο: ττιοτι:ιίτεττει τιετιε στΓρσίτ:τι ,

. Ισά Γουάιτ ΜιεΙιτιεΙτε ΙστιΒε ρταίττιιιττοε ρε:

Γειριετιτττιττι :ωστε δ: ρει·ἱτιΠὶτιιἱ Μοτο. ΑΙ

τετἱ άεείΐε :::ιρο: ιάστιειιττι, ο: ρε: απ, ιτι

άοΙοτιτιοε. Ηετι νετιεττττ ρτοΐε&τ Ρα:τινιιιτιι

νετιἱοιοε ::ττεοτιιρσΠτο τιισοτιίτετττι τοί:τατοττ.

Οτο ρτσ τιστοτε,8ε ΡοετἰιισΠττ :ὶτΙεᾶἱΠἱττιἱ ο·

τειι:,οτ Ποττιἰτιοε ι:ετ εΗττετι: ιισίττοττι,ο: οι.

στοά το ίο:ιττι Ιτιο:ιεττι ρσΠιτιιοε σρετειτἰ. Ωστο
τιιετι:ὶσ άι!εδτιστιτ τοτε , τηττι:ετ , :τερσίττοττι

Ψ
Α:
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ο
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..
.

Μ.Ί.τώ τνττι.

Γ

τ”

Με τη: τ στ. Α. Χνιι.

:κι Μειττο::οοι.

 

Σ): Μἱ|ἰιτ Ε'9ΐτά ό· Ι.Μπντττί , ό· εἰ: »τοποσ

Ητύπωτ]ωτ /ττττττ.τ/Μ. ·

τ ο·

ΜΒτσΠοτ Μοτἰο::σ ἴτειττἰ , ΩιΙοτειο.

ΗενετΓοε Ρεττ:ιτιο εκεερετοιιτ πο:

:τιΒοΗιτιστιεε ντιτιπ,τοπι ττττιτ:ΠΠοιοτοοι τισ..

τιιιτιοιτι , :Μο τιοί:::ιτ. Νειτο ειά!ιοττι8: :Βιο

Π:το @το :το Ι.οοτετι:τι τισίττστοττι ρεττοτ

Μοτο: τιο8 τ 8: :τοτε σωστο. ἰιιίἰττοἰττιε ΗΜ

τστιγοιἰ τισΠ:τι , στο:: ται ἰτινττΙοἰ: , ο: ρεττεο

Ιοττι τ: σε τρίἱοε νται. Ειοε τετ ετ-ωτ ρτιο::τε

Με :Πορτο τεττιστειοττιιοτ,ο: ντάετιιιοε οοεττι

Π: ιι:ι.οι:οτοε ειτἰτοττι Ηἰετστιγττιἰ τιιοττιοε.

Είτε: ετιτττι ρτσίεέτσ ττιιροιττι Βετιιιτιτιοιτι ιιο

τοΠιισότ άεΓετετε , εοιοε ει: νται τισίττει ρετιε

νται άερετιάετ , παμε τΙ_Ιτ ΓσΙο:ἰοοι :ιττει·τε

ρτο νττττιιτε. Οτο Ποιοτιιοιιι ΜΜΜ 86 ριπή

Μπιτ στετι: , ο: απο τεΙτι:οετε στ8τιετοτ ι

τιιεσΙοττιετιι. Πστετι:τει: ει: ιιοίττο τιιοτιττΠε-··

τἰσ κιτ. τω. Ο&στιττε. ,

 

ΕΡΙΣΤΟΙ.Α ΧΥΙΙΙ.

πιο Μιτισττοιιι. `

Β: έττωτί2 οπο' κατά: ρ:ττω!σ.Ψ
ω

ΜΒτοΠοε Μ:ττισττο _ίτει:τι , Βιιο:εττι._

νετιιιιιοε , (Στιττίτσ τοιίετατι:ε , :τά .

ττιστιειθ:εττοττι τιοί':τοοι ΙτιίοΙοτιοττι ττιτ:σΙιτ

ιιιε: :1τιτάειτι , τεστ τιιετ]οτ:.3 ρεττεοΙσ :Ιοετοι οίἰ

:1οτιττι το οιιιτιοειιιι τοτε: ειτρετ:τ οποιο , ο:

εστω εττιετιίσ ::ιτιάετιι ἰ:ἰτιετε οποιο ό: :τε-τ

:ΙΜ , οποιο νετἱοτ ρτττετριτἰ :τά ρΙτιιιτοτ:ι

Ρετνστιτττιοε , Ιτεττοιιε άΞΗι:οι:ο.:εε εντεττΐε-ι1

πιο: τ σττιτιεε ε τεειστιε μπι ιτιστιτιίτετἰτ εστι- τ

σοτ. άοσ τιποτε: οι :ποιοι ::σεοτι:;- εΜαιο ,

ττατιΓντιάττοοοε ειΙ:ετο , τεΙτοοιτττι ττειτσετε

ρτοττι :τοσο τετντιτι:τοιο εκ:σερτίτι. δα! 8: ντ- Β Ρωα=Ρ5 ἱΡΠω ὸικιΜ-“ε δ( Βιπδω Ρτο£ω°°

οποιοι τιστ:τοττι τω. εστιιτιιετιεισ , ο: :ε ΠΠ

εορτο.ιιι ρετ Φωτο Βετετε τιιστεττι , εοττισοε

οστ οσττιιιισάε ροτετιε τοπικ , ο: σιτσά τει

εἰ: , :ιτιβιοε τττΠ:τ:οι Βιετει:. Εοττι τε :τοπίο ,

Ι·τατετ , ειτΙιὶΒε σοεττι ίρετο , σττιτιἰ ει: ροττε

ίσΠτεττοτιι , τιιιιιΙ τιε8Ιτεετι:ετιι , ρτστρι::τειι

:στο οποιοι , δε απο :τττιστε Πει εοτιθ:ει 8ε

τετι:ετιι τ άοττι τε:τεσ ,ι :μισά :τοτε :τοστ , ο:

ίρετσ, ιτιετιίεε ετἰ: , ρει:τετι:ετ ρ:τορεττοττε

τττι€οίι:ίο.ε τοΙετει. $ειΙο:τι στιιτιειο €τωτιο.ω

εκατ:: , ρτττετροε τ-τει:τεε ει:: Ιἱ!ἰσε ιισίττοε.

:Ποτ σιίΤοττΓεττι: : τοτίοε εστιΓεετιτἰετε Πετοσ

Γο`τιι, ετ&οττι τ:ττοε :ιτττοοτο τττιττιι:ετιι, ο: εεττ;

ροτι:ειτι ρετνετιιτε ρσΠεττιοε, τττιροΗι Γοιτιοτι.

Τοττι νετο το:: ρΙο(τιοατιι οτιισοττττι άείεει:

ειιιτιιιοτ,ιιιο8τιττοάττιετιι ρετιεοΙτ το:οετι:εττο ; ο

Ντιττι 8: τε:Ιττε ό: πιο εστι:το Μάτι: ρσΠε τ

σιίΐοτιοεστι: απτο ,:ττιττιο:ιστοιοίοοε :1τιότο- τ

τοττι σοτιίιΙιο, στο ρεάττετ εσιτΙ:τοοε πεσει”

Πτο.:ετιι ιιιιιοΠτιο:ιτ τοιρο(οιπετι: τ τιε:το:: :το .

τιιειτ:ιτέττΙΒιιιοε εειΠτε, οικου τιιστςιιτι ιτιττιειτῖ

ρ:ιττε ετιιετιίἱ ετειτιιοτ , ιοτιιετιτο τετοιο εστιά

ν=ιε ΒοΠ1ΞΠο , Ει·2τ€τ· επΠϋφα Ραταγϋ Ε @Β δ( ΠΙ οτι:εττοτει Μεσαίοτεἀἱτε τοτε ΒΡ©δ”.

τι”. Αοεοί:.

.οι τ. τ

:ο ρεττεοΙσ Μερα: , τιεοοε ιοτοετιτττ :τεί:ετι- τ Μ

σε:: Με: :ιτιεοίτία:Βιοετοτο ρεττοι:τεϋειο: ,

δ61°ειΕι0 τρίο τΙΕΠοσόεοτι: τά ρειτοτιι «μετά

τετοιο: ρετἰεοΙσΠ τΓεεοίοε ρεάτροσ ρο!ΐε

εστιτισετε ται ττορεάι:στ οτ τρίτ σκοπο” πιά

άετιτι: ττιε:οτιι παμε ρεττεοΙοτιτ Ιοτιττεοττι

ἱ:ετ, σοσ Βοοεε πιοΒοΗ:ετ εσττΓεετιάετε ιιι

τιποτε ττιοΙτοιιι ττιιρεστερωτοτ. αυτάρΙοττι2

ΤτΞίὶἰε τετοιο Ετεἰεε τετ: οτιάτσοε ειρεττώα:,

' του

`



.Ϊ ν. - '

ιιτ ΑινιΒιιοειιοΑΜΑτουτεΝειε ιΠ·,

ιιετιιιε ιιιιι τιιοτιιιοτει_ εοιιΓΡιε:ιτι ειιιιιιιιιε Ρο- Α ετειιιιτιιτ ιιιιε ιιιιιε τ:ιτειιιτε , 66 Ρώτα τα'

τετο.τ , ει: Ρετ ιό (Με τετιτιε ιιείτιτιιετιιτ. Τεπ

τιεττιτ τιιιΓετιιτιτε Πεο , Πιρετιιτιε ιιτιειιίτιιε ,

:κι ροιιτειιι νειιιτιιιιε , εοιιιιε ττειιιιιιιεο.το ,

ειρΡΙιτιιιττιιιε τα τιιοτιιιίτετιιιιτι ειιτιοιιιιττι τιιιι€

τιειιι δε νετιετιιιιιΙε νετιιΡτειτε Και , ίετιίετιιο

ιο.τιι τεδτοτιιτιιοιιε ·τιεΒιι€ειιτιει εοιιιιΡ(ιιιτι ,

ττιιιιτιιττιοι.ιε ειιτιε ιιοίι:τιε ειιιε&ιιιιι είιτ. Ο

το.τε ιιτ ποε Ποιιιιτιιιε ειιιιιινετ , ιιετιιιε ιτι

τιιΒιιοε ΕιττιιιΙοε τα» τειιτετι ίιιιιιτ Ριιιιοιιιιιιι

ίεττε Ροιιιιιιιιε. Οτε το , ττειι:ετ , οτειιτ 86

ιιιιιεεε ιιιιετι ιιοίττι ,ιιτ ττιιΓετιιτιοιιε τιινιιιιι

(πιο: ιιιιιιιεοε δ: ρο.τ:ιτ:ιε ιτιίιόι:ιε άεειιιιο.ι·ε

παμε εικιάετε ν:ιιειιττιιιε. (Ζιιιιτιτιιτιι ορετιε

οιιατιιιττιιιεειιιι ΓιιΓεερετιιιιιιε ιιοιι ιιιιιοτει- .

τιιιιε,86 Μαιο ορετετιιτ ω ιιοι:ι.ι,ε:ιιιιιε ε

τα 8; ιττιτιιε οτιιιιιε εοιιιιτιιε τιοίτετ. διιιιόειιι

ιιιιι:ιεειιιιιτιιιο ιεἔι τιιιττιετιτιιε Μ” ΓιιιΒιιέ

ειιτετ νιειιτιιιε τιοιι:ετ, 8ε οιτιιιιιιΒετετειτι ει!»

ίειιτι:ι ιιοίιτει οτα Πεο 8: ιιοΒιε μετα , δε

τιοιιιιιι Ι)ει Γ:ιιιιτ:ιτιει είε Ρετνιάετιτ , ιιτ Ριιιε

ιτι Πιο όιΙιεειιτιεε , τιιιιιτιι ιτι Ρτπτετιτο ιιοε

νιε:ιτιοιιινειιιίΐε ΒτετιιΙειιιιιτ. ΡοΠιειτι ετε

πιιιε ιιοτιιι:ιιτι άστε Μειιιο νειΓειιιοτιιτιι τω

ιιιιττι δε εετετοι·ιιιιι ειπα: ιιι ι.ιΓιιε ειιιιιιιτι ρε

τεινετειι: Ηιετοιιγιιιιιε ίι.ιεινιιιιτιιιιε ττιιτετ. δετι

τιεΓειιιιιιε τιιιο ραδιο κι ιιε θιεετεττιιιε τιοιιιε

ετερτιιιιι ω. δετιι::ιε τα νει εεττε ιιοίιετ νι

εειτιιιτ τετιωτ , τιιι:ιτιι:ιο ΡΙοτειιτιαιτι Πωιιο

τιετιι τιιιι τ-ετιιτ εειτιι::ιε τιιιττιτισ , δ: ιιιι ιιτ ικα:

τιιιττιιτ ,ιιιιρει·ιιτε ιιοΙιτο τιοτιιιιιε. Με , ?το

τετ ιιτιιιιιιτιιιιιιιε. Εκ τιοίττο ιτιοιιειίτετιο δ.

Ματια: τιε ιιιιι.ιιιι ν. ιιιιιε Νονετιιιιτιε.

 

ει>1εΤοτ`Α ΧιΧ.‹ιά Μ:ιτιοττιιιιι.

Με ὐΙ482°ἱΙἰ0 υιΜπέσ , ει· Βοιήιισιισ , ό· ά

ρωτω μαι "Με

ΜΒτοιιιιε Μιτιοττο ίτειττι , ΓτιΙιιτετιι.

δετιριιιιιιιε επι τε Ρετιειιιιιτιι εκρο

τιεπιτει οιιο‹ι ιιιτ:ιτιετειιτιιιτ ρτορε ΙτιιιιΙειιιιιτιι

τιιεειτε. “Για , ττετετ , τιιΓετετιοιιι ειιτιιτιιιΠ

τὰτιι τιεΙε8τιτιιιιε , ιιτ Ποιιιτιειιι :τι Βιιτιιιιτι το Ε

τι: ιιτιΙεττι ριιετοτιιιιι τιιιιιιιι:ετιο ρτανιτιεε ,

ίινε τεΓ:ιτειειιιιιε τι. . . . . . ίινε :ιό ειιιοτιειιιιι

τιιιε εεε-ιιτ οιιιειι τετιιιεειε τεΗτι ειιιτεττι , τοτε

ιΠιιιιι ιιιιεττιιτε τεριιάιε8.

0ιτριιωιτ ιιοι:ιε τιιιτιιιιι ιτι ττιοιιιιιιι Βοτιι

εκει πω” ιιιτεττιρετο.ιιτι:ι , τιιιειιι οιοιειττετε

εοιιττει τε ίετιιιιτ. ιτειιιιιε ΠΕΕΟΓε15 ω ιιιιιτιι

Γετιιιιττιιιε ρτοε:ιειτ:ιτειτι ειιιε τιτειιειιτεε, δε
ιΠι ιιι:ιτιει.ιιιτεε , ιιτ Ώιτιετ:ιειιιτ τιειιιτο. πω; ι

τιιιιε πο. Γοτιιιιι-Ι.ινιι, ιιιιι νιίιτειτιε8; τετοτζΦ

ιιι:ιτιε ιιιοτι:ιίτετιιε ιιοίιτιε , δ; Γ:ιιιιτειτο Βιιιιετ-5,

τιποτε ειωτιωιιιιωο τιοίττο τι οιιο·ίιιιιιιιιέ

ιιιιιιιιιιιΠιτιιε :ιεεερτι το απο ροττειιι `ειμειιτ

επεττιιιε , τιιιριιτ:ι Ρετιειιιο τειιτει.τι ιιιιιιιι5:Γ

Νιιιιιτιιιε τι” ιιεεεΠ.ειτιο ιιιιιιιιτιι τιιιιτο άνι

τιιτιι ενιεοιιιτ:ιτειιιιιτ , νειιιττιιιτειά ειι8ιιίτιΠι-Μ

τιιιιτιι ττο.ιιιιτειιι 8: ιιιτεττιιιιτιιιιι , τιιιετιι ειτε

Βήτα ίττειιιιο ιιιιιιειιτοτιιτιι,ιιι:ιΒιιο εεττε επιπ

τιιετιι ενείιιι.ετιιιιε δ ΡατεΒιιτειιιιιι :Με ει: μην:

τε Ρτεεειριτιιιιιι @με δ£ ειτιιιιιε. τότε ειιτε-'

τιιιε ρεινιιιιιε , ιι:ιττι ιιιρετιιιε ιτετ εοτιιτιιιιιιει

οιιιτιιιιιιι τιιετ:ιτ > ιτιειιιι. Νετιιτιιιε ίετοιιετιι'
ιιιιιο ριετιιιιιι ττιιιιε ιιοΙττ:ι ιτιιρτιιτιετιε :ιιιτετ¦ιοἰ:

τετ ιιιιεειτ Ρειιε5; ετ:ιτ ιιι.ιτειιι Ρτοιιιτιι:ιε ετειιι

νοτ:ιεοτ ιιιιό.ε ειιιιι ω” 8είτιτετ ειιιετ8ετε·,”

τιιιιι νετο πεσει” ρετιειιιιιιιι ιιιετιιτ :ο τιιιιιι τι.

τιιιιτιετιι τω εν:ιτιετετ νει·τειιιειιτι :ιι:τιιιε πω'

Ιειιτο , ιτιετιιε στι: ιιε εοιιιτειιι εκειιτετετι

ιι:ιιιει Με επιιετιιιιι ιιιωτωοτιι ίὶιιτἰΒιιε. ΠΔΣ.

τιιιε Γειτιι τι: εκτονεει ειτττιε:ιτε εοικιτει, τι .

ιιτινετιιι μπε ιιι 8ετιιι:ι ΡτοειιΒιιιτ δ ροίι:ετιο

τιιιιιίτιιιε ρειιιΒιιε ιιιιιο τω. Μετα πιοο:

Βιιεε οιιιιιεε τει εκιτιιιτι ορετιει::ιτιτιιτ , ειιιιι

ετιιιεε ίιτειιιιε τιιιιΙο. τιείεειιτιετε ειιιιιιτετιι€

ωιωιωτ ριιιιτιο τιιι:ι Γειιιι τεεεισειτιιτ ιιιιΡιι..

ε:ιτιε , τετιιτά:ιτιιε ειιιοιιιιιιτιιιιιτιι|είτ. @ικό τι

Γριτιο ε ιιιιιι:ι νι Π: ρι·οτιιΡιίιετ ει: νοτειειιιε,
Ρε‹ιε Πιίιρειι(ιιτιι ιεειιιιι ρετττιικιπετ ίεΠοτειτί

· ι:ιιιι ει;ιρίιιιιι. Πω τ:ιιιάειιι ιιιιΓετ:ιτιτε ε; μι;

τιιειιτο τι:ιιιτε ιιιτειιι8ειιτι:ιιιι , ε;τΡε&τινιτ

ΠιοΜΙῇϊἰΠΦ, Μ ιεΠ81°ι1$ ©πι78 ΦΠιΠωπι 9112 Β άιιιιι ιιισετε άείεειιάιίΐετιιιιε , ιιιοιτειιιε Πιπε

εοτιτιιιέ·ετειιι: τιοΒιε , Πιιιιιι ιιτ με ιιοιιιε

τιτεεεε δε ιΡΓε :ιττιειιτιι.ιε τιιιιτιετεε , 86 ρεε

τοε ιιοιττοε :κι οτατιάιιιιι εετιιιε ιιιΒιιιτιττι:ιτεε.

Αεεεριιιιιιε ιιττετειε αυτ, οιιιΒιιε ιιιΡτε 8ε τα

τιοιιειιιιιιτετ ειιιετετιε , Μπιιτιτιιιιιι ειρικι νοε _

ια ει:ιιιίττο τειτιοτιιτι νεΙΙε , ιάειιιε ειιιδτοτι

τετε τιοίι;τει. Νοε τιιιιιιειιι , ττετετ , ει.ιιτι ρτο

ιιειίττετετιιτ ιΠε Ποτετιτι:ιτιι , οιιιει ιιεετιιιττι

εΡεττ:ι Ρειιιτιιε ετα 6; ειτριοτιιτα Γετιτειιτι:ι

τιιε Δ ειιιιτι ιιι τιιιιιιτιετιε Δωιωω, ιιτ Ποιή

τιετιι ΓιιΓειρετετιιτ , ιιι ιτιοιι:ιΡτετιο Γειιι&ι Βε

τιειιι&ι τιιοτ:ιε ττιιιιετετ; Πτι :ιιιτειιι , ιιι εΏικ

ίι:το τιοΠετ ιιοι;ιιΓειιιιι τετιιοτιιτι. Νιιιιιτιιι:ιιιι.

τειιιειι τιιιτ ιιιτειιτιοιιιε πορτα , ιιτ ιισι τιτα

τετ νοιιιιιτ:ιτεττι τιιετιι ιιτιιιιτιιτετ. Ροίιιιι:ιτατ

ιιτ ιτι ετειιιο τεειΡι ροίΓετ , ειιιοτι ποε Με

ει: ι:ειιιίιε οιιιτιἱιιο ρτοιιιιιιιιιιιιιε , πε Πιεστι

ΙΒιιιτικ ει: ιενιτιιτι επ ωιιιωτε Με”. Μι

τιιτιι ρατιτιετετιιιιτ , ειιιιιείεετειιτοιιε τιοιι:τι

ω. νιω ειιι:ιιιτιε Μάιου:: τετιτετιιιιτ ειιι€ιιίΐ

τω. Οτε , ιιτ Βοττιιτιιιε ιι.τιιιινετ ,_ιιεοιιε Ρες..

εειτιε ιιοιιτιε ωιωιω άει”ετ:ιτ τω. Ρτοΐεξι;ι

ιιιτιε νειιιττιιιε :κι Εειι:τιιιιι-ε:ιτιιιιι. Πιιιιε

ροΠ:τιιιιε Ρενειιτιιιτιι τ:οιιτειιάιιιιιιε ; ιτιάε Βοξ'

ιιοιιιιιιιι. ι,ιττωτ ειιιιτι ετειιτιε 8ε ιιιιτιτιιΞ

εοιινειιτι τιεεεΙΤ:ιτισ ι Ποτ: ρτοί:ε&ιιτι Γιιιιιιιε ,

σει τετιιοτετι ριιιιΙΙιιιιι,Ρεινειιτι:ιιτι τετιιΒιτιιιιε,

Ιοεει. ιιοΡττε νιίιτ:ιτιιτι. ιτιτιε Κενειιιι:ιιιι εστι..

τιιιιιο ρετειιιιιε. ναι:: ιιι [)οττιιτιο , δε τιοε τη

ττιιιιιτ ετεττιιτιε εοιιιιιιειιτιει 8 άεροίιτιιιιιτιιιε

Ε ιιο(ττιιττι ριιιττι ειιιτοιιι. δο.ιιιτα οιιιτ:ιο ιιοιττο

νιειιτιιιιιι. Ρανετιτιπ ν. Και. Βεεειιιιιτιε. ;
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ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΧ.

:κι Μπτιοττοιιι.

.ΡΙΪ&ΪἰΠΪΪΪ|Μ ωπτεπο'Ιτ ]απι Μ02Μ#66ἰἱ Ρτομιέ

ω:ΜΜ.ττ τα Ρατι·σιωπι απο” έ|ϋ

6οιπωσ:Μπ.

Μοτοίιοε Μπ.τιοττο τ-τπιτι , Γπιιιτειπ.

Τεττιο ιπιπ ΓετιΡΒτιιοε το το, πιο

οπο πι” τε Ιιττετπτοπι τεΡοττπνἱτποε. (Σπιτι

ετΙὶ πιοΙεΠ:ε ΐπτιε ί:ετιιτιοε , ιοίτπ τππιειι τω

πιο ειτεοίπτ ίιΙε·ιιτιοιπ τοοπι , τιοοά ἰπΙὶποἰΙι Β

86 ποίοοπτιι τ:οποίιεπτι οιιιι6ιιο απο Ρο

ι:είτ. νεπἱιποε Κπνεππππι ποπ. Πεεειτιοτιε ,

πιο εοττινιοτπτ1οπιιοπιειοτπ εκετεετε πο

-ποο ιπΓΡε&ιε ΒπΐιΙιειε πιιτπ: νεποΗ:πτιε , οι·

τοποιοιοε , πΙΙ:ιτπ π Ρποτιππο Ιιττετ:ε Πειτε

τοπτ ίὶοὁἰοπι ποίι:τοτπ,ποιοοε άοιπιποε οτι

Ρὶιὶἰ νεπετποἰΙιε ττπττετπ ποιττοπι ΤΙιοπιπιπ

Ρετοίἱποιιι , Εοίἰπετιἰο νεπετπιιόπ: ιπετιιοτιπ

(οπίτιτοτοττι π τιοΒἰε , ΕτινοΙιε τπτἱοπἰΒοε ,

παμε ί-πτιε Ρτοϋποι!ιοοε ποπ πότιιιίι!Το Πε

τιι·δεπτ , οτπτειοε οτ εο ἱΡίἱ τππτοτε εοπτετι

τιπιτιοε. @οσο Επεσε ιτΙειτεο ιπτειιόιτποε ,

πιτ ιοτπ ποίττπ τοεπιιιοτ, ιιεποε Ρεττιιἰττπτιιοε

π τωιιωιιω Ροτεΐεπτιτιοε επ νιοΙπτι. Ιω

οιιε ιιοόιε Ρτοίἱεἰἴεεπιοτ επ ἱπτεπτἰοπε·, οτ

Ιιβετε 86 οποτε Ρτο νετιεπτε 86 Ρτο τεΙιοιο

ιιἱε ποίἴτωΙἱΒεττπτε Ιοοοπτιιοτ πτοοε ποπιιιο5.

Οτο. οτ Ποπιἱποπ ιπποπιπ Με Ριετπτιε εφε

τιπι:, 86 τω· ποί'ετοιπ Ιοεἱέ ίοπ: τοιοοτε εοΙ

Μάτια, ττἱοοπτοοε εοπίτππτιπιπ Γετττιοπιε 86

οΡετἱε, πε ἰπ οΙΙο Μπι: ττιπιειι:πτιε οεοΙοε

οτιετιτιπττιοε, Πιό ΠΠ Ρετ οτιιτιιπ ΡΙπεεπιποε.

εοτιιπιετιι:ὶο πω ττπτετ ιιππιιιιιιιε , όιιΙοε

τ1εΡοίιτοτπ ποίϊτοπι , Ροετοε πιω: οοοε

:το ιπ πει οΡετε εάοεπτιτιοε ττπάιόιπιοε ,

πιτιοεπι ετε!είδ:ιε ιτιιΙιτιπ επίὶτἰε εκετεειιάοι.

Μποποε Με Ιποοτ είΈ , 86 τπΜεΙιοΓοττι , οτ

Πε οικετιιπ , οιιοε. 5εά ί:πεετε οεοετ Επι:

ιτιίΡεθτοε , ιιτΙπποτ ἰΡί`ε ιοεοπτιιιε πε Ιετιιε

Ετ. νιω εεττε τιοπιπ οτιετεε τ.τοότοπ ποσοι:

ἱΡίε Ρπττοτιπτ. Ετικιιεπάοε πεεεΡἰίὶ:ἱ 86 εκει·
εετιάοι Β πιά ατεττιἱ @ο ιπἰΙιτἰπιιι τοιΠτεε

(ΠιτιΠ:ιτιοε τγτοιιεε,ιτι εμε ΡποΙο ΡοΙὶ πω:

τοεπεπ ιοτπτοτοε. (ιοπιιτοτιι 8Ιοτιπ: , ποιοι:

τοπιο” πιετεεὸἰε ποιο τπιπ Ρἰο οΡετι το·

Ροίἱτιιιτι Ροτπ: 2 ΝειιιΡε Η οοι πο τεττεπἰ τε

8ἱ$ ποττιιιτιτ οΒίεττοιιιτπ εοιοοε _ οι: ποπ οι»

Χετιτπ πιιΙιτεε , ιπποπο πΡοά ἰΙΙιιιιι ω τιοποτε

τυπο ποιά ΠΠ πει: πιο Ροετοι πι! ιπιτποττπ- Ε·

Πε ἰτπΡετπτοτἰε πΠεοπΐεςοιοπι πιο” Ροί]:επ

ζιβειιτΙοε εοπΓΡεθιΒιιε πε τπἰπἰΓτετἰιε οπο:

ίετιιιτοτοε. Απο· οποιο: 3 ίπιποΙε (ΠιτΠΗ, 86

Ροετι!επι ιπποεεπτιπιιι οι Ριιετἰε, πε μπισ

τετπ Γετνπ νιτΒιιιεοιιι. Ετοάἱ ιΠοε ιιι ι:Ηνιπιε

οΡετιΒιιε , πεοοε το ΡποΡεττπε πποοίι:π άο

τεττεπτ, εοπίιάε Ποιπιιιοπι Ρετ οποιοι πιο

πι.ιπιτοτοπι πάιοτοτεττι , οοουο Ρπίΐοτοιτι οι:

ι:επτετιπ οΙττπ τοκοι ίεττε Ροί!ιε. Ξετιιιιτιιοε

νἱεπτἱο ποίιτο, ιΙΙιοοε τε εοπιτιιεπόπιιιοε 86

Ροετο$ , οΡοΓοοε Ποιά εοπΙΗτιιτιοπ Ρτο με·

12 τ ι ε τ ο··ι.·Α”ικ

Α. τἰε οι: Ρτ”οδει ιοοεπτ τιιοπειιιοπ.8 ντι!ε ά πω

Ροετοτοτιι ποίττοτοπι εοπιπιειιόπ ΡτοοιΒιιιι

Η Ιι.Ϊ Β. οί*

Κπνετιπ:ε γ. οι" Ώεεετιιτιτἰε.

 

ΕΡΙ5.ΤΟι. Α ΧΧ!.

πά Μπτιοττοττι.

Καποιοι· πιά Ρωίτο:Μπ. '

ΜΒτοίἱιιε Μπτιοττο τωτι , ΐπΙοτειιι.

@πιά πει εοοιΡτιπιεπόπτπ ιιιίοΙεππ

:ποπ Μπιοτιε εεειιιιιοε ει: Πττει·ιε Ρπτεπτἱ

πιο πιο Με τΙιτειΕΙιε ιπτεΙΗΒεε; πά ιΡίοιιι ποπ

τειπ Π:τιΡίιιιιοε , άιίττιε'τε ιιιιιιΒετιτεε τ πε το

το Βοοετππτίοπε ιΙΙιοε εΙπιιίὶτι οΙΙπ τπτιοπε

ιιιττοιιιιττπτ , πειιιιε ιπποιετοτΠπειτι ιιΙΙππι πε

οι εκειτπτε Ρτεείοπιπτ. ει οΕιεόιετιτ,8τπτοΙπ

Βιιιιοτ ; Πιι :ιοτειπ) τετπεάιπ Ρπτπτπ τιππετι.π

Το ποτειπ , ΠΠ επτἰΠἰιπε , ποΒἱ[οοε πιετιτο

άι!εδτε τ-τπτετ , οπτεΗ:οτ οτ Ρπτιεπτετ οποιοι,

τοΙετεε , οπο: ιτινιοιπ άιποοΙι επειτπιιτοτ εστι:

ττπ τε , πε Ιοοποιιι ιπίτιτοτοτιι πορττοπι εποε
εοτιοπι πιπι1άετοτ. ο Απιτππάνεττιτ νετΓοτιιε

ιιιιιπΞεοε τπ:ιοπιιιιι εοπττπ Γε εοπΗπτι οεΗοπι

Ρετ (πετπιπ ιπΠιτοτιοτιετιι Ροετοτοτπ , ·οο·Ρω

οπο ὸἰΠῖΡπτε εοτιίιΙιπ ποίὶτπ ττιε ΠιΒίεςΙοί

ΡοΠιτ οΙΙπ τεΙἱεἰοπἱε ποίττπε τεΡπτπτἱο. οι

εοτιίιάετπτιο νιτεε πιο ΙοοπιιπιΠτπτε άεοετ,86

τε πό τοΙετππτἰπτπ πω εεττπιπιπιε δ; ΡΗ 18

Βοτιε πτττιπτε. δετιπετεπι βετο ιΡο Ρτο!ιιτιοέ

Η Ιιεετετ Ρετ οεεοΡειτιοτιοε πιεπε τΙοιοοειιιι

Ρτπ:Γεπτιπτιιτπ ιππιιιιιιε Ρτετιιοτ , τΙοτιιιιιοΙτι5

εκ Ιοειε πάνεέτπ: Ιἰττετ:ιε οπο τειπΡοτε τεί

Ροπίὶιτπ Ηποιτπιιτ. Τεπεε εεττε οοπιιτπ οι

ΡτἱτιειΡἰο ππΓεεπτιε εεεΙεοπτ Ρετί-εεοτιοιιοπι

ΡτοεεΠπ εοπειτπτπ οι; , οοπτιτιοοε Ρἱἱ ΓππΒιιἰ

Με τινι Ρετ ιππττγτοτπ @πιει εεττπιπιπει.

ετΐοίι οπετιοτειιι @τετοιο ποπ οοιπιπιει ΠΜΣ

τιιιτ. Μετιιιιιιλι Ποιο· οεπτοε Ρπτετ Βεπεάι

&οε , ειιττι όιίειΡιιΙοιπ Μποτοττι ἱτι ΠιιΠιπε

Ρτοπεπεεπτεπι εοπΠ:τοειιάι ιιιοιιπΠ:ετιι Ηττε

τἰε πάτποπετειξ , ειοπι:τιπιπ πιο πάτοτοτπ·Ρτπε

όικετιτ. Ρτπάιεο , ιποοιτ , πιο πιοτπιιι οσε οι

ειιπόο είε ΡπΙΐοτοε , 86ειιιτί άιθιειιΙτπτε Ιο

εοιπ ΙιππἰΙετιι ιπνεπτοτοε Ρτο Με ειοικ86 Οσο

όιΓΡοπετιτε , πεεπτοτ , δεί ιπιιιιιειιε Ιιοπιππἱ

εεπετιε εοπττπ νοε ιιιοΗιιιιιιπ ίου: ιιιιοοιτάοι

εοπειτποιτ. Νοίὶι πειτε , τ-τπτετ , ιιεειοε ποιο:

πιο οπιπιοιπ νιττοτοτιι τιιιι·π 86 τ πτόοπ επι:

ΡτιτιειΡιπ. ΕΡ: επιπι επ Ηεθοάι τιιιοοοε Γεω

τειιτιπ επτιιοΠατ εοπειππεπε οποτε, όιιτιιτο

εΙΤε δέ πτειοιιιιι πο ΡετάιΠιοι!ε·ιιι νἰττιιτἰε Μ·

-εειιΓοιπ,.86 εοπίτπεοΠε ππ ίτπέΐιοιιε πΓΡει·οιπ

ἰπ οπο Ρτιττιοτπ ιποιτο εοτι:ιτο ιιιιιιτοτιοεο

ποτε άεΐοι:ιππόοπι Μ. €ετετοιπ οι” , ενιδτπ

Ρτἰοτε άΞΗιεοΙτπτε, πό Γοιπιπιιιιι πττιοετιε, π

-Ρετιτοτ ΡΙπιιιτιεε Ιει:επιιι ιτιτιιιιτιιτπ Γι: Ροττι

Βεπε 3 ΡΙετιπ νοΙοΡτπτἱΒοε , 86 ιο ποπ ιιι1επεΓ

ειι:Πε ότιεπτοτ πινοτπ. Βεπεάι&οε Ρπτετ επω

άεπι Ϊεπτεπτὶπιιι πιο. εοπιΡΙεδΗτιιτ Μπιτ; ώ·

τ:επε: <-δετι 86 Η ποιά πιιοΒιε ΐοττπΙΤε τΗΠτι-τι

θ:ιιιε Ροίιτοπι τοετιτ,ποιι εοιπιποο τετοοιπε τα

νιππι Γπιοτιτ,οοπίποππιίι πιιοιιΠιε ἱπἰτἰιε ιπ- τι



τ” Αιοιιιτοειι τ:ΑΜΑτοοττοετε :το
το ε!ισεοτ!ε ο , στοεεττο νετσ εσυνεττε- Α σοκ σε στοτοιιι εοτσσττοοε !ετε ττιετιεοττε

σε τἱοοἰε 86 Ητ!οτ , στ!ετετσ εσττ!ε , 88 τυευετ

τ. τε!οτ!τ τ!ο!εετ!τυο ετιττττοτ ντε τοευττετστοοι

Ποτ. τι Νο!ἰ ττεσοε , ΙΜ , τ!εΒοοτε , τα! σε·

τΞεοτἰευι τοεσοε ντττοτε εοτοσ!εέτετε , 86

8τευτ!ἰ ευττοοεαστσ ἱοεοτυ!ιε σσεττ , εοτοε

τε στπο!ετε τοοτεεε 86 εσττε! Ποτυἰοουι 86

οσοι! οσε !ισυστσοο στουεε τοευετ. Νετο τυο.

!ἱε εκ στοσσίττο ιισίττο άττσ!τοετο τ!ε!ιοτοοε.

δτιοιετσίτοτ νττεε, οεσοε ττοιεεε. Μετα ε!τ

σο! νἱοεἱτ το υο!ετε. δτ εσυττττσευτ ετ!νετίουι

τετοιστστοιο εείττε , οσο ττττι!ιεε , υεσοε

τοττοτττετ εοτ ττιοτο. Εσνε τ!ο!εεε σοετσε υσ

εεε!εττετ τοεττἱ σοτσοτεεε τεκοετο εοτουεε.

δο!ευτ ετ!οοτεε εοτυ τετττοοε ε!ττοετοττοττοτά

νευτοτουι εουεοΠτσυε Ηττοτοτοε ττεττ , 86 νε

!ευττστεε εΙΤοτσετε. (Μισο τεέτοοι ἰυ οσΠ:ττο

το:ττοττ!στιε εεττιἰτυοε. Ι!!ἱ ετιτιο τεστ! εττισττε

του , Με σετοτεέτε σετ τοσσ!ἱοἱε τυεττγτοτυ

νἱτεετε δέ οευτιτ!ετε ο!τε , οτ το!οτ το τοτττ!τ

εστο , ἰττ τοοΠτε ἱτιετετΜΜοτο τι!ιει·τ:ττειο στο.

τεοετο, 86 εστοτυ Ποτοἰοἱεοτυ τοσετε !ετττσ

το νετττετουτ. Νο!ἱ στιτετ:το , ΙΜ , τ:!ΜΜετο ;

τοποσ σ!ευΜτοιε εουττάο στεττετιι Βστυἰττἰ

υοτοσοετο οετοτοτετο. Αττετττ εοττο στοε

τττοε , 86 το Ποτ ἱτἱυετε κ!τττσε , τεοτττσοε Β Β0ΠττΠτ18,86ε:Ρτοεοττ στο τοτετ ετοετοε σει·

σ οσε !εστ!ιοε 86 !τττεττε τιιιιστιε εετττετε ττο!ιοε.

'Νοε εεττε τιοτσοευι του τ!εττττοττ τουιοε.

Εοε συιυεε 86 Αουτσε!τ!ουι στ:τετσοε τττ!ε

τίτοτο υστττοιο εκ οο!ιτε !ιεοετ!τεττο. νἰεετἰο

υοί!το σττεεἰσἱτοοε , οτ σεουοτο 86 !ευεοτυ

86 !τοετιτιι το οτοε τιστττοε τυισετττετ. Βετυετ

ε!οτο υσττττιτο !ισττετε οτ σετΠίτετ, ιτε τετ το

!ιγετοε τομ εττιε. Ξοτεεσττσοειο τιστσττουι

ττετο νἰοετἱσ σετττετσευι!ευι ἱιιῇουκἰτοοε , οτ

το τοσετἱοτ!!ιοε 86 τοκοι εο!στεο!ουι οσίττοτυ

νε!τυ ετι!ιετοτο ε!τνεττοττο τοτεἰσἱετιτοτ , υε

ττετ ε!εοί!:το σετττιτοεττσ. (Ϊετετε στοοἰε Με

στα, !)εο τ!οτ:ε , οττσουουιοε. νε!ε το Πο

τοτυο , ττετετ ετοευττΠττοε. Ποτ-ουκ κν.οε!.

]:τυοεττεε.

 

Ετιετσι.ττ κκιτ.

ετ! Μετίστττυοτ

Ε]ιβωτ τττἔττωεοτἰ. ·

Μτιτοττοε Μ.εττοττσ ττετττ , τε!τιτουι.

Αεοεσττοοε !τττετεε τοε.ε Μ:ευττΠτ

ιοεστιο !εσἱυιοε , στιτοοε τττίττ!ιτιε σ!οττοιτε

υοοοιι!!ε 86 τσεουτ!ε σει·τοττεεετ Ετ !τεοτ ευτ

τοουι τιοτττοτο οσυεοΙτετἱτ τυοτοε,οε το σο!

τοε τοτυσείτεττε 86 σοττ!!ευττοττεττε τυνο!νο»

τετ : τεεττ τετοευ ε!ττοτ εσυίτε!ετεττο νἰττοτἱε
τοτε 86 8τετἱ2 του τοτ!τι!δτ:ττ ο σωστο , οτ τὶ

τοετο τ!εΠΠ:ετετο , ετσοε το τοοΞστοτο τετττουε

τε!τεεε εοτεε εοττοἰ τοο τοιστεεετετ. @οι ,

στιατο , ευεεττε , ττετεττ στοά τ!τιττοεε τ σοτά

τττοτιεε ε Αυ το ετ!τοοοετιόοε εε σοετο τοο!

τε ττοσεε!τυιευτε εεευτε ε!τε!ισ!ο τε!ἰεἱ!ιοε

ετιεσττε ττουιτοοευτ 2 Ατσἱοε , σοττττσ , οτ ε.

σττοετστσ ίτετττο ετσοε οτι τσίτε τοεουε!ιο!τε

υετεεοτἱε εεε!εύτε το ἱστσε τ!στιιτοτοτ στεστε

εττετοε τοτστ ττοστοε τεττνε στείτεττιε το. ντο

Ρεττοτο 86 ]ο!ιεουετο νττετε επτοε , 86 στο

τιτ!.ιττοε !σσοτ το τιοτοτυο !)οτυτοτ ]εετ1 τ τοι

ττισ οτ ε!ττοτε σοοσοο τεσετετυοε ,ο ετστεε

Ποτοττιοτο $ε!νετοτοτυ , τοτετ τ!οσε !εττσυεε

σουτ!ευτετο το Ιτσοσ , οτ εκ ττιεΙστουι οσο

τοτττο 86 σοευ:τ εουτττοτ!τ σ!στἰε ὸἱνἰοἱτετΞε

ο!ιτεοτετοτ. Ετ υε τοο!τεοσιοτοεοιστευε στο

Ιτκτοτ του , Ρεο!ουι εττευε!ε, στοά το τοσου

τ!ε στ! Εσττοττιτσε εστίτο!ε σε το !οσοετοτ ,

86 ετ!νεττοε στπε!τεεττουτε ἰυἱτἰἱε σ!οτἰυιε

τοτοσοτ ο!ιτττττίτε. Ατ!νεττο τετισοτοτε τ!τιτοτοε

τοττιεττουτιτο τ!τιδτττε , τοεοοτο σσττἰσευε άτ

εετ , τετοΜεττ Με 86 τι!ευε!ε τυοτοσεττσυο

τοε: Μεάττητέετ , στου: α'ιώττεβ Ρ Νο!ἱ ,

τιισοετο , σεττοττιεττἱ , ττετετ , υεσοε τεοι σο!

ε!ιτο , τετο στο , τευι τευτζτσ οσεττ τοο τω»

τεε εοκΜοτο ε!ἱνἰοτιττι τ!εττττοτοιιι. .το/ζεστο

τω: στττττοτυπ τι τοϋ , ἰυσοἰτ τετἱστοτε ,

στοά' ε: πιστευα στί.τ. Ευοττἱε νετυεοο!σε Βο

τοΕοτ τε!κιοττι τ εκετεεε ετ!. εττετυἱ τεστε στι

τεσοτιιτο , 86 το Πσυιἰτιτ $ε!νετοττε υιἰ!ἱτἱ:ττυ

σοοτοε; 86 σοτεε τετο στεεε!ετο τοτ!σττ τοο

Βστυἰυ! ] τι ε τι σ!εττιτοτειο σσετυ τ· Τουτετἱ

σοττ!ευι Με το σετττοτ , οτ στστιετ , οτ οστο

οοτ. δα! τττοετε ‹!ετῖίτε. Νου σεττετοτ τεοτε

τἱ τοστε το σοοε! σστεε τεττε , τα! τεο!ετ απο

τεοτεττουε στονευτοτυ 3 τιτ τοίττυοτε σοίΕτι.

Στστιτ τεττεοἰε 86 τιισττε!!!ιοε τεσἱοοε νε! ο·

σοσε υοτττοοτ , νε! ετ!ι!ετεε ει! εσττιτο σκετ

οευτ υιΜτίετο, σττιτΜτυιτ τουτ , 86 τοεσυε τετ

σε τοοοετε τετετουτ_ σοἰτ! τσετετε σε το άο

!ιευτ , σοὶ πτετιισ ττοσετετοττ τετο το!!τεττε

τγτουοε ευοτττοοτ. Μεσυσ ττεσοε εοἰτυσ ο

σοττετ οτοοἰε τσ!ετοε , ΙΜ , στο τετο υσ!οτ!τ

οσετε, στο εκετετττο σ!ευσ στοτεττε , το σοσ

ο στοά ττιτοτσττ ετ!νετίτ , τοετστ είτουιουτ!ε.

οοιιίτευττ ε εΙτ , οεσοε ο!!ε τεττοτιο τ!ετοτττευ

όοε ευττοοε , εοτ ε ντεστο τοο τε!εκευτ!οε.

Νεσοε εοττο ετοτιτεἰε , στιτε τεοττε οτοτ!τττ18

εε !ἰττετἱε Ποτ ετ!τοτσττοτυ τοεκῖτιιε τιιτετ

στείτοτεε το!ετο σσετεττ. Ποσο 86 Ρτσσ!ιετε :

ετήσιο: , τοστιττ , το τσσετττοττω&τω , το :τέ

θτώπίσκε, Ετ Ασοίτσ!οε : Ουτε τηττπτετ , εοτ,

στο: _|τιπτέετ.βιω. Ετ Βουιτοττε :το Μοτο : Ρίτ

σι: πω: το έτσττατωτε στητ`6ἰτω·. Ετ οτ Ιοτιτ

τετ σο!τεοι υιεκἱ!!ευι τοετο , σοστ! εσετοτυ Η

εοτετο εοεττεε τ στο στο , ττετετ , στοά εε!!ιτιο

στο Ώσπου! νττττιτο σετσεττοε εε τ Νοοι τιτ

σοε ετ! τευσοἱυευι τεΙ!:τττίττ τ Νουι ευττοετιι

στο Ι)οιοτοσ $ε!νετστε σστοἱ!!:ἰ τ τοι ετττοε

εε τεεο!!ε !ττισο2 , τοο!είτε Με τοστ .ποστ ,

86 !τυεοε τ!εττε!ιευτἰοιτι σ!ετ!ττιε εεοτοε. Σετ!

σοετεοοε εε τττεντοτουτ2 οοιοσοτά το το!οε

οσο σεΠοε εε τΕτ Πουιἰυοε τοοε νοτετστ 86

νου σστετοτ , ευιτετιτσοε σεεεετοτοτο 86 στι

!ι!!οεοστοτο νοοττεττιε είτ. Ρεο!οε σοοσοεμ:·

έο/ττοΜΜ , τυστ1ττ > ό· ύστατο |Δωττω τ τστ/δ..

τίτιέτετε.τ ά· σπασω. @Με τιτιισοετο στστοτυ

ενεε!ετε σοτοἰτ νευευτε εττυετε Ποσο:: τστ

εττ!ε , σοευτ!σ 86 ἰστοτο τεεοτυ υστττοιο !ιο

ῇοττυστὶτ
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ιιιιιτιοτιι ιιιι:ειιιτιιιιι τ:οτιτιιιιιειιιε ιιτ: ρτοιιτιε Α 8ενιτ οι:ιτιιιιιιιιιε ρτοετιιτει ΒοιιοιιιετιΠ Ρα.

ειιιτιινιττιιιε τ Οροττετ εοτιίτιιιιτετ .τε ιιτιιιιτετ

ττιειιετιιό`τα οττιιιιο. 8ε ιιιτ8ιαιτι ποε τιτοιειτα το·

Ιετειιιιιε , τ ιιιοετιετε νοΙιιττιιιε νιειε ειιιε , φιι

ιιοε ειιετιιΡΙο ιιιι'ττιιιτιτ 88 νετι:ιο. Βινι2έ , ω

φιιτ, ει·έτέ.ι· , τω» του: Μπέκι· Μπέκετ, ό· Δε.

κοιτα: απ” :σπίτια ιτα'·υ:ψυκ πω: Ματια::

τ:: Ιω·φικτ κατ. Νοε εοιιττα νοΙτιτιιιιε Μπιε

τιιει , 8ε 6 φιι8 τιάνετιιιτιι ποε τιεττα&ιοιιιε

ιτιι-οιιιιιτ Γετιιιο , τιεί·ιριτιιιιε , ιταιειττιιιτ , ιτι
τιι€τιειιτιιιτ , ιιεφιε τιεττε ιτιιρ:ιτιετιτετ ισοπα

ιτιιιε. Οτο τε, ττ:ιτετ“ω” , ιιιετιιιιτι άπι

ιι:ι:ιτιο ιιοτιιιτιε 8: τειι8ιοίο ιτιίτιτιιτο εοιιιι:ειτι- Β

τι:ιττι Γιιττιειε , ιιιιιιιίτετιιιτιιφιε τιιαι Ρετ τω·

Ιι:τιιιτι ιιιιτιιιιιτ ιιιιιιτιότιιτιι ι:ιιιι8ετιτετ ε

ττετεεο.ε , ιιεφι ετιιιιε τι Ιειισιιε ιιιιφιιε 8: τι

Ιιτιἔιιιι τιοιοΕι. @οι ετιιτιι τετιἔετἱτ τε , ι:ειιι€ετ

Ρι1Ριιιιιττι οειιιι πιει , τ:ιτ:ιιιιιιφιε τοΙετιιτιο

τιιΓεετρι Ι:ιιιιατιιιιιε ειιτιιεε ττιειιε , φτειιιι τε

Ριιτιτιτ ειιιιιιφιαιιι ιττιΡτοβιτ:ιτε νειτ:ιτι. ει»

ιι” φιο.ττι ιιτ τιοίττ:: ττιετιιοτ:τιτατι ‹ιε τε ει»

το., ει: τιιιιτιιιιιε τ:οιιιιτ:ετε ροτιιιιι:ι. $ετι τιιιιιι

νοιιιτιιιιε ετετιο.ε Με τιε τε ριιιΓφιιιιιι τω δέ

σοτιι-οιετιτια αυτ. Βοτιο ιτε.φτε Πε ειιιττιο , 86

Έιιιιθτιιε ιτε ιιιιιιι μπι ρτιάειτι τττιιι ειιτττ Π,

ατιοιείεειιτιιιο Μειτιιιιιο ττ8ττε Πιο 86 ιρΓο ε

φιιτε τειιτιιιιατιε 8: τω” θα , ιιτ ιιιιττιει·ειτι ·

τιιετιτο ιιιτετ Ρ:ιιιειΙΙιτιιοε φιειιτ. κατ ειιιιτι

εοτιιτιι ίιιιΒιιιιιτιε νιττιιε 8: τ:οτιτιτιειιτιιι 8;

σ.ιιΒιιιτιιτ , ρτασιριιαφιε ιιιιιιιιιιιιτειε , ιιτ Γκι

ττεε ειιτιΠιιιιοε αιτιττιεττι, ιριιφιε ττιε σου Γε

ι:ιιε τ:εττε φωτο ίτιιττειτι τιιιι€ιιιιτ. νιΠτετε

ιιιιτιτιιετιιτιτ Ετεττιιιττι τιοΙτι·ειτιι , τισ ρτα:τετε:ι

Γοειι ιιτ τιοιιιο ιι:ι.Βιτειτιοιιιτ τιοΡττιτ τεττιοττιτι.

$ετιρίι νετιετιιΒιιι φωτ ιιοιι:το νιετιτιο , δ;

φιιτι τω νειιεττι ιιτ: Με ττιιιιιιιεινι. Ρετ τη

φιοφιε , Μιιτιοττε ειιτιΠιιτιε, ρω οιιιτ:ιο τιιο

ιιιιιφιιιττι ιΙΙιε (Μι , τω τιιιττετ φιοφιε τιιιιε

ιοί-ατε Ρτιιιιεειε , Με απο τιιει·ιιοτιιτο νιειιτιο

τιοίττο. (1ιιο‹ι 6 Έστω ιΠε ειιιειιετ , τείιειια

Με τιοθττειε τα ιΠιιττι ιιττετεε , 8: εοιινοε:ιτιε

εκ Ειτιιιιια Νιτ:οιτιο , Αιι€ειο , 86 τιιιιε , ιτι

ιιιτιεεε ειε ει: ιιοΒιε φιιτι ιιετι νοιιιιιιιιε.

5ωΡ6 επι τε ρτοιιιτιοτεε ιιττετειε , ιιιιιιφιε

τιιιι τετιτιιττιε ριιτο , φιιΒιιε εκτ:ιιτετε ει” τε

Ριιιιιιαιιιττιιτ:ιτιε ΓΡιι·ιτιιιιι Ρεττε3τι, ιιοττοτ τιτ

φ.ιε ιτιοιιεο Ρ:ιτετιτιε ιιιτεδτιι,ιιε ιιιφιιιιτι (ιιτ

@ΗΜ Π! ΗΜ 00αϊι (ΙΗΜ.ιϊω ω (10ιω8 ΜΗ· Ο τω”, τω ρι·ιεΠ:οιετιε ιιάνετιτιιττι ιιοΙττιιτιι ,

. τιιιιι ιρει τεροίιιιτιιιιε , φιιφιε τ:οτοιιτι τιοιττει

μοι-εδώ Γιιτιτ , ιιιτιότε ιιιίτιτικιτιτιιτ. (ιτειτιιττι

τω. φιοτι ίι8τιιι·ιαιίτι ειε ]οιειειτιτιε ιιετο.

(ιτειτιιττι ιτειτι φιοτι Ηιετοιιγτιιιιτιι τετι ιιιιαι,

88 Ριιειιι8 ιιο.ισιτιιιιι ιιι.ιι&ειτ τειιΒιοτιιε ττωι

τιιιιι. Ριο.τ:ετιτ Με, δ£ ιιοε τιιιτιιιτ:ε οΒιεότιιιιτ ,

ττισ.8τι:ι ιτειτι Γρε τει:τειιιιτ. Εοε οττιτιεε εκ ιιιε

ιιτιιριειτατε, εοε οιιιτιεε ειιι:ε&τι πιοο Βετιετιι

ειτο , 8: ρτπειριιε Ηιετοιιγττιιιιτι , φιι ιιτ ει

τιιίτιοτιε τείτιοιιτιεατ , ειιιιιε ιιιι ιιοττιειι τα ιτι

τιιτιιτιι , ιιιιτιιττι τα φι:ιττι ειιΡιο.ττι φιιιτιι @ο

τειιι. @ιτε τιε ιιτιριιτο ιιοττιιιιε @Με Ν.

Γτ:τιΒιε , Μειιοτ φιοφιε εωωι ιιετιιιιετινιτ

ιιοι:ιε , ω φιειτι τείετιΒιιιιιιε , ιιτ ιΠιιε τεειιτιι

νει ειιττι νιε..ιω τιοΡττο ιιιφιιιιτιττιιε ρετ8:ιτ ,

δ; Η φιιτιεττι και είε άερτειιειιτιετιτ , φωτ

Ειττιαιτιι·Άττιιε8: τιιττιοτ οΒΓεοττιιιε τιιιΤεττιι

ιιτινιτ , ειιιτι οοιιιρετιιτιιττι ιιι εειττ:ετεττι ττιιτ

τετ , ατι ιιοιι:τιιττι ειάνειιτιιιτι ι·ειετνιιτιιιιιιιι ,

φιι νετεοτ τιε ιιιιφιειιιτιιιιιττι ι:ει.τάιοτ φι:ιττι

νεΙΙετιιιιε τι , οΒιιιτετιτιισιιε τιεΒοτιιε ριιιτιιιιιε

86 ιιγετιιιε :ιι-Ρετιτειτε τιτφιε ιτιι:Ιεπιειιτιοτε

ετιειο. Ηιτιιιιιιιιτι οπιιιετιι ΕιιιιτειΒιε οιιιειο 8:

τετοια ιιοιττο. Ριιετιε τιοιττιε τιοε εοτιιιτιειι

τιο.ιιιε , ιιτ ιιι€ιτετ Ρτο ιιοθ:τει ττιιΓετιιι Βοιώ

τιιιττι τιετιτει:ετιτιιτ. [τικ ιτι Ι)οττιιτιο , £ωτετ

τ:ειτιίιιιτιε. Μιιτιειιιι ει: τιοΓττο ττιοιιειιτετιο δ.

Ματια ιιτ. που” κι”. °
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ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΧΙΙΙ.

πιά Μετιοττιιττι.

Όι ωπὶωτσι· πό Επικτυιο $η:Μτωω Ριν

ω... , ό· Μω·Μπτυπ @βατ [Μ2ΜΜ φωτ::

Κινωυτσι· @βατ/ὁ 2:σαΡΜΑ

_ .
ΑΜτιτοιιιιε Μ:ιτιοττο τιτ:ιττι , Γειιιιτετιι.

$τεριιιιιιιιε Ροτειιιε εφιεε Κοττι:.ιτιιιε

Ρετ. απ». ά· Με». την!. Οο/Ζι·67. Τα». ω.

φιι Ρτοιιιττιε , Πεο τιποτε , ιιιτιιτιιε τα. να·

ιε ιτι Ποιτιιτιο , 8: ριιετοε τιοιττοε τιοίττο ιιτ

Βέτα Βετιετιιειτο. Μιιτιο.ιιι φιιτιτο ιτιιιε Ρε

ι:ιτιιιιτιι.

 

ΕΡΙ.ΐΤΟΕΑ ΧΧΙν.

:κι Μιιτιοττιιτιι.

Ε ατἔωπεπτἱ.

Μιστοιιιιε Μειτιοττο ι·-ταττι , Γ:ιιιιτετιι.

ΜειΒιιο τ:εττε ιιιιιιιο τ:οτιτειιτιεικιιτιιιτ

ΡτοτιειΓει ατι νοε , τιιεΓφιε Γειετοε εειετιττιτε

νοιαιΓειιτιι , ιιτ εοιιιιιιιιτιιΒιιε νοτιε ίιετετ Γεώ,

ειιττι τερειιτε ττιειιιο εκ ιτιτιετε , ιιιαίτιΠιττιο

τιιιιιτιο ρετειιιίι , εστω ιιιττιιιε , τιιιιτειτο [πο

Ροιιτο , ιιΙιοτιιιιτι ρετεετε. Ι.ιεετ ειιιιιιιε ω

εεττι τει Ρετιτιετιιιιιιε , τιεφιε τη νειιτιιτι π.

απ” τιι:ιτιε (ειτε ροΠιιτιιιε ι Ιω:: τειιιιετι νοισιτ

ει·ιτ ιτιάιειιιττι, ποε τιοτι είΐε νειιτιιι·τιε , τ τιιε

τιοττιιτιιε:ι ιιοτι ιιτιί:ιιετιιιιιιε. (Ζιιιτιιιιιιτι “Με

ετ τιιτο ιιττετιε ττι:ιτιτιειι·ε ιιοιι Ροπτιτιιι1ε. Αι:

εεριτιιιιε ειιιτειτι ρεττιιοΙείτε νοτιιε ιιοτι £ωπε

τετιτιιτιιε Ιιττετ:ιε τιοιτταε φιιιιιιε δτεριιιιτιιιιτι

86 Μειτιιιιιιιττι Ροττ:ιοε Κοττι:ιιιοε ιιοΒιιιΠιιιιο8

εφιιτετι 86 Ρτπιτειιιτιιιιιτιοε ειτφιε ειιιιιειΠιτιιοέ

νιτοε εοπιττιετιτιιιικιττιιιε , ιιτφιε ιτε ιιτ πιει-ι

ιοτε ιιιΐεότιι 86 Ρτιιιιιο ιιεφιειφιειιιι ροΠ_ειιιιιε.

Ετ φιειττινιε ιιεεερτι τι νοιιιε ιιτιτ ιιιιτιιατιιτει·,

ιιτ ει: τιιιε ιιττετιε ρτιιτιιιτι·ι 8: εκ νιτ:τιτιι τιοιιτι

ιιιιτιε νετιιιε ι:εττιοτεε ιτιότι Γιιττιιιε , πεφτει

φιαιτι :ιττειιιετι ιιιιε&ιιι 8τοιι·ιτ:ιο , ειιιιιε ιΠιε

Γιιτιι ιιεΒιτοτ ,· εΡτ Ωιτιετιι&ιιτιι. Νοτι πιοιιο

ειιιττι τιοτιιιιτιι τισιττειττι ιΙΙιε :ιιιιΒιιιιτι νοιειιτι

Βιιιτιιιε , Γετι: ιεξτοε φ1οφιε δε τιεεεΠιιτιοιιτι

ειιιι&ιιττι ιιιρρεΙιε&ιιετιι ειε ιττιρειιιτι τι-οιττε

ιιιρρετιιτ:.ιτι , 8: οτειειιτιι το με” ιιιτι·ιειιτόέ

τιιιιι ρειΒιιΙιιιιι ειιιι , νιτιιιιιιφιε φαιά πω:
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εδοΑ Μ ο ιιο_ει.ι τ:ΑΜ.Αμοιι τ. ει” ι ε
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τοοοπτιιιτιοιι: , δε οπιπιε ν1ετιιιιοοεπτωοε- Α τοπεπιε ροοτοτοπι ρω ροπτἱΕοο δε ποΓττιε

τε τπιπιίττεττΓοτιοΓοτετιιοεεΝεοττο·ίοτιο·επι-Σ

Βιοιτποε , το Β:τοποο οιιπδτε οιτοοοοτοτοτπ ,

Η Ηττα:: Με τοπ τοιιό.ιτει: Ετιιίΐοπτ, οοἱ ΐοοπ

το τιιειΠοέτοε οιτἰπιἰε τιιιτπεπιτετο εο νιττοτο

οοπιοπότιίΕπιοτοτπ ποοιε Ιιοιπιποπι` , οοοό.

ΡΙοιιιίΠοιο οοοιοοεοιοε , οι: ρεττο οτ:οίπτιίτι.

Η πιο νοΙο Ρτο οοπΡτεπτι Ετ . ροτρεοοοε οι

νιτε οΙΤο ποοιε ετοιιο οετοε , ποπιἰποπιοοττο

οετιοτοτπ , δε οποιο @Με οιτ οεοίἰε ποιο

το οτετἱε οιΙοιίτιοπιε οτοΓοοοεπιοτ. Ιτεοοο

οιιοἀ πιἱποε πειίτοποε ιπιοΙοτοπι οι, οιτειίΗΠ

Ειπε το νοΙοτποε οιτοοοιοοτε. Απτο οτππἱε οτ Β

Ρτατοτἱτι οεοί-εε οττοτιε εροτιεε , δε οοετοοο

Ποπ Ηττοτιε πιεπάεοεπιοε , οε οιτοοιιι πιοτΠε

οτππἱοοε Ετοόοεε. ΕιειΡίι οοοοοο ίοτιοιπιοε,

οκοοΓεπτοε τοι· πιοτιο οοε ιπνιΕοτο 3 οοοἀ

οπτετιίΕιπιιπι οπο, ποοοοειιιιιε. δεΙοτε :ΜΙ

τ:οε πο” ποίττοε δε ΪειπἰΙἰεπι οπιποπι , οπ

2ιιιοΐοοο εε οοπτιτοποοπι Ιιοττετο , ετοιιο εό.

Ροτοἱοἰοπιὶε ίεοτειποπτε οοτροτἱε οποιο,

ιτε ποπ ροτοίτ , ποΙΙοε τεπτετ Βοποάι&ιοπιε

δε Βτετἱει: Ετ οιτίοτε. νεΙο ἱπ Ποπιἱπο , δε ποε ο

ῇοντι τοἰε ΡετνοΙοτιιτποοο ποίττοτοπι ρτοοἰ

Ε Βιιε , οοοε οιπποε οττοτ:ιροο επιοτο Βοποο.ι

” οἱπιοε δε Ηἱοτοπ πιοτπ οι ήπιο Ποίηυω_ Γοοιοτιτ τπόιοιπ οεπιὶο οιάοτπ οτοοττοτο
3 € ο

Ε:: ποί'ττο πιοπεί'τοτιο ί-επιίτετ Μετοετιτα ε".

τε!. ΑΡιιιιτ.

 

ΕΡ 15.190 ΕΑ· ΧΧν.

:το Μετἱοττοτπ. ·

 

δττἱύἰτ σέ ε: Ρ|ετϋτι:.

Μοι·οίιοε Μετιοττο ττετι·ι , ΐεΙοτοττι.

Βιπεε ει” το Ιιττοτεε ετ:οοριτιιοε. θεο

τὶοτποε το Ιτι·οποο ι:α:ρτο οροτι ιπΕΡτοτο,οοο

τάφο ποίι:τοε ιο Ποτπιπἱ ίεττιοΙετο @Με

Ρτοοιοοε τετιιειτ._ο Νοοοτιοιπ ιΠοά ροοοπιε

τοιπ τιο οπο εοοεε 8οοεΕτιεποε νοι·οε τ-οοἱτ ,

οποιίτιιπι ἱἀοἰτοο Ιιετιοτο ποπ ΡοτοΙτ , οοιε.

ποπ `ροοοιιἱεε ροπτιποι , (το ετοοπτοε νεΐε

οΙοτοε οιτοπιτοε όοπο όετο οοπίτἰτοἱτ. νιτιοε

οοιό οοί'τοτ. Μπι τετιιοπ τἱοοἰτοε Με οτ

οοπΓοΙετοτ ποοοΠὶτετἱΒιιε νοΙττιε. ΑΡοτοἰι:

Βοοε τπεποπι Γοετπ ,ποοοο οοπττεΙιοτ, οοἱπ

ιττιοΙοετ επἱιπεΙἰε Γοε Βοποτιι&ιοπο. νεΙο ίπ

Ποπιἰπο , οοοτοΓοοο ποίττοεοοποτΠ&ιοπο

ποίττε πτπιετο.]Ρίι το ροπτιίιοι οοπιτποπτιε

Βιιποε , οτ πιοποε. ΕΙοτοπτιεο Γοιττο οεΙοπτ!εε

ΑοοιιΕτι. Σ '

εε Μετιοττοτπ. τ φ

° απ?

Ετος:: έσωσε· /ἱω έ,!8Μδβεβο.Π.-.

ΜοτοΕοε Μετιοττο πετά ,° ί”εΙοτοιπι

νοπιοπε ετ! ποε νιτ:ετιιιε πάτος τποο

τοττι ποίττετπ ιτε οοπτ·οοιτ, ιπποτποτεε άο

τποε ποίττα οΙετΙοε οποτποτεπε , δε επτο οπι

πιε οτενο εεε εΠοποπι οπο ρι·οιπιτοτ ξοτ πετ -

Μ ποοιιεοοεπι νεΙοεπιοε , δε 0Ι110ἱε άοίιιπτ

ιιοπιεπ:ιτ οΡἱε ετοιιιποπτε. Νει·τενιτ @οι

νοπὸιτἰοποπι εΒε (ο Γειίι:ειπ ΡεττἰπεοςεΙΕο<

τοπε το εΙΤοπτιι·ι ποΙΙο. Νοε ΠΠ τετιοπεοιΙιτοτ

οτινιενιιποε, ιΠοιπ ιτπρτοοοπτοτ δε ιποεοτο

@απο , οοἱ οοοά Με ποπ πο!Ιοτ , εΠί

οΗΤοτ. Νοοοο οποιο το ιττοοοιοτο τοπτετο

οοιοριειπ ιιοποο , οτἱειπίἰ τπἰΠἱοε ε_ποΒιε ι

ΡΙοτιιΠιτπεπι ΡοτοΡτετοιπ νοπάοποιεοοοοιβ

Τα : οοἰε ποοοο Με ποιοε το Ρετἰοπε πιο

Γοτ. ΠοΙοιποε δε ιποοπιιΓοιτποε δε ιο εποτι;

το επιτπι Γοπιοε , ποοοο Ροίΐοτποε οοιοοοειπ

απ ιιοΙΙι·ιιπι οι .το Ρτοποοτο ι επρωτετι Β ΓοΙετἰἰ ειιτ οοπΓοΙετἰοπιε ειιπιΕττοτο, τοτ οπ

ἰτοπι Ρι·οοοπτοτ εΒε το Ροτ:οπιεε , Ροπτἰτὶοἱε

οΙοοιποΐνπειε οτετο!ετποτ. Νοε οο εάνοπιΠο

πιοε , ΜΗ οΒΠΡτοτοπτ οιιοτιάιεπε δε ποίττε

δε εΠοπε ποοοτἱε , οπο: Ροπτιίἱοὶε ιοΙΐο πο

οοίΤετιο οιτοοιιιιποτ. Ππιιπι ιΠοά οιτττοιποπι,

οοοά ἰπ τοἱε ρτἱοτἱΒοε Πττοτιε ΡοΪοιίτἱ , ἱτε

τ:οιπτιιοε ,οτ νικ Γροτετο ειιιιοετποε. Ατοοο

οτιπεπι ιιοΡτι·ἱε άοίιοΙοτιιε επποετ Ποιιε>Ηιο

τοπγπιοπιοιιο ποίττοιτι ποοἱΓοοιτι οπο οτετο

Ιοτποτ , οοιοε ορο ει: Π:οό.ιο πιοΙτοπι ΓοΙετἱἰ

Ιει:οτιοοε ποίττἱε εοοοάοτοτ. Στά ι:ΗΓροπετ

Με Βοοε ιοιττε ΡΙεοἰτιιπι Γοοπι. Νοε οι ποπ Ε

οιοοτιιτιιιε ιο οΠο , ο εάοΙοίοοπτιε ποί)ττι νο

Ιοπτετοτπ οιτρΙοτετεπι τιεοοοἰιποε. @Με τω.

Με ροίττοπιιε Ιιττοτἱε πιο το ὶπΓοΙοπτἰε Με

ω, δε ποπ Πιπτ , δε ειἰ τποπεΕτοτιοτπ ἱπΒτετε

Ειιοτοπτ. δοτἱοἱτποε νἱτετἰο Ιιττοτεε , οοιοοε

ρτετοἰρἱπιιιε πο οοιά άο ἱπίἱττπετἰετ Γοοίτεπ

τἰε νοπτετ , εΒΙοοο τοπΓοιοπτιε οοπΓοπΓοοοο

τοο , οτ τΕ8ποπο οι. δα! οοιι:Ι τοττεΠο τ:οπ1

τποτετι ροΠῖτ ιο τιιοΠοε , τοε Τοπιροτ ιπάο

οτιοε τοοιιἰτετοτ δε νοΙοπτεε δε άοΗΒοτετιο.

Εεάοτπ το οεΙοο Γοτιοιπιοε,πιεπάεπτοε οοεπ

τοπι οριο τπτ πιο όετι. ΡΙεοοπτ οοειτ άο οπο.

Χ

ιιιοοο τπε!ιε ετττιτι ο ποοιιο οοίιίι:οτο ποπ..

τοε. Ιπτοπτιο ποίι:τε δε ἴοἰτ δ; οΠ; , ο οπω

οι: οοπτε ιπίιτπιετικ νοπἰοτἰτ , τοποι , ετοιμο

πιο οοπίιοπει·ι. @τετοιο οτἱτ Πι·οοοιΠτοε.εο

οο άοΙοιτοτ Ρωοτο εΠοπίοπι τ πο τοπιο.

πἱπιἰε πετ , οοἰε τονοτε εοίοτοοτοτ ε Ράο

_Ιεπιππτετο ΓΡιτιτοε δε τοπιροίτετο. Ροιοτοε”

ποίττοε ποΡττε νἱι:ο Βοποἀἱοἰτο , οοοε νιίοτο

άοίιτιοτιοπι οΠ: , Ιἱοοτ ἰτποτετἴοπτἰετοτπ Εοο

ιιπριοτο ποοοοετποε. νεΙο ιο Βοτπἱπο. Ηδ
τοπτἱε ν. ἱτΙιιε Αιιοιιίτεε. Ε Μ `

τ

 

ΕΡΙΣΤΟΕΑ ΧΧντι.

εε Μετιοττοτπ. ο

Ερά!ετε ετ·έεωωτί.

ΜοτοΒιιε Μετἱοττο τοτε , ΓεΙοτοττι.

νοπιτποε ΕΙοτοπτἱεπι κιν. οεΙοπάεε

δορτοιποτιε , Πττοτιε εοοοτίιτἱ Ηἰοτοπγπιἰ

Πάω ε Ψ Πο8οτιιε τ1οτιιοε ποίττετ Γιια:οττο

τοτοτ Ροτιο|ἰτεπτἰοοε. ΠΙοο ποε εάιιτ Βοτπετ

οι” οοιπ Ιἰττοτἰε δε ποπτιιε τιιιε. ΙπόοΙοιτπιιε

εΙτο οοτάιε @πιο ποίττετπ ιπτοΙιοιτετοπι ,
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οοοττιιι·ιο το: ιτιιιιτιιε τιοίτττε. ΑΔ ποε οιιἰττι

τοΓοττιιτ φιἰοφιἰο ἰτι το 88 οοτιττο πατατα τισ

Ιτττι τοιιτ:ιτιιτ. ΜιιΙπιτιι τατιιοτι τιια:τοτιτ Γονο

νὶτ τιοὶιἰε τιοτιιι τοΙοτειιιτιο 86 νἰττιιε τιιτι.φιοπι

ιιΓφιο ιτι τ·ιτιοττι οτειιιιι18Γοτν88. Νοε ροιιοιε

Ροίτ όιοοιιτ νοιιτοτι οι! νοεφΓιτιιιιιε τιοοοίΓοτιο,

ιιτ οο8τιοΓοοιιιιιε ΠΙοτιιτιι Εοιιοιιιττι , οιιτ·:ι.οοο

ιιτιΡτιιοοιιτοε Γιιοτιιτιτ , 86 οιΓΡοτιο.ττιιι€ ποδο

το οοτιιιιε τιοΠ:ττο , @του ΠΠ , φωτ οτ ω.

οοο ἱτιι Ιοτοτιτ τιοίττειε ]ιι!Γοτιιτιιιιε , ιτε ιπποει

τιιτοτ οτοΗφιοτιιιιτ πω. Το @πιο , οι οτι

τἱΠῖιτιο , 86 τιοθ:ι·οτοττι νιΓοοτιιιιι Ρ:ιττοε οοο ,

ιιτ τ:αΡΠΗ, 86 νοττιτιοιιΙοε οιιιιττιτο ίτιιτΙο Πο

τιιἱτιο ΓειΒιιοττι , φιο οι: οΡοτο ΡτοΓοδτο ΡΗΓ

Ιὶτιιο τΠοϊτιοτι Ροτοίὶ, φι:ιτιτιιιτι τἱΒἰ τιιοτοο

οἱε ειριιο Ποτιιιιιιιιιι φιτττοε. ντιΙο ἱτι Ποτιιἱ

πιο. ΡΙοτοιιτιτο οι: τιο1ττο τιιοτιοίτοτἱο ιτι.οτιΙ.

δοφιτοττι!ιτιο.

 

ΕΡΙΣΤΟΙ.Α ΧΧνΙΙΙ.

. τιτΙ Μειτιοττιιττι. -

ΡΜ: £ϊ£ΜΪ¦£2ΒΠ /ΜΡτου·ι.τ ..τι 6οΜΜ Ρυτά

9Ιό"Ιό48 ικρτέα.

ΜοτοΕιιε Μιιτιοττο Ποτά , Γ:.ιΙιιτοτιι.

δοτιοι.ιιιιιε ΡειττιΒιιε οτοτιιιτιε , οτ :το

τιοε οοτιτἱιιιιο τιιιττοτιτ ΓοτἰΡτιιτοε ἰτιτιιε αιτιο

ττιττιε,οιιἰει Γοτιτ τιιιιΙπιτιι τιοοοΙΤιιτιτο τοτιοτιιτιι.ι.τ

ΡΙιιτιοιιε ΡοτοΒοτιοιτ ιιοδοτΠε άοτιιιτε φοιτ Η

ΡΙιε τι.ΙΙοειιτιιτιο.Ροτιιτιιιιε τιοοοΙΓιιτἰο οοο Με: οι.

Ϊφιιιτιἀἰιι τοοιοτοτιιτοτ,5νο ΓοττοίΪἱε Ρτο οστι

Βτττι:ιτιοτιο ἰοιΡοτἰοΙἰιιτιι Ρτἰνιιοεἱοτιιιιι Ροτ

τιιτἰατιι ΡτοΓοέτιιτοε. Ιτιιφιο τιοτι Ροτοτἱιιιιιε

ἱιι τοΓοττι:ιιιτιοτιο οΓΠοιοτιιιτι Ετοοιι ΡταΓοτιτοε

:ιτὶοΙΤο , Γοτἰ :οι το” τιοίττοε ΡΙοοιίΠοιο , Η

οΡιιε οτιτ , οοττιττιἰττιττιιιε Ροτ Ρτα:Γοτιτοε , οτ

οοττιτιοτιι ΡΙαοττωπι Μοιοτοττι 86 Β. (;ειΓΡιι

τοττι ΓειοτἰΙΒιττι νέα: ιιοίττο οοτιίτιτικιε. (Ϊοτο- .

τ το οΒΐιτ:ιτι οτ Γοτιτ Ροττιιτιτιοοιιτ. 8οτὶΡτιιτοε ιτι

ΓιιΡοι· Νοε , 86 ΡττιτοἰΡιιο ΡτινιΙοειιιτιι Ρεπό;

Ε Μετοι.-Α110 Μ Ι.18.νΓΙΙ.

ιιοφιο Ροτιιἱιιιιιε τιοτι ττιονοτἰ , 86 φιἱἀοτιι Α

τω.

 

τ: τι τ οι ο το ΧΧιΧ.

οόΜοι·ιοττιιτιι.

'ι

00ΜΡι!!”Ι"' στο: έτια/τωέτοιἰ τα άτων: :ἔκ «Μ.

ΜοτοΓιιιε Μ:ιτιοττο Γτοττἰ , Γ:ιΙιιτοιιι.

Ττἰίὶοε ο:: Ρι·:οΓοιιτιιιτιι ΡοτΙ.οτοτο οι
τ!ιοιττιιιε το το αυτο Ραπ , τιοφιο Ροδο πιω. Γ

Γιαυτο ΓοΙοοιτιἰει οοΙοτιτ:ιτο , Βοτιιοτοιιτιιφιο

τοι ιιοΙΙο ιιΙττο τοτιιοτοτἰ , 86 ττοε οι: Ρ%οτιο

τιοίτττε ττιΕτιτιοτι , φιιοτιε τιούτιτ ιιοοοτιτἰο.

οττιτιιο.. (:τιιοιτιιιτ οοο Μα , Γτιιτοτ , ιιοφιο Ε..

τιιιιιτ οοτιΡιιἱοΓοοτο ειτιἱιιιο. Ατ: Πιο οΜτειτοτ

Β Γτοττιτ το ττιιἱτοε, ἱΡίἱ οοιιτιιιιιο ΡτοΓοθ:ἰ οβ

Γοττιιιε , νο! ἰτιοΡἱοτιι τοΙοντι.τιιτι φιοιτιτιιτιι οο

τι:ιτοτ Ι)οπιιτιιιε , νο! τιιοάιτιτ 86 ιιοοοΙΙἱτιιτἰε

ΡειττἱοἱΡοε Γιιτιιτι. $Ροι·τιιιιιιε τπτιιοιι ιιιττιι οο

το άτοεω νοε τοτιιοιιτο, 86 οΡΡοτπιτιἰ ο.Ιιφιιο

Μπιτ τιοτιιΓοιιττι Γοττο. Ιτιτοτιττι Γοτἰρίῖτιιιιε

νοτιοτοοιιι Γτοττι ιιοίττο Μιιῇοτ.ἱ Μετα: Ετομιἰ,

οοτιιιτιοτιοοιιτοε ιιοοοΙΕτοτοτιιοΙουίττι , 86 τι:

Βοττι:ιττιιιε ιιοιιιοιιοτιτ οτατιτοε. Το :ιοτοτιι _ Ε

τιοΗΠιτιιο Ιε!:ιοτιιιιι τιοΓτι·οτιιτιι 86 οιιτοτοτιτι Γο

οιτο , βιο τιοιιο δε :οποιο , τιοοι.ιορι.ττιβιοοτ Προ

οι» ιιΓφιειτιι άοΓιιτιιτοε. Ιτινοτιιιιιιιε ιιτΠτιιτιι

ΡτοΓοτΙο , ()Ιιτιίτο ΡτοΡἰτἰο , ιτιιΓοτΞ:ιε οΙοτι.

το τοΙονοτιάι , οτ ιιΙτττι Μ: ο8οίτιιτο 86 Ρο.

τιιιτιτι :οοο τιιίιοτιτ τιοτι 8οτιιοπε. Ηοττποω.

τοε Μισο οοΓττοε , αφτο ρω ιιοΜο οτο.τιτ μι

Ρτατιτοτ οάττιοιιοτιτε.. πιο · το Ποττιιιιο. Έιρ

τοτιτἱ2 οι: Μίττοτιιοτιοίτοτιο πιτ. στι!. Ωότοτιτ,

 

ΕΡΙ$ΤΟἱ.Α ΧΧΧ.

οτι Μιιτιοττοπι. = ° '_

Ο: σ&ὶτο 11τυαστέ .ά έ: Μακάο Σ. 2%·ά.·ίΕιτιντ.

Μτιτοίἱιιτ Ματἰοττο Γτιιττι ,,Γ.ι.!ιιτοτιι.

Εκ τω Ιιττοτιε 6οττίοτοε (ΜΗ το..

εποε Β. ΒΦΠι2ιτυω οοἱἰίΓο φοτο ο οοο: οι: νο..

Μοτο τω. Ροττἰοτιὸἱε ιιιτοτ νοε τοπιο οοο

ιινοτι.νι ιττιΡοτειτοτιε ιιιήιιε,οιιιοτ ιιοιιιοτι οοο Ι) όιΓΡξιοοτιτ .ιιοοἰε. ΡΙ:ιοοτοτ τετοιου , οτ οκ Με

τοτιοο τ Γοτ! οκ οο .οοιιῇἱοἱοε φωτ! ιιΙτιττιιιιι:ι

οΠ: 86 61:16. Γοοιτιο εατιτιἱ Γοτιτ , οιτ οπο Μο.

&ιιιιι οι Μοτο , ι·οφιιτο άΙΙι8οτιτοτιιτιο απο

οτοτιιἱτΞε , 86 το οοο ιτιἰττο οοτιτιοιιο. Μ...

Ροτ δ61'080“ΗΠ13 Η Μάτι ΡοΠιτ , τιοοοίΓο

τἰιιττι οΙΓοτ. Οοτιιο:ιοτιάτι.τιοοιε ηιοΡττει: Ηττα·

πιο 86 Ρώτα απο τω: οινιτιιτο 86οιιοτοττιιο

πιο το ιττοττιΒτοιιἱο° το φτο Ιι:ιβοτιιτ τ!οΓοτΙ:Ρ

το οοιιττονοτίἰττοοττιτιοττιἰτιἱοω Ρτιττἰτιτο τι!» .

ιιτιτοοοΙΓοτο τιοΓττο πιο.. ( οιτ οποιο ειΡιιοΙ

οιιττιοτιιτιοτιιιιττιιφιο οτι τοτε) τιιιττοτο οτι

τιιοτε. πιο οι Βοτιιιιιο. 'έξ

τι... 5ορτοτιιοτιο. °

88

το..νωμ. ό· Μ”. ατο!. (7σ86·έΙ'. Τσου. ΙΙΙ.

αΙιφτιά άειτοπιτ Π. Βοιιο , οτ ΡοΕΕτ τετοιο.

Ιοτοτο ιτιοΙοτιιοτιττειιιι. @πιο τοΙιφιτι Γοτιτ το

τιιοτιοθτοτιο Ρττιτονοτοτιο Ροττιιιττιτο ιιτ Γοι·..

·νοπτιιτ (σ) τιοίτι·ιιτιι. Τιιτιο οτιἱττι οιίΡοτιοτιιιιε

«φιἱο τω ιτιι:Ιο νο1τττιοε. Ετ οτ ιιτιστΓοτττιοιιο

τ:οιιοΙΜΜιιΡιιιοοτ οτ νιοοιιοίττιτοο Με οπο:

Γιιιιτ ιιΡιιά το οιΓΡοιιτιο ΗΙιοτο ΡΡτο ποιοι..
πιο , Ενο ἰτι πιω , Ιινο ιο Ριιοτοτιιιιι ιιΓιιεἔτο- ν

Γιιτιιττε_.ΌΙοιιιιι ττιιττοιιοιιτιι οιιτειΒιτιιιιο. ιιΕ

ίο Ρτο οτιιοτι‹Ιο τιιιιΓοΙΙ:ι Γοοιιιιιι όσ.τιιιιιιιτ ,

ΙιοτοΙο8ἱιιττι ιτοττι ΡοτΓοτοιιτΙοτιι οιιτοοἱιιιιιε.

οτοτειιτικ τι. ιτο!.οτι- Ε ΡΙοοοτ Ιιοττιἰτιοε τιοίττοε 8ο Μοιοτιιι , το 2

€οτιτο , τωιιιτο οι ετ:ιτιοτιι , τιοφιο :Διοτι τΙο

ο το ο:τΡοάτιοετιιιιο. ΑΒΒιιο Γοτιέὶὶΐἰἀτἰοιιι πω..

. Ριιιφιοι:τι ΙιοΙιοτ τιιοτιοοουπι ΡτοΓοΙΤιιτιι , οι:

_ἰΡΓο απ, ?απο ποσοι , οποιοι ΡτοΡιτιφιοτιιτιι

Ροτιιιο οιιιιτιι-Γιιο ἰτι&ἱτιᾶιι,οοιιιΡοττο οΙοιτΠ:τΞ

ιιοΙτττ τοιιιιοιτιο.86 έλαιο., «οι -ττοτΙοτο ΜΙΒ.

τοοιι.τωτι1Γέτι&ιε τιιοττοιιε ουρά. 15,8 ,-ιιτοιτ..

(σ) Ήδοτιιτ1ιιτ:τ!οοίο οι Μουτ”. οἔ οτιιὸ.ΒιτιἱΙο.

ιι



ω; .
ατα·τ Μ τ π ο τπτ τττ.ττ ττττττ τ Ντττ

(2Π$ ἰΠϋϊΟἀΠᾶΠ$ δδ ἱΠΡΕΡΠᾶΨΦ 1ΜΦωπ1Ώ· Α-τττωε·ττιττ ωπτωοτυτ. Ραυοἰτ ἰττιτπτο τα-. -

πετ ῇιτπἰοτο ποίττο ποπωππτοπαππατπ , ατ
πτυο πἰπ8οπἱυτπ Βοπυω , πὶπ πἰτπἰα αΒΒατἱτ

νοΙ ἰππυΙΒοπτἱα νο! ποττΙἰἔοπτἰα ΠΙυπ €οττο

νἰτἰανἰτ. Ραοἰοτ τυ ττυοπ νἰποπἱτυι· πω , παω

πυο ἰίτυπ τοτυτπ ῇτιπἰοἱυω πἰἴοτοτἰοπὶ :τα

πεΙοπανἰ , τα τατποπ οοππἰτἰοπο τατοπτ , π:

Π ·τοττο πΙαοοΒἱτ , παω πΠ·ιΠ υτεεοο , του»

πω παπἰτοτ απ αποατο ἰπίο πετοἰπἰατπυο.

"Μυ!αω πταπποω φω αππυοατ (Ποτποπτοτυ

τπἱττο. Πἰοοτ αυτοππ νἱοατἱο υτ φατυοτ οαΓοτ

οπττωἰ τοττποΙΙατ ἱΙΙἱαππατ τα ποτ ποτίοτοπ

> πατ. ναΙοτπ·Ι)οωἱπο. ΡΙοτοπτἱα: πι. ποπ.

Οέτοϋτττ.

 

το τ τπτ τ ο τ. τι ττω
απ Ματἰοττυω.

Ό: .τΜΡωπ »ιό πω» ταπτετατὶτικ

- Μττωπυτ Ματτοττο , ΈαΙυτοπ1.

Κοποπτἰπα νἰοατἰἰ ποίτττ πτοἴοθτἱο

που ίἰπἱτ υτ Ιἱττοτἰτ τυὶτ πΙοπτιττ τοΓποπποα

πιω. ΠΙυπ ΓοΙυω ατττππτωυτ πυοπ πΙυτ ιιτ

ποτ φαω οοτοτα. Ταπτα φωτ 86 ταω _ναττα

πἰοτ , υτ ποπ ποίΠωιιτ ποπ Ιτιποτατο ίυΪπἰ

οτοπο. ΝοΓτἱ οπἱω φαω οκοπιοτοτ τυτττ πο·

τποπ:τοί ΓυΓπἱοἱο. Εῇυτ τοὶ πτατἰα οπτὶωυω

ία8τυτπ πυτατπυτ , ουωππτετ τπτ-α αυί-πἱοἱα

απΓοΙνοτο , πο πΠΠοἰΙἱυτ 88 τπαῇοτο ουτπ πιο.

νοτοευππὶα 88 πατππο ποίττο ποπ:ωοπυω

αωονοατυτ. $οτΠπωυτ νοπεταΒὶΙὶΒυτ πω

Βυτ ποΡττὶτ οτοωἰτἰτ , υτ ευτπ απΓοΙναπτ τα

οἱτο , 88 απ ΐυπω οοοΙοίἱατπ τοωἱτταπτ. Μα

Ξπτοτἰτπ τΠΠ πτο ιποπτο ποίττα παιπποππα, 86

υτ ποπ-τπἱτοτἰτ αυτ ποΙοατ_. φαΠ αποτπτυω

πω ΐοΙατἱυτπ δ φἰα τονετα τπαππα οπτπ :ιωα

τὶτυπὶπο οοτπἱτ ὶπ ΐαοἱωυτ , Γοπ ταττοποω Β·Ρωτ-ο (ς;τ·]π
- οΙΤετ , πο αποατοΓυο Εταποτετ ΙοουτπωαΙα π

Μπιτ. Εἱττοτἰτ :τπτ Γυωτπατἱτπ τοΓποπποο ,

πυΠἰτ υαττΠΠ:οτ πυπποπτΠ:υτ Πττοτἱτ π”

το πτο οέὶἱτ ποτ ωονοτὶ , 88 πυἱοπυὶπ τα π.

πἱτπυτ , Βοπο απτωο ταοοτο , ποττυο πο το

αΠτοτ οκἰίὶἱωατο , οίΐοττυο Γατἰτ ἱπ οα ωΠἱτἱα

·ο:τοτοττατοτ , τπ·φα τπί-ο οκοτοοτἱτ , φἱππο

ἱπ πυα πιπτοτ απποτ νἰκοτἱτπυτ ,ποοτυο ἱ8πο

τατο Ιαποτοτπ 86 ΐαττπατττυποω τυατπ. ναΙο

ἱπ Ποωἱπο, 86 ΕατπΠἰοΙπω ποίττατπ , ποναω

πτοεοπτοπτ ΓαΙυτα, 88 ο:: πο!πτ ποττατο. ?Ιο

πυοπἰοΒυτ οττπο&ατο ποοτονττπυτ , πυιπ· (τα

. ΠΙἰυτ ονοπτυ οοττἰ Πωυτ. ·ίπτοττω πετ υπ”
ταΒοΠατἰπω απτο ίσο:: ττπτοοτ ωἰττἱωυτ ,· πι:

ποπεο ἰπΙὶ νοπὶτππυτ , ποοοίπταττπυτ νοίττττ

πτονἰποτο ποΠἱτἰτ ,βδ8 ποτ:οίΐαπα πυοτἰτ νο),

Γαπἰτ νοΙ ἰπίἱτπι.ἰτ ωτπΠττατο. ναἘο τπ Ποτπτ

πο, 86 πτο πιο στα, πιιοτΠουο ποίττἰτ τπο

86 Ηἱοτοπγωυω ί·-ταττοπι οοωτποππα. ΙΠο.
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·τ
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τοπτἱα: ν. ποπατ οπτωτ. - ο

ε τ τ τ τ ο τ. Α Χ ΧΧιτ.τ.*(Π

απ Ματίοττυτπ. π

το: μετα· παταω, ό· π· .τ.....-.τ.τττω π
τα”.πηττ ακί μεσω. π ) Η “μ

ο ΜΒτοίὶυτ Ματτοττο ίτ-τατττ τ Γα!υτοτπ.- τ'

Α Ι.οπἰωυτ ·ΠοοπτττΠωο ιτττετττ<τωτ

τ.

.ό

Ή

οτυἰουτ πυοττ ΠΠυτ τποπαοπἰαπνοπτυτπ· απ

νοτ πατυω ετατο ντποτἱτ απτπἰττοτο π. ποττυοϋ -

ἱπῇυτἱα, ουτπ α». το πο ἰΠο αυπΠΐο ατωτ1τω ο

πΠπΠοοαπτ πΙυττωυτπ , ατφο σο Π! τπα:πτπο ~·

ττυοπ ττποτπ πω; οτυπττοτοτπ. πο φοω. -

. πἰ πΠιΠ , ωαΙα πτα:(υτπατ οωπἰτι. Νου, του 7

πο ποτΓοπα οαωετατΠ ποίττἱ πυπτἱαπτυτ πι @ τω· οτττΠὶωο , πΠιΠ το 8τανατπυτ, Πτττττττ

ποτπυτ , υτ οοπττα φαω πι» νἰποϋἰτυτ (ΠΠ ο

οΞπτατ φοτυφο , τωτπο Γοωποτ Π: τυα «ΠΠ- ·

ποίὶτὶοπο τοτπ ποπτατπ πονοτἰτ , 86Π πυεω ·

οτἰατπ τπτοτπυω ἱπίὶ τπἰττοτοτπυττουω ;τιτοπ

τετ Γυτοτπι , φοπ ταωοπ πυωτιυατπ οπο, νο

!υτπυτ υτ ατοτττατυ ἴαοἱατ τυο , ποφοτω81τ "

ἱπ παο το οπτοτπποτατο ουτοτ. Ρτοπἰπφἰ τπτ :

απ το Γοτἰπίἱτπυτ . ΠΠυτ πυοττ νἰτἱ Τατἱτ τω

ποίΗ. ουτπ .ποπἱτ Πιπατπο οοτπωοππατυπτπ

ΠΙοθπ 86 αττταδΗ οποτε Βοπο Γαπᾶἰωοπἱατ ο

ΠΠυτ οΙαυίττἱ. Νοπ Ποιπτ οταπττουτ πἰυ τα'

Ιυδτατἱ . οοωτποπεία&οπυο ΠΙἱτ πτ::Γοπττουτ

Πτπυτ απ το. Νοτυπο πΠἱττοποτ

ίυἴπἰοἰο. Τπατ τατποπ ετἱτ ντπτΙαπτττο, ίἱΊτυπο

απωτΓοτιτ , απώτατο πἱΙἰεοπτοτ οτππἱα ΠΗυτ

πάτα , υτ οανοτο ποίΠτ. Ετ ίἱφἰποπτ Μπέτυ · -

Βοπἱ ποτἰπετὶ οοΒπονοτἱτ . ῇυναΒἱτ νοσ

Ιυπτατοτπ , Ιω τπτπυτ αΒῇἱοἱτο. ` = ο · ·

Ωατποταττυω ποτττπω τ:οπίο!αττ πιο πττωτ

Πτυπυὶτπυτ , 86 απ Ιαποτοτπ τοΙοταππυτττ·απϋ- 1

τπατο. Νοτ ΠΠ παυοἰτ ποπ πτεΒυτ τοπτττω

αΙἱφοπ

τοπτττο τ τ τ τ . 'ποπ. Οθτοοτττ. ο

Ε.

πποουπἰατυτπ τπἱττοΙ·ο ετττπττωυτ.ν

Νοπ ποί:υοτο πω ΠΠ οτἱωἰπα οΒΠοοτοπτ; °

_----9_1.-.-7-··κ

ο υ τ τ το τ». ΧΧΧιτ.

απ Ματἰοττυτπ.

 

ο 23ο Ηῇττσηπτὶ ῇντττἱτῇσἰ -ἰυ/τπιἰτατσ.

8 ΜΒτοπυτ Ματἰοττο τταττἱ,ΓαΙυτοω.

Ιπίπτυοτατπυτ , Ιὶουτἰ 86 ἐΠἱο ποίΈτο

Βοτπ:ιτπο πππωυτ , τι. απ. νοπἰτο απ νοτ ,

·επττα πο Ητοτοπγωτ ποίττἱ Μοτο ίποτ οοττα

οπο νἰποοατυτ. Ροίτοα νοτο ΠΙα ἰπία_πἰο Πα

τοοἰπἰτ . ιιτ πο νἱτα ἰπίἰυτ τποπτοτ ποί”ποτοπτ,

88 πΠὶ νοτυτ πιοπτευτ Γυοουττατ ]τ:τυτ°, ατ:-'

τπυΙτυωπυο ποτ ουτπυτατοπτ τωιτεττυππε τ· `

ουω τοΠ:οτ ποπ Ιονοτ ω. δοπ οττποτἱωοπ-ν

τυτπ ΠΠυτ ἱπίὶἰτυἱωυτ οαποτο, ποττατἰ_πο- ·

ωἱποω απ Βοπο αεοπππω , ποττυο ΠΠ ουἰο- ·

πυαω οΕποπ:οτυω τω οτττπτπυω τιποττουτοτ,

πο πυίΠΙαπὶτπἰτ ποτοτ. Μἱπυτ πυἰππο τποτυἰ

τπυτ ουτπ το ΠΠ 86 νἰοατἱυτπ ποτποτυοτ π

ουίτοποτ πατπτυτυτ. Ρυτττ ΠΙἰ οτττποπ ἰωπἰπ.

τπτυι·. Πτυπ τποποππἰ οαυία οοωτποτποτα

νττπυτ . ποπ ταωοπ πΙυτ αΙΠτ πο ΠΙο , πυαω

Ποτ πο Γε οτοπἱτυτἱ. Ροτνοπτοτπ Γατἰτ ἐπ Βοπο

πτοποίἰτο 86 ποποίτα νοΙυπτατο οσωποττωυτ,

86 ουττοπτἱ. οαΙοατ αππτονοτο ευτανττπυτ.*Το

 



Με

οττιοε: , ο: οοπ πο: ιο ταιρι: ΓεριΓττοιτο Εεεε

ειιιπι`τιοπιοτο οοιιτειιιι οπτι:ποτ ι:ισοει: εο

Ιπτοτιι: ΓπιΓοιττιπι πτριττποιοτ. Με ιονιοοοι

::σποτιιοτι: , ,ιτιροΓο.&ποι ετι:ιιιιειοτο εοττπετ.

Προπο: επιιιι οτ :πιο ρτορσττιοοε.οτε&ι: ,

τω: ετοιπεοτε ριπ: οετοτι:, οιοιε: :ιοττιπ:

Γοι):επτο:ιιτ. Ε: νο:ΠΓτο.τετ ς::ιτιιιιιοι: , ιο

Μπέρι:: ιιοττιπ: οτι , ιο Γοιι:επτιιτιοπετιιοτι

ορετι: εοποτοι:ε ιπνιτ:εττι , οπει·:ιοιιε πιο:

ρστ:τιτε. εσπιριι:ι ιιρι οε::ειΓε ειτ τοετορτει ,

ο ι:οτρο: ιπτεοτοπι Γετνπτε οιιριιοπ: , 8: ιιιιτ.

τ το· Αρσιτοιπιιι ιοιιτοιτι ιονιτ:ειπ ποιο: τοιο

τοτε. Νεπισ :τι :επι Γιιτιο: , :τιποτε :σπιτιο

:ιτε , :απο εσοιιιιι , :τιποτε νιοιιτιο:ιτι:_ οπιπε

ιπτετιιπτο οσο οπο:: ιιιιιττοιττι:3 ποπ ποτε:

ιοτειιτισ , οσο ιιοττοι:ε: ιοοεοιππι. ΞοΓροθ:ι

ποιοι: ιριι: οροττετ ιιτοιι: , ό: Γιοττι οοΓ:το

άεξετετοιμ , ριπ: ιο πιο νιοετο ::σιιιιιιι οποιο

ιο απο οτρι:τποτε:. Νεττιρε οποιο ποπ οι

οορι.: οιοτιοΓοιτι , οποιο ποπ τοτοπι , ο νο:

ρτει·:Γεότι οποιοι Πει ειριπνιοετο ιιιιΤοπτιιιτι:,

οιι.ιεοτιεοτειιτι: ρποετο οιοοτιποετι: , ι8οο.

:ειτε οσο ροτειρ ρτοτιεοτιει πιο. $πρπιιττι ο

ροτι;ε: ιπιτιοετο , ο; τιιιοοιιι :ιο πιο: πιο:

τιροτο ιπιτιιτε,_πτ εοπετιτοτε ιο ορετε Πει

:στο Εττοι:ειτο ροιιιτι: , τιιιτοπε οοπεεπτο:

-πιο ειτρεπ:ει Ποτοιπι , οσο ιιιΓοστάτιοτι

- ρο: ιιτιιρο:. 6'τιμτιω·τ.τ Μπέττυ: τττ·θέττττοκι· ,

οι: Αρσιιοιπ:ι Νοτι ει: ετοοποι , οι τοιοι

πιο , οτ ΓεπΓιτι οσιι:τσ ιτιοι:οτοπτ , τ:: :ιο τισ

το ιτε. Γετιτιπτοο:, οτ οποτε ιιιιιιοιο ποπ ρσιἱ

Γε ρο:ετοο:. 5ποιτοτι ρτοιιοπτιτι επ οπο. ποι

:το (ποιο εστι:οτοποτε , οι: οτι τω:: τιι:ετι εε

τιοτε .,-ειοτιι Ποτιιιοι ποιοι Μετα Γεδιεπιπτι_

ο: ρτιοεπι οπιετετοοπε τοετοεπιοτ. @οσο-πιο

ιιιιιιιιι π: ποιτιιτετο 8: εοπεοττιιτοο ρτσ νι

τιρο: 8: εστιττεινιτε: Γο6τιιτι ιτπιιετι:,8ε πω.

στο , οπο:: τοιοιτοο , ποιά ιρΓοτο τιιε:τι: Α

Β

Ο

 

τισ οοιι:το εοποτπετο , ιριιοπο ιιεΓεττο , οτ Ο τττιιΙτι: ιο πιο: ρτετοεπιπτ ποοοιι:ιι: , οποιο

ροιιιι.Ιτιτ τιιΓειρΙιπ:ε :απο , δι! πιιιιοτι οπο 8: Γ::ρε απο:: νινετε; Γε‹ι ττοοεπ :πιο :τιποτε

νιεε: ιιτιιιεεοτοπτι ποιττιι:. Α: οποιο ετιειττι Γε πιιτιιοοε τιιιιιεπιτοτε: :ιρετιεπιτ , :πιο τοπιτι

τι: ιιπιπΓιοο:ιι Γετιριοιιι: , δ: οπττιεοι εκτι

ται-ατο, :μπει τιιΓριιοετ·ριοτιτοποι οι: οοΓ

ττο.,_ @Με ιοτιπτιτοπτ , ροετιιι::ι: ιο νορι:.

ΝοΓειτι: ειιτετοττοττι οεάετο,ι·ιοιτιιοπε τι ρετ

ποιοι ποπ ιοτταριτι: ιποιοιπι ,ΩιιτιΡτοπι

Γειιιοετοπι το: τ ΕΚ: [κιπο”. οι ιτιοπτι

τοτε-τιποτε: 8: οποιο ρτειιιστ οποιο οι Γιο

τεοτιπειτοοιτοιιιττ ρπριιεκ , ιο οπο ο νειι:

ετοᾶ:ι οι τιοοπτι εετνιοε ιιιοτετιι , οιιρπ: πτ

τετε: τοπιο. Ρσοτιτιοι Γοτοτοο ροοτιοστοιοεπ

τω: Γποτ ποιοι , ιιπρεπτοπο ρτοεπτπτοτοπι Ε

ιτιστιοποι Ειπε :το ιιιΙιοεοτειο. Νεοοο :ωρι

ειτοπ:ροπτι πιο ρτονιΓπτοτο. ΜιοΒοοιιι: ,

Βτι:οοοτιετιιι: ρτοΓειίτπ: :τι πο: ειτΓοινι: πο

ρι:ιρι:ο περοτε ροεπιιιπ:· πιιριι:·νειι:τι: τιπο

ρι: :ιορπτει:τι:. Ε:: ττι:ιοπιι :οποιοι πεεεΓ

ιιτιιτε τοτοποιο, δι! ιο πιο: Μοτο: οιτροπ

τιιτοπ:,.οοιο τενεττι ιιοε πιο ροοπτιιπ ετο

-τοπ:1 Νσο ειτοριειτοπ: τιιιεθ:ιοοεπι :απο ιιι

ειτοοσ :τοποσ Ιειτοτ:ιοι, οπο: ποιοι: πω. ν::

ιο ιιι Ποοιιπο , 8ο ροετο: οπιπε: οι: ποιοι:

ρεπετιιειτο. Ειστοο:ιατ ντ. ιτιιι: Ο&σρτι:.
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τ ο τ. Α ΧΧΧιν.

:τι Μιιτιοττιιπι.

του τ ε
ι α

Πετάει: αυτ: μπει _τσπτστέἰτιοσ απο απαιτώ

·- . οποιο: , τ(ζιτθετ οι: απιττιπιτ.

Μρτσιιπ: Μπι·ιοττο , Γπιπτεπι. .

Αεοοριπιπ: Ηττα:: τ8:ι:” ιοειτοιιΓ

οπε ιιρειιτιιιιοιο , απο Γετορετ εοπΓπενι

ιιιο: οπο: τι το ρτοιιειΓεποτπτ. ετα στοιιρει

το: ιιοποπ: , ιτοτοσ επτι: ε: ν:ιτιι: εοοιτειτισ

οιρο: ιιιιριιοι:ο: :ιτοπο τιιιι:επτο:, οσο πιο:

ιοτοττιοπι οπι ο σ.ιιο&π: ποιτοτ οιτρτιπιετο, .

ιπιτοο Γκριπ: ιττιιπτετειριτ ΓοπΓποι , τι: ροτ

τπτριιτιοπιρο: οοιιττο οποιο νειιε: τ:ιτιο ρετι

ιιιιτιιτ Ισοπ:. @οσο :πιο πο: οπο.ιιιιοοπε,

:πιο ιορττεΓετιτιιιτοτο τισρι: “τιποτε οπο.

πιο: , _οπι το Ιιττετι: ποιοι: εοπττιιτ:ιτιττιιι:.

νιτιειοπ: οπτιπι πιω:: εκποττετιι: , οι: το πσιζ

:τι ποτοιοι: ο: ιιοτιοτι: ΡτιιτιιοΓοοι ρετΓπει.τιετι:

οπτιιι νετο πο: ιπ‹ιε τιπρι::.τε ρσιιιτοπ: , ο

το :τι οι τοπτιιι: εΙετζέτιτοπ: , οπο οιιιιι οπο::

οσρι: εσπΡτοτο ρριιιτ , οιιιιι οποτι ιο νιτο

ριπτι: Γτιει:ιτοπ:. δετιριιτοο: :οι τε Γορετιο

τιρο: ιιττετι: , ιιοττττοτε: οτ οιιιοτειο ο: ρε.

εοτιι Γετν:ιτε απο νιτ::ιτιο οοΓιτσ ιιοτιοτο: ¦.

πε Γειιιιπιπ πο: ιιι εστροτε,τιιιο&ιρο: δ: ιιο

Γσιιτ:ι το ιιιιοπ:ιοτιιπ οτιιτιοπο νετΓονιτιιο:ι

δ: οποιο: Πεο, τοπιτπτο Ιιιετατι Γοτοπ:,οποτι

ειτοστεοι ιο πο: τοπιο τεεοΒοσνιτοπ: , ποιο

ριιτειτοιο :οι στοοι:ι οσρι: οιστετο οποτε ιο

τειιιοιιιιο: ει: τοι: ιιττετι:. διο πιτοιτοτο Α ο
οπο: Ποτιοτιιισ: εσιιττιιτει: ιιττοτι: > οτ ο ε- Π

τιστοπι Γτοδι:ιιιιι ροιτοιοτιπτο ετιριει: εκ εσ

τοπι εοπνετιιοπε, ο: τοιι:::ιοπε ιο τοειιο:.

πιο οσο ρστοιι: , οπο: οπτιιιιιιιο ,' οποιο"

ιτοτοιοετοι: οποιο: , τεΓτιοετιποι ει: νσρι:

οποιοι:: :οριο , ποιο νοιπτι οι: τιοΓεττο ιο ιιο- ,

τοπιο τοποσ, νοΓοπο τιιΓρεοΓειτοτε: τποο:'
τοττι Ποιοιοι Γ:ιριεο:ετ τιτοιιο οοεπιπιιτετ Π

ττ:ιδι:ειτο οοιιΓριοισ , ιιεοτι εοσπττ:ι τονεττειι

:επι ει: οπο: ρπριιει: ο τιστοειι:ι::2 τιιιΓεοτιο

πο: οιτειριτιοτ , πρι εσποπιοΓειιτο ισοπτιι οπι

ιππι ιονοοιο. Το νετο, οι , ποτοοπ:ιοι τοσ

οοτο οποιοι , ιιτ επτο το οιτιιιρετι: οοεπι)

εοοΓοοιι:ι νιττοτι: εκεεΙΙεπτι: ιτπιιιοΓπιο ,

Γετορετοπο τοετοιπετι: ιιρ:·τε ιοειιοτιπάπτο ,

οτ ιιι :ιετσ :ιοπιιοιοο ρτσιιι:ετο ροΠι: , τιιτιοι.

οπο ι:ετιι ιοΓτιτοετιιι:ιοι ττιετι:ετο , τιπιιιιπιο

ιτε εσπιροτιεπειπιο , οτ :τι :ιει'τιτιιιτπτο ιιτιεττι

ρετνεοἱτο οποτι:. δοτι οι: Γπροτιιπο , :πιο

νοΙποτπτετο ποι):τοπι τοιοιτοο ιιοπστει:. .ο

Πε ετιπιοττιτιο οοιιτο οοιτι Γοπτι:ι:, :ιππο

τοττιοπε οριοισπἰ τιποτα ρτοΓριοι:ι: , ποιο

νο:: ιο περι: ετιτρι Με: , ροτοττι:ο :ο ιι

ρεπτοτ Ιοειτοπ:. Ποιοτοο: εοττο οπο: ρο.εει

νοτιετπο: ιο ποτιτιππι πσιιτπτο πορι: ΓπιιΓε

τεΓετειται, πε :ιορΙιει πιο:: ιπιιε ρτοτοοτειοπτ
ι ι Κ ιιι ι

Ιππτοτιρο: ιιι ‹ιινετΓει πιτετι:ιρο:, ιιτιοεισ.οιιε ι·



ω? σ Α ισιιιιοειι ι:ΑΜΑιοσιιισιειε ισ

ιιιοοιιιιιιοσο , οσοι Βιιιιιιιοοιο. ιιοσιιιιοιιι οτι Α 8ο ροτιοσιοΐσπι οιειιιίσττο8: Ρειτσιπ στιιοιιι σο

σι ιιισιι·σε οΙοέιιιιιι οσοσ ισ:ιισιιισπι στ, ίιπο

ι8σοιπιπισ οσο δε Ιονισιτιε ποσα ποτε ,

ποοσιιοσιιιιι ροσιιιιισε,8ε τοποιο οσι σιΓριοιο

ιιοπι ἔσισ σοσοτιτ Επι: Ησέτσιιτιοσο ιισἱιπἰ σο.

οσιιοσιιιιι νειΙοιιισε , σσσι :ισ οσιιιισ οσα: ο

πιοιεσπτ ριιι·ιιτει 8ο ρι·οπιτο. ἱπ οσοι τοΐσπσι

οιοσιτ οεισιο. δοσ τ:ιπιοπ οσιτι οιοοιιε 86 πσσ

τισ 8ο Ηττοτιο Η ιπισι σο ιΙΙο ιιισοτοΓοοιοστ ο

οιι:ο ποοσιιοιισσι αστο Ροι°£οΡοι°σι1°ι , Πιστοπ

το σιίοοΠι οσιιιιι ασ το ρτιοτσισε Πττοτιε

ΓοτιιιΓοιο.ιπ , ρτοοιιτο Ιισπο νοΙΙο οιίΤονοτιιιιε ;

σε ιιιιιονοσσιιιιι Ιοοο ισσιοοινι , σωστο το·

σιοπ , σο ΐσΐριοιοσιο Ιισιοισ.ιο σιοιΒο οοεο

ι·οτ. Μονἱτ τιισιοπ ποε :πιο :σε , στου:: σει

Β

σε τοιοτιιτο ιΠσισ σοοιονοτιιιισε, Η ισοσο ο» _

[ο νοΙιτ. Νιισι !ιοσοίτσ ΠΠ πιοσο ιστοιισιιιτ

»Ετσι ισοίοοσοπσι οσισ σοοοιο Πιο , οσοσ σο

ιιοισισιτισε ίσιο ο.νισιΠισιο πσσο οιιοοσο οι:

Ροθ:ιιιστ. Εισε :οι οιιιτιο ιιισσοσιε ΠΠ :οοο

οιτιισσι Γοοσπι ἰιι σιο.ιιο σοσιισσε , στ Ισιτσιιτ·

@τι νοΙιτ. Νειιιι σοτιιισοιιοποοιο :τοσο εισι

ισπι οτι: , ο: σ” Πιο ροοσι:ιΓοειτσι οσιπ σο

ιιοι·ο ίσο οιτροτιτσε ο ίσιο , Βοσει οσοι @το

-ποίτι·ιι , σ” ΜΒΜ: οιορτο οροι·ι , πισι! το·

τοπιο ιιιοιττιιιιιστ. Ισ τ:ισιοσ εισιιτσιπιστ νο

τιίΠισο, ρΙστιπισσι ΠΠ σιιΕτοιἰτστἰε δέ σσοι οκ

ιισιιιΓοοισοσι ισιιιοτιοσε εισοιπτσισ ί·ιιισο,οσι

σώσε οοττο ἱπνἱτὶΠἱιιιἰε ισ πιεσε οισοι·σιιτ.

Ρειοιοτ ιΡΓο οσοσ Γειιιιιε ισιιωσιτ. Ρ!ιιοοτ

οσιισσο οσοι· Πιο σοιι τοσἱτ , στ οσοιπ νοΙιε

ιπτιιι ο!ασσι:σι·ιι εισιιιιιτειο, οσε ροτίσπέισ

οσοι ισσιιοτο, 86οτοσιιιισε Πιο στ ποσοι· οσἱ

“ στ ανο Ριονοθ:ιοτ , Γοι·νιισσιο οτιιισι ιιιιοι

ΡΙἰπ:ο ρσοτἰΙἱε οιισίο. ΠΙιισ τιιιιιοπ αστο οιιισἱσ

οο.νοσσσιτι οοπΓοο , πο οοοιιίιοπο οιίισε ισ

οΙ:ιιιΡτι·ο. Τοτρειτ οοΙσοοι: , σ!ιοοσο ροτ οστσ

:ισ ιιοσοε σοίττοι σοσ Γοοσε οσεσιι Ισρο ροπ

σιιτστ ιισιτσε , ισ οσοσ διοτι πσΠε ι:ιιτιοσο

νοΙσπισε. Ριιτι·οισ οσιιιι Μισο το σωστο νο

ΙσἰΠ”ο οιιισιτσοσισο , οσοσι ισοσιισοτιο ι:σο

τιιισι Ροίτσιειο. Νωιι οσοσι νοστπ ι οσπι νο

Ο

Με οοττο ΐοιισσε. πωσ οιιισι ιισσιοσο ροσ..

το” ιπιστοΓοπτιιιι·σπι :ιπΒιισιιε ρτοιιστιιι· , στ

εισιιιΙσ ροσ:σΙειπσι σιιιισιιιο ισ το Ροοσσιιιι·ιει

οιιιπισο τοισιισε σοσ στ. (]οπιισιισσε τιιιιιοιι

Η σο Ριοριποσο τοοσιι·οτσι· ισοπισ'τοιισιπ ,

σο οσο σώσε τ-ι·οοσοπε ΐοι·ιπο ίσιτ , ιΠσιιι

σώσε ,ιιοοσιιοσιισι σοί:στστσισ , φωσ σοσιζ.

Πισιι.ιισ ω. Ηττα» οτοσιιτιο ΐοτιιισ·στ σοβιε 8ο

Ιιιτισιισο 6ο τιι·:σιοίιΒιισο Ποιοι· οιιισοτειτἰι πο·

8οτιο , οοΙΙοτ:ιτιιιΓοσο ιτισοισ ποσοι. Ειο οι·

Γο ρτο σώσε Γειτιοσιοιοε , Γοστοπτιιισιοσο ο»

Ριιωισ σοΗ:τιιισ, σοοσο νιοατισιτι ισ @ο σοβ

οοτιο,οσοσ ποσα ισστ:ισοσιε εισ&οιοσι,οσιο

τοπιο τιισιιισι ισί·-ο.ιιισο ισνοπιε ιιοΒιι οσέτο

τοο ίσοιο , οσισιι τιιισοσ ι:σιε ροτισιτσσπι σε

οοΠοιοιιι σοίιτι τ:ιτιοσιοσε ιιιιτσιπ νοΙσιπσε;

ισσσοιποσο σοοοι·πιιπσε 3 ισοσο ιΙΙο :οτοοτο

ιἰ νοΙιτ ο 60 οιιοτοοιο ιπισπέτσιπ Δω πισιισε.

νιοιιτιο ΓοιιΒἰισιιε , στ ΡΙιιστιιπσιιε ισιἰοτοε

οσι·οτ : οσιει τοιπροίὶἰνσισ οίτ !ιοο ιρίσπι. ο

νοισσισε οπο οσοοσο οκ ιιοΒιε οτοσιιτειε ασ

ισοσοσε, δε σ οιισε στ, πω: ιποσίιτσο τοισρο..

ροι·ο σσοε ειστ ποε οροτιιισοε ισοτοοσο οοσ

σσοοι·ο , οσι ιιιω οισο:ιπτ οικω. Μ:: το οοτ

τιοι·οε σαι οιιΡἱιπσιι , στ Γο σεβεται οσοι· Πιο

σιοιιιιοιισε οσοπι σΙτιισσπι σιἰίἰισσε , απ ισ

Βιιιστω" οσοι ιιοΙιοσιε , σιπσΓοσο το|ι8ἱο

οι νισοστσι· σοὶ. Νοε οσπιτ-σισ οοΙΙιεοτο ο*

:ιΓροέτσ ροτσἱσισε, ἰπσοΙοιιι ρσοτι σοοσ:Ηοπι

Γειτἰε ισσιοσνιιπσε. νισοιιι Βοπιιπο , 8ο με..

τοε ποίι:ιοε οι: σώσε ι:ιοσοσιοιτο , ο; οσσι σ

σε σπα τσ οιιοοσο ρτοοοορι·ο οοιιτισοιοΕσ

οι-:ιιιι ΓιιΙσιο , ποστποσο Με οιτττἰοοτιοπο

ροτί·ιισσο. ΠοΙιοι·σι·ισσι ποίι:ι·σισ ΐεΙστο , ει.:

οσ Ιστιοι·οε ρ:ιτιοιισΠισιο Γστιοσπσοε ιιοττειτο.

Ποτοστιιι: οι: σοσιο ιιιοσειΠ:οι·ιο Γ:.σ&ι δει!

νιιτοι·ιι ιτιι. ω!. Νοσοιποι·ιο.

«ο

ΕΡΙ$ΤΟΈ.Α ΧΧΧν,

εισ Μ.ιτιοττσιιι.
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Ροιο ισ τσσισ ιιιιο αοοσοσισπιροΠιο, ΡΙοιιιι

εισ&οιιιτστο ροπιιιτοιισσε , σοοσο ορσε οΡτ ἐσ

σο οοσιἰο.οιιο σττοι·ειε , οσοι ισ ιιιοοιτσισ τω.

Βοτοσιιιε ιοσοιοστοε,οσοιιι οι ροστσισε σε ,

οτοοτοτ σιισσσισ οσοιπ σο ΜιοιιιιοΙο Απ

Βοιο 8ο σωστο Βστοοσίο ασ το ροι·Ιιιτσισ

εστι: ποστ , Ρ:ιιιιτι οσοτσ νοΙσοτιε οοιιστ

ιιιστο τω. Πο οσοσΠε σοι-οποσ ίι:ιττιε ιιιιιιΙ

οι ιιιι&οιισε ί:ι&σσι , οσοι σιισο ισιιισ8 σοίιοι·

ιιοοσο οπιοτο , ποοσο οοιιιισστιιτο νοΠο πόσο

τστ , οιοιοσιιπσσσιοσο σι τοπιιισε σσισιο

οσιτ:ιτιιι , οσοι πιοΙιοτο οοσσιτιοπο ποσο

82ο· σΜιώπωι ,· ό· .σε ΜππΜπο.

ΜΒιοσσε Μειτιοαο Ϊτιιοτἰ , ωστοσι.

Αοοορισισε σσει οιιισ ποστιε σε οσιιο

ασ ΡΙο.οισσισ ἴοιἱοίἰίσ σπασω ριΓοιοσιοι·σιπ

ιπσπσίοσιο οοπισιι&ιιε. Ετ ποσοι: μεσο Ιο

εἰισσε ο: ίσοι σι τοσσοσσειε οσοι ριίοο οσ

τιινισιιιε. Αοοοιιιτ ιιιιιοισο σο οοιιισσοίσι ει

ριισ Ρσοι·οε ποστοε 8ο το ίοινιιιι σιοισο

Ποιο. Κοι:ιι σο οσο οποιο οοιιιισε ιιιστοιιι Ε

Μ Ροπιτσο οοτπιιοιἰ. ]ειιιιοσο σο Πιο νοι·Ι;ισ

Ροστισοί ίοοοι··ιτ , οι σιίοοΐιτσσι οετοοιο σ

απ. Αοοειτοε τ:ιισοσ οσι πιο ισιιτ , τοοιιιι·οσ- Ε νοιιοιιιτ , στοιιο ασ τοισ ιοΒιιιι ρτοσσιιι. Νοσ

τσι· :ισ νοΠιιτ ποσο ιΙΙιισι ρτοοιο Γσσιοιο , ω»

πσΒιιιιστοσο :ισ το νοΙ·ριοοισισ σο! Ροιισσιπ

ιιιἱττοι·ο ισ σΪσε ιισοτοισιτι. Ηοι·οιοοισσι 8ο

ιιιοοιισι στποσττι , στ ροΠισιιιε , ιιιιιτιισσε , οσε

ι·ιι!ε ἱτοιπ , ιι οσοι ισ ριιι·τοισ σοίι:ι·πισ ωσ

οοσοπτ; παπι ρι·α:σισιτι ιρΓσισ οοριοσοτιιτσσι

οι , τισ το ιστοιι. Ασνοπτσισ πισω τοσοι,

σοοι·σστ , νοΙσπ ΐροτοε , ΕΠ οιιτισιιιιο , οοοιι

Ποσα σινιπιτσε ροτισιίΠο ρτοΓριοιοιισι μι:

οο:ιιτιο Μισο , οσοο σἰΙἱοοστοισ ιιιιτιοιιισε

Ρει.ττοιισσι 8ο ισσιοοισ οποίοι ποσα Μοσο

Ισισ. Ωοπσσιισσε »τω ?οτο , στ νοτιιι ίσο

οσοστο τσοισιιι οιιισιοοτοσε :κισσα , ισ στ

ποπ ισοσο οσο: οι ιιιτιστείοπτιιιιιισι , νοι·σπι
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πιοιτο ποπιετοΠοτετο ΓπτοιΠπτο (ΠιτιιτοΙ)οΤ.Α οοιππο Ριπειοο οοτπιπι ποιοι εοοιειιιπτιο 3

πιιπο εοοεπτε ΡοίΠοιοε. Ροίτοιπε οπιζ '

πιο Ρτπττετ νιτ8Πιι τεκτοπι 86 ετπιοττιπτιεπε

τεεοΙπε πιιττιττιοε πο το 3 εοε Ιππε ΙιοεΙΙοε πε

πιιττετε ΡοΙΓετποε 3 οοίτιτετοπτ οεεοΡπτιοπεε

ποιοι” ιιπΒιιιιοτ ιο8ἰτετ 3 οτενι τποιεπ πο τε

τπιττεποοε ΓΡετπ. Ι.ιττετπε π επιπετπτιο πο

Π:το ΡετεεΡιπιοε ΡΙεππε τιοετιπιοπιπτοτπ 3

ποιοοε ιπτετ εετετπ 3 τποπτοτ 3 οσε ποπ Ποι
εοπιιοετε 3 τΙοοο Ρ ι τοπιο π ποοιε πεεεΡ

τπτπ οΓτεοοετε πεεε ε· Γοετιτ3 ποιοι επιπ Ρο

τπνετιτιιοε πο ιΡΓο ιο πΠεποε Γοπιτοε ιτπΡεπ

Γππι. ΠεΓετιοιπιοε ΠΠ Ιεπιτετ 86 Ριπειοε ;

οπο: ΠΠ ΓοΓΡιειοπεπι ποΓεττε τποΠεπτεε3 86

ετεοιτποε 3 πιιΓετππτε Πεο 3 επιπ οΡιπιοιιεπι

ε;; ειπε Ρεί:τοτε νεΠεποπτπ. Νοπ επιπι πιο

ΠΠ εοπΓιοετεοιοε 3 οΠπ ετπτ πεεεΠιτπε ποπ

ποε ιοιΡοιιΙΓετ οι εοπι νει ιπίτιτοεποοτπ ρτι

τπο3νεΙ το εοπτιποο τείτιτοεποοτπ, εοιπ πιο

:οι Ροτιοε οοπιπ ποίοτπ ΓοΓΡιεπτἰοπειΙΙιιιπ π

τιιογιΙΓεπιοε3 Ηοττπτε το τιοοτιοε Ποιτοπεπι

'πιτς-οποιο εοπΓιππτιπιπ πιιιτππ 3 πε οειιειπτ 3

τιποτε· ΡοιΙιεει·ε ει: ποοιε οπιπιπ ποπ (πω

τετ3 πεο οιΠιοπτ. ΕΡΠι:οιπε Πιπε πο το ποΡττπε

εοπι' ιονεπειξιε3 πιο οσε τπιττετε εοτποιε 3 οτ

πττιιεινοτιε Γπεετε ΡοΠιτποε Γπτιε. πιο ιπ

πιοιτπεοπττπ ποε εκΡοΓιιιίΓε 3 ποπ τπιπεπ Πιο

εοπΓιιτπτιτ τπτιοπιοοε νετιε. (ὶποοεο Ροπή-ι

Πεετπ Γιιπιτποτπ νιεεπι ποοιε ιπ Ποτ: νοιοιΓΓε

τεΙτιτοετε 3 οτ τιοοπιππι ιΡΓι Ρτο οοποτε Επιτ

&ιτπτιε οι:: Ιποοτππιιιε 3 Ρτονιπειπιπ ιΡΓε ΓοΓ

εεΡετιτ ποίττπιπ 3 παμε πο οεπε 86 ποιετε νι· ·

νεποοτπ ετεπιιτπε ιιοττπτοε Πτι δεο Ριππε οο

Ιετιιοε απο ιπΓοΙεπτετ ΠΙοε 86 Ρεττιππειτετ

εοπτι·π ποε ποετε ιοΒ:ιτοιΠο3 π ττοιοοε ΓετιιΡετ

τετοΙετοπτ Γοιππιι ππιοτιε ιποιειπ. Ρπτεπτ ει.

Πε Πεοε.3 Αειτπιποτ ποοτιοιε Ρεττοτοπτιο

πιοοε νπτιιε 3 Γεο εοπΓιοιτποε τππιεπ ιπ Πο..

τπιπο 3 ποσο ΓπτΙιπππιπ Γοοιιειετ Γοο Ρεοιοοε

Β τιοΓι:τιε. Το ποτειπ3 Γτπτετ επτιίΠιπε 3 οτπιποε3

οτ ΡετίΠΈπε ιο οΡετε Ι)ει3 ποσο εσεΡιίιι, πο

ποε ιπεεΓοπε ππιτπο 3 τω εοπτιοπε Ρι·ιιποτπ ιο

νιττοτε πε Ροτεπτιπ Πει3ΡοπτιΠειΓοοε Γοιπιπι

οεπενοιεπτιπ 3 τΙοεπι εοτ:οποΓττπ ΓοεεεΠΠΓε

πιιτοπι εί`τ οοππι οποοεπιπ3 τοιπ ετιππι οι τοπ

οιτο ποΓττο ειοεπι :οποτε Γοτοτοιπ Ριππε

ΓΡετπτποε. Ρπιτ ΙτπΠα ποπτιπτπ πιοΙτοιπ πιο

Ιπτπνιτ ππιτποε ποίττοε. εοιπιπεποπ οσε ετα -

ιπιτιε·Ρπττιοοε 3 86 οτ Ρτο ιιοοιε οτεπτ Ρτο

επτε. Ι.ε3επτοε οε Ηιετοπγτπο ποίι;το ιτπ Γεο

τιτ 3 οτ π Γεπτειιτιπ οσίττπ ποπ οιΓετεΡετ 3

Βοιιιιπο ,“86Ροετοε ποίττοε οττιπεε ικιωι- Ο οοουο οΠπ Πιο ειοε ιπειποτιπ είτ 3 οτ Ροπιτι

ειτο `πτΓετζτο ποΡττο.' ΡΙοτειιτικ εκ ποΡττο πιο·

ππΡτετιο Γππ&ι $πινπτοτιε ι ι τ ι. ιοοε Νο
νετποτιε. Γ ` ο

 

1υοε1οτΑ`ΧΧΧντ

-- ο πο Μπτιοττοιτι.
ωτ

πωπω προ” σουεπι|έ Μτσίτυπωι 3 με·

ο πουμε το μτπιέπ.ι στεοΜ.υ.

ΜοτοΠοε Μπτιοττο Γτπττι 3 ΓπΙοτεπι.

Νιιιιι το τε Ροίτεπτιοποι Γιεπτετπ ε

οπο απο πιεο ΓετιΡίι 3 :τοσο τπιιιιτοε Γππε Β

νπεπνετιτ 3Ρπττιτο.ιτετ πεεπτι 3 Ρπττιπι σοοο

Ρπτιοπιοοε ΡτεΓΓο. Ποιο νετο πο πΠοε πο

οετειποε 3 ποιοιτποε Ρτει:τετπιιττετε ποιο πο

το τιοοττοε Πττοτεε οπτετποε. νεπιπιοε3 απο

Πο ΡτοΡιτιο 3 ιποοι-οτιιεε οιππεε κ” ο επΙεπ

ειπε $εΡτετποτιε Βπίι!επτιι 3 οοι οπότεποε οι:

εοΡπτιίΠιπι Γοιιποε 3 ιτε. οτ ποπ Πεοετιτ τω

οσο-πο· νοε. Νε ποπε ποιοεπι πιο τποΙτοιπ
οεεοΡπτι Γοιποε.ι Ιπτεοτι 86 τοτο ιτιπετε 86

ιιιειιπάεποε Γοπιοε 3 πεποε οοιΓοοπτπ πο

Π:τοιπ πιο τεθ:ε νπιετ. Αο8οίτιποε ποΓιοετ ιπ

οοτεεοπιπετ 86 εποιτπποι 86 Ιοποιοτιε ιτι

πείιεΉΪπτΓοε”ΓοΙἘιποιτ3 86 οεπε νπΙετ3 ΓΡε

τπτοοΓοοε οε ιπΓιτιπιτπτε Γοπ ειτο3 ιπιΓετπτιο

πεΠειι3 Ποετπποοττι , ποοιοιτιε οΡΡοττοπιε

τετπεοιιε."Οτπ3 Γτπτετ 3 οτεπτ 86 ΡοετιποΓι:τι3

οτ Ποιπιποε Έπεσε ποΠ:τπ ποπ πΓΡιειεπε Γεο

ιετπ 3 τππποιιιΓοπτ τπιΓετιεοτοιπ Ροττι8πτ 3 86

επ πο: Ρετποετε Γοπ Ριετπτε Ρεττπιττπτ3 ποπ

Ποτ πιο ιιοποτειπ Γοοπι, 86 πο εεεΙείιπ Γππ&πτ

Γοπιτπιτιοε Ροπτιιιειε οεεοε. Ε:: Πττετιε πο

:οι Μπτιππι Γοπιοε εεττιοτεε ειπε 3 Ρπττεε

ετετπιτπε ποικιιιειιτι νετιετποιΙι Ι·ι·πττι ποιοι:

Π Ρεεεπτιτ ποπ οεοεπτ. Αοποίτιποε ποΙτετ

86τεΠοοι τε Γπιοτππτ Ριοτιπιοιπ. Νιεο!ποπι

ποίττοπι 86 οπιπεε το Γποιιιιπ Γπο ιπεο Γπιο

εεε ποτπιπε. ΒπίιΙεπ: τι. επι. 8εΡτετποτιε. ·

 

ετιετοτπ ΧΧΧνΠ.

πο Μπτιοττοπι.

8'στέόέσ ?πάει @στο ΕΜΓ6.2 3 ὶηιιἰτἰτμτ το

ποιο-Πο στοίκί.τ.

ΜοτοΓιοε Μπτιοττο Γτπττι 3 ΓπΙοτειπτ

$ετιΡΓιτποε πο τε Ρτοκιπιε 3 ΓιετιιΙι.

εππτεε ποε οιτιπεε ττιιΓετπτιοπε Βει ΒπΓιΙεπιπ

ιπεοιοπιεε ΡετνεπιΓΓε 3 ιππιτιοε πιο τεοοιτπε

πτοιττπτποτ Πττετπε ποΠ:τπε. διοτιιτιεπτοιπ ερτ

ΡοΡτεπ Μπτιπποπι ποΓιτοτπ πιιΓετποιΠ Ειπε

οεΓεειΓΓε 3 Γοιττιοε πττοιι ΠΠοε οοεοοιτοε 3

ιιτ ιππιτιιιιο οοΙοτε ετοειπτειποτ 3 παρε τω·

ιπεπ το τπιΓετιεοτοιπ Πει οεΓΡετπνιπιοε 3

εοπΓ·ιοεπτεε οσε ΠΠ ΡτοΓεειΓΓε πο πετετππτπ

ΓπΙοτειτι 3 ποσο ΓειΙιεετ ιονεπιε επτεποε τοο

τιτ 3 ιπιπ τπιπεπ τππτοτοιΓΓε νιοεοπτοτ 3 ο;

ετεοιπιοε οεπε εοιιτιπεπτετοοε νινεοπτ. ΑΓ*

Γεειτ τππκιιπε επ τπτιο ποε 3 οοοο ιΡΠοε Γο

Ε ιπτιο τε πιπκιπιε ιππιτι-Γειεοπιποε 3 ποιπετπε

Ρτοτπτοε πο οιππιπ 3 ποπε οτπτπ ποοιεΓοτο

Ροτπτετ. Νοτια: τπτπεπ.πτοιττποιοτ 3 Γτπτετ

επτΠΠπιε 3 το ποιεειΓΤε ποιοιοτπ 3 τΙοπικιο

Ροπτιιιτ:ε πιτετιε Γοτπτπο 3 πιο εοτππι τοι οτε

ειΓοοε ποιοι οποιτοτοπι Γπετο οτε Ρτοπιιτ

τιτ. Νοε 3 πιπππτι1Ποιε Γτπτετ ποΡτετ3 πιο.

τοπι οποοεποε ειιετειτπτι Γοπιοε 3 π8ι.τπιιΓοοε

Πω οι·πτιπε 3 ποσο οτππτιοοε νοοιε Ιποοτ

ιιοΓτετ ποπ ετιτ ιπΓτοθτοοΓοε. Ι.ε3επτοε ποπ

Ποτ οοπιο ΓπΡιεπτιπ Γιπ8οΙπτι3 τπτιτο πιτ-εδο:

 



ηι ηι.
ΑΜοσοειι οιιιΜΑι.οτστεΝειε

&οτιτιιτι σώστε οοσοοΠὶτ , οστιστσισ Ποιο εισ

το σοε σοιιιἰσἰ , :ιτιοοοσο νιὰοτστἱπιιιιστστσε,

στ: στο ΡοστἱΠοο οπο μπι οτοΡοτιτ , ρτστιοσ

τΠΠτσο·Ποοτ ποσο οιιστἱπιτσο. ΜοΙοΠσε 86

Πιοττιτσε Μισο :οι ετιιτιει οτοιιιτ οπο ρωσ

τισε , οισίοσο οοσοΗΠ οτἰσιοτιοσε στινοστσε

Με τιοποτ , οσοι σώσε τιισιτὶτσο ιιίΠοσειστ

ιπισΠσοτΠ τσστιιτιοσοσι. Νοοσο ίοτττιΙΤο Πι!

Ισστστ-, οσἱιι τονοτο. ΠΠ ἱσιροττσσο ἰσίτἰτἱ

ιιισενοτοο, Πάρτο, σοοσο ιΙΙσσι ροτιιιιΠισσε

οσιοΠ:οτο , ίοτιιροτοσο ετιιτιΠιτσο 86 τσιιιοτο

οσσι 8:ιστΠο ειάσιπΠ έσωσε , 86 οτοοΠττισε :ιτ

οσο οοσΠτΠτιισε , τιιἱΓοτιιστο Ποο , τοισ οο

άοάσΕτειτσ οπο, στ οοττῖ σο ΓσΡΡτοΙΠοσο οστι

οορτι ττωττωσ μπι τοτσοσο ριιττστἱοστἰε ,

τιοοσο τοἀἰστο8τιιτἰοσο οσρἱτἱε ποσο πιασ

Βτοτσσι οπο ροπο νιτ:Ιοοισστ. Εισε τοἰ οτε.

τἱο Ρτοιτἱτσο τιἰιιο εισίοοτιοτιισε τΙο ποσοστο

ΡοστιΠοιο ισιτιοτοτοτοσι εκΠτστι , 86 :τοσο

οσσι ίσσότστἱ Ιοοιιτιοσιε οΗἱοἰο . οιτρΙοτιτοσο

Ιοειιτιἱοσο , :κι νοε ιστιο τοσιοτιοιττισε. Ποπ

τΠΠ:οπσε Πιο σοποτ Ιοεστο Πτ ισοΙοίΗΠιτσσε.

ΑΖοἰτσσΓοσο Βοο οι·τιτσε σοι· Μισο οροττσσἱ

εικοσι τιτΠτσσι σοσιε οποτε: τοτιοσστΙι, ουσ Π

Μο οποτσσε τοιιιοτατι,σσΐοσοσι ρ:ιτοβειτ. Οτο,

Πιιτοτ οιιτιΠιτσο, οι:οστ 86 ρσοτΞ σοπτἱ . στ

Βτοπσε σοίττοε «:Πτιοοτο Ποσιισσε [Πει τσπο

ι·ειτιοσο τΠοσοτστ , σοοσο ΓοοΙοτἱΒσε σοίττἱε

οποσίσε , :ιστοτειτ σ. σοτιιε τσἰίοτἱοοτᾶἰστσ

πωσ.

Νοίοιισσε 86 ί”οιτο νειΙάο οιιρισισε , στ απο

Ιιεισοειστ σοΒοτι:ι σοπτει , τισ οτοττιἰτστ οσἰοί`

οιιστ, τισ οσοτΠιιστ ΠισιἰΙἱ:ι , στι οιιισοτατισε

Πτ ισιτιιστατσε , τοότοοιιο Γο Ιιτιοοιιτ , 86 αστο

οσισἰει τισ ετοιτ 1ΙΙο Βοιωτοι οιισάἱὰσε ποσο

ἱσσοοοστἱα: Ισοο οοσΠ;Ποσιιε ρτοΠοἰστ Πιστω

τιο. 86 @πιο , 86 ισιττσ Ροστἱτἱοἰε γοΙσστειτοτσ

οτι:ισι σσσιοτο , στ Ποίο Ιιτιοοιιστ εττΠΠοσι

ἰιιοτιειιτιι τοσοντιτἱ , 86 ἱσ Ιισστ: τσοοΙστσ Πτι

εσΙ:ι. κατω οσοσι ετσσόοισ ΠΜ' ΓοτἱΒοστΠ

ο:ιτιιρσσι τιροτσοτιτσ. ΝοΠ , οσιοΓο , Πτειτοτ

ο:ιτΠΠιιιο , ρτιτοοτο οετΙ:ιτσο, σοοσο οσοσἰσσι

ι οοοιιρειτι :ιτἀτιἱε σοοοτΠε (Μισο, τιστοε ιΠ::ι

σοβἰε οοτ‹Π σοσ οπο , ουτε σσσιοσ:ιτσ οι: ει·

σἱσιο σοπτο τΠΠ:οάσστ. νἰτἰΙἰτοτ οτο το τισ

σοτιτ , Γτιιτοτ ) οιιἱει. σοσ τσιπ: οσὶτοΓοοτ νιττσε

οσο. , Π σοίττο ΓοΙειτἱο σιτοστ Ρττιποστιτιοσο

ΓσπσΙτσε νἱττστἰ Ιτστιο:ιε, Γοά Ιοιιοο σιο.ιτισιο Ε

Π εισίοστιοσε σοτιὶε ιιττιρΙοιτοτἰε τοΙοτειστἰτισι ,

ρτοἱιἰτειτοιιιοσο οειροπιιε , 86 ι·ισΙΠε οοάτιο

οσσπ:ιτιοσπισε , ροττστοειττοσιοσίοσο νοστο

τσιτι. (:οττιτσοστιει :ιοε ΡιιττΠοσε οτοσιἰτἰε , το

οσοι οτἰειτιι Γοτισιτσσε , 86 στ στο σοσἰε οτοστ:

. ῇσεἰτοτ οτποοτει. ΟΙοτσοστοιτι σοπτσιτι οοτ

τοΒοτειι·ο ΠτιοΙο. στ: ροτιιο:ιτ ΠάοΙιτοτ σε τω.

Ποσο τσἰσἰποτἱστσ Με οτοτἰἰτστιι. ΡειισἰΙἰιιτιι

οτσσοτσ Ποστ. σοίττο ΠιΙστιι , οσἱοσε οσἰει

ίοΗτσ ΠοιοστΙΞε. νοπἱιισι ίσρροτΠτειτο σοσ

ΡοΙΠισισε , οτσοιεισιστ :ισἱσιο. Ρσοτιο ιιοΠτἰε.·

οσἱ Πιστ οοσΙἱ “στο σοίττἱ τἰσοἰε ΒοσοτΠ

δὶἰοσοσι σοπτ:ιτιι. ντιΙο ισ Ποσιισο. ΒειΠΙοιι:

τι. Οέ.τοτιι·ιε. 8:ιΙσττιστ το οοτ ισοοι.ίτσ ΐσιιτ,

δέ Ασοιιίτἰσσε ἰτι Ρτὶιιιἰε.

ΓσΓοοοὶτ σοι , στ: σιιιιΙ ίσοτει, ττιστστσοσοσσ- Α  

οι) ι ε το τ. Α ΧΧΧνιιτ

οά Βοσοτὶἰτΐτσσι τιτιοτοσι Β. Ματια: άο Ποίο.

Ζι'εἔυ:ἰπ πιστ:Μεσί2 .ο /έ· τοποιωέωνι φ
ο σωστο2ΜΠ στ.

Κιιτοτ ΑττιστοΠσε πετσέτα (ῖιιιιιοΙὸσΙοσ

Πε Ετοιιτιἰ ρττοτ, νοσοττιοἰΙι ίττιττισοπτο

τιοσισο ΒοσοτΠέτο ρτίσε δ. Ματσε οι: Κοίει,
ΠιΙστοισ ισ Ποσιἰσο. “ π

8 Αοοοριτσσε Πττοτο.ε τσιπ , οσπισε 86ΗΞο

τοσγσιι σοπτι 86 ισοσιιΠοτιι σο8οτἱ:ι οοισ

Β τσοστι:.ιε σοτΠε. νιάισισε ιΙΙστσ ΙὶσοστἱΠὶτσο

86 αστο οσισἱιι οσοι-οστά Ισσισε , ιισροττ:ττει.

@τι τι ΡοστἱΠοο οοΙοτιτιιστΠ Ποοστσι. Νομ

τιιι ισοστ.Ποττι οοττισιοσὸεινἰσισε ροστἱΠοἱ ο»

Π , σἰΙιὶΙοσο τοσο τοΓΡοσάἰτ. Κοροτοτσσε ρο

Π:ιιΙστιοσοτιι σοπτασι 86 οοσττ:ι ισπιτστσσι

σοίτι·σισ οἔΠοἰοσιστ τσοστΠοι κατι ματια.

Οττιτο στ: Βοσιισσε οοτ ιΙΙισε τιπροστιτ 86

ὸἰτἱεειτ,στ νοΒὶε ΒοσοΠιοοτο νοΙιτ.. Μιιττσιειισ

ΙισοστΗΠτσο οοσοοτΠιιισε σοι , τιοτσιἰττἰισσΠ

στ τσι1Εστο Ιιτιοιτσ Πτ ποσά το , οσιτι τονοσι

τιοσσε ῇσιτοσἱε το 86'τοΙἰ8ἱοσἰ στιτΗΠτσσο ,

Ο οιτοσο τησ: Γοοιοτιιτο ισσΙτσισ ΓοΙοτΠ αιριοο.

Μιττισισε άΠοέτο ΠΙἰο σοΠ:το Ιειρἰἀοισ,οἱτοδι

σστιι , 86 άσσο τσΠἱ οοΙοτιε σσοἱσ:.=ΗοτοΙο

εἰσσι οΠ: Ιισἱο νοσοΙο Ιιοι·τιτσσι στι. Π οστά

Ροοσσἱειτστσ ἰτστιοσἀοτἰτ ροστποιτ , οσιοτσσε

ιΠσά ωστε. ΡΙοτοστἰιισσι ΠΙσισ , Π Ποσο οΠ:

ἱσὸοΙἱε Γσί-οἰρο, σ·οοσο Διοτι”. ἰσορἱα, Ποά

ΡΙοσιισι Πό.οσι :το Πἀιιοἰειιιι Ιιτιοοο.ε ἰσ Βοσιι

σο , οσἱ τοΙοντιΒιτ ισοριτισι νοΡττοσι , σοοσο

ἰστοτΠοἰοτ Πιτσο εισἱσιοισ @παπι τ Ποτ! εισο

τἰοτ Ι:ιτοεισι σιιιιισσι Γσειισ, 86 τἱτιιοστοε το στι

ΡΙοΒἰτ Βοσο8ι6Ηοσο. Πποτοτο τιστοσι δ6€8.11

το νοΙσττισε το Ιιεισοτιε . τ.τειτοτ , 86 σο οσἰά

ιιἱσιἱε, Γοό. σο: Ρτἰτσοτἀὶε τοτσροτοε , σο οί

Πσ8οστσι· ΡσΠΙΙεισιτσοε, :ίοά'τοσοτοστστ ἰσ

Πεὶο 86 άιΙοθτιοσο Ποτ Πισδτοοσο ισπιτστο.

ΡτσσοἰΓοσσι ῇσσἱοτοσι 8ττινἰτειτἰε ιισσιοσο ,

86 ειά Ροτἴονοτειστἱσισ Ιιοττειτο , τσοσο ώρα:

ἱΙΙσσι αιστσε ΕσνιοιΙτι, 86Π ὸοΙἰοσοτἰτ , πάσο

οοϋτοοειτστ. ντιΙο ισ Ποσιἰσο. Π

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΧΧΙΧ.

στ! οσσιόοτσ.

 

πω! “Πωσ οέ:Μεπ Ρθ!Ιάβ α. τωπιβα ) ο

' μια :απο ότου/Πανε::μέ".

Κατα· ΑσιοτοΠσε Τιισ&το (:τιτσιι!όσιοσ

Πε Ετοτσι Ρτἱοτ, νοσοττισΠι Ποτά σοίττο

8οσισο ΒοσοτΠ&ο τιτιοτι Πισθ::ο Ματσε 8ο

Κάτι.

ΝοοΙἰ8οστἱασι ΠοττιιίΠε ιιτ:οσΓιιε σοπταισ ,

οσοτ| σἰΙιἱΙ ίοτιστιτσσε , σττΠτττιτποσο σο:

σοσ ιιιοσιισιπο ΡτοτσΠΠοσιε σοπτα, ισοπα

οσο σοοοπὶτστἰε . οσιισινἰε ρτοιτἱισο, οσεισάο

Μειτττιἱσσι σιἰΠττισε , Γοτιρ(οτεισισε. ΝπιΠ εισ

σσο ο. τιοστιΠοο ἱσιροττστο ροτιιισισε , οσιο

ποναει. σισΙτσισ οσ:οσριιτσε οίτ , ρι·ιιττοτ Πε+

σειτσττισι

 



Η
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τε ΡοΠῖτ: 3 @πω ;ειττ:ιε. ντιμιτ ιιτ τεΒιι!τιτι στι·

Γετνατιτί:ι. @μετα ειιιἱςζεττι ΓιιΡΡ1Ξε`ιιτιοιιετιι

Ιιετιατειιτι :τά τε τιιιττιττιιι: ΠΠ τετιττετιόάτιι 'πο

σοτιί-οΙα:ιοτιε Για .Νοτι εεΠΞιιιιιιε τειτττειι ο?

μαι ορροττιιιιατιι «Με τι ροιιτΠιεε ροΓεετε,

β: Ιιετι ΡΙεεἱἀιιιιι Πιτιιιιε ιιΠοειιτἱ , ιιοί!τιιτιι

:μια Ρτοτ:ιιτειτοτετιι ίιιΒίΗττιἰτιιιιε , οοιιιττιετΐ

άειττι:εε ΠΠ ιιεΒοτἰιιιιι , ίρετ:ιττιιιΓειιιε και ω.

σε ίιιοοεΙΤιιτρττι , 86 ΡοτιτἱίἱεΪε ιιτιιττιιττιι ειά

ετ:ι.τΙειιτι ττέ&ετισιιιττι. Φωτ! Η.ίοττε , Ρετ

ττιτττετιεε Βετο , ίεει1ε διά; τετειτίεε ΠΠ ορα

·.1.---τ- τ--- ετ” τ τ τ 7 -

' τ: ΕΡΙ$ΤΟ Ι. Α'ΚΙ.ΓΜ»Ε

τιπιιτειιιι , Μ άοτιιιιιτε Ηιετοιιγττιιιε εε1εΕπει, Α

ο

·
.

ιτ;ε.-ενι1,ττ=: ι τ”

Ντε π· οι. τι Χι.

~ ἐιέ:ιττιετιεοΙιεειιε Βεβ

  

:ΜΒ

Ο

Επτά!" αυτ· ° :τά τεέττΖω·εω οΜ·ι·τωεπτΜΜ ,

° _ ·ντ!έ.«ήπι· ·υττ:τι:ετ. -

Γ

_ Κατετ Αττι!ιτοΠιτε @Πω ΟιτιιειΙάυΙειμ

τ · Πε Ετετιιἱ ρτἱοτ) εοτινετιιιιἰ 86·ι1ιὸτιειεΙιἰε

ττιοιιειίὶετἰι άι: ΚοΓει , ΓειΙιιτειιι. ε

Με: :κι νοε νετιετεΒἱΙἰε ί:τεττετ Ρτἰοτ νείἶ

τετ , παμε τειιτιετι ίἱιιε ιιοΠτιε :κι Με Π;τετιε

τετ τετ-ειτε ει: τιιιιτιιο , ετσι νοε ἱτι ετιιιιττω Β τενει·τι ε!εβιιίτ, ηιιἰΒιιε Με οτι11168β ΗΜ εειἔ

μυρεττ:Με ΡτοΒ8.τε εἀιἰί-Ροτιἱε , τι: εε :ετικε

ττοττει ιιτΒατἰοτεε 8: ΡτοΒατἱοτεε ·ι·εάάατ.

ΝσΙἱ°τ πω· εεττΞΠἱτιιε, ΙειΙΐείσετε :ιιτιἱιιιο, ιιτ;

Ιὶ τάεΕσει·εε; ΓεεΙ- ΓΡε: ἱτιτετιεΞΠὶπιπ ιτι Πειιιιι

Ώ·εδΕετ; :ιΒ ἰΠο ειιιιτΠιιιτττ ροΙἱιιΙτιτε-ιἰἱΓεε , ειιἱ

ετώ11τ6ϊ ἔτι ορΡοτ:ιιτιἰωτἰΒιτε ΜΙΒ. εοιιίὶιενἰτ:

δε ἱιι ττιΜι!ειττοττεορετιι τεττε."Νιιττιςιηιιιι

Με· Μ· ίαΓρετατιττΒιιε· ι!εί:ιτί·τ , ιιιιτιιεΙιτειττι Γατι

ΡΙΜττιι Ήτοι·ύττι ρτεεεε ΓΡτειιὶτ Έ 86· μπει ριτ

ΒΙΙιιττνετεεεπι Πισω ·:ιτι··Γε ΓΡεττιἰ ροΙΤε αυτ:

·άεΓετι ε ΡτοοιιΙ ιι οτιι·άε πιο Πε, ίτεττετ, Με

ΞτιΕἱὰεΙἱταε; ἱιτιπιο Μάι: ἱΠε νοβιε , εάετιτςιιε Ο 61ιιιιτιι νἰὸἱτ ριιττιατάτε ]ειι:οΒ, , ειΓεετιάει·ε α» '

ίετιιρετ μια: νοε τα τεττιΡοτε ατιΒιιίΗ:ε τισ. τα ὶτιτετιτἱοιιε ίεΙΗτιατε , ιιτ Ποπιιιιιιε επί· ε

Γεια. Ήοι:ικιιτε τι: τιιιοφ:ε·ΒΙΕοε·ιιοΩτοε θα..

:τα τιισε ,ιεἱἴςιιετὶε ιιοΒιε ροΙΠεετε οτιιιιια.

ἶΝεςττε ετιιττι νοϋΠιιττιςιιτιτιι'άεετο , Γε‹Ι κά

·7%ατιιτείο.ιιι ειιιοςιιε ττιεεπι παμε ατιἱττιειττι ρω

ετήσια φωτο. νιιΙε το Ποττιιτιο ,” 8: Έι·ιιττεε

τιοΙϊτσε ·οτιιιιεε ει: τιοΙ:ιτε Γτιμιτα.

η:

.|.
α" ,

ΜΒΜ , ιτιίττιτιτετ Ιιοττατετιιιιτ , Βι.ΐμπιτττα νά

άι!ε&ιοτιιε τιιοτιετατιιιιε ρετΠΩετε το (πιάτο

Ρτοροίἱτο , δ: νιτειπι τεειιΙοτειιι ΠτεΙΞΒἰοί-ειιιι- '

ειπε οΒΓετνειιττειττι Ρει·Γενετατιτετ τετιετε. Να .

Με , ΠΠ εειτἱΠὶτιιἱ ;Ια!Γείσετε ἰιι.ἱΙΙἱιιε @τριμ

°.Ειτι1, στή Γετνιτε τεἔιιιιτε είτε. ΝοΙἰτε Ιερ

8ιιεΐεετε ιιτ εο εποε! αεριθ:ιε , Ιω ἔεΙἰεζοτἰ

Με ίειιιρετ ἱιιετετιιειιτἰε , ρετρετιιιΓτιιιε Πιτ:

εεΠιΒιιε Μ νιττιιτεε Ρετρετἱτιι Γεωιάετιτεει,

νιόιετε ιιιετε:ιιιιιτιτ Πειιττι Πεοτιιιιι ἰτι διοτι.

δοε.Ιειιτι Ξματιι :ι τοττα. ἰτι τ:ει:Ιιιττι ετεο.'ϊΕειττι ,

Γε.ειΙ:ε Β.ιττιττιἱτατἰ ΕπιιΜτιιι·, ΙειΒοτετιτἰΒιιε-ἱτι :ιίἔ

εε1ιίἰι ροττιΒιιτ τιι:ιτιιιττι. ΝοΙιτε Γρὶτἰτιτ ΡιιίἱΙ

Ιετιἰτιιἰτα;ἰε ἱιινοΙνΞ3 Γειά εοιιΕάττε ἴετιιρετ τη

Βοττιιτιο , τιιτἰ Πι Γε ΐρετετιττΒιιε τιιτπιτιιιιιιτι

άεεΙΤε εοτιΓιιενἱτ. Ναι νοε τεττετιτ μικροτ

τειτἰε :ιτιἔυΠἱει, φάει ὸὶνεε είτ τη τιιἰΓετἰεοτ

ότι αυτ Γετνιτε άεΙεειίι:ιε , πετ: Εεεε ρει·ιτιιετ:

ειιιιιικιττι ιιιίΗ. διιτιιιτιιιε Ροτιτἰἴεκ ιιιιιΙτιιττι

ειιι€ει νοε , Βετιεάτωοτιεττηιιε ρειτνειτιι Η.

εεμ,τιιιττιτ νοΜε. Οτειτε Ρτο ιιοΒιε. ντιΙετε

ι ω Β0Π1ἱπΩ, ΕΙΕ ιιοΒι·ι ετιιειτιτἱΠῖπιἱ.

  

ΕξΠξ.91ΕΡφ0[47ΒΜ Μιά οδτα·ια2.

ε* ῖἡτεῇ” .
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ο Ξτδ θέτ ΕΦ. ο ἐκ, τ

τι ΜΒ κο ε τι ΜΠΑΣΙ)ΠΓ.ΕΝ5 τ ο

  

Η

·“ ετιετοτ.ΑιτιιΜ τ.τοιειτΠ Μ ” π"

τ. - · τ? ι

»το ετΒ.ιετιΑ τι

ο...]ωο

το Α·ΒΒΑΤ Ε. Μ ΜΟ ΝΑδΤΕΚΙΙ δ. 5ΑΙ.ΥΑΤΟΚΙ δ 1Μ18Α

»ο Ει.οιιτ.ιτττ.Α..χ . - ο Α.-:;::~τ

Α ἱτοτιι οποιο Αιιτοιιἰιιτ μποτ οἔτιτἱΐΪἶτΊιατιΠ

τιιττιτοττι 8τεττἱΓΪἱτ1ιο :ιτιὸἰνἰ. δοά τιτι1ΐ;.τ$! τιιἰΗ

οττιτἱοτ :ιτοιιο ῇοοιιιιάἰοτ οτι:ιτιι ἙτοττοἱΓξἱ βιβ

τω τω , ουτε 8: ὸἱοιιἰοτ οοτοττε ό; Γοτοξ5το

τἰοτ οΓτ. Ατιτοιιἱιιε τιιοτιττοΙιιιο ποιο 'οττιιτϊτ ,

σε α! το ΓοτΞΒοτοττι , :το ῇιιΒέτοττι τ·οττοΐεΕπ

οτιτττιο. (Μπότα οιιἰτιι ἰτι πιοτιττΠοτζότιιο. το·

οτο :ιἀπιἰτιἰίἱτοτἱ ,οτιοτιιττι ΓοΠἰοοτ @το τιοΕΪιι

- οιιο Γτοοιιοτιτο.τΙ, οτ οοτοτα τη οοττ.τι'ττέο

Ποτ ἱρΓο ορτ:ιτο :τοπ ροΓΠε, (Στοά ετιἰτιιτἶώ

νοττοε ειτοιιο οττιτιιἴτιτιοτἰε απο Γιτοτἰετονοτ

Γιο. νοτιιττι Ιιἰτιο μετα ΓοτἰΒοτο ίἱτιιιιΙτιτοιιο

οτἰοΓιιιιι οί!. Νονὶ απο ω” ὐἰττ Ετ!οττι ,

 
.ιο-μ

ΕΡΙΣΤΟΙ.Α ΡΪΚΙΜΑ

ετ! $οΒειίὶἰοτιιιτιι.

4.'
 

. ω

ο. ο

· 9,'άΐδ|ιΠΠ,' στ τί: ]θ!Μ τττεΞτΜιτΕσω , βή

Σ· ι 62:78: κάτω έτττβιτέ Ι·'|οπ·πτω °

τ· ιΜΒτοΓἱιιε Γειιι&ιο (ΒιιτιττΙάιιΙοτιθε Ετοττιἱ

. Ρτωτ , νοτιοτοΒἱΙἱ Γττιττἰ ιιοίττο δοΒειΓ

τττιτισ , ΓοΙτιτοττι ἱτι Ποιιιττιο δε Γο.τι6τ:τε όιΙο

ᾶἱοτι.ὶε ει!Γοάιιττι. '

Ι.οοι Ιιο:Πο Ηττοτειε το” Μαιο ιιτοιιο Μ·

Μπιτ , Ἑοτττιτἰπ τυπο , :ποσο τιΙτοταε νοτιοττΞε

· Γοτιοττιο, οιιἰΒιιε :τι οιιιτιοπι Ροτοοτἱιιειτἱοιιἰε Β ειιτοιιο ΓΡοέτειτειτιι Ρτιιτἰοτιτἱιιττιἰτι :ιΒΓοτιτἰ:ι τω. _

το:: Γοτιοττι οιτροτιιε. (Στο.τιιΙατιιε Γ.ιτιι ττιἰτἰΗ- Ιιτιτττιτι Γοττιιο νιό.οτιιτ άΙΓοιριιΙοε Ρτιιιτἱτοιτὶ

οο το ιιτιἱοιιο ετττττΠΐιτιο ποτ:ορτι1111 οΓΓοετοιιο τω; Με ΓοτἰΒοτιε τιἱοΒειτ :.Ιταοκτβττττετ :πος

-ΙιιιττιτιτιἱΠἱττιο τττιόι:ετιιττι , ἱτι Με άιιττιτειιτιιτ το βτωβωμτ ούΜεβ.τ , στο:: ἐκ ρ·.ο/έ·τ::Ζι @τι

οιοτιιΒιιε οιιοε απτο 11011 τιΙΙιιἱτ , τιοοιιο Γοιιο .Μπαρτ , /ἐτί »πιω τω" ωττἔἰτ έκ ττΜττώτ.

. τιιἰτιιττι οΠ: , ΗΜ ιιΒἱ ιιιἰτιιιε ΓοτττιΙΓο τω” Εεο ΠΠ ῇιιίἱὶ , Η οιιἰά οΡι18 Ιιτιοοειτ. τοΓοττιτ

' οτεε,ιιιἱτιιιε το τιιιτιιεττιιτ:ιττε οκροτΒιιιι, οιιετττι- :το πιο , Γτιοἰοτιι οτιἰιιι οτι Μο :ιτοτιο εΏικυ
ο . Ο '

οικω πιο τιοΓοιο οιιο μότο Ϊι18οτεττ , :τά οσε ότι οποιο το νοΠο Γοἰο. Ηἱοτοτιγιιιιιέ Γτο.τοτ

οτιοοιιο Γτ:τΠσοτο οιιἰ Γιτιτ ἰρίῖιιεοἱνἱτειτἰε τω- το ιιιοοιιιτι ιιτιει δε Ρετ το ΡττιτιοὶΓοιιω ἱρΓιιιιι

τώρα ει:: τοτἰιιε τιιιτιιεττιἰτιιτἱε οοιιόττιιοτιτο..
ιιοΓττιιτιι ειττιο.τιττΙΠτιιτιτιπ οτιιιιϊ οΠἰοἰοΆΓΓο

Ί)τοΐε&ο οπου τιιιΓοιιο.τιι τιιοΙἰιιε αυτ Ιειιιτἱιιε ᾶιιοιιο ΓτιΙιιτειτ , ίἰττιιιΙ 86 (ἔτοΒοτἱιιε τιο!τοτ ,

. . αιτ:οορτιιτ ΓιιἱΓΓοε; Πει τιιἱΙιἱ τΙο :ττιιἱοἰΠὶιιιοτιιττι οιιοττι ΡτιοτοΙοοο ροτιοτο άοΒιιι.Νοε οτιιτιοε

!ιοττιιιιιιττι τμιττι:ιτιιτο.το ροτΓιιο.Γιιτιι οίἙ. Λο Γἱ- Βοτιο νετΙοττιιιε ΠτιοιιΙτιι·ι Ποἰ τιιιιτιοτοξ @Μαιο
ηοιιἱτἱοτιι νοτιοτΠε το ιιινοτιτιιτ:ιε ΓιιΓριο:ιτοτ Ο τιοΙτο τιειέ.'τοτιιιτ οΙοτιιοιιτοτ Γειτιε αοἰτειτιιτ τ Γοά

.Με Ιἰττοτιιε,·οίε ιτιο‹ὶο ΓοτἱΒοτοττι, Γτιοἱτττιιοιιο ιιιοτιιε τ:1ττιοτι ττιει]οττε ντιΙτιττιτιε οοτἀο. οἱνιιιτιι

Ή ῇιιΠ`οτἱε τ οοτιἱΒιιἱτ οτιιτιι ΓοτιοοιιτΞε ἱτιιΡο- οοτιοιιτἰττ τιο Πο τ:1ττιοτι ουἱΓοιΜτιιΙὶτιουἱΕ ρο

- @το πιο: οοιιίἰἀοττιτἰονοΙιιιιτειτἱε , οιιιο. το ττὶιιττι ΓοΙιιτιι.Βοοε τιιιΓοτοετιιτ, ειοτιτοιιο πιο
Γ οοιιΓοττο Ρειτενἰιιτιι ρτοτιο ὸἰοττι ἰιιΡτἰτιιοτοε. ΜΓοιιττι ιιοτι Γοοιιτιουιιι ροε:οειτ:τ ιιοίττει. Άδο

αιι:.ιιιτιιιτι νοτο νοΙιιρτιιτἰε αὐτά τιττιιΠτ Γιιτιι- τοτιιτιτ οτιἱττι οῇιιΓτιιοτΠ ΠοοοΙΙΞε οοιιτοτἱ , οτ·

_ττι:ιΐτ:.ιιοἰΓοἰ δειιιὸοὶΙἱ ορτἰιιιἱ 6ο :τπιἰοϋἴἱττιἰ οι:ιο ιιτ.ιιιτοτ ΗειοοΙΙτι οπο Ιονοιτιιιε τιά οτιιιι

= νἱττΙιιιτιιειτιἱταε 86 οἔτοἔἱτι νἰττιιε ειτοιιο ΗΒο- οοτάει τιοΡττει οιιττι τιιτιιιἰΒιιε , τιο Με ΓουΓυ.

:”τ:ιΙἰτ:ιτ ίἰτιοιιΙτιτἰε , ποστ , οιτΡΙοτο ὸἱΐἶἰιτἰἱΦ ὸοΙοτἱε τιοΓττἰ ΡοτΠίτοιιτοε ττιτοτ ιΠοε ιιιιττιο

°- ΓρόΓΓοττι. ΝἰΙιἱΙ ἱΠο τι Για πατατα :ιΙτοιιιιτιι το·

οίτ .οοτοτιιτιι ἰιιΡτἱτιιτο Πιο ποσο ττιοτΞΒιιε οτι-ιο

Γοέι1τ118 τα ο ουἱ 0πιτιοπι ΒΦΠΪνΟΙΘΠΕΪιΙΠι ΪΠ Βἱίὶο ττἱίὶἰοτ ειτε ττιτιττοιιε τΗιτοτιτιι. Νον9οΙΙ:ο

τοσο , οιτιιιοιτιοιιο οίτοιιὸἰτ Ριοτιιτοττι , °ιιιιΠ0· τιοίτττο ΡΙειιιτειτἰοιιοε , οιιὶΒιιε τοἰΡΓιιτιι ΕΜΠ

' οιιο ἰτι Ιοοο ἀοΓυἱτ οΗἰοἰὶε Ρταίτειτιτἰίἴῖτιιι νἰτἱ τιιοτιοει5 , ρτο το ρτοοοε ΒιιιτΙιιιιτ, οο ιιτΙοζιο

Γατιιτιιατοιιο ΙιοΓΡὶττιΙἰτατἱε. Εἰ οιιοοτιο τποο ντιΙἱάἱοτοε , ουσ ει!Γοδτιι ιιιιιιιἀἰοτο τιτοιιο οι·

τιοττιιτιο @που τοΓοτοε. Ετίἱ οτιἰττι , οιιοεὶ Γ;» άοτιτιοτο ἱτιιιἰτιιιιτιιτ. Νοοιιο τη με.: Γοτιτἰο

Ξ τοιιόιιιτι οΓΓ: , ττιοτἰτἰε τιιἰε τοτιιττι ρτεοίὶΞτἰτ , τιιττι ουτε ΓοτἰΒοτοτιτιιτ οοοτιττοΒοτιτΪ ντιΙο ,

ιο πιο ιρΓιιιιι τειτιιοτι οκοορἰΙΤο νιάοοτ “ο τιττιειτιτἰίΙἰτιιο ρειτοτ. ΠοτοιιτΞεο οι: ιιοΙττο πιο

ο ιιιἰοτιινἰτἰΒοτιἱ8τιἱτοτοττι. @τω τιἰ τοιιιιιΙιειιιο τιεΓτοτἰο πι. ΜΙΒ. ·

° ἱιιὸιιΙοοιιτἰίΠπιο Ρειττι ιΙΙο οΧΙιἰἱιιιοτἰτ. Εειτιι Π .

τοιιιητ , τὶο οιιἰΒιιε τρΓο ροτ ρτορτιοτειτιι Ιο

.· ·ξι..5_ -

οιιἱτιιτ: Ρ:ττττβ κατ, ό· πω: τίο!ττετωτττ Γοά _
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* Ϊ “' Ε, ι “ε τι* ο-°ι.-ΐι“”ί1.3ατι $σοαπ:ιαιιοιιι. Έ °

Οικινώι:ιπ τίμετά πεπσ·ιπ.τ Ασπα σ;ισσετιτρ:_βι

Μοτοποε $σΒαπἱ_αιιο _ρατι·ἰ ,ϋΓαΙιιτσττι_.

Α Ηασ Ιιοι·α, οποιο Με ἔσω ιιιοοισιι

το ρτοτσ&οε ατι ιτισ Αιιτοιιιοτ οιοιιασΙιοε

απο, Ισοστιοαε ποιοι , οτ τ:οοΓοσνιτ,Ιατοε οτι

τοΙιτ Ιἱττσταε τοατ. Ι..σει στο ρστοιιαπι Γατισ

Ιιτιστιτστι σο οι ρι·ιιιιιε 8αοτιιο σΙατοε ,οιιοτι

ο

τ” ' ε τι στο π. Α και Μ ι.ιΕ.` ιότ. στο:
- ο Α πιο , ατι Ατιτοοιοτιι ρατιτσιιι οοο όπρατιε οο

ο πιαιιιτέτισ 8δοσιιιτοΙσιιτιισ ατι Ιιοσ ασοστπ

απο , :οι Πιο νιισσοιιδι:αιιτιο άιτιιιποοι , τοστ

οοο Ροτσπ φωτο ατ:σσοστιτιι 8τατσ ) τιοαιιτιο

Βοοισττι τοα τιοι.νιιςτοτ 8τ ρι·οοιταε ταιιτοπι

ετατιατ αροτι τσιιιοτιοι·σε οοοοοσ ιστοοιισε

σοτιιρατανιτ. οιιισιι αοτσιιι οισι σπστ, 8: οοο

Λατιπιοτιιτοσ οσοι σοοιοισιιάατσ Ρστσετοιοιτι

ιιαοτι ἱιιετατιιιιι 8ο ἰ8τιανοοι ΙοσιιΡΙστιπιοιο

ιιοίτιιτι ; οτιιιιἱοττιοοσ οπισιοι·οοι π:ιιάιοΓο.

Ιτατιιισ Γστι!ιο ασ! Ποιοι Ιιττσιταε Με αιιιισιοιε,

τιοαε ΠΠ σ:: οισ _τστωσε , σοτιιιιισοτιαοιίοοσ

·-5τσἔνσι·ιστἰἰε-σπσ , ιΒἰ2οσ Ιαοτιπιιτισ τοειο ατι-Β 5Μ ω τόμο ΑΜΒτοϋΠω ωωπ Νοδ ΜΒΜ;

σσοτοιιι Γοττι σσττιοτ αθ:οε , Ιιοπιαιιιτατσ οτα:

σιι:ιοα δ£ Ρσοσ ίιιιεοιατἱ Αιιτοιιιι ρατι·Ξε οοπτι

αοιαιιτἱπἱτιιἱ 86 ιτιοοΙ8σιιτιπιιιιι. στο σοιιι'οο

_ιαΙιτιοΙοτοιια οι οσε οισι:ιτα πια, .απο οι) οι

τιιακιιιισοσγιιι&οιιι ατοοσ οϋπι·ι&οτι:ι δε οο

έ ποδιοιιΠιστοστοο τιισ ΠιτσΒοτ ιο8στιιισ, τιιιοτι

τσ σαςιια σιιριστατιι πιιιιιιαοιτατσ ασ οσιιι€τιι

Βσἱ τιιοιισι·σ ιτα!σιιιοε ιοτσεσττιιιισ. $στιοσιι

άοοι ατι τσ το , οοο‹ι οοΡστ ασσσρι , τιοιιιι

ιιοιιι ΓσΠισστ 5σιισιιίστιι ρτοτσ&οι·στιι οτοιιιιτ

ιιιαιιάαπσ Ηττστἰε πιο Μο 8σιισταΙι δ: στο

τιιιτιε ,οτ σαΡἰτοΙοιιι 8σιισταΙσ ρτοιτιοιο .9σΡ

τσιιιιιτι ιιισιιΓσ ιοιττα σοιιάι&οιιι σσισοτσιιτ

οι ττιοιιαπ:στιο ναΙΙἰε-Ωαπτι , σιτσιιτοοσ ρτ2-_

1ατσ[οιεξοιοδοτιοπ ατι τοσοι ιιτοιτἱιτισ Ποτ-ο ·Ιατοιοτιιτισε οτοϋιιε Ποιοι , ιτα οτ ιιοΙ|ι.σχ

_ο:ασ,οοιοοι Ρτο_οιιρσιιΓα οτι ιιιιτιιαιιἰτατσ ετα

. . ι - · .

πως, οιιιιΙ_ σπσ οι άσιιιιο Γστιοστσ, οτα:

_τοιε ο α$στσιτι , ' οα5 ΠΠ οοἱα @οι Μοτο με

σοίαι·σ Ιισσατ Ριτσίσοτιατιι Γοαοι , απο με

οοοτιοσ νσΙιτ ιιιτστσπσ σαριτοΙο.ι Πτα ποιοι

τσιιοιιτἰατα ποπ : νσι·απιιτ ιισειισ οοο ΜΠΕ..

@οοο ἱΠ “ΠΚΦ ΒοἔῆῖΠΠ Ρ9οοτἰα. .Αοτοοἰι18 τιιαιιστἱτιι. γαΙσ , ιιιι Ρατσι· , δ: :τισ τιαττιοοε

9 . οιιιρεσ ιι0Β2Θ1° 0$©105 ΗΟΜΙΠΒ ΠΠΡισοε ιιιο- Ο τοσο Ατιτοιιιο δε Γταιισπσο σοοιιιισιιάα. 14ο

ομοσ ,αβΐσ€πέτσ ιισοοαοοαιιι¦ραποε σπ , Πιο

ιτσΙ Ιαι·σνσε ιιιιττστιάαε ατι το ΐσσοτιι ί:σττστ.

ι _(1οιιιττισιιτια τιισ ΡΙσιιο απσ&ιι νιτισ ιΙΙιε οιιισσ

1τιιΙστίτιο,Αοτοιιιο Μποστ ατοοσ Ι:ταιισπσο

_ αΒοατιοοε. ει ατιτσα Γσινἱπσοι νσοστιαι τσ

τ:οτιςσποιοττι , Μισο τιοΠ:ιτισ τιτἱιισἰρἱΒοε οι

γιατι; ιτα τοιΡοιοο ,οτ ατι Με οοπτι @μια

το ασσσρτοοι σοοιιτστ 86 ιιοττιαιιἱπῖτιισ Βατο

οτι ροπσε. νστοιιι οοοοἱαιιι Ρτορσ τοσοι οι·

το Ρτοΐσ&ιιτοοι σοτιιἰσιο τοι; Ιιττσι·ια, σαπο

]αιιι οι Ιαοοι·σ τστιτατσοι. ΠτσΒοτιοε 8ε Ηἱσ

- °' τ ατι δσοαπἱατιοιιι.`

δ

τοιιγιτιοε πατα· τσ ιιιιισο αστειο τσίαΙοτατ._

ΡΙοτσιιτἰατ σ:: οοπτο ιιιοιιαπστιο κιτ. Μο.

 

°' ΒΡΙΣΤΟΕΑ' Ιν,

.ἔ Βσ-ωφέτο!σ βασικοί. ' .

πΔ Μοτοποε δσΒαρτέτιο μπι, ΐαιοτσοιί

(διοτι αι” τσ οοΠαε οιιιτιοαιτι αι:σσρι

Ιιττσταε , σ:: οοο ριοΐσ&οε α ιιοΒιε σε ,οοο

τοιιγτοοε £τατι·σε οιτιοι τσοΗισιοιαΙοταιιτ, Ροποιιι οοο τιιἰτατἰ. Υστοιιι αο8στ ιαπω

βαΙοτα ἱρΓσ σοε του τιοε ιιιΙιεστσ όιΒιιατιτοτ. τιοτιστο, οιιοτι ιιστιοσ ροπ:σα οιιαιιι ιΠ:οσ :οτι

ΥαΙσ οι Ποιιιοιο, Ποτσιιτιατ Χ.σαΙ. Αοεοπι. σσπιπι οοιστιοαιιι τττιΡτωτ :οι οσε. Αιιτο

 

οι:ιει>ιετοιιι πιτ.

ατὶ 5οοαπιατιοιιι.

11η Ισα/Ζώσα:: Ι-°!απωί.τ ά· το· σφἰΜἰ0 εε

· ο κατά σε!τέι·απα'υ.

ΜΒτοποε 5σΒαπιατιο ραττι , ΓαΙοτστιι.

Νιιοι ί·-σι·σ τΙοοιι Γστιοστσιτι τοι ,

οοατιτΙοοοιτισιιι το ιιιιΙΙαε ατΙ ιιισ Ιιττσταετισ
ποιοι , κΐοαττινιε·σαε ποιο τιοοοιισ σοτιιιιιοιισε

ιιιοε ιιιοιιασ!ιοε τουσ τιοτιστ ατι τιισ ρτοΐσ&οε

σιτροΓοιτ τοιιοτσιιι Γοιιιτι , τιισστιε Με οοΕ -

οτι άισσι·στιτ , τοἱ ιιιαιτοιισ σαοία εαριτοΙοοι

εστω σοτιοι·σΒατι. ΚσΓροτιτο ΠΠ οοοτι νέι·οιιι_

Βσο τσπσ , ω, πιο τιοιιιτιοαιιι οι σοοιρσι;ιΤ.

το. οτ 8σι·ισταΠε σιιοτι ταοτοιιι ραττιε ετατιαΐιτι

οι Ρτα:οσΡτοιιι σιτιαιιαπσ οοιισσταοι :1ισστιισ

οι οιιιιιστιι ρτοι;ιατιιιι. Ρτοί:στ.”το στιιιιι Η ιι€σΙ

τοἰε νσΙ αττιἰσοτοιτι Ιιττσι·ιε οοἰρρἰατο αάνσι·

Ποπ τσ αοἀἱπσπι τσιιτατι , τ:οιιι Ετ ιιιίιιι ατο:

Ποια, οτ εισοστ , οοιια Ϊαιτια τοα , οιτιιιιΓοτισ

σπσ νο ιιστιε , ομοια Αιιτοιιιο ιτιοτια0ιιο τυο Ε οάΙιταε, ιιοτι ὸσπἱτἱπσιιι σα οοιιιἰα αεστσ,οο2

τωΡιιοι. Κσί:στατιι ιειτιιι· ετατοιοι, οτ ταιιιστίι

ι·σΓστιοαιιι Ροτιοε οτ νοΙοιιτατι τοτε άπο

Ύιοαι· , τιοατιι σιιιοτι αΙιτιοιά οονἰ σποτ ατι τσ

Ρστί-στἰΒστιἀιιττι , σ:: οοο Ιαετιτἰατ αιἱτιοἱο σοπ

ΐστιοί οπο. -Ναττι "πιο φαι Γοτιτ σινἰτατι

οοοιιτιοιιια ί-στιοστσ σοιιίιΠι οοο ί·οστιτ. ΙΠοά

τστἰΒἱπσ Γατἱε στο. Ι.ιισιτι Γαενἰτσ σΙσπισιιτστ

Γατιε , νστοτιι ταιιτοοι τστι·οτιε ιιιισέτοιιι τω·

Με , οτ οτι” ΓοΙα τσπἱτἰπσ , σἰνἱταε τιιἰΒτ_απσ

νιάσατοτ.(Σοιισσπιπσ αι: Ρι·αοσπσο οοπτοδαιι

οσοι άοΙσΠΠοιο 86 Ιιοτιιαιιιπιοιο τιοΓΡιτσ οο

· Γ”. 6'στοϋ. ό· πω. οικον!. ΕΜ!. Τοπ. ΙΙΙ.

τἱοι ρτοΓρισστσ Ροπσιιτ , ιιοιιοτἱοιισ τοο στ;

ταου: σοιιάοσστσ. νσι·στιτιοσ ιαιιι στσρἱ το:

Γστο ἱπα ρστσσρστιιτι. :οτι σιιιιιι Γοιτι Βέτο;

σσττιοι· ὸοτιιἰιιοιιι ]οΙιατιιισοι τισ οοι·ηςπο

Ρτοτοιιοτατἰοιιι το σαριτοΙοττι απο τσΙιτιοισ

οοοΒοε ςιοοε αοτσ τΠάισσταιιι ρστεστσ. ΝσΙΣ

τισ οριο α8στιτιοιτι ετ ποιο/ι οοιό ιρίσ ίιστἰ

Ροπσ μι: :τισ αιιἱιιιαὸνσττστἱε , ιοτιστσ τοοι·ιι _

σπ , ιτισιιιιι αοτσοι ἰιτιρστατα ρστΙ·ισστσ, ιη ΜΒ

όοτιιταιτατ ουτε ΓαΙνα σοιπσἱσιιτἰα οσο Ροτο_

τοιιτ. νστσοτ τισ @το αΙιοιιιε οιοτο$ στο..
“ να 8 ο

Π
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πιτ. Νοε ριστεΕισιτ οιιιιιιιε ιισιιτι ι:ιπι Γεειιπο Αι ιΕι:επιιοιιινιιιο πιιΓει·οτισιιε Γεινοτιιι· ιπτεΒιιιω

ιιο Ιιττειιε ιιιοπιιιτ , ιιτ πιοιιοειιοε ιισιιτοε π.

τιιε πιιττετετιιιιε.. @οσο ι·οοειε οπιπιποτε

ιιιιιπιιιε , Ριιιι·ιΒιιε εκ οοιιίιε ιιιιπιπιε ιιτ πιο

ιιιιοτοιιτιιι· πεεειΤοτιιε. Νο$ οπιιιεε ιιοπε·Πει

ιιειιιἔτιιτοτο`νοιεπιιιε. νιωι ίιιοε οι: νοι:επι

ιιι εειριτιιιο οπο: ιιοιι:ετ τιστιιιιιο Βεπετοιι

Ροιιιιιοιιτι ο·στιιπιιίιτ. Ηοιιοε ιρτε.6Δειο του

ιιισιιιιιπι τιιπι εσπίειειιτιοτ πιο, τσιπ οτιοιιι
ιιοιιτιιιιι , το ΓειιιΡει· οτιτοΠιο ιιιοποί)τετιιιιιι

τιιιιιιι ο‹ι οοΓοινοπτιοπι τεοιιιοι·επι τεειιιοι. π

Οιοιεει·σ το , πιι σποτ , ιιτ ιτι πιο ποιο ιιιι ιιοι·- ο

το εοπιι;ιτιιοτο νοΙεπτ :κι ι·ειι€ισπεπι ιιοπε»

οττιιιο οι: σπιπι ιοιιε ιΙΙιι;ιοτιιτιι. Ηιει·οιιγπιιι€ “

Ποιοι το ορριιιο πιο”. νοιε,Ροιειε Ποτοπ

τιοε οι: ποίιτο ιιιοποίι:οτιο ν. ιιιιιε Νονδιιι

Χεω. ο , ο

 

ιι ο ι ο ισ.ι ο νι.

οιι $εσοιι:ιοπιιπι.

17εύσι·ω:ιιι· ο ΡετεἔαΕπιι2ἰΜ:.

.ΑΜιιτοιιιιε _δειιοΡτιοιιο Ρωι , Γοιιιτοιιιι.

Πτοετ Αιιι:οιιιιιε πιοιιοοιιιιο ιιτ Μ»

νοιιτιοτιι ίινο τείιοιιτοπτιοιιιι ιοοιιοιιι το ιιιι- Β Μπι οιιιιιιιιι οτι το. @οσοι @ο οιιιοιιτει· ?εώς

τοπιιιιιε ρτοειιοοε. @στι ο ονιτιιιτπ το ιιοπε

ι.ειιειΓτιιιο πιιιτοτιοπιε ιπ ιιιειιιιο οιιειι€ιεε ,ι

ιιιιιιι οι ιιιι:ιιειο ιιιοο :μισό πιοτιιειιιιιιιιι οι

πιο. Ηιετοιιγτπιιε Ποιοι· σε οετετι το ιιιιιοσ

οιιο&ιι ΓοΙιιτοιιτ. Αιιτοιιιιιε πιοιιοοιιιιε τιιιι€

°τιειωιω ιιι€ωΡιπ 88ιοΒιιιοε ίσπιιιιοοιιε ιεο- ·,

ιιιιιι οἔο ειε το Ροιωιο ιιτ πιω: ποιο”. Πετω. 5ω ιΠο ι:ιπι ι-οττοΙΤε εοιπροι·ιιιι , ιιοοιιε

πιοειο ο πιο ορειιοιιτιο ιιιιιτ. Οοιιιι·εονιιιιιιο

ιιιιιπι οοτιτοτ Πτεοοιιιιε ροτει8: ε8ο , ποοιιο

άειιιτιτ. νοιε , πιι Ροτει·. Ι·ιιοτειιτικ , ει: πο4

πιο πισιιοίιοτιο Χιιιι. Οδιοι:ιτιε.

 

Ε Ρ Ι δ Τ Ο Ε. Α ν.

οτι δειιορτιοιιιιιιι.

@ο εοΔυἰπιἰσ έωεπιίέ ό· οποιοι: ι·:/ι·ιι·»πατέυπο,

ι φ· ει: α'εήιππ: μπορέπαιέ.

Μιστοιιιιε δειοοιιιοπο ροττι , Γοιιιτειιι.

Ειιιιι τεττιεοΐοτ οιι το Β. ιοοεττιοε ,

πω τοιιι πιιιιι ίιιπιιιιε ΒιοΕ2.Πιι ιισιιιιτ ειιιιιι

ΡτοιιειΓει ιιιιε :ποιο οτι το νει στονισιιε Ηττα.

πο. Νοιι οτοτ ιιοπε πιει ποπ ροτει·ε ειιιΓ.

πιοτιι ιριιιιε νοτιε. Ιτοοιιο ροτΙισειιτει· Γαι

Βετο ιιιιιιτιιι ροιιειε , ποιο τενοτο πο Γετιιιειιιι

ρι·οιικιιιε ριιιτο Πιο: ιιιιρειιιιιιεπτο , 86 ποιοι

που ιιοιιιιιιι τοπιεπ ιΡΓε ποπ ιιι`ονετι,ιιιιοϊιιέιι

πιιιιΙ ιιιιιοιιοιιι ιιττοιοι·ιιπι πι. πιο απο νσιιιε

πο. δεισ απο ιιι οκοιιιοτιοπεπι τιιοπι οστών·

τω. $οει οΒο ποπ ιο ί··οοιιε οιιιιιιτιέσ.· Νοιιι*

οιιιοετο , ο Ιοτιπε· Γοιιιιειε ποπ νι: , επι νει

εοπιτπιιιιι Ιοοιιτισιιε ποπ τωειι ι Νετιιιοεω·

νοΙοε ιοι·ισιτο , ιιιιπι Γειιιρει οι πιο πιιιτικο

ποπ δε. νετιιτιι Μο ιιτ ιισειιιιιοπτ.ι·Ειιι5οαο;ι>

ιιοπι Μέτσο ιειιιτιιπι τιιιιιιι: Γειιιέ,ιιΕ νιιιοσ, '

ιπτετεορτιιε ειι , οπιιειε Διπιιιωιιιοσωιω

οπο @ο ιιι·Βεσ οιιιοοιιοτπ , τοι τοιιιοιι ,πιω

οιιιιιιι πιει Γειιτειιτιο Ιοτιιι:ιτι [ποιοι τισιιιι

πιοιι ροειΙιοο τιιιοπι τοπιο δ: τοπι ιιιοιοι,τοι

ρετεἔτιιιοτισιιο νειιοτι. Ατιειε τιιιοτι ιιιι οπο; ν

οπο ι·ετιιιιιιποεττιιε επ εκιτιιε , 8£ Ροι·τιιιιιή:5

Ροτειιι·ο ει: Ρειιε ιιεθιιι&ι ιιοε οποσ (πω. .

Αιιτοπιιιε πιοποοιιιιε Ιεειτ ιιιιιιι οποια πι:

τοπιο τιιοε :οιιιιιιιε ‹ιε ιιιιιιιιτιοιιο ιιοΐριτε οπο. ·

τω. Βοοιονει·οιιι Εειπιο Κοπιοιιι πιιιιι τω·

Βετο , οιιο‹ι ιιετιιιο πεεοιιοιιιιιιι ειιιιιιπιοτειιι,

πε οιιιτι οτιοπι ιιι:ιιοι·ετ ειιιΡτιιιιοτιοπεπι τιιοπι,

οτειιιε ιτο οποιο ο πιο Απτοπιιιπι ιριιιιιι. πιω·

ιιιοτιιιπι οιιιιι ρι·στοδιοτι τιοΙιτο πιιιιι Γειιιιεπο

τιιιιιι εΙΤετ οιιο οι: οοιιιο,ιπιιιτιιι Ροιιειε ιιιιιιε

νιτι πιοπτιοιιεπι ι:οεει·ε , ιιιιιιι ιιιιιιιι οιιτ π»

Βιενιτοε ιιι Ριιιιιιε. (ιι·οτιιιοι· οοριτιιιι τοπι πιι- Β ωΡοτοιιε οιιΡιοΠ`ο , οιιτ Ιοιιιιοιιε , Γετι τοπτιιπι

:πιο ειιιοπι Γιιἴριειιιιοι· οδιοτιι εΠε , νιι·οΓοιιε

ιιιοι-ιιοτι πισιιο ιισπ ιπιειιΓσε τῶι, νει·ιιιιι εκ

ιιεπινοιοε °ριιιτιιιιιιπι πω. Η οιιιρΡε Απ.

τοπιιιε ιιιοιιοοιιιιε τιιιιε τετιιιιτ πιιιιι. Ποιιε

αποτο Γοοιιπτιετ , οοπιιπιτιιιο ω!. ιιιιεπι ιιιοιιε

ρτοιετιιιοτιιτ ιιιιτιιιιιι. Νοε·οεττε ισοιιοιιι οι·

ειιιιιε ι·εισιπιοτιξιιιοτπ σΡτοτε ροΠιιτιιιιε , νικ

@απο Ριπιιιιιιιιιιιιε 3 εο τοε τιοιιιιδιο νιιιο

απ; νοτιιιτι στειιε ειι: Πειιε ιιε ιο ιτιιιιιιε
ιιιιοιτοτε ιιιιτιι Αστοιιοε. Το ιιοττοτι: οτἔιιε

τιιιιπι τιισιιοΙιετιιιιιι ιοιι8σ ροίιιιττιιπισ ιε

ιποοε. ΕΚ , ιιτ οποιο , πιιιικιο :στο Πιο ποιο ,

ιπιπιο 8εοινιτοε πιο τστο ιοτπιε οιιιεΓειτ.

Ιιππιιιιιιτιιε οι ΐοτιε πιοτιιιιε πιο Ρωιιω ,

Γρει·οτιιι·οιιε ιιι ιιιοε τιιιιιιιοιιιιιιε πιοοιε τ πιο

ιοτε· εεττο οιιιπιι δ6 τ:οτροι·ιε τιιιιοτε ιιιτει·

τοσο νοτιοσει·ιε τ1ιιοπι ιιιοιιοπι οιιοι. Ροτοι·ιε

καιω: ιπ τιιο ιιιοποιιετισ τιιισοτι τοε οιιιπι

ιιο οοιιοιιιοιεοτ. Νοε ροτιεπτει· τοιετοιιιιιιιιε

οισιοπτιοπι τιιοπι , ιιιιπι ‹ιε τυο ττοποιιιΙΙιτοτο

εοττιστεε ειιιιιιιε. Νοίιτιιπι πιοιιοίιειιιιιιι ιιο

οοιιιιοιιειιε , ιιτ τιιιοπιοπι Ρτοι-ο&ιιττιε ιΙΙιε ειδ

Γετ , εοιιιιιιιιοτιοπιε Για ει·οτιο , ιιιιι€ειιτοι·

πο ιποεπιιιιτι σε :ιιοπε νεΙιετ οάτιιιοετε. Α::

ιιτιιιιτιεττι εκιιιιιιιιιτετ ιιιοπιιιιι, ρτοπ:ιονοπ

τιιιπι ειιτοι·ετ ι ΠΠ τιιιπιιε , οιιοι·ετ ιιτ πιο νιιιεε

τετιιτ. Ι.ιττοτοε οι: ειιιιι:οΡο Ρειτοι·ιοπΓε οπο.

ιιοπι οιι το Υετοιιεπίιε τιετιιιιτ. Επι ιο8ι , 8£

οιισιιιοπι ιιοπ οειοε , ποιο τειιισιιιιοι·ο ιιιι τοπ

τιιιιι πιοο ιιοπιιιιε ειιτοσο.Ηοιτοτιιιιιοο Απο

Ι

. τοιιιιιε (σε ιΠιιιιι Ροιιειε ιιιεισιιε ιιοτιιιιιιτ. Πο _

στο, ροτοτ, ΠΠ] ΡςΓθΒιιΠ8τι ιιΘΕΜε , οι Μ: Ε ειιιιιι ροΡτιιιοΒοτ οπιοι·ε σε ιιοπιιιιε οριιι:σιιι· ο

ιιοιιτι. Ηιετοιινιτιιιε ΐι·οτει· ιιιοιτιπιο το οπος..

το Γοιιιτοι·. νικ , ροτει·. ΡΙοτειιτιοε ιι. ω.

Ποεετιιστιο.

 

ιει>ιετοιο νιι.

οτι δεοοιιιοιιιιτπ.

Ό; Μ ωιρρο ωΜιτιπλε ό·]ςιπ:Δ του/Πω,

Μιιιοίιιιε δοΒορτιοιισ ροττι , Γοιιιτειιι.

Ρσίιοιιοιιι ιιοτιο ιιοιιιε ρι·οίοδι:ιιε ε5 ,

 



"ο

οι.

οοπτοπιποπππε , οποιοι οτιτπ ίι2οιιιίιοιιιιοτ πιι

π, οπα τατιοτιο πιτι νιΐπε οίι:, ιπιοοιπ ιποτπιπ

οαπἴατ οπο. Απιοέιι Γπππ δ: αιιι πιο αΙιιε Γοτπ

ππ!ι, οπι τοτπ τπα.τπ ποοποπο νιποπτπτ.ι·

^'ΒιιιιιππΙαπππτπ ιταοπο ποπ ίπιπ τπιιιι , οπιπ

οα οπιπιο ιιοπιιιοατοπι πω. Επο οπιπι ιτα το

πιιιοο , π: οοπΓοιοπτιατ απο πτιτππιπ ,πιω ο

τιατπ οπιπιοπι,αο ποι'ττοιπο πτι!ιπατι οοπΠιι
τππ·ι οππιαπι. Νοοπο οτιιπι πιπτιε πιο. ιιαοιο

οπατπ το αποπο ιπτοοτιτατοπι τπαττι,οπαππ ωο

. τι ιοπιποτ ππα αεοπα!ι ίιππιο απ: απποτο ποοο

πιω. ΙΜοοατιταοπο (ιτοοοτιπε ποίιοι·: Μο

πιοτατ απο” πιιΤοπποτιοιπ ιι!αιτι πιο ιιιππ!πα

τοιπ ιπποτ το δέ Ηοποίτιπιπ παττοιπ οκοττατπ,

οποπ πιο ιιιε. απτοοε διπιοα!πο παπι , οπαπι

τποπΓοΠιαπαίπιαιποτιτ. Ηιο απποιπ οκ :ιππι

τ:οτπιπ οοπίι!ιο ιποτιίιο πι πιπιπιποτιπ. οπο

νοι·ο οαπΓα: ω, π: νοΙ απο ι!!ο,νοι πιο ποπ

«ειπε οιποοπι πιο ποοποτιπ,ίι πο Με ποοπτιιιο

ίοινοτοτπτ. τΡοτπιιΤοπ οπιιπ Ηοποίι·ιπε πτο (ο

α!Ιοοατο πιο πιοοτο οιπαπποοπιποπι πιο οποιοι

ιπαππανοι·ατπ τιοι , ποοππιαιπ ποπιιτι , τπο ιπ

πεττιπιοπτο τοοοτιο. (:πτ οπιπι οπι ιπίιοτ:πιπ

ποπ οπιπε ο Ε:: οπο νπιτ οοι!ιοι το ιι!πε πο

τ:πι:ιια.; οοποτα!ι ποοπιίΐο,ατοποπω ι!!πιπ π

πι21)15 Τσουκ Κ ΠΜ”. τοι.

. ίποιιτ Γοτ-ποπιπε Οποποτιπτπ -ποιιτππι ποοΑ

πιο πο;

 

ετιετοπιι νιιι. 5

απ δοοαΡτιαπππι.

πομπο:: οπο! έτωπκιο πω» ο @ο "Με

απ: πιστηβοτέσ.

Μοτοίιπε δοοαιιιαπο παπτι , Ειιπτοπι.

ιὶοππ!ιπ ποιοι (ιτοποτιοε παποτ πο ι!!ι

ιπαππαιΤο πτ Π. Ι.ποατ οιπποπι απ πιοπαιιο

πω τιιπιπ τοποιιτιπι οο!ιτποτοι: απιτππι, πω.

ποτιιοπο Γποτπ πτοτίπε απιτποτοτ. πι οοπι

ποπι οπια τπιππε πιοι ποοοτπτπ οκιίτιπιανι ,

Β αποτο , ι-ατοοτ , τπ!ι , ποτοοπταππΐοπο οαπΓαπι

ιίτιπο πιππατιοπιετπαπ , ππι!απι ποπιππε πωπ

οοτο ποτπι , πιο ι!Ια οπο π!απο Ιονιο ο: ππ!ια

οι!: , οποπ ίοι!ιοοτ ι!!πιπ πιοτιαοιιι τιιι το!ιοπι

ποπ !ιοοπποτ αΐπιοοτοππ. τα ο ιτε οι , ιαττι ποπ

τπ ιιιοτπιπ τοΕτοτ , Μπι ποτιπε ππι , οπι

οπε οοπτταιτο' ποπ απποε. Ττια οπο πιο πο-_

τιΠιιιιιιπι το, οπο: το απ) ιιππο αοιιοιοππωπ

ιπίπο πο οπτ ιππιιοοτο,ι.ι νοι νιτ;ο πι: ποίιιιπαπ,

8ο οπι οοποτοε οι οιποιππιο ίοαππα!ιποτ , νο!

ποοιιοοπε απ οππε Ποι 8ο οοποτα το!ιοιοιιιε

οκοτοιτια ποπτο!ιοππαππτ , νοι οοτπο ιι παπι

(αποτομο ο: οιππωω ίιτ , πτ ι!Ιππι οιιιε τοι

πιοπατπτπ,οποπ τοιπ Γπειτπ ει!τοτι οπαπι ιπιιο- Ο οταπια οοποτι ποττο ποπ ποιιιτιτ. @τα οιππιπ.·

τιτπποποτιε. Το οπιτπ, ο πο τπο ίοΙνιΠοε, πττι

οποιο πατο8,τιι!ιιι τπονοτο ποοπιίιοτ; Γοπ οπια

τοτπ α!ιοπατιι' Διτρωτοοιι , ιποιτοο οπαπιιιιο

πιπτα ωιιππ. Ηαοοο απνοτιατιοε ιπ:ιπποε 86

ατοπτοε , οπι Ηοποίτιππι ιπΓπιτι πιιιπ αοοιιε

οτατ , οποιο ποΙΐοίιιοποε πτοοπταΠο οτοιπι

Πτοι νιοιπαε, ατοπο οκ οιε ποπίπιπ αοοοπιιιο,

οποπι οπτπ ιιι πιιιέ τποπαίιοτιι τπι οοπίππι

πιο , π!πτιιπα ποίιοπατπ οοποτ:ι!ιε' αΙΐππιτπο

:ο , οπο απ ιποπαίποτιπιπ τπππι ποττιποτο
νιποτοπτπτ,ιποιτοο οκοπιιιο ,ι τοοπο ποοιτο

τοπι οπιποποοιπτα 86 πονοτπ ι!ιοτππι ποτο

ποτπιτπ_τοπιαιιίιπο απο ποττο πιιιι·ιππι. Ε:: οπο

@στο οοιιιοππτ το πιο τπο πιιιιι ιιπποππιίιο,

ατοπο ιποιτοοποοιτοτοτιι ππιπ Ετοπιι τπιπ οτ

απο οποοποτο!ιιτιιιο.·Νοπ ποιιιιπτ πια ποπ

ιπονοτο αππιοπτιπιπ ατιιτποε , αποπο ιποο ι!

ια εΒιιιοαΜπ πιο πω, πτ τατιοποπι πω πιο

ιποπτιπωιω τοπποππαπι πο οιππιοπο πο

νοτιέ. Νοοπο νοτο πιιιιπιπ!ανιτ τοιιοιοπιε

ποιο:: πτιιιοοπε πιο πο το Ιοοπι, ποίιοΓοπο ,

πτοί:οττο οπι ιιπτ !ιοτπτπ οοπίοιι,ποο ποίιιι:οτ

οαποπι οο!ιοΒα: οποοπο ιπΓπίιιττοτο τποο , ππ

νιποαο οπαππ οαπτο πιοι ιποοποππιππ π. Το

στο ατοπο οοίοοτο, παποτ,οοπΓπ!αε απτο οιπ

πια οοπίοιοπτι:ο , πιτ ποπ , απο , τππι ιιοποτι

οποοπο , ποίπιποππτπ οοπιτποπο. Μαιιοπι

οπιτπ πο το οιε τοτοπο πιπιοπαππ ποοοαε ιο!

νοτο, οπαττι πιο αυτ Γπί-πιοιοπι !οοπιπ πατο.
ι δοιε οπιτπ ο παω πι!αποπτοοοιιίιι ι:ποτιτ,ππ

οιιοαππατπ τπαππο οπιιι ποποοοτο πιο , οπο

πιιιιι ιιιοποιω , πιιιι! ιποτατιπε ποπ-οτ οονο

οπο. Υπο, 8ο Η πιο πι!ιΒιε, οπιιιιοτιοιπ τπο

το ππαιπ , νοτοοπππικοιιο οοπίπιαε ιποα:.

οπττι ιπ ιιππο ιππιοιο ποίι:το ποπ οαπαπτ , ιιι

τοοτ Βιπιε απτπιτατι ποπ ποίιππιπο τοποπτι

παπι !ιαπο τππταπιοποπι ππαιπ. Ε.τίι πω,

οποπ ποιο οτοπιπιπε , α!ιοπαπππ!πτπ πο Π:

πτπιπτποτο απ: τπτποτο νιποατπτ , ιο πατποπ

τπιποτ ατοπο οα πτεοιπτπτιο οίι:,οπτο τιιἶπιπ πο

πιπο οπαιπ ιππιεπατιοποιπ πιοτοατιιτ. €οποι

τπιπ ίια!ιοποτπτ ιπιιτπιιταε , ποπ αι οπιποιπο

πιο πιο νιποτπτ παπί-ει ιΙΙιπε τοποιοππι.

(ζπαππο ο ιιι οοτοτιείο οοπο οαοοατ , πιο οι:

Βοπιιτιι ποιοι 86 οι: πομπο πτ:τοοπω ι:ονοπ

ππε ποπιπε π. Πο!οο , παταει· , οπια ιιιε πο

!οππι α πο το πιο πο ποοιε ππει οοποποτοππι

οοοαίιο παμπ. Ποιο οπἱπι , πι: ποιο , ππ απ

πππιπ Γο οοιιΕοι·τοτ ιποπαιτοτιπιπ απιποπιππο ν

πιο, 86 ππτππι ίιιπο νιποτπτ 3 ιιτοπο ιπιπιππι

ι!ιιπε τπιπ ποοοιιιτατι , τπτπ οπιπιοπι ποπ

οοπίο!οτο. ιπιι:ατ οοοο !ιο·οτπε , πτ ναΒατι οπο

αποπο ι!!πο , ιπιι:αοι!ιΓοπο !ιπέτιιατο οοπαππτ,

πτ νιποατπτ α!ιοποπ πιο!ιπιπιτοταππο αποπ
οπο, πιο ποπ ιπ ποτποιιπε οπο τοππιίιαπι. Οο- ο

ίοοτο , πατοτ , ωττωοοιω αποτιαε ιιιιιιτπ ,

δε οποπι οοπιιποππανιπιπε τιοι , ποπ τιιιιιι·α

οι: οοτπο απ: ποιπιοι!ιο οκο!ππαε τπο. ει οπιπ

ιπ πιο πω πιιπ!ιοοτ , ιονοτιπε οοττιπο , :κοπο

οτιαιπ οοιπτπα , ο πιαοοπ. Ροττο οπιπι οτππια

οπαπι αοιι‹:ι ο!ιοοτ. Οοπιπιοππαττιπε ι!!ππι

πιοι οπιαπι ατοπο οτιατπ. @ποπ ο α!ιτοτ Ίπαιτι

οππιιππε αποτο ιπ!πιτπαε , ποτοπιπε ιπ , ο ποπ

Ροπτοτ , πατιοτιτοτ τατιιοπ. νο!Ιοτπ οπιτπ πο

τπι στα οο!οοποπτιπτπ οπαπτπιπ εαπ πο

τω. να!ο , παπα, ο; ιοποιοο ιιπποιεο πποεο.

πιτ

ο οι

 



πι;
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“ :σαι ιι:
οι.

ιι π ο στι-ε ι?σ-··οαιιτιιτιτοι-ισι.το?ιισιτι οσι

 

πιο ι τ τ ο ο Α (ι :ο _ἑΪΪ¦ιι"ὶ

ασ $οιιαίτιαπστπ.
...σέ α.

?12[τοιτοπι 1ττισττιωιι τοπ··υτήτω αυι]Μπ

έ:: ·υιστ:α!α ό· Μπιτ Μιρούσ.τ Μποστ.

Κατα· Αιπιιτοίισε Βάια: Οαπιαισσιοπ

ο σε Ετοττιι μια , οτο. νοποταιιιιι ίταττι

ποι'ττο 5οιιαίιιτιπο , ίαιστοιπ ισ Ποττιισο';·οο
ίιισ&κοατιταοιεασοσστπ. Ω. ο Τ Ϊ ›

(ισοιιιαιπ οκ σοοιτο ποστι ο·ιιιοιιαστιτι

Βιττιστ οτταστοε οστατ σποτ οοτσιπιιίαε ονοε ι

τονοοατο στ! ετοοοιπ , ιιοΙοστοι ιιτ ισοτοσιαιι

τσι· ιιαοοΙΙο νιτΒατ ΡαΡτοταιιε ιιιιοοιιοτο. Ρτα- Β

τοτπιτατοπι ιταοσο τσαιιι οταισιιο, οιοσο ίσο

τιτσιο αιτιοτιε ισιιισοιτπσο , στ τσοτιιισατπ ο

νοιπ ίοτιατοτ,οαττιοσο οσίιοσιτο πιαποιροτ, πο

τιιιίοτιατ ίσα , οσοσ σο: , τοποσ οοτοταε.

ιιτατοτ Βαισοτισε οιιτπ οοσνοτίσε ποίιτιτπο

παίτοτιι , οσι σισ Ροτσιτιε τσοτιιισε νιιτιτ , 86

:ποσο ροιι ισΠιοποτπ ποστατπ 8ο ιπιιιισιτιο

τ ποιπ ιισο ατοσο ιιισο ιιιιιατ ιπίτ2πιο οοσι τσα

ιο ιιΒοτο 8ο ισ ίσατσ ιιοτπιοιοιπ ναοατστ ,

οοοτοοπσσε οίι,8οοοσιιοιοπσσε ισ νισοσια ,

πο 8ο ίαιστοτπ ίσ:ιπι σπα τιτοσατ , σωστο

πισω σοτοσοτ , ισ οτσιπιε τοτισε αο τοΙιειο

-· πιο ιπιστιαιπ. Εστσ ιταοσο ίαοιοε οαριι, 8ο

τιττιοτι οσίιοσιατ ττεισοε , οι· ίοτναπσσιιι ασ

ποσοι νοιστιτατιε ατιιιττισττι , στ οοτοτιο τα..

τοτι στ, πο ιισσοειπτ οκ ιτπΡσπιτατο ποοσιτιιο

ιιοοπτισε ποτροττατο ίοοιοτα. Τοττοπσι πατσ

οσο ίσπτ τορτοιιι , πο ροοοατο στατίστσαπτ ,

ίαισιιτιτοτοσο πιιιιτοτσιπ ίαιστι τιτοίοιοιτστ

οι: Ριτσα ριισοοτσττι. Ιτα οπιιπ οτιτ στιιιε πιασ

ίσοτσσο ιιοιιτα , ο Ροτ οατπ ποπ ίοΙνιτστ Δια

σπιτια οοπίστα. Ε:: ποίιτα ιοιτστ ιοπιτατο,

οσι τιτοΕοοτο ποοιιοσστ, ποοοιίατιο οκ ίονο

τιτατο Ρτοίιοιοπτ. Αρροσοπσα ίσια στο τποτ

ισοτσπι οσαιιτατο τοπιοσια. Πσσο δ: δτιπιατι

τατισε ιιιο ποσοι νσιποτιιισέ ιπίσσιίίο οιοσττι

8ο νιπσπι Ροτιιιιιοτστ , στ 8ο Ιοιιιτοτ 8ο αισιο

το τιεοσσσπι ποιιιε ιπ ασιτπατσπι οστα :σπιτιο

ποτοτ. Ησπο ιταοσο ποοσατπ ιιοτσιποσι οι: μια

ιιοπο ποίιττι οοατττιιιιε , ιιτ σιιτι , ποοσο απτο

τοΙαιταΒιο , οσαπι ίσοτιε σοσσο ποίιτιε ιιττοτιε

ετσιποσιτσε. τω» ιτοιπ ποίι:τοε οσι τω: οστα

·οτοσιτι ίιιπτ , στ ιστοστο αο τοΙιοιοίο νιναπτ

" ιισσιοίο οστασιτ,Ριιιιιορσπι Ρτατοιρσο αο Ρο

ττσιπ. Νοιι , οιιίοοτο , ριιτοοτο ιιιοτοιιατιοπι.
ι ι.ιτοτο στοα 8ο ιι:ιοοιιο , πο Ροτοαστ. Εο8 τι

Ρτοιιο οσοτιπτ,, οατιτατο ρτατοιιισα Ρτοίοοσατ,

πιο οτποπσανοτιστ , ίονοτισε ιιιίοοσατ. Ηαπο

τατιιοσ οστα: τσοκ ρατι:οιπ τιιιι , μποτ, τσαιο

οοτπττιιττοτο. Μονοατ το , οποίο , ιοισε σο

πισε πο. Κατιοποτπ οοοο Ροίιτστσε οσνοσιοτ.

νιΒιιαπσστπ οίι: σοιιιε , σο ίοττο οι: σποτ!

- ιο ίσροτνοσιοπε σοτιπιοπτοε ιπνοπιατ 13ο -

πσε ποσοι. Ηοττειτο οιπποε οι: πιο , στ στο

ιιοοτο ισ ιιοσιε :ιο τοιιοιοίιε τιιΐτιιισε ίαταΒαπτ,

πιοτοοσοτπ ιιοπιιτπα ποσο Ποιπιπο ροτοοτι

τιιτι. 13ο οιοθτιοπο πονι αιιιιατιε ττο σο οοτοτιε

Ηιοτοιιγτιιο ίταττι ΡΙοπιστ ίοτιιιίι , ιίοσο 11011

Ο.

ι

ι-ι·'·-· · η ΑσττιιιιΕο τοοιιτσ·οοιιιτπσσιοαι:ιτ σιιιπια.Και:ιο

σε'οσιοιιιιιτπ τιοοσιισι ττιτριίίο στο ιιοτοοιιι.

Εα σιιατιο,οτιι οοπίσιτο στ, σιίτιιιοοτ ιττισιοιιι

Εισστεειιτ οπιπι ιιοτα τι: Ροιιπιοσστπ οπο.

στο ιίια«τοιιοτοστστ · Έστω τατποπ ποστατ οσο

οσατιτειε ροτοτο τσι

νοε ,·ες·-ίοτταΠε στα: πιστα ποπ οιιτρτοτίσο

ισιιτιιιι. νικ,μια. 8ο πιο οοσοιιιτοτο πιο

τσοσιιε απο ιιπτιιοτίο. Αττοτιι οιτ ποίιιτοιιιο

παιιοτιο ίαπτίτατ Ματια: ιιτ (ιττισιιισσ στα Η

οαιζιαπσατιαε. οι ο - (ι - ·

ο ι

 

Ν:

τ. ο ι ο τ ο ιι. .τι ι

ι ι

ασ $οιιαΡτιαπστπ. ι
ιο·ι

"(72 υπιι.οβό2 έωρώιαωβύ!ε·υτι ,ισιιστάσ
:τι τπσΜέ.τ/δοπω συ!!τιστνΜ.σ Π ι .τ

ΜιιτοΕσε εσιιιιιιω ματι , ίαιστοτιι.

Α ι..ιττοταε ιιοοορι Ρτοιιιπιιοσιιτ το , τισ

ιο&ιοπιε ριοπαε , οσιιισοτοίροπίσπι σωσει

ίτσιι,αοοπτιιισε οοουΡιτιοσιιιστωοσ. (ισοτιι.

νιε ισσο ποπ τσιιιιιιισ ιιοτσιε @οσισ-οσα Έτσι

ττιτποο ίοτισο , τιιιι οσοοσο οοιιιιτισσια στο '

ποπ αιτιιιισο. Βο οαιοσιο αισιοισιισοονοσισ

ίιιοτασσσττι οι πιιιιι. Αιιοιτισοτο[ροτοοττσιο,

86 ίοττο ισ μπι ίοοιιΤοιπσι ,-πιίιοιιΡτιτιιίοπτ

τατιοσαιιιΙια ιτπροσιιποστα, 'Ετ-οσοσιατπ1ιιιιιιι

οοειτατιοσοε ποίιταε ιατσ τιατο-ίαδιατ ιιονι-,

τατιο οστ οαε οπιιίοτιπιστ τοσσοπ_σαι°ιιισο

πιτ οιτ Ραττο. 8σστ Ριστα οσισοττι οσοσ ισ στο.

ίσασοτοιιτ , ίοσ ισ ιιτιτπιτ νιτοτστπ ιονιτιιτ δ;

ιποοπίι::ιιιτια οσιιισε τσασσατο σοέοτισπι στ;

Ρτιτσοτατπ. (Κατα οοτειτσ τποιισε. ]ιιναιιιτ Ώ

ίΡοτο , Βοστ οοπατσε σωσω , νοτιίοσο ασο

ιιτ ίσοτιιιοστσ ίσοτσιπ. Νοεοτιστσ ιτπΡοποπ

ποτισιτ: οοιιοοικ ιπισπδιστπ_ τσιιιι σιιο οσισ

οοτοτιέ ισ το τοίοττο ιστοπσο , τοοσο ποοιε

ίσιιίι:ιτσοτο , ο οιιτισοτο ισ Ροτοτο αΡωσ

οο ίστπσιο. (:οτπτσοπσο τιοι , ματ, τποιΡ

ίσττι , οσαστα ροΙίστπ ιστοπτιοιιο. 5οιο ιματι
σ το ίοιπροτ ατίοδισ ρτοίοοστσε οτ πιο ποπ πιο

τοιιτοιπ , οσιιπτοοσο πσπο ιισσιο ιιιιτισιο

ίσιο τσο. 8οσ Ροτο Ροτιδοτσιτισπι 86τιοτ ατι

τιοσα ιιοΠ:τι ατσοτιε ιστα , 8ο οισοτοε νοποιια
ι ιιιιιστσ Ραττιιτπ ποιιτοτστσ , οσοτσττι οι πιο

τισ οπιπο οσοσ νινο ; πο σοτοιιιιοσαεισο,

ίοσ πιιίοτοατιτ τποι οσιιίοσο οτανο οσοοιττι

πιοι· τιστσοτιε τπστιιιοσε ατοσο ιισσιοτιο οσο
νοε : οσοσιτσσο οτιτ , τσι ρατοτ , τι οαττοισ

οστατστπ σοιιτιιτσττι αίίσιπίοτιο τω. 5οιο ιτι

σι&ατιι ποιιιε ποοοίίιτατοτσ τοσσοπσ:ιτ.τιτο οπι

σιιισε τατιοσιε. Ισ οιιαπτσισ οι οτεινο ,οσασο ·

Ε τσιπ τποιοιι:σιιι)σσιιιιε πιο οιτροτε τατιοτιιε ιο

ποτατ. νισο οσισ σο το ροταπι , οσισ νοιιτπ ι

σιτοιίιιοποιπ οσισ τστο,ίοιο τσι ιιπιτπι οοΙ

ιιτσσιποσι ποπ -τποσο ασ ιιισσ, νοτσιπ ασ τσα

ιοτα Ιοιιοο ωστοσο. Νονι οιιαστο οοπίιιιο

νιοοε , οσαπτιίοιιο ποτνιε, οσοι ιιιιοσισ πισι

τσιε οιτοοσι. Νοπιο το :ισ οιππια αρτιοτ , οκ

ροσιτιοτ , ιονιοτ. εστπ οσισ ιτατσοτιε ρτο

Βέτο τορστατοιιοίίσιπιιο. νοισιιίο ίοτπιο ίο

οιιίο οίτ. (ῖσριτ ροστιίοιτ νοτιε ποστιε οοπ

ι

οτιιιατιοποε τπιττοτο ασ Ο
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Με δοτοτοο·έ οοΓοτνοιιτΞ.€ο τοοοοοε ΗΜ οοοο:;Α...τοΙΜοβ ζήγοτοἶνοἱἱοτ. Ηἰοτοογοιιιτοτοοο

οπο Σ, @οδο ἰρίο ὰοἱἱτἰοτἱοοι τοοτο ο ιοοοο

Ρωπῇβοἰ ΡοΙοτο οοοτοἱ. νο1τω ομξτἰ τω»

τοτοε ίἱε :Η ΓοἱΙΞοοτ οοοο (οτοροτ οοοίοο(το

Ροττιτοοι ἔειοοτο_ 0121Γύε , ο τοοτΙο οοοτοτ οτο

οοίοτνέιτο νοΙἱοτ. @Η ἱοἱτοι· ο Νεο τοοτο

οοτοτοοτΙο , @το ταοτει , τοοτο οοοίοΙειττοοο

Ρτἱνοοὶτοοτ , οτο; δοθ.ιοτ οοἰ ἰοἀοοἰ οστο

τοτ οι τοοοαίἰοτὶοτο ροΠῖοτ οοίοτνοοτἰο: νί

τὶ ο Με. ἴοοτἱτ τιμά τ:οτοτοε Ιοοἱτἰτοι ΐοττοβ

Πε οετοοίοτἰο 3 ορο τοττο Η ὶτοροττοτο δυο το

οιοτοοοοτιιτ. Νοιο ἰτο τοΓροοοοοΞε Αποπο

ο

ο
ν ο

@ο οτο ο Νωοοωι οΙττο οοοοοοτἱε 2 Εποτο, δ

τροπο το',:νἱτοε Ποτε τοοε,ἰο8οοοἰτατοοπ το οτο,

οοοί,τοιοττοτο , τοττΕτιιτΠοοτο οοττὶρο. Νοο

- ὸοοτἰτ οοοίὶΙὶοτο , ο νοΙιιοτειε τοο ο8τοοἱει, ο

@το Ετοοοτ ο.τοοο ΓοΒοἰτἱοε. Μοτοοοτο,οοοιε

Β

ο Γοοίοτοτ , οοἱο Βοο τοο άοοοοε , οο:ιοτοοιιο -

ἰΙΙο το οΙοτοοοτοι δε ρἰοτοτο ρτοΓοοοἰτοτ. $ἰο

·ονἰΒΞΙο4ἱο·Ιοοοτο ιοὶίοτοτἰοοοοπ Ποιοἰτο, οτ

Ι'οτειοτ οτοοοε ΠοοοἰΙοΙ οίΙ`ο ἰτοοοίἱὶοἱΙο , οἱ

οἰΙ ὸΞΗἱοἰΙο ο, οοίττοειτοτοοο' σε Ιοοοοοτἱτιοι

εὶοἱοιοτ , δε οΙοτἱΒοοοτ οτοοοε Ποοτο οι Φο

.νἰοτοτἰοοἱε. ΒοοτἰΓοο οοἰο νοΙοο τ· οοἱά ο

'-οοτο τϊΕΒο τοἰ οοιοιιτὶΙΐιτοοο οοοοἱΗοτἰ οι»

τὸἱοἱοειοι ΒοοἱνοΙοοτἰετο Ροτ Βοοο φοτο. οο

,ΡΜ , με οτι:: τυπο Γειρἰοοτἱοτο δε ἰοτὶοίττὶοτο

μΞΠἱΕΕΒΜΔ οΠοοοά τοο κάτω τοοοΙοτέ , οτ Βοοο

φώτο οτοοοε Γοτἰοοτοτ,οΒοοτοοο Ποο ετοτοιε

ειτοοο α! τοιίτο.οό.οπι οι·ονοοοοτοτ. @Μοτο

.Μ οοτο· 8οοοΞο οποσ οοι·οτ, οοὶε τοΐοττο Ρο(

Ιἱτ. Αό]οτοτοοο το οΙΤο οοίττοτο οορἱο δ: το·

2ο , ο οοοἰο οοοοΠὶτοτο νἱἀοτοε ΗΠοιο τοοτο,

Υ~ οίὶοΗ-οᾶοεἱοοιο τοιιε , οι μπαι: νἰτοττι

οοοοοο οικοοϋτοττοο , οτ ἰρίο οοτἱοοΙἰε αἱ

Ροτοτ. Ηο.:ο ἱΒἰτοτ σωστο νἰε τω: , οΒίοτ:το ,

οοΙοοΐοοτ οροτο τοτο ἰο , απο Βιοέτο. @οο

ποοτΙο οι οι» ἔοοἰοο οτο ο , οοοο:ιοοοοι τοοδτοοοοοτΙοε. ΙιιτοΙΙΞεοε οοἰο Βέτο Π: οοοε. Β &ο ἰοτοοἀἰιοοε, δε Γονοτο οοἰὸοτο , τοοε;Ιοεο.. ώ

ΞθοτΠτ οοουο τοι Βοτοἰοοε οι οτοο5οοε οπο!

ΞΙοέτοοι.Ωτοδο, Τροτο , οοοΙὶδο , τοο ,· ρε.

.φοτο οοοίοΙοΒοτἱε , οοἱει τοο!τοτο ὁΙΙἱΒἱε , δ;

:ο νἰοἰΠὶτο ο οοοἰε οοίοτνοτἰ τι:: ἀἰΙὶεὶ τοἱοἰτοο

Ξοοοτοε , τοοκοοο απο οτι ατοτοατο ΓοΙοτοτο

@το οοάειτ δε τοοιροτει!οτο οοοοοο 8!οτἰοιο

οποιο οποιο. ροτἰτοοε. θε ο νΞάοτο οοίδε άο

ίἰὰοτἰοττι τοοοτο , δε ουο εΠοδτο , οοο οοἱιοο,

ουο ειτοοτο , δ; ὸοίὶἀοτἱἱ 2Π:ο οτο ·ροτίοτὶοοτ

οοοωοοἰοο Ρτο οτοτοο οοο ἀἰΙἰοὶε, οοοοοο

νοοδοτο :το οίΓροοοοόοπι ω οτοοΞο. οοπ ίοοτ

οοίϊ:τα: νοΙοοτοτἱε ο Για] νοτοἱε οοοοι Βετο ,

οσο ἀοίὶοοτἱο. νοοοτοΒἰΙὶε οπο:: τοοοε Μοί

ΡἰτοΙοτἱοε Μπότα Μειτἰ2-Νονεο οτεινττ πιο ροτ

Ο

οτιοξτοττοττι οοΙτττοιο οο2Γο , οτ Γ:οτοοε το

πάθω. ν οΙο,ροτοτ οτοοοτὶΠἱτοοοΙὶοοπ οοειττο

οοΙοοδειε Μοἰοε. ·

 

Η ο ΕΡΙ5ΤΟΕἈ Χ!.

Μ δοοειίτοιοιιτο. . · -

13ο πσ2σου ?πό Μέ στι:: απο Σκοπια. δ.

' . .

Μοτοίἱοε 5οοο!Ηοοο οπο, ίοΙτττοιοτ

ο Ι.ἰττοτειε ἴτοτοτοἰτοτὶε τοτε @Η πο·

τἰὶὰὶτ νοοοτοβἰΙἱε ττοτοτ οοΙτοτ ]οοοοοε οπο·

ίοοτΙοτο τ:ιοττττοιτ , οοὶοοε ἴοΙΙἰοἰτο .οοτοτοοο

ο” οοοἰε οοεοτἰοτο οοοά Πω οοτο 1,οτοτοο

ΞΙΙο οΙτ. Εοο οποοοτο ΓοΙΙἰοἰτοοἰοοτο,οοοοτο ·

ΡοτοτΞτ οκἰιἰοοτἰ Ρετ πιο , ἱοιροοόοτο ὶοΓτἰτοἰ,

οτ τοε οπο άοτοτο τοτιοἰοοτοτ. Ιοτοτἰιο Ξοτοο

ΙΠοτἱ0οοε οορἰοτο οοοιοτειε Ιἱοοοἰτ , δε ιιοδο.

οοοιοοο ΡτοοειτοΙΙοτοε οΙἰοἰ ροτοτοοτ.Το τιοο

τοιο , Ρειτοτ οοτἰΙΪἱτοο , ατ!τοοοοο_οίΐοδτο οοο

ὸἰΙΞοο , οο νοΙὶε ο τοτὶο11ο οοΒοοτο , οτοιοο

οοτὶοτ ίἱτ οτο ίἱτἱοε δε: Ξοτοετἰτιιε οοοίοτοοτοι:

τοο: οοεινἱε ατομο Ποοτ Γοτοτοσ. ροοοοἰο:. δοἱε

οοΞτΙ νοΗτο , οοἱτἱ το.6:οοτο, @οτ τειτἰοοἰ ω

Μετα , οἱΙοΙίοοοἀοΙἰ τοοοτο ροτοΙτ. @ο ο

Ποτ οο11[οἱο11τἱ2 (ο τοΙΗτοοοἰο οΧο11τοτοοο2

τἰτ , 11οπιοοετοι οοἰοΙοἱτ τ οοοοο Ποιά ἱάοο

δ5κοοττι , οοοτ! δε: το τοΙο οΙΙοοἰτὶ ΓοΓΡἱοοτ ,

Γοδ. οτ οκ οοοτιοαοτἱ οοτοτοοοοίοοτοιο. Νασο

ο οοἰο το τιοοττοτο ο τ;ιτΞοοτε ττοοπττο Μνε

οοτο ,οοοοοοοοτο ρειτοειτο. Νοοοο τοποοο το

ο1τοττιτο ροττοτο οτο οτοροοΠοτ. νοΙο ὶο Πρ.

τοἱοο , δε ίἰ!ἱοε οοίττοε οάτοοοο , οτ τοοοὶτὶε

τοοτοτοοοτοοτ οοίττΞε, δ: τοτοτἰτοο πιο ροΠὶτο

ίσο οοτ:οτοοειοτ οὶνἰτοτοτο_, οτοοο ΒοοοΓτο

(ο ροτ οτοοοι Ιοιοο:ιοτ, πο οιιἱά οοοτἰτοοοἰτο

οοοττο ἱΠοε σ.Ποτοτοτ. Νοοπ οοτι·ἱΒοτο άο11

οἰτἱο ἱοοτει οσο ΓοΠἰοἰτ. Εκ οοίττο οποττοβο.

τἰο Ροοτἱε -οοοἰ πι. οοο:ιε Οᾶοοτἰε.

 

Ε Ρ Ιδ Το Ι. Α ΧΊΙ)·ο μ
:το 5οΒοΗ:οιοοτιο Ι 'ο ί ν

Ότ/ἔιοἰατ/ἐ:£ε οπεωὶτἰ.›· [τωτ2ύει.τ.

Μοτούοτ 5οοειΓτί:ιοο ροττἱἔ, ίΠοτοτο,ε

Α διοτι οποιο απο ρειοοοε τὶἰοε ἱο Ειτε.

οτο οοΒ:τει , στο” οί! Γοτοπο ‹:ὶο Με) οοοοο

άοΒοε οοουο , οοοτοοττοοε Μο , Ποοἰτοτ το

τοοο, σ. Β·ειτοτοττοτο του. Π: οοοΙεἰοἰ , οοεορο

οοοτο οι: οἰε ροΡἰ8ἰίΓο τοι:οτο Βοο οοοΓοοδο

-δ-Μ

Ηττοτ:ιε , οοΒοτἱοτο ίοοτο οοτοτοοοοειτοτο τἰ- Ε ο.Ηοτοτο , οτ Με :οποσ τΙοοοο ίσΙνοτο ἰοοΙ

το. δοἱεοιο οειοΙΞιτο οοιο ΠΠ οοτο τοοιιοίτοτΞο

το (1οοτοοτο οίἱ: οοτοιοἰίὶίἰο τω: ὸΙΙἰ8οοτΞεο

τΠΓοοτΙοοδοτο δε ὸοοἰτο Βοο τοτοοιοιοτΙαοι.

Νοε οοειοτοιο ἰοτοτΙοοοτο ροτοἰτ ἱοτοΙΗΒοο
το οοίϊ:τιο,δ οονἱΙΙοτἰ τοοΙὶοτοε το” οτοἰττοτἰ

ίοτοοε: οτοοτοοοο τοιοοοτ τοε , στο ροτ

τ::τιε Ιὡοτἰοοε Μοτο , οἀοἰοοοίοοο οοΕοττο

οοτιοτοτο οοτοε_ὁἐ!ἰοοοτἱοτο , οτ Βοἱοτοτ. δο

Ιοτει δ: τοοτττττο ΩΠοε οοΗ:τοε , οάτοοοοοε οτ

|

ροτοε , οτοοἰ τοττο ·τειτἰοοο οτστ[οε οΒοΗτο.

Εμ οοἰτἰ ο το ροτοορΕΡΐοοπ τοΓοοοοἱἴ, οτ το- ·

Ποτ:: οσο οοοο οετο&ο ρορἰοἰίΐοε ροτίοΙνοτο

το τοΙτοοοιο. (?οοττο. ΠΠ οοοειτο , δ: απο

Ρτ2Γοοτἰὶ4πΞἱΡοτο -ΓοΙοτἰοοοτο ·0Ροττοτο. Επο

οοτοοτ οτ .αΙἰοοὶ‹ὶ το! το (οττοοκοι , Βοτα

τετοιο: οι: ΐοσίε-ΐοοοοοο άοοΙτο ; οοοο ΐοο-ὶο τ

Ποοοτοτ με οοοοίΙοτΞο , τοοττειοΓοοο οοουο

απο , ο: Βάο1τουτ που δοΙΞε , οοοΓοοοτοοο‹!

ε·

ο

 



σε ΑΜοσοετι τ:ΑΜΑισστεΝειε στι:

ισιισσι στ: στο” οιτ. 5ιοσιτιοιιι ιτσ το ιισ-:Α οπο. Ιο,σστσε ΠτιΠοοτ , τστΠε , ιιιιρι·στιοτιε ,

'Ποτ τοε , στ ΠΠ οοτιίισστοτ τιτοΠτοστστ. Οσ

στο: ΠΠ ΠΕΠ τιοσοτι , στ: τοσα οοττο τισσιο

το σστσττισστ, δέ Ροοσιιισσι τιτ:οτοτοσ. Ισ σοσ

τ:τσσι τισττοσι ποιο Π: Γοστοστισ σοίττσ στο

ροσΠοτ. δι τστιοσσιιιΙιτοτ ροπσΙσστ οτοτσι

τσο ί:τσττοε σοπτι , τιιοτοτιτστ οιισσόιτι ; Πσ

τσισσε,οοστστστι. ΡτοιοσιιιΙιε ιΠοτσσι νιτιοτστ

σποττιο , σοοτιο τ:ιτσοσ τσσ ισιρτοιισιιτισ. Το

οτο 86 σιοτιοο σποοισ οσο οΠΠοο τιοΒιτο τσο

ο σττιιΡωσ. (1σοτιιΠ Ποττο ρτοτΠιε ροτιοτ νι
τιοτστ στη ισα τστιο, σσσοοσο τιστστο ΓοΙσ-- '

:ιο τσσ ιστοοτσ οπ ιιιοιιοσστισ ισόιοιο τσο ,

σοι σΠοσιτι ιιισσοτιε Ιοοο οι: Με Πτσόιισιιε

οποττο το οοτινοτιιτ, οποσ Ποοιπο σσσο τιτα

τοτιτο σπιτσισστ. ΠοΙοιιισε, ίπποι· οστιίΠτσο,

σιισσε ισ το σΠοσιτι ιστοοτστ τιιΙοξΠοσιε οσσσι

νοΠοτσσε ισνοσιτι. ΜιΠπισε ρτιπιο Πτσττοπι

· ΠσιρΠοοπι 86ίοτιοιιι εποε το οοσιονοτιτισπι ,

. Πισιτιιισε τστσοιι σοπτιε , ιιοοσο ΠιΓοιΡοτο ιι

ιστσ οσισισο νοΙσιπι. νοσιτ Ροποσ Ι)ιοσγ

Πσε , 86 Πο νικ ιιοΠιιτιο ΓσΠ:ο τσττι οσοπσε στ.

Ωσιτι σα: οΠτ , τιποτε Πι:στΠιο πιοτσιπισε τιο

το: Βοσοτστ Ποτ: πιστσ:ο ΠΠ οιποτνσστια 86

στιτιοσιΠισισ: οστιτστἰ ιιοπτσετ ει οστιιε στ! το

νοσιτοτ'σοποτ, ΓσΠ:ιριοπτισττι οτστο 86 Πισοτι

τοτ στοιττστι οποτιισε. ΠπρΙιοοτ σιτιιισπι το

ισ ιισισΠιιοτΠ τορτοιιοσΠιιιιοττι ισνοιιιτι. τι

οοτ ποο ΡοΠ:τοπισπι οιτοσΠιτο οΙοιιιισσε σοι'

:οι σ το @Με οοσστσε Πτ. Ατιτισστστ σπιτι

οσοτιτιιο οτστ:ιστσε , 86 στι Με οσι σιισισιο

οιισοτσστ. Ροοοστιε τιιοιε ισιτιστο. νοΙο ισ

Βοσιισο. Ε:: σοίιτο τσοιισποτιο Ποστιε-ισο

τιι ιτιιτισε Νονοτπστιε.

 
τοο-σ..

ΕΡΙΣΤΟΕΑ Χ111.

στι δοιισπισσστσ.

,φωτο ή: .ωκέτω·ήφοτ οΜΜΕτ τώτωτι:τυπα.

σκεψου· σ'α[ωτττιστ ω-σετε.τ.

Κστοτ ΑπιστοΠσε Γσσότσ: έστσσιτισΙοτι- Β

` Πε Ετοιιιι σποτ , νοσοτσιιιΙι Π:σττι σοΡττο

δοιισπισσο , ΠιΙστοιιι ισ Ποσιισο , 86 μποτ

στοσο ιστοοοττιπιστ τιιΙοέτιοσιε σποέτσσι.

Τσ ίοΙσε τοτοιο Γσροτοε , οσι σοῦ: οιιιτσττι

, ίτσττιε στιισστιΠισιι σώσε τσοοε οστσΐοσο το

Πιστιοτο απο ροπιπι. Νοοσο οσιπι ιισιιοο ισ

οσο ΠΒοστισε ιοοστιτποσο ισι σοοσιοιοσιιι ,_

86 σοσο ΠιιοΠσε οοσΠΠσσι , Ποττισίοσο στο:

πισω οιοιοτσπι, οσιοσο πιο οστισε Γονοστ ,

τσσιοτιοσο σποδι:σ τ:οσιτιιοέτστστ οσιισι τσ.

ΤΜ ιτσοσο Πττοτιε , οσεσιτιο ·νοτιιιε σοσ τισ

ιτιιιιοοιΙΙσε Πτσέτσιτι 86 ι:οτπιο οπισισο σοι

ισΡί-σισ οτοΠσοσι σοπτστιι , τοοοιιιισσι,, εισι

,οοστιιιιιι , οοτιιτιοσοιιτιστιι , 86 ισ τιστιοσκ

Πισότιτστιε οΗιοιοσι τορστστιτιστιιισΓοορι , οτι

ιιοτιπιττιστσ τοττισοπειτο , οσσι 86 ΙτσΙισ τοτσ,

οσστιτστ ιιοΠιε , οι: οσοι: ισ τσσιτιισσ ποιοΙσ-_ .

τιοσο σποτίτσ σιοσσποι·ισ τοπικ οσιτιισ σοπτσε

τοΠοιοσιε οποστιι , ττιστσοσο ιιοσιισστσ ισο

Ρισ οι , στ ισσιοτ οοττο οπο σοσ ροπιτ. @μιά

ιστοτ στα: σπιτι οοο Πσοιστσ : οσο πιο νοτ

τσττι ιοσοτο. ΜοΠιε οσἰτιοσι ισιττσ ονστιοοΙἰι

ΠιοτστιίΠτσσε νοτ:οε σισιτσ οΡτ , [οτι οροτστιι

πω. Βοοσστισε το τοτσ ιστοστιοσο σσιτσι

Ι)οπιισσε σιοΠιε , στ σιιττστ οσοτστιοε ισ σιοΠ

Γοσι ί-σστιι, σοοσο οποσΓσε ίοοιοτιιισε σοπτιε
σνοττστ σ σώσε ιισοιοιιι Πισιιι, τω ΓοΠοιτσόι

πιε σοπτστ πιποτστιοσο οοτιιτιιοτσε , ιΠστσι-.

σοτ νσιτσσι Πισω Ποιοι· ποε , 86 ισποτοστστι

τιοίττι., Η ΓοΙσσι πιιιιι Ισροτοπο ποσοι το'

ποο τ το σοοτο οπισι ίιστΠο οσστιτσσι πιο πω,

σστο_ οΠοτιστστ ιστοσάο. Ατοσο στισσπι ιΠο

οοτ σοίττσττι Ισοιε πιο ποιο οοσιτιιοστ , το

οοτσσοσο Πτ τοπιτιοτ ιιοπτιε ροοιιιιιιε νοτιισττι

οισε, σοοσο σΓοσστιι σ νισ Πισ. τοέτσ ποε

σιιοττστο , :τστ ειονιοε σοι ρστἰστστ. 5ροτσπιιιε

ο σΙἰοσι‹ι ιτσδτσε Ισιιοτοσι σοπτιιτσ,σττσσισσπι

Ο

οσο τιστιτστσσι , οσοτιοσε ισ Ποσπι , στ πο

οο ίσιο ροσοιοπιιιε , οσι στιιστοτ το ισ οροι·..

τσσιτστιιισε , ισ ττισιιΙστιοσο, ρσσροτστσοσο

ισοτσσε , ισοιττισε σσοοτσσι πιει σοπτσε, 86 οι;

Γσοτσπι πιιίοτοτστ , ροτοτιίοσο οι οκ Ισσιτιι- Π

οσε στο (σΠ:ιτστο ΠΠοε Αστσιι:ο ,έξ στι”.

τ:οττισ οοσιτισσότιοσιε ΠιΙσοτιε ετστισ οτιιοΙ..

Πτο , στοσο σνοτιοε τ:οτινοττοτο ω ιο. 5ο‹ι

οστσ τστίσε σιιτιο :ιτιιστοτισιιι Πιοτστο @στο

τστσ , ιστιο τσιιιι τοστΠ ισΠτιισε 86 οιΠ.ι.τ.

τιστστι οοσΓΡιοιο , ροσο Πιοε ιΠσ τσο τιοΠοιτ,

οσο: Ιστιοτ στ! τοπισσε σττποττιτ. Όοιισοτσστ

οοττο σοΠτι οτοπιιτσ: , οσοε ιονοο σοσ ίοοσε

οσσσι οσΙΙιτισ ονσ στοσο,ρσΠοε ισοε , νιοοε

@στο τιιιο&ιοσιε , 86 οοσιροττστο ο11οτει

σοπτσ , οσιρρο το σα: σ πιο ισ τιοΠοιιε Πτι

τισ Πιστ , στ οποσ: σιισε ίσιωσε πιοοσπι ,

86 πο σιοο φωσ νινοτοστ, σιιιιιοσο σνο

ισστστο σοΓττσ οσστιι 86 ισπσττι 86 Πισδτσπι

στ: τστιοσσιοιΙοσι οπο 86 τ τσιπο 86 Ποιο σοσ

σπισιοσστ τιιΠ:τορστο. Ετ οοοο στο οσιοτο Πω,

ΓοΙιτστισ, οσσιιιιΠιε 86 νοτιιο 86 Πττοτιε οστι

οιΠστο πστιοο Γοτιιροτ , τισττστιστιτ σσιτσοε

τστοιτιοε , 86 ιισσιιΠτστιε ρτοί:οποτοε το”

ιοσσσ ἴριτσστ , :ποσο ρστ:ιε ιιοπτσ·: ιιοπιισοε

στινοτιστσ ποε οοσιιιτστο οΙστιι σοσ πιοτσσστ,

τστ οοτ σσΠ:τιτισττι σοπτσιτι , ρσστιοτο Πσδι:σε Ε, ΒοΙΙσοτιο ρστστο , στ πο Βοτιιιισο Πιο ρτοτΠιε

οτσσοε οοττΠε σιοι οσιιέτσΓοσο οο8ιτστιοσοε

ισπιτσι , στ 86 σιιίοσε τοοσσι νοτια , τσσπι

οσο οοσΠΠσσι, οσοτι ,στ τιοιοοο , ΡΙστιπιι οι.

οιοι, οισΠ:ο οποιο οΠοισσι , 86 το ιτοτιι σΠσε

σο8Πεοστοιιι το τοιοτισοστισπι Ρτονοοοτσ.

Ασοιτ πιο Πορισε , σποτ , ΓσΓοορτι οσοτιε

εΠΠΒοστιοτ στιτσοτσ οοσΠιιοτστιο , τισσι οσι,

οσοτι ,οσο τοτιιροτο , οσσστσ ισ τοτσσι οισ

σισττι, ιιοττιισσπιοσο ροσστισ ίσοιοτιστ-οο

ο

οτστιιοστι‹ιο οοοιτστο οο,οστιιιιτ , σο τστιιιτ σ

τσστιτστιισιε Ιστισε ιισΠσΙοτ,86 τονιτποστιτ στ

τιτ2 σονοΠσ Ρισιιτστισ. Η :στο σπιτι ισιΡτι

σιιε νιτιοο , σο τιοτστ τιοττσ&ιοσι Ιοοσε. νο

τστσ στο πιο τστΓσε οιτοτσοιστ οοοιτστιο. ΕΠ

Ιοοσε ιΙΙο τοΠοιοσιε σοπτστ οσρστ στοσο ρτιτι

οιιιισσι , σοοσο Πσο σιτιοσο τιοπτο τιοτιοοο

το τιοΓοττσε σοοοΙιε , σιιτ τιοΓοιστττε οτιτ. Ετ

Ποοτ μαπα ισιττσ νσΙοστο οτονοτοισττι Γο

Ισιιι

Ι
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ποοπο οιππιιιο οοπΓοπτιι -Γιιπτ τωιιωι , οιιι

ποπ ί:οτοπίιιι οοιιιιιιε παπα πιοιιιτειπτιιτι

τ:ιτποπ ,ιιτ άπο , Βιι:ιτ πιο οοιοοτιτιιε , ιιτ Π:

ποποοίοτοπτιπε. ιιοτπιο ιιιοιισιιτ Πιο οοΒι

τιιτιο , τιιιιιιπ οοπίοπίιιε ειροι·οοειτ Ριιιτιτπο

τιιιπ τοΙιο_ιοιιιε ποίιτ:ο , ιιοπιἱποε τιιιπ Ρτιι:Ιιι

τοι τιιπι Γιιοιιιτοε , οιιι πω· ιιετιιτοπι 8ιτναιοτιι

τιιποιπ ροΠιπτ ιιιοοτοε ροττοττο νιτιιτ οι·οτπι

πιο:: , ΗΜ Μπιτ Γιιοίὶιτιιοτο , ιιτ τοτπι αυτ:

οιιιιτοτπι .ιιιιιιιιοτ πι οκιττιιπτ ιιιοπΓοε , οιιιΒιιε

ίιιοοοιι:ιπτ επι, τιοτιοο ιιιοποι 86 τιιιιοτι πιο

οτοιπιτεο οοΠοοοπτιιτ. Ριοτ ο:: οο, ιιτ 8: οιο

πιιιε πω Βοποε ιιιιοοιιτ δε ριιοιτιοοε Μοιρά

°τοτοε , τιιιι ιιινιπιε πιο οιιιοιιε ιιτίοτνιιιπτ ιτι
8ιτοτ, δε @οι ιΒι οοτπτποτιιτι ειιἰοιιππτιιιι τιπο

πω, ΓοΙιτττιειτ πω: μια ροτοορτο, τποΙιοτοε

ποίιτποιιιιιπ ον:ιιι:ιπτ , οιπποίοιιο οσοι Μπιτ

ΡαττιοιΡοε οτιιπτ, ιιιιιπ τπεττι τιιιιίττιπτ , ιιιιπι

τοΙιΒιοΓο νινοτο ειιιιιοΓοιιπτ,ρπάοοιτοπο ρώτ

·τποτιιιτπ ποπ Ριοτ:ιτι τοΙι€ιοπιτ1ιιο Βιιτιοτο.

δα! πιοο οτοιιιιιιιε οοιι:ιτιοπιε 8τειτιο πιω τ

ιιτ οιτοιοτιιτοτπ ιπτιο Γοπτοπτιειτπ τιιιιπι-.

Εκ Κεινοππτι τωρα :κι το τιιιρΙιοοε ιικο

τω', τιι.ιιοιιε Ρειοτιειπιιιπ ποε ιι·ο Ιιεπιτιοτιοαπι.

Ειιτιοτπ , πι ΒιΙΙσι· , τιιο Ατιιπιπιιτπ νοιιιτιιιιε

ιτοι· όοίτιπειτιιιπ 'Ροτιι&ιιτι. ΠΙιο νοιαιτι ΒοΙΙιε

τοτιιιπ Ριοοπι1πι πἔτιιτπ , δ: οιππιπ ι8πι τοτ

τοοιιο νιιίτ:ιτι ιιι›ι οοιπροτιπιιιε , πιιιτ:ιτο οστι

πιο δενιιιιειπιιιπ Ρι·ιιιιο , ιπιιο Ι.οπτειπιιιπ

ΒΕ (:τοΓοπιιτπ νοπιπιιιε , ππτιο ιπτιο Βτιτοπο

Μπι. ΡΙιιοπιτ ιπτιο το Ροτυτπ-[.ινιι ροτ8οτο ,

ιιτ τω ΦΙειτινιτο.τοπι Ι)οιπιιιι οοιοοτειτοπιιιτ.

Νοοάιιπι Βιιιιιιιιπ ιπτοιοτιιιτι οΒοτιιιππε , οιιτπ

Ρομπ” οπιπιε ιιι- ιιττπιε οτιιτ , οιοότοπιιο

ιπο.κιπιιιοιιπιιπιπτιιι Βιιποτπο.τοτο πιο , :ι οπο

Βιοττιπιιιε ιιιππειπιιιιπιο ίιιπιτπ:ιοιιο οιιτπ ετοι

το τιοοορτι , ιιιιτιιιιιιιπι ιιοιπιπιιτπ ίιιιτπι :ιτι

νοοειτιιιιτ. Επι τοε ποε πειιιοιε τιιοοιιε ιπττιι ιππ

'τοε τοπιιιτ , ιιτ τιιτο ΜΜΜ ροΠοιπιι5 , 86

ετιειτοτΑιιυΜ τω. ιιτ.

Μπι πιο ) οπ:ιιπ ροΠιπιο Τοοιοτ:ιτο τωιιιιτι , Α τ

9.90
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` οτι $οοιιίι·ιιιπιιπιτ

'ιι/Ζ π0ωἰπς/ὶπι/ἰιωΜιιιω ππιἔξβπιι2ιαΜ ται/πετ.

Μοτοίιιιε δοι:ι:ιίιι:ιπο παπι > Πιιιιτοπι.

Ετποτιτππι (οποτπ τιιτίιτε τπιιιτιιτο πο

οο ο οι , δ£ ποθ: οιιιι&τι ιιινοτιτ:τ οοτττιπιιπιιι

:Μπιτ ιτοι·ιιιιι Τιιπιοι·ο. Ειιι€ιτιιτ τι πιο ,. ιιτ τοι

ποίι:τει: φωτ , ιιττπιπππι οινιτατιε πιτιοιιι:2:τ

τιττπ ειιιοτιιπ. Ρτοιιιοοπτ Ριιιτιτπα 86 οπο: οτπιτ

τοτο ι:οπΠΙιι ποπ-οπο: ι ιιιτοτιττι ιιιίτοπτιιπι

τοποπτ. Νοιπο οοοιιττιτ ιι τιοτ , επι Με πιπ

Β πι1ειπιππ8πιπ, πικαπ το. τικιιιο ρειιιοιε εκοι

Ρο οιιιιι τετοιο πτ οριιε. Ρτοιτιιπο οπτπ τιιτποτ

ο οιιιίιοτ τπιιιτιιτοιπ πιιιπιιτπ τιοπιιιιπ ποίιτ:ιπι-_

οπο: Βοοιι πι, Ροτ:ιτο ιπετοιιι; οίι: ιιιιτοπι πω

ιιοττοιιτπ ποίτι·ιιτπ , οπιοτιιιιιιιο ποιττοε τιινοτι
(οτιιππ , ίιοτιρΓοτιιπτοιιο ρτιιιοιροε οιιιιιιιπι

οινιτιιτιε Ηττα” οτι οοιπιπιιι:ιτιιιιπ , ζιιιιιοπε

ποπ ιο ρτοιιιοοτοπτ. Νοπ οπι·ιιοτιιπτ Ιιττο

τιε φωτ τα οι·:ιτ ιιπροτιιτιιτιι. νοποτιιπτ πο

πιτ οιιοτιιΙο π! οιιροποπτοε , πιπτιιιιιιπιιιιο

πο ποοιε Βιι€ιτειπτοε. Κοτιιιιτοικιτιιτ ρτα:Γοπ

τιο ποιιττει , τω οοιι:ιπτ ποιο πιο , πο ιτο ιρίἱ
ροΠιιππε. Το ιτειοπο , τιτ:ιτοτ οιιι·ιΠιιπο , νιοοε

ο ποίιτ:ιε οποοιιι οοτινοπιτ, δέ ιιΙΙοοιιι Πιπι

πιιιπι τπ:ιοιίττετιιπι , ιιτοιιο οτιιτο πο Ρατιιιτιιτ

ππτιο ποΒιε ιιιιιιτιοπι Με , πω:: ιπι:οττι ιικ

τιιττιπι. Νοπ οτ ιιιιιτιοποιιτιιιε› οπο απτο, οπτ

Βιιε νοι·οιε ω ιιοοικιιιιπ ίιτ. Ετιιιιτ πιο οτα

τιοιιιε οποια. Εκοιιιιιοιτιιτ απ· ιΠιιο πιο ποπ°

ειοοοποτιπιπε. Ι)οΙοοιε Πττοτιε ιΠοτιιιπ τπιπι

πιο οπτοιπποτατιιιπ ΓιιιιΤο , οποιο ιιιΙὶιτιιιε

Εινοπτοε ατομο ιιοποίιιιτι ποΙὶι·ιι τιοΒιε ιιιτ:ι

ιπτοτποτατει Γοτν:ιτι ρτειτοοροττιπτ. διιτπιιε ο. ώ

πιω οοπιπιοπι:ιιιτι , ποπ Γιιοτιιτι , ιιτ τιιιι νι.

νιιτπιιε ιιιτιοιιε ρτορτἰιε , ο: ιιοτπιποε πι) οι.

τἰοπο ποίιτει ιιιτοοοπιπε , ποοπο οίτ πει πο

οοορτ-ε νιιιτ:ιτιοπιε σπασω οιιοι:ιιιι. Κοι:ιτιιτιιε Β τι” αιωιτιο (ποιοι νιςιηοι·πηι εσωττΠΜ_

πιο ποοιτοΧ'νοιιοτιιε ιιττοτει: ρτ:οίοπτιιιπι

τοτιιιιι·ιιιιτ π·οίττειιιι. Ντιπιοιιο οτιοτ δ. Μετ

τιιιιιο,οιιπι νιιτιιε πρωι ποε οοπνοπτιιι πι πι.

τοτιε οτιτπιπιοιιε ο8οτοτιιι: , οιτοτιιε ιι ποοιε

^ίιιοτιιτ , ιιτ το Ροτιιπι-Εινιι ιπττει Ρταΐοτιο

τιιιπ πιο τοπιοιιε τιιιοΙΐοτ , οπιοιίτιε πι οτι

ιπιπιΒιιε τοΓοοπιιιτιιε. Α οπο. ιΙΙο οιτ:ιτιοιιο

ειρροΙΙ:ινιτ , ποοοΠιιτιοτιιιο οοπιρτιπιοπάει ιτι

ία. ο!τ ιιοτπιπιε Ρτιιιτιι Γιιροτοιει , ιπει:τιτπο οιιιπ

πιο πιειτιιτοπιιιε,τποπαιι:οτιι ιΠιιιε ποΒιιιΠιιπι

τιιιπτι οτοτίιιε ιπιτπιποιιτ. Ιτιιοιιο Ρτοιιοιίοι ι

ιπίτιτιιιτπιιε , αφτο ιιοιιιο ιτοι· τιι·τιι:›ιπιιιε.

ΡΙειοιιιτ Ποιά ίιοτιιτιοειτο πω, ιιτ ιιοι ίιπιιιε

ποτιο, 8: τοΓοτιοοτο ΡοΠιε :ιό πω. Ηοττειτο

οόπιπιιιποε πιω , ιιτ πωπω ιιοποίὶο νινοπτ.
ι τω: ιπ Ποιπιπο , 8: πιο ποοιε στα. Εκ Εο

το-Ι.ιιιιι ιιτ. οτι!. ]ιιπιιιιτιι.

κ

ω

ο

Ρετ. Σποτ. ό· Μ”. ιαιΜ. ΕΜ. Το». Π!.

Αάτποιιοοιε ποε οιονοτοε ιιοτπιπιο ποπ ιιι:ιτά

πιοτοτι , ιιτ ιτιι νιοΙοπιιιτ. Οτιιοιε ιιτ οροπί το.

ταου, τιιιοτι ιο οιε ο!τ. Απτο Βιοιιπιιιτπ ιπ το

Βιοπο πιοοτπ:ι ιιιιοιιιίΐο πιιιιτοε,ποτιπο Μακη

ιιττιΖιίΐο τιοτπιιττι ποίτι·ιιπι ι :το ιιοτπιπιοιιε πο..

ίιτιε ταπιιπι π ιιοοοΡοτιπτ , Ρτοοατιο ω ο

ποοιε Ροιωπιπ. Κοιτειοιε ιτοπι ιιτιιιοπιιποσ

Δ ποίιτοτι ιπνιοΙοτοε νοΙιπτ , ετ οπο τω! ποε πω.

τιποπτ οπιπιιι. Ροιιτοιπο ο νιιιοπιτιιτ , «πι

οιοε , ποε ρω άοίοπίιοπο ιιιτιε ποίιτι , ιι ο

ππε οτιτ , ροπτιιιοιε ιιιιιιιιιιιπι ιτπριοτοτπι·οο,

πιο , 8ο ποοπο Β.ο οιιοτιιιιιτιε πω: @οι α”.

Ε τπιττιιτιπιτ απο.

 

° ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α Χν.

το 5οοιιίτι:ιπιιτπ.

Β: ΑπτΜΜ ό· Πιέ!ομ ω·υ2:2τ.ι σιυψωπιέσο

π: οἰπἔἰπω ὶπΖΖἔκἰ:.

ΑΜοτοίιπο δοοιιίτιο.πο ριπή , ΜπτοιΠ_

Ι.ιττοτειε τυπο ιιιιι άοίιτιοτιιτπιι: , δ;

Τ
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@Πο ΓοττειΓΓο, οσοι ίιΙιιιτιιιιε τω ιιιιοιι:ιοοιιτ ΑΛ ι ι

αρτιο το , ιοοτιο οιιοτι νοΙιτιιιιε ιτε ποοιρο.

δοτιοιτ ιισοιε :ιοΒ:ιτιιιιι @ιιοτοοτι ιτιτοτ ατο

το. Ροττιιιο ΑοίοΙτιιι οπττοιο Αοτστιια ιιονιτι:ιτ

Γιο τιισοοίτοτιι νοΙΙο απο οοοΓοοτιιτι τιιοιιΓο

.ιι/τω ρτσιτιτοσ , ίιιοιΙιτοτ 8: ΡιιιΙιτιοα: ιιονι

@το οοοΓιιοοιιιοοσε·οιιροτο , οτ επιιιιτ ιιοσ.ιιιο

ῷΓιιτοτιοιτΓοιιοτιιιιἰε τ:οοΓοοτοοτιιτ. ΝοοοΓΓιιτισ

·Γτοτοτοιτιιτι πιο: Γοστοτοτοιάιριιοτιιιιιιιε,οιισά

κιτοιιοεΓοττιιο.οοτοτιτ. Πτττιοτιο οι: ιιιεοτ τοτ

ΡτεαΪιοΓ:ιοιιε.οίτ .οιιιιιε το ΡιοτιιίΠοιοτο τισ

.τιτιεττι ιιιιιιοττιιιε. Ε: οιιιτιοττι ιιοτι τιστΓο οσο

τιοοιιτιιοε , ιιτρσι"τ οσττορτιστιοτιι 8: τομ.

8ατιστιοοι οσίτττιτο απο οσο ιιἰοοοιιιτιι το·

'ΕΟΓ Γ δ Τ Ο τ. Α Χντ.

.το δοΒοίτιιιιιιιτο.

ιβτιττἔτττ τω» μα! σττίτω.τ ροτεέϊτττω οι βιο

2892242807” |ιτιόέττικ :τουἰΜτειπ τιτίτπιτττττ

,οποιοι [τ. .

ιΜιιτσίιιιε 3οι:ειΡτιτιοσ μαι , Γε.Ιιιτοτιι.

. Πιι:ι τιστιοστοΠ: οιιοιιι ετιιτο πεο

Ροτιτοιιε,το ρτστο&στοπι οσίττιιττι οι πιο πιο

ιιείτοτισ Ιιτιοιτατο οοριοτιτοτιι.Ιιοοοτοτ ιιτιοιιτ. ·

τοτο , ιΠιοιιο στοιιι οΓΓιοιο ιιιστοιο οοτοτο ιτι

ΙτιτιιιΙΤο. Νιιιιι ιιοΙισττοοε τι τιισ.ιοΙτιτοτο Ροτ

τέττιττι :ιοίτιτοτιτιτ ο Γτι:τιιττιτο κ. οιιστι τιιτιιοο Β οοιΡτι,οιιιΕρο οιιιΓοιιιροτοο_τοιιτιιιο τοιιοισοι

Νιιτοτοοιιτοιιε. Ποοτονοτοτιιοε τοπιο Λοτσ

0ιιιιιτο ιιιειτο,ροττι τοτιτιοτο οοριιιοοι:ιειττι οσο

_ιιιΒιοτ-ΓοοοΒιιιτιτ τιστιστ ποιο , ΒΕ νοτοοιιο

.έιτε , οσιιΓιιίιοτιι.Γοιιο ιισιτττιτ οοτιίιτιοτιιτιο ,

.οιιε.τοοιιιιτο τουτο τιιιιο οοιτιιιιε . οτ οιιτο ΔΙ

·Ιοοιιι ροΙΤοτιιιιε. Ριιιιιρροτιι οτΒιττιιΒιιιιιιιτ

ΡτσΓοΠιιοι οΙΤο , τιο Ροτ οι ιιιιιιΙ τιο Με τ_ιιΙο
τιοιτ:ινοτιιτιιιιε ;ιτιιιιιο. πιο ο ροτοτοοτιτοο, ο

οιιιιττι οστοιιτο., ιιτοιοιτιιτ . ίιΙΙοειΓοιο οσο

σΙι.ιάιτοιιτ. ει οοιιΓοοτει:ιοοοπι ιΠιε οοιιοοιι

ποτε , οι: τιιοιιιιτιι οιὶ , τιτοιιτι τιστττι οροτττιτο

εισοιιοιοοτιιττι ότιττιιιε , τιιιτιι οιι.τοοτιοιιε ιιο

οοΠο.τισοιτρστιοοάο "ο οπο; , στο· ιτε. Γκιο

ποτε ,Γοτιτιάοιιιτοοιιο ιο Γστιτιιιε οτιτ. ει πιο

οιιτιοε τιειτοοιιττι ττιιτιιτοιιε , τιοιττιιιε οοτιττο

οοοΓοιοοτικιισττοετο , οιιε νιτοιοιττιτιε ΜΕΒ

τιι ιιστιοτοτιτοε_, οικω νι!ιο Γοσττο ΓιιίΠο, αιτιο

τστοΓοιιο οσο τω» οιιιιιιι στοιοιε οσΒ:τι τι

τοεοτιτιιιιιΓΓο απο ίοιτοιιε. πιο ιτιιοτιο , ριτ

:οτ , ιιοο.ιιο$οτιιιιτι οοΙοο:ιτιιιιιε, οτ ατε το”,

οι: Γοτιιριιιιιττι πιο οοίττιιτο οσο τιιοοειε , ιιο

τοσ ρτιτοσ τοττοιι.ε , τιοΓοιιο οσο οιιιε οπο

τοοτιτιε τι: νοΙοιιτιιτ τηιοτιιιε. (Στοά τι οποιοι:

ιΠτιε σ.ιιοιιιιιιτιιιι ·νιιτι!Γο άορτοιιοιιτιοτιε , 86

τοι νιτιοοιτιιτ Γτιοιοοι:ιιιτο, οειε Γτειτοτοιτειε τυο.

Γο.οτο νοΙοοιιοο ιιιτιοατ , νο! οοττο , Η Η πιο

ΙοΙτιιτο νιιιοιιιτι1τ ., ιιιτοτι οσο οοορτιοιιι το· 1)

ιιιοΒοτ , τιιιτιιτοοτιο ρταΙιιτοε ο , οι Μοτο

Βιιε ροτιοιιιοττΙιοοε-οτι ρστιιτ , οτ τοοιιιτιτ τπ

τιο. Λοε το :οποιο το Γιοτι τιιιιΙοτοιτιε οι1ειΠτο

ιιοτιοίτιοε;ροτο&, τιτιοιτα Γοτιιροτ τιιτισοο οι

τιστιε τιοΒ:τι. πιο ιο Βστοιτιο. Εκ τιστι:το

τοοοειτοτισ Ποοιιιοι. ει ε.ιιτοτο , :τοσοι Γσττο

το , ιιΦΒιιιτιοοτιοε ιιισιιττττοτιο , .ρετοιιτἱΒιιΒ

οιιο τοότιοοάτιε ιιιάιοινοτιε , Γιιοιτο Μισο.

τποο οοίττει, φοιτ τονοτο ρτσιτιοιιΙοτιι τω.

οποιο 8: τοΙιοἰοοιε Μοτο τιοάοοιιε τσΠι τιο

οποιο οιιριττινε. ντιΙο ιιοοιισ ιτιτιτ. ΑΡτιιιι.

Ποτοιιιιε ιιι6τωε τα οσε Γιορο @το Γοτιοίιτ

οο8οονοιετε, οιτοοιιιΓοοιροτ οοοΓοονιι)τι.Αοι

τιιιιιινοττιτ ΡτοΓοδτσ Ρτιιτιοοτιο. πιο , στρατι

τιιττι οστοοιοοι οτι Με ιρίιιιε Πει τοσοι οττιιτιι

ιιοἰνοτΓο στιειτιιτι οιιτιοτιιτο οσοτιιιοοτο τω

τιστι τυο ετ τοίτιτοστιισ ρτιοΓοοτιο τειιτι τω.

_ [πιο οσίιιτ.-Ωιιτι οι: το ιτιτιιιιτιίτι ιο ιιιιιττιιιτο

τοοιιιοιιοι ιτιτοτιττι , ιιοποο πιο τοιιΙτιιττι Με

οστοιιιστιι οοτροτι , τιιιιιι οσιιιτοιιοιιιιιε οοο

ΓιιΙοι·οε οσιιιιιιοτιιε. Ετ Ιιοοτ ιιιιτττι οιιιοΓοσ.ιτι

_ .Γιιιι€τι οτι Γοτιτοτιτιτιιιι , σρτειιιτιο Ετ Γοτιι το

τοιΠιο φοιτ Μ.ιστοπι , το τιιτιιοτι τοττιτιε-οοιι

τιιε , οοεΙιΒοοΓοιιο Γοοο&ιιτιε , τοιοΓιιττι ρτσ

τοΙιειστιο ιιιιινοτΓιι ιτιοσττιτοσιιιε οιΡ6τωτιε.

Νοτι ττοΒιιτοιιε οσο ιιιιΓοτοτι 3 οιιιο Γιιιιιιιε

ιισιτιιιιοε . ιιιιιοΓοο ιτιοοτο τοπιο. δοτι οιιιιτιιτιι

ΡΙτιοο τιιιτοοιισ ττιστο οσοιιτιοττιοτοε οσοΓσΙ:ι

τιιτ ιοΓροότ:ι νιττιιε πιο. νοτιιτιι€οσο οτιτοοε

.οτοΙιιτιστοε ιο το τιροττει. πιο ιο Ποιοίτιο ,

φωτ οπο” , δ£ οσε ροτροτιιιε νστιε τετο

Γοοιιοτο , οιιι ροτοετιτιι ει8ιτοιιτ ,ετ τιιιΓοιιοοι

τ:οιιοιιιοΓοιοιιτε. δοοιε.

.ο

 

ΕΡΙδΤΟΙ.Α Χνιι.

:κι δοΒοίτιτιοιιιιι.

_ Βε φτυάρι» “ἔσω το· έκ .4τιτυπίτι.

Μοτσίιιιε 8οιοττΙι:ιτιοσ οπο, Γιιιιιτοτο.

Ι.ιττοττιε τοπ τιιΙοιίτιστιιε ιιοοτιτιΠιτοο

Ιοειτοιιε , οιιιιιοε ιιιιιιττιοι ιο τοτο ιΙΙτ.το ματι:

ο ιισι:ιιε τιοι ειιιιιτ:ι ιτιιι:τιτιτιει ροττιιιίΓατο τω

Με , στιιΓοιιο ροίττοτοσ . οτ οιισοιιιοι.οιίι ιο

Ρτονιτιοιτι Γιιοιιιε , οοεοτιιιτιι ιΡΓιι-ιιι τοτπιἱἐ

τιοτιιοε. -Ροιιοιε τοΓ στιτιοτοιιε . οσε οι ιιιιιοοτιε

οτι οοοιιιιοιιιιτο οΙοετιτιιτσε , τοτε οσο Πιο

οοιιιιιτιοτ , οι τουτο οιιοτο ιοΓο πιω ,

οτ οιισοιετιι οστορειτοτ οε . ριιττιτοτ αὐτή! ΗΜ

τιιιε το τιοιιοοιιοτιιιτο. δα! οιιιιι Γ:ιοοτοτο, οοἱ

νοιιοτοοιιτιιο ιΠιιιε οΒιιιτοτο ετ ιιΠιτιιιιτιιτι ιιο

ε τιο οοοστΙσ Μιιοοιιιι. Ιτιτιοοστιιιιτι οσε οτιστι Ε οιιιι.οιιιιτο ροΓΓοιιιτ Το στο _, οτ ΡτοτΙοοτιτιοι

Γιιιι&ι Βοτιοοιέλι οστοοιιίιιτιοε. Ειιτο ιτοοιιο

:το Μοτο τιιιτττιε.

Μπιτ τιιτιοι , οπο οι: Όοι οιοτοοοτιιι νιοοε ,

οιτοτειε, 8: ιο ιΠ:σ οιιοοιιο, ιοιιιισ ιο οο τιτα

Γοττιιτι οοοστισ , οιιτιοτιιτιι ντιιοτιτ ιο8οοιι τοι ·

Ιιιτοοτι σίτοιιτιο.ε. Νοε τιιιι τιοοιιιοοιιιιτιι οι

Βοτεινιοιιιε , τιοοιιο ρτσΓιοοτο ιιιιοιιιτι στοιιιοσ

ντιιιιιτοιιε , οοοσ τιιίτιοτι οσε οσιιττινοτο σοτ

τιιτοιτιο. Ετ στοιιιτοιιε,τιιίι οστιττο. ττιστοτο οο

Γττιιοι εισοτιιι νιτιοτι νοΙιιιιοε (τποο τιιιττιοιιειτιι



το -ειιτε τοτ.Α ττοιιτ.`.
ιΧτ ι αρα

Έτοττιοε , οστιοσ σπσ νοΙοιιιοε. ) Γτοιιτα εστι· Α τιιιτιοιοε . τρια σιτσιτατι στο ροπιτισοτ οσε

τσοτισοιοει απο ιαο:ι τιισττι τοποσ ιοτσατοοι

ατι οσοοα ι·στσ τιιιτστιοι ιΠοτοοι ρτονοΙοτι

τταοίσοστιοιοε ,_τοιοι ιοστατι οτοοἰτιο ίἰτιιοε.

4 @τα τισ Αιιτοοιοιπο σοοτοΙιτοοε , στστιο ,

οοο σπστίτο οοο στοοτ . Η τιιιι€οποι σιτ οο

το οοο στο. Μοιτοτο τσ ατοατ , οιιοτοττι τισ

τα" οτι τ Γστι σοοι Ποτ οι οοο οιοτσε τσ

_σοοι ιιαιοταοτιοτο , 86 ιρίσ τιινστιο Ιοοεσ

_νἰιτατἱιιπἰτιιτο, το αΙιτ:τοιτι ιιοτιατ Γρσι οι.

ιιισστστ , οστιοατιοαττι νστοτστ το τσ. Εἰ αρα

τιτο..ιοι , τιοοτιἰατο ΡαΙσΓσοοι: οτα ΡΙοε 2

ισοιοιτατσ ΡαΓσιιαΙι , τστ:ορσταοσιατ Γαοιτατιε

τ:αοΓαι, 86 τ:τστιο πο ΐασιστ ,τοοστιοσ ιρίσ οισ

το” τσοι τοαττι τταδι:ατσ σοται·τι ροτστιε. Εφι

τιστοσιτ οοοσοτο σοοι τιστιοσαε αροτι τσ ,

οοο. τιιο οοιο ιτιοτΕΙιε σο: , τοι Γοτταπιε στο:

Νότο ., σοτιοσ αιιτίιοτσ οοΓστιτατιτια ιο τιιο

τοοοιι.ίι:στιο ιοιτιοοι ιιαιιστσ ροτστιτ, οτ @οι

τιοΙΙιτε οοπτσρατ. Νοε οι Ετσοιο ιιαιοτατσ

ς_μΡοτιοε , οτ τσιιιιε ττοΙιτιε τιισιιοε 86 σαοτιοε

αιτοίρἰσι οπο. ντο το Ποοοοο 86 οσε το

βαττ. Ετ: Ετσοιο οοπτα Χ. σα!. ΑΡτιιιε.

 

ΕΡ τετοια Χν11τ.
ι το δσιααπιαοοοι.

με. ι . 11εικΚτιτέτι ρ·ιτεί,ά·τ·. ·

Γ - ο ο ' .

_ .Μοτοποε 5σιιαπιατιο μια" , Γαιιιτστοτ.

Ι.σειτοοε τιτοιοττισ Ιιττσταε τοαε απο

τιιισ6οοοσ ιο οοε Γοτοττια ΡΙσοαε , τοττι οριο

τιτοτισοτιαβταιισε, οοιιποοσ ατιττιοτιοοι οτα

ταε. Πσοτιιοτιτ τιοι το. ίατοοοτ . οι: τιιο στο:

αιττατστο Ρτοτισοτιτστιοσ τοπ τιστταθ:οοι αΙιοιιιτι

Ροτστιτ, σοι ασσσπιτ ΡΙατισ στι” οοο τοπια.

τιιοτιττιοοι , τιστ:σπιτ οοο!. Κατι ματι τιοπ:τι

ιτα νσοτιιαε ό ιτα νστΓαε , ιτα , οτ ο ιαμα

οιοτ , αοΒοιοε οοιοσε σιτσοτἰε , οοτιοίοοσ το Β

τιστιε. οτ τιοαττι τοι ΐασιισοισιτ ωτιττοτττο.

σστσ τ:οτανιτοοε , το ιτοτοιτ:ιτατιι , τιιτιτοιιι

τιιτιτοτιοσ τ:οτιπιτοαε. Α.τοτ οι ιρίσ οοοτιοσ

.στι οτοροίιτο , Εντι οτ το ιοτσιιιἔστσ οοπταττι

αττστο οίι:στιτιαε ,οκ οτ τσοι _ ποσοστο το.

τοσοε,σο τοαιοτσττι ια.ιιτισοι σοοΓστιοατἰε τ,

οοο ΙαιιγτἰοτιιοττιιοσιτττισαοιΙστο- το μι»

εισοτιιιττσ&οε σναιστιε , 86 τσι αττιοατ σιτιτοοι

τ:στιστστιε .. τιοστο- πιο ιτινστιἰτσ οσοοινιτοοε.

Μιτοτο οι ιοοτιοττιρΙασοιτ το.. ΐαρισοτια οτα,

ιιττσταίσιοσ ιΡΓαε Γατοοε τσισ8ο, 8ταιτιτατιε 86

Βσιιινοισοτιατ ρτοίσθτο , οτ οοο , τοσοαε. Ετ

_ιιτ“ατι_τστο νσοιαιτι, το οτο . τιτονιοσιαττι το

τατοΐοοιστσ οοο τσοοαε, σιτ στοα ττιιιοιρι·ιοτο

οτι ασ ιοτβιοτιατο ρτονστιιτσ οσο.ατοοιεο.

Ραττσε οτε τσ ατ:τιστΓσοτιαε πατοο ,οσοοο

τιατιοοσ πιο οσο, οσε τοι ιποειτισεοτιιιτο

τιστττοίιπσ. Αοτοτοιιοι Βατιιτοοιιοι :μοι ρι·οα

:τιττισ τοΒατσττι αο Ιιττσταε αιιε τι: ο Μοτορ

τισεανιτ ι οιιτατοΐτιοσ Γοτιτ, τ:ιιοι ρΙοτσε αοτσ

τοστ: τττο.τοο τιατιιτοττι τσ ατι Ποιοι Ιιττσταε

ιιοιοε τσι ματια. (ιαοτιοε ξοτταπσ τοστιτ αο

τιιιοοσττι τοτε το ρτιοιοοι Εστι αποτο τιοσιτι

Ρετ. .9ττοτ. ό· του». απο!. 6ο!!ετ!ϊ'. Το». Π!.

Ε

νσι·ιοε οοτιοιτισοτ. οοιρρσ νισιοιοτσε-, το

οοο τσττοττσοτοτ ατι τσ, ιοΙστο τιιιοτιοσ οτι

σιττ:ιτατοτι ἰοιριιτισοττα οπο. , οτ ἰρΓσ οοο

τιοσ οιοτοττι ποΙτἱτἱατο αιιΓοτοσαε . τ:οιοε οσε

οοο Βοποοι, τοι ίατιστατσοι ΡΙατισ Ρσι·σσρι

τοοε. το.: οιοτιοε τιατατιοι· ιοτιισιο οοπτο

σπ 86 σιτρστιιτιοτ , ιιοτταοιοτοοσ ιτα ι·-ασιαε.

Αστ:σπστοοτ το οσε τιτοιτἱιιισ στ: Σοσιο οιο

τιαοι, οοι απσνστατσοτ οτιιιιιατ ιΠαε πιο ιτι

νιτ:στο αοοσἱτἱα ί·-τττιστσ @οτι , Γσσοτιιτιοσ

τ:οιιοτιοι , 86 οιιιτοα ττσοοσοτατσ σοονινια:,

οι.ιονσΙΙσ οτ ο ατι τσ ωτ.ττττο , ρστα&α πι· Β το οοοτι οστιοατιοαιτι σι·στιιοιοε. Νστιοσ στοτο

ατιοττατοοτ ι:ταοσπσοτιι οοπτιιοι ταοτοττι οι

απο 8τατἱε νοΙοἱπσ ατιίοτιιστσ , τοπ· τιστισο

Ιοτο ιτοττοοστσ νιτιιπστ , 86 τιιοτισοι ιτιοσιιε.

Αιτισττσ ιτατιοσ, οτ ττιοοσε, τιἰσἰτοιιε νστιτιἰ

τιοτισττι ΠΠ νιτο αιιε τσ οοπτἰ οιαοτιατι νιοοε

τσ οτιοττστσ οσο , οι) σοοτιιτιοτισ τασιτα ,· το

ο Ραττσε οοονστιἱαοτ , οιστιιστατστο ασσἰρἱαοτ:

οτιεοΙα· , τιτστιοοιτιοσ τσπιτοαε στοτοτιιιοε οοι

τιιαΙσ σττιστιοτ ,οτι α ι=το.ττττο το.. Γορτισ..

τιιταοσιοοι τ:οτο σιττισοίιε τιοαε ἰΠα: σιττιοΓοσ

το. ιπα σΡτ Γσοτσοτια οοπτα, το ταοισο αιιοε

:Πο οιοτιοε αβτἰοι· ίοτταπιε οσσοττστιτ. .Σαμο

τσ νοιοτοοε τουτο Ροτιοε ττοαοι οοπ:τοτιι τω.

Ο πιοι , τιιοα Ιοοεσ ιτισιιοτσπ. Νοε ιο στσοιο

ιιοίι:τα ασοοισίσιοιοε , 86 οοο Έτοι ττιοατιτοτο

νατ:ατ αβ οσσορατιοοιιιιιε τσιιτιοιε ποτισττιοε,

οτατιιοίτιοσ οτ ιοιττα οοπτοττι ἰοπιτοτοοι οστ

.(σνστατσ ιτα Ρστοιιττατιιοτ, ΙατσοτσΓτιοσ τω.

βια οοο ἱτινσοἰατ. Ραιισιε ροπ τιισΒοε Αοτο

ιττιοττι ατι τσ ττοττστοοε , τιοσιτι ο τσοστσ αμκ!

.τσ ναιοστιε. 8τατιιοι στἱτ. ναισιοε αοτσττι, τι

οι; @στο τσιι8ιοιατ οβΓστναοτικ τιστιστι ε. ναι

ισ ιο Ποοοτιο. Ε:: οοπ:τα Ετσοιο τα. ΑρττΙιε.

 

Ε Ρι οι” Ο Ι. Α Χι)ζ.

Π το $σι:ιαπιαιιοττι.

. 11: αιῇῖἐἰο Μα.φωτ ό'. Ματέο οι: εταιρ?ί.τι ν:

Μ Κατα· Αοιιιτοποε Γαοτί'τα: (ιαττιαιτιοισορ

__ ο: Ετστοἰ το” . νσοσταιοΙι Ωω οοο.

@ο 5σιιαπιατιο, ιαιοτστο ἱο ι)οοιιτιο 86 τοειο

τιιισ&ιοοιε οπο” '

ι)οισττιοε . νσοσταιιιΙιε τω" , αττιοσσιτ

ιοτιοιο ιο8:·τοπσιτιιοε, ττιπιιιιιε τιιιοτοε ιοτισ

οοο .τοσοι ετανιτστ, οστιοσ τστιιοσιο οιΙαοι

αοτ σοιιιοιατιοοσοι φωτο οοιιτο τσρστιτσ
ιοοποτοοε. $στιιοτιιτ στα: οοιοε οιοοαπσ..

τιιιτο οοπτοττι ΐαο&α: Ματια: το Αιι8σΙιε στα

Με , ιαἄἰοοσε ρστισοιοοπιττιαε οτταε . ιαττι

οτιιο νστι:ιοτοτοτιοσ σοονιιιιε οι τιισε τ:οαισι: '

τ:στσ τ ιιοττι τ:οιοίτιαιτι 8τατια σ τσΒιοτισ οιοέ

ιιαπστιι ροπή , ιο οοο ρτἱτοοτσε αττἱε ιαοατ

σοοπτιιστσ ροοιισοτο :στιιοσἰοτιιοονἱε οπο.

[τιστωο ραοτοε σοοι νσιισοτ, ιταττσε οοπτι

ιοττοοοι ΐατ:ιισε 86 Ρατοττι στιοτι σοτιΓσοἴστσ ,

Γσιιισστ τιοι τστο αοοοτ , οιαιτἱττια σοονστι..

το:: ραττσ τσΙοδιαοτσ . ΐσαοτιαιατ:τιισ τιτοΓρι..

τ:ιστιτσ, στοα: στι σα πτοτίιοτα τοοοαπστιο οοο

[στο οιιιτσοιτσ. Ατιτοοοσιιαο.τοτ σοιτο οοἱτι

το -

 



το; Σσε

Απ ιι τι σει το* ο Αιιικιιιοτιιιεε ι ε

τποιειιιοτοπιΒε ιιιτιοιετυπιπιε σει·σειιι οιΓεπτ3 Α. ιτοπε ποπ πιονετιε 3 σοτετ 3 ·Γοσετ εοτιττιτιο

ποοππο -ιπ Γοιο ιιιο ίιπιιιο :επιιιειοπι ΓιοΒοτ.

Νοπι στοττετ ιι:τεσιτοε ποστιπιοτιοε 3 νοευτιι

οπο ιοΓεινιοε 3 οποσ τιιτσιτετ οτοοε πιο.

τιείιε ιιιι νινειιοτοτ 3 ποσά ειΓετ τοπιστοιτι

`Γεττπε ο εοπι Γτεοοεπτιο3 οτ στοιιιιιοιοιιι

σιιιιιιευττι νιπετετοτ 3 τιιο3ετιιο εοπι Γεοπποιο

Γτοττοττι τισιιτοτοττι 3 ειυι πιο οιιιοοοπι το

τιοιιε3 οτ τεπιεπιοπι ιιιιεπποτ τοπτε ειοπι οπ

ιιιιιετοτυτ 3 οιιτιπετε σοτοετοιιτ 3 ποτιεε οι

ιυτιε ειιεθ:σ Γοιο ιιιο3 ιιττιιιε οεπιιιειυιιι ιιιοπ

ο Γοπποιιιειιτιε οι πιτοτυπι. Ειοε τει @το

σοτε οττοτ1υειιοε ιιττετιε τιιιοτιπιο οοετιπιο

πιοτοπι εοπττο Γε ιπνιεετπ σιεπιε Γοτιεοτ. Νοε Β

ροττι στιπιοπι τποιιοΡτετιι38ε Γειιιοτιιιοε Γετισ·

ιετοπιιιε 3 πε οιιο τοτιοπε 'οεοοιεΓεετειιτ3

στιιιΓοοοιιι εοπειιιΓυπι Γει·ε πεποτιοπι ιιοπ

τιοτετοτ ποιιιε 3 σοττε τποιοτε 3 νει ιιιοππιτιιε

νει τοτιοπιιιιιε οτ εοπΓειιτιτετ ιπποπο 3 οπ
πιοποετοπιοΓοοε τοτιοπε τπυιτισιιει3ιευτ ιιετι

οι πεειυοτιυοιπ ποιοετοτ 3 οπιιειετιτεε ιιοε οι

πιιπιουοπι ιιετι σετπιιιιοτσε3 ίιπετειιττιιιε ποε

οιιιιιιοτε 3 :ιο νειοτι στ2σσοτιιιοευισ Γοσ ποσιε

υτετεπτοτ. (Μπι ιπτετεο ισΓοτιππ ιιττετιε οπ9

πιοτιιτιεσπΓο6ιοπι το πεποτιοπι 3 τποσπο

εοπι Γεοτιποιο 3 ι:ετιιτοπτιουε σιοτιπιιε 3 πιο

ιιιττιο ποιοτε εσπισυιιι 3 ιπιστοπεπτιοττι ιιιο

εοπι οτ:τιοε Γετιιιετιπο εοιι:ιΒονιτιιοε. Απει

σιτι οπτιιοοε πιοιο συτσετποτ , σοτετ. Νοπι

σε σοι τεπι ειτεεετε ιιιοΒιιο ει: σοττε πιοιοτεε

τιοτο ιιιιιτ 3 Γεεοπιοοε ττοιιοπτ σιετσΓτιοε ιιι

πιστεε3 σε ποι οιιιιιιοιιτ πιοπιΓειιιοε 3 ιιεετ

σιυτεε τοειτι τεπι ειτοετεπτυτ3 ιενιοτεε Γοπτ3

τιιιοπινιε οι: υττοειοε σοττε ιενιιιιιτιοε οπο

οοοΓποπι 3 εοτινιτιο ιπ Γε ιπνιεεπι σιιιιιιεε

ιοδιοτο πιοπιΓεΓιεπτ. ιιιοτοτπ επ ευισο σετ

πιειοιιστ, οοι οπιτοπι στιει,τιτετε 3 σε νει ιο

νετπ Γσοτι:ι εοπιιειεππο: το εινιιιοε πεπετε

Γυιιεεετε. Κεσετυπτεινεε ιοτε Γυσ ποσά στο.

πιιιιοπι οι πιο, σιιίιιιοπτ σιιιτεε ει: ιιιεετιοπι

ποι εοπΓοπΓοπι στετιιιτετυπτ ι τειιοοι τοπι

μπω νοιοπτ3 ποε πεποπιοε3 ποιο ιιισποιι:ε

τιι σετσετιιοπι ιοιιεττι σετιιοττοΓειπιοε. δετισβ

Γετε τοπιειι τισιιιε Γοπιοπεε3 στιοτιιιοε ιιττετιε

Μοτο τεΓσσππεπτεε38τοτε Γε οοεεσιιΓε ειοοπ

Γοτειτιοπι ιιιοτπ ιο ποΓιτοε ιιοττιετοε ττοπε

Γεττε νοιοετιπιοε. Σεπ τειιουοτυπι ιιττετιε

ίιεπιιιεοτιιτ τισιιιε οσε-ιο Γεπτεπτιο σετΓτοτε 3

πε πιο: σοσοιι τοι ε Νοτι το πιονετ οπτιοοιι:

πω:: σοι·επτιε σε ιιιποιεοπτιιιιπιοτ τιιο.ττιε 3

εοιοε οοετιιιοε ιοόιοτοε εε 3 ττιιι:ιοτ ε: ιοτιπο

ιιε σιοπο ιοετνπιιε Γοειεε 2 Νοτι πιιΓετετιε ιιιε

ιιοπτι ιοπιιοιιι πιοττι 3 πεοοε ιιε εοττοοτιιιι

σοττιΒιε τποπιιτι·ι 2 Ροτετιε οτ ποπιοε Γοιιθ:ισ

ιιεοτιοπιε δε @στα ποΓιτοτ 3 οιιι ι)εοπι ιου

πονετοιιτ σοττεε ιιοιιτι 3 Ποτ ιο ειιιιιιισπετιι

8ε εισοε ισπιε 3 εοπΓοπιοτοτοοε Γεπιτιοπιε

ιπεεππιο ι Με πιιΓετυτπ3 οπεοπε τεΓτιιτιτιο

ιοε πιο τοοε3 ουσ ισΠοε Γετνοππο οποιο τοι:

ιοιιστεε 3 τοπι πιοιτο τεττοτπιτιο3 8ειπεοπι»

πιοπο ιοπειιιτιοι ιτιπετιε σεττοιιιιι2 Πιτ-πε

πιο Γετνοτ πιο τοοε 3 τιιιε&ιο ιιιο 3 οποιοι: ·

:με οτι τποττεπι σιοε 3 ουσ ουιιπι πιτ:ετε 8ιοε

πιο εετνιεεε τοοε ΓοιιιοειιΓεε3 ιιειιοριωι

τετ ιιιεεππιοι $επ Γσττο σΒιιι:ιοε τυπο με

νεπεπι 3 ιοιιοτιΓοοε σοτιεπτεπι εο στο οποτε

σστυιΓΓε 3 ποιο τοοπο ποπ ιιοπε ε· ουτ ιιιυπ

εεττε ποπ οποιοι ποτιε στιττοε ιιιοε σοι τυπο

το πιιισετειιτ σιυτιπιυπι. Ατ υττοτιοε τοτισ

πυιιο πιιιιεοιτοτε ι·εΓειιιτοτ. Νοτιιτιιιε τοτσε

οι ο Γεπε εοτιτοτεττι ΓεπΓιιιποοε ευττιιττοτιε

Γετνοτε ΓτισεΓεετε 3 εοπι Γοσιετιτιο ιιτ ιο Θ. κ

ιιιουε ετοππιοτ 3 δε το3ειιτοε ιο πιστοπι Γοτιετ

το Γεπιιι σεόιοτε νοιιιυε 3 στιιπεπτιο οτοοε

εοπιιιιυττι 3 πεοοε σιοπε πεεοτυπι οι, εο. ιπ

Γεπε πειιπετοτι 3 οπο: ιονεπιε στοιιιτοτιε π

(πιο πεποτιε. Απιοτ ιιιε εεττε ουσ πιοττι

Γεπισοτ εττοειιιι εε 3 ιπετεπιεπτο σετ ατοτειιι

οποιο πειτιιτιεπτο σετεεσιιΓε πειιετ. Απο.:

ττιιέειιιιιυπι σε ουιιιτοπι οτιιιοπι εποε οτιοιιο

τιιιυε εοτσοτεοτειοε ει:ετειτοτιοπι τυπο πο.

εειΓοτι:ε Γοιιιεετεε ΓοιΓτοεοτο επ. Μοπσ Πβωι

εειιιτοτε Γοιιιοτο ιτιπετιε ισπΒιοτιε 3 ουτε ειτ

ΞεοΓιιτιο τειιιοπετ ι Νοπ οιιτοπι τυπο ροττιιιυε

ιπποιιιιιιι 3 οι πιοττι 3 εοπι εποε ιονεπιε 3
' οι: ιιιιτιο 3 τιιιιτιοε τειοδι:οπτεε εσπιιιιο Γο-Β τιιιοππο3 πε ιιιο σοτει·ετοτ οεεοΓοτπ3εεττοιιιι- ι

_πιστε ιοπιστοε Με Γεπτοπτιο: νοιυπτοτιοοε πιιιυε τεισΓυπι οιισοΓοιιιι 8ε εοπτοπτιοπιιιυε

ετονιιιοε 3 οτ πιοπο νειοτι ιοΡτε3οοιο ιιιι ποπ _.

Γοιιτ 3 στο πιοττε ιοιιοτοτε ποττοδιεε. ιτο πεο

ττο ειιεοΓοτιο τοτιοπετπ ιιοιιοτ. Ρτοσιιιοοοε

εε ιιισποιιετιο 3 ιιτ ιοιιστ ΓοΒιιιτοε οι ιτιπει·ιε

στοιιιτιοτιε 3 σε τιιοττεπι εοπΓεΕιοπι τιισετστε '

νιιιτοτε εοπΓοιοτιουε δε οι πιο Γεττε οσετπ τε

πυιε ι νοιοπιοε σε τιιιι ιπ ·νιττυτε πιιεοτει.

τιτοτιε ιππιειτιιοε 3οτ ιιιοτπ οπεοε3 οιτειτοιοιἔ

ιιοε πιοτιιε ιπποιιτιο δε πιο Γεποτε εσπει·ιε3

ιιοιιτι τ1οοποε νιεεε σετ οπιπιο πετοι.Εοτι

τιοοτιπιοτιοοοε ιοτειο σε ιττιιιοπεε συιιιιεοε Ε ι·ιπιπιοε ττιιΓετιεοτπιοπι Πσπιιπι ποπ πεΓοτυ

οτειοε ειοτιπειιιποε πω. Ωτιιειοπιυτ ιιιε οπι

ιιιιιοε οετιτετ 3 ιοπιειοε ιπιιοτ ]οιιοιιπιε οπ

εσπισεΓεεπποε πιοτοε στοπιιιΓεπιυε ει: Ετε

πιο 3 πιιι σοτιστΓυοπετετ τοτισ πιο τεττιστοπ

πιππ3 πε στοΓεπτεε Γοτιοετποτ εινιοπι στο

ειιιοε 3 οτοοε οπ εσπΓεπτιεπποπι ιιιισειιοιιιοτ.

νοτοπι πε οειιιοπ πσε πιεπιοετιτετ πιοεεο

τοτ 3 τιιιοπ- τοτοττιιτοε τυο Γοτι:ιο νιπετοτσετ
ττοπιιιΓε ουτε εοπιττιοτιοιιοε ι εε τοτιιοε οποσ

οτονοε 3 ε: πε πεπεεοτιε σιεποε ο ποπισ Πει

επιετιιιΓε 3 οοοππο ποπ οσσοΓοιίιι το τπιιτοπι

στο πσπιο ποιοι εοπττο Γοειετπ ΠοτιιοΓει.

Ε

τοπι 3 ο το τιιεπιιιιτι ιπετειΓετιε 3 ωποιοιιω

ιιεΓοιιο τοτιιιποε τιιτιοπε σε οττε Γτοπο.τε σει·

τει:ετιε. ΟοπισεΓεεπτιι Γυπτ ιοπιστοπι ουσ

τοπιιιοτιι τιιιτιεπτεε οιιιιιιι 3 δε οτ πεΓετοιιτ Γε

πιοτιουε Γοιε οππιστιειιπι. ΟσιπισπετιιΓυουι

ιτε. τοεοπτιιτ3 ιιτ σετ οοτπ ιτὅτ οτι ΓειΠοτοπι

πεποτιουοιιισοτετε πω. @οι σετ ιιιτεπι

·σοτοπτιοπι Γετοτιτοτ οπ @ποιο , 8ε Γε ιιινιεοπι

νετιιοτοτπ ιπιυτιιεεκποπτ3ιοεοιΓοπτουεεοπ

τοπιειιιε 3 οετιοε εοετεοππι 3 οπττισπεππιτιοε

ο τειι€ιοΓοι_ετονιτοτιε3 σοττοτιιτιοε Γοστοπι Γοπ

_ει:ιτοτιε; Νοποπε Γοπτ σοιτιοπι πειιε3ιιιτιππι ε

 



:ή τ Ε Ρ! ΒΤ Ο Ι.ΔΑΚ.ΞΠ`Μ_ εΙ.ιιι.οΙΧ. εεε

. πε ποεἱε ρεεεεἰρποε πωπω απδεοεεε,ππἰρ- Α

ρε ίεπιαπἱίἶεΙὶἰπε 86 ἱπιρεπὸεπεΞπε επεεππε.

ΚαρΙιαεΞΙ ρεἰπιπε ραΙαπι εεπρἰε αει εοπνἰεἱα,

θαπειεΙειππιιε αεἀεπεἰπε 86 Ιενιιιε ριιΒΙἱεε

ιπ εοπνεπεπ εἱνεε ρεἰπιππι αΙΙοππεπεεεπ ,

86 5ἰἱνείεεπιπ αειἴεπεἰοπε·ἱΙΙἰε ἰπιρεεεπεεπι

ροΠπιοπιιιιι πεανι εοπεππιεΠα ειεεερἱε. Με

εειαεΙ ἱεεπι ΚαριιαεΙειιι ρεπείεπεπιιιε εἰνιΕιπε

Με 86 εοεο ππωω εοπνεπτπ ΙαεείΠνἱε.

Ηἰ Πιπε ιπ ρειπιιε αεΙεποπεππι 86 εοεεὶρὶεπ‹ἰἱ

πιοειείεα νεπεεπεπεια , πποει ιπ ειοπιο Πεί

ραεἰίππε ἀἰνεεΓοεἰο ΓεαπάαΙα ειεΠι(επεπε ε

 

εε>ιετοι.Α ΧΧ.

αει δεοαΜαπππι.

Διιυπιέε ·υεωϋ:ΞΜέ Παπά , ἔααυερτἰιι:·ἰπρτσ

&α·υση:.

ΑΜΒεοΠπε 5εΒαίὶἰαπο ραεεἱ , ΓαΙιιεεειιι

Ρπεο , πιἱεαΒεεἰε ποε άεεείΠΠε [επι

εεπεἱα, 86 εοπίεαπεἱαιπ πποπαιππιοπο Μία

παπι άεΓεεπΞΙΤε, ππἱ τω: Πεαεετπἰεαεἰε μια

εἱο 86 ατΒἱεεἱο ρεετπἱΓεεἱιιιιιε , ρει·πιιεεεπα

εοπνεπιεπάιππε Γενεεἰπε ει: ποΒὶε Π ρεε- Β άππι Πε πεεπε , πε ί·.εαεεεε ποΗ:ι·ι νεπεπειο

ΠΠαπε ποε ποπ εο!εεαεπεοε. (ῖοεεἰρἱεπιὶα

πιοεΙεΠ:ε Γεπἱοεππι πποππε πἱεπἰα 86 ἰπεοπ«

ίπΙεα ιπ ρεοεπἱεεεπεὶο ΠαειΠεαε , οίεεπε!επ

ειππιππε ππαπεο εππι ρετἰειιΙο Πιο , Πεεἱ

αεπιΠειππι ὶΠπεὶ ραεἱαπεπε. δπει]ἱεἰεπεἰα Μπ

εαεὶε αεΠ:ιοεεαειο, πε ππἰεεεπι86 πιπεπατπ εΠ

Ιε&ὶοπεπι Πονετε Ρεπάεα_πε·, 86 ππαππο ἰρΠ

πεποεἰπτπ Με ΠιΓεερἰεππε ποοἰε , ρει·επιε

ταπε ποε απεεε εππι ·νἱεἱε πω. ΗαΒεπε ἰρΠ

Ιεεἱεἰεπαιπ εκεπἴαεἱοπεειι Γε αεί-ειπε πο!πε

ειπε ποπ ροΠε , ποε εοπΓεπειι·ε ποΙ!ε, ἱεππιο

αρεεεε ρεοπἰἱιπἱίΐε πε Παε. Τεπεπε Ιἰεεεεαε

ποίι:ι·αε νοΙππεαεἰε ποΠ:ι·αε εεΡεεε. Νοε ]απι

Ιιπιπε εεί πεαεἱα εοπΠιΠοπε ΓεειρΠπιπε , ππαε

Πε ςεπεεπεια πορεια πεεΙαεαπεεε, ΙιππιἱΙἱππε

ρεεεε ροαπΙαπεεε , πε εοεἰεαεἱοπετπ ιπειε α

νεεεεεε ειι€πεπεπε , 86 απο Ιπεεπάεεε 3 ειιπι

Ιοεα ρΙπεἰπια απ Η ορεεἰε αρειίΠπια ΠΕΠ πεεβ

ίε ποπ ροΓΠπε. (:οΠπο ἱεεπι 86 Εαπεεπεἱο

νεκιΙΙιΠετο ]πΠ:Ιεἰ_ατ. Ποπιἰπο Εαπεεπεἱο τω!).

Ππιπε οι·απεεε , πε ραεεεε ιπεει·ροπαπε Γπαεπ

απαπεπιιε εππι εοπΠιΙἰΒπε 86 εεΙὶππἱε ππο

Μπι ἱπεεεεΠ: , πε τποπαίὶεεἱἰ ππἰεεἰ ρεοΓρι

εεεε νεΙἰπε. δώ 86 εε , ρατει· , ἰπ εο Ιαοοεα

εε επριπιπε , πε Γπαάεαε απιἱεἰε ππαε αει ρα

εεπι πιοιιαΠεεἰἰ πω! Πιπε , πε νεΙιπε ρεο

ειιίεεπεπεια τποΙε εΠα ειιοπαΠεεἰπειι πείεεπἱ

απεἰππΞΙΠιιιπιπ 86 ποοἰΙἰΠἱεππιιι, εἱνἰεαεὶΓππε

οι·παπιεπεπτπ. νιάεε ππἰ Πε επιιοε ποίεεε ,

πια ειοΙοειε εαπΓα , ππἰά Παείεο Πε ορπε , πε

ππε εε απεποπεπάπε ρΙπεπιπε ππἱ επρια

πιπε 3 ππιά_νεΙιπιπε. Με εκεεαε νἱεεε οεππεε

απἱπιἱ , ἱππεπἱἱππε επι , 86 πρ. πε εε ροεΗΠ

πιππι απεπεε ΓποΙαεαεπ αεταπι πεειπΙαπι , Ιε

εεπππιππε τεὰὶἱΙΐε πταεπΙεεπιιτ. Ι.ἱεεει·αε

ρεἱοει 86 εοπνεπειιἰ ΓεεἰΒἰπιπε Ιιἰε αΙΙιπαεαε ,

ππαε εε ὶΗπε Πειτε , ιρΠΓππε !εεεεε ρποΠεε

γοΙππιίιε ,πποει πε εοπιεποἀἱπε ροΓΠε, ρεε

ιιιἰεεἱπιπε, πι: ι·εΠππαεαε ρεἰπιππι αρπεΙ εεΕ

|επαε 86 εεΙεπαε , πε ρεορεεε πιπιπειοεεε Πε

εεεαε εεεατεὶεεἰε , ππαε εππι ΙεΒεεἰε ρποΠεε

εἱε εεαάεε. ναΙε ἱπ Βοπιἰπο, πεποεΞαππε

επα ἴεἱαε πο!;πε επτα: 86 εΠε 86 Ποτε Γεπιρει·.

Εκ ΕεεεποΠοί'ετα ει. εαΙ. Ϊππἰαε.

~ π
ε, π

[Η

πεεπ Ποτά ἰΠἱιιε ποΠεί εταπΠπαπε ,Με αΙεἰπε

εε ιπΓρειίεα πιπαει· ρεοΠεεεο ε!εΠπεε. Απ”

τπτ ποειἰε αεεεπι ιππιππαεατιι , πποεΙ Με ΠΜ

πεπανεεἱπιπε °', ἰπΡεἰεπἰΠε πεπΠειππι ΞΙΙιιά

@και εποπαΠεειπιπ εοπΠεπει·ε ιπ Ποετο δ. ο

Μαεἰαε πονεε. €ανιΙΙαειοπεε Πεεπαεπππε εΙΤε

ποπ ἰ8ποεαεππε , πεππε εαεπεπ επί-εεε ροΠ

(πεππε , πε Π πι Πεεεε ειπα! ποπ ρπεαπιιιε .

ρεερεεπο ποίὶεο άοΙοει Ποπιεε αππεεεεεπε.

[.ιεεεεαε απεεα πιιΠπιπε αει εε ΙοππιίΠεπαε πε

Με εε όΠρπεαπεεε _ Γεό 86 αΠαε ππαε εοπα

νεπεπι Ιεπεπειαε τπαπάαΒαπιπε , 86 Γεεεε επ

ριπιπε απ [επειτα Ππε εΞΒἰ. Υπο , ει: Εεε.

πιο π”. ]ππἰἰ.

 

ΕΡΙΠΤΟΙ. Α.ΧΧΙ,

απ. δεοαίειαππεπ.

Ε/ιά!επι απέιπαεπιπ

Κατα· ΑπιοεοΠπε ί-απ&αε δαπιαΙππΙεπ

Πε Εεεπιὶ ρεὶοι· , νεπεεαΒΕΠ Με ποίζ

εεε δεοαΓΗαπο , ΓαΙπεετπ πι Ποπιιπο , 86

ίαπ&αε εατἰεαεἰε απε&πεπ.

Ηοεπε Ιεπιπιπε ΙΕεεεεαε επαε απεε Με επ

πππι ἴεεἱρεαε , πιπΕιπε εππΙεα ει:επΓαε π επι^

Ιἱεεεεἰε ποΠ:τιε ποπ αει ΠπεπΙα εείροπάεαε ,

ἱπΠεεί-ππε εαπίαε παπά ιπιρεοοαπόαε Σ επε

ποπ εε ορροίπεεἰε Γεαπε!αΙιε ἰπ ειοπιο Πεἱ

πε Ιενἱεει· ειεοεεἰε , πο. πειπαεπ ί·-αειΙε Γορἰεπα

«Πε. Μαπάαεππι ρι·ατεεεεα ποίεεππι ὶπ ιιιε

νοεαε , πποπ πππιεεἱε ί-επιΙἰΒπε`, ππιπο π

εεερἰεἰε ρΙιιε :εππο οππε ὶπιροπαιιιπε , π;

πω. Ι). Ι..απεεπει,πε εοπΠιΙαε Πιεηἰεἰε. Νοε,

?εποε εαειίΠπιε, ποπ Ππε ]πίεο ταεὶοπαβἰὶἱ.

ππε άοΙοι·ε ΓεειρΠπιπε αει-εε , ππἰα εενει·α

αεειεει· ρππΒεβαπιπε , πποά ποιοι” Πεἱ πι

ππα εοπεοτάια: ραπἰε·εοπιειιἱ ΓοΗεπε εκατ ,

!ιαε εΠΠεπΠοπε επτειαεεεπε ,`νἰε!εϋεεπεππε

εαειοπι εοπΓεπεαπεπειι, εε ρω εετατε 86 ππἱα

ΠΠ ππεεἱεππ εε , Ξπεεεροπει·ε ραεεεε επαε πο·

πειτε. Νοπ ἱπιρτοοαπιπε ταειοπεε αΙιε εε α!.

Ιεπαεαε , επι· π ίξαεετε οιιιἱΓεεἱε , 86 απεε οπι

πἰα εείροπΠο μεσω ραεππι πεαεα ί-εεΒἰε πι·

ρεεππι ποίει·ππι , πε ιαιπ ποπ Ποϊίππεεπΐει·ε

ροΙΠεππε. Ι.ἰεεε πε απεεα ππιε!επι Γπεεεπε

Πιἱπιπε , Γεει αὰπιοπιιἱπιπε πποὸ Παεεο ορπε

είε ρπεαεεπιπε. Μαππαεππι ρΙεπιπε δ6 να.

Πάιπε πιἱεεἰπιπε ἱπ εα Ποτπια ππαεπ ἱρίε ρω

πωπιι. Βεπε πι Βοπππι νεεεαε ρεΕπ·ειρια

Τ ει;



599 3οδιιΜΒιιοειι ο ΑΜΑ ι.πιιι;επε ιε
'#-_

ποχια, Ραοοιποιιο ιπ οοτιιοι·οι ιιιτο8τατο πο- Α Ιιειιππε ο ποίιτατποπο ιιοτιπο ιιιιιοτιιπιιε ιπ

ποτιιι· , πο ΓοαπάαΙιε αοι·ιοτιιιιιε αιιιτιιε ρα

τοατ. Νοε οοττο πι οα ιι1ιπιιε Γοπτοπτια, πιο

παίιοτιι οιιιοτοπι οι: οο ιττιιιιοιο ιπάοπτιαιπε

Γοτι ταιιιοπ οοπιΡατατιοπο πιαιοτιε ιπαΙι, ιο
τοτιοτιίιοιιο Τοιιιιιτα ιονιιιε οιοοιπιιιε πιαιιιιιι,

8: πο ιπττα ιιοτπιο ιιοπιοιι:ιοοε Ρατιοτοε ιτι

απιιίιοιιιπι ιιοττο οο8οι·οπτιιτ , τοιποτιοτο ιπ ι

Ιοοο ιιοτι τοιοτανιπιιιε ρατιοπτοι·; παπι ιιιιοπ

τοι· οοττο πιιτποιιαπι τπαιτιπιο ατιιπιτατι Πιπι

πιαιπ ιιοιπιπιιιπ Ροτνοτίιτατοιπ , οιιι πι: ιιιι

νοτι οοπιΡοτοε ιιοτοπτ , τιοτοτιοτα πιοιιτι Γοπτ

ω ιι·αποοποιαπι οοπιιαπτιατπ ποίιταιπ. Ριο

τιιοπο οι: ιιιε αιτιιοιε ιιτιιτιιιι· , οιιοε ιι όπο

τιιτ αιιοοιιι , ιιοοοτοιπ οιιαπι ιπιοιιο αΒιιπτ.. Β

-5ο‹ι πιιττιτπιιε πιο παπι τονοται:τοάιιπιιε οτα:

τοτ Β:τοριτιιτιι οιιοτιτιιαπιιπι , ιιοποίιιιιε ιο ιια

Βιτιιτοε , οιιι ιι›ι πιοταιιιιιιτιιτ , οιιαπτιο ροτ

ετανοε νιτοε οιιΒοτπαιιιτιιτ , οιιαπι τιιιιπ ιι

πιιιε μισο οινιε ατιιιττιο αεοτοτιιτ. Ι.ιττοταε

ποίιταε αει οοπνοπτιιπι τιοι ποπ πιεσε ται;
τιιταε , ιιτ Ρατ οι, ατ8το ί·ιοτιιπιιε. Εαε ιΙΙι Γοτ

ναπτ ατι τιιιιτπ ά: ποίιτιιιπ τοιιιιποπιιιπι , πο

οπο ιπιιο οταναπιιιτ. ναιο ιπ Ποπιιπο, 8; πω

αο τιιιιοαε. Ε:: Ετοπιο ποιιτα κι11.]ιιπιι αει

ιποοτπαε ιοπιοιιιιιιπ.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΧΙΙ.

Δ. ατι δοιιαίι:ιαπιιτπ.

@πάσι τικ: ιιιΜέεπιΕσω «Μπακ.

Κατα· Αιπιστοιιιιε Γαιι&ατ εατπαιιιιιιοπ

Πε Ετοιπι μια, νοποταιιιΙι παπι ποί

:το 5οοαΓιιαπο , Γαιιιτοπι ιπ Ποτπιπο, 8: ίιπ

ι:οτιοι:ατιτατιε αιιο&ιιπι.
Ι.ιττοταε ιιτατοτπιτατιε απο ροτιιιιοπτοτ Ιο

ειπιιιε , οιιιιιιιε οοιιιιπι νικ ταπιιοπι α ιιινοπο

ΙαοοΠιτιιε πονιιε ΕπτοΙΙιιε αττιριοπε , οιιιιι νι

τιιιιπ Γιιροι·οΙΤοτ α:τατι πιατιιτιοτι τιιαπο οΡτοπ

πιο , τιιιιιι τοι:αε Μπι ιπ το ποίιταε ρτο

Ροποιιε , δ: πιαοπα ιι_οοταοιιο Γονοτιτατο σαι”

τιοαιιε, Βατοτα ιονοιιιιιτοι·, ιιτ Πο Ιοοιιατ,

οιιοΙταπτοιπ ιτοΒιι)τι. @πιει πια: Ιοοιιαιιιιιτ Β

@πι το; ροΠιιπιπε ίιατιιοτο , πιο αοε το ει

πιαταπι ιιιιΠο ποΙΙτατιι Γοπτοπτιαιπ, 8: οιιαπι

Ρταιιιιοανιτπιιε αμκ! το Γοιπροτ ρτικιοπτιαιπ

:παπι , οι: Με ιπαιιιπιο τιιιε Ιιττοτιε οπιτιιιιΐο,

οιιαπι:ιο ιιττιιιποιιο ε. ποι:ιε αιιιοᾶιιπι, απισ

τοπιιι:ιΙιοοτ· ιιι ποε , δ: ίιπειιΙατοπι ρτιιιιοπ

τιαπι οι: οιε οιιοοτο ιιατιιτ. Ναπι ρτοιοτίιο πιο

απιατοε οοπί)ταπτοι· , ποπ ατιοο ιιτιοΙιτοτ Πιο.

ιοοιιο Γιιοεοτοτοε οι.ιιιι Γοπτιτοε , ποίοιιο πο

εποτιε ποίιτι αιιπιοποτοει ποοσο, ριαπο ποε

οοπιιαπτιαπι 8: φα ποπ Ρτοιιαπιιιε. ιπ οι:

ταπιοπ το Μοιιιιτο πιοιποτιαιπ τοποιπιιε ,
οιιοτι αιρτοτοθ:οτο ποίιτο ίιιπιπια Ρι·οοο τω.

Με ποε ιιπροτταΙΤο , ιιτ οποπι οοπί'τιτιιοτατ

Ρτοοιιτατοτοιπ αιστοΣοατοτ. Νοοιιο οπιιπ Πιο

ιτι ρτοοιιιιιε ποίιτιε ιπτιιιΙίιι: , Μ! Γροπι:ο πια

πιιιιι ι·οεατιιε οιτιιιιιιιιτ , ιιππιο οιιπι α ποοιε

αάπιοποτοτιιτ , ιιτ ο νοιιοτ οιιπι 'Μαιο

ποπ αοοιιιονιτ; πιο αι:οιτο ταοοιιιοπο (οοο

τοιιιιιιιίοιιο ατιιιιοιτιε,ιιι:οταιπ ποιοιε τοι πο

Με οπταπι Γο ροτιιιιττοτο οιππιπο νοΙιο Δι

ιιιτ, ι··οοιΙΤο ιό ω αΜοπτια ποίιτα , οιιο‹ι οπ

τατοτ οττιιπι οοποτιιοτο , οιιαπτιο νοτο ιού.

τοΓροπάιίιοπιιιε , τοτιιπι ροτπιιττοτο ιιιτιιοιο

ποίι:το , πιαιοτοπι τιιιι ιατιοτοιποιιο οοιιιιπι

ποε νοτιαπειι ροττιοιπιιιε , τιιαοιιο ιιιτα ει

τπαιππε , οιιι α πιιιιο οοιιιωπι ιιοτιιιιιοπι

ιιιιιπι 86 Ρτοπιονιπιιιε 8: Ρτοοπτατο ροτπιιιι

τπιιε ; ποπ ιιοΓιιοτο οιιιτιοιιι τατιοποε,οιι:ε ποε

ιπονοτοπτ , ιινο οιιαε ιοί-ο αΠοεαε ο ίινο πιο

οοταπι Η τιαοιτιιτ οιιαπτιοοιιο οιιρΙιτ:απόιο;

Γοιι ιιπα ιΠα απτο αΙιαε οιιοιι ι:οτοτοε ιππι

ιιιιιτ απο&ιι ποίιτο : ιιιιιτι ταπιοπ οιιοοοτιιπι:

πια: Ιιττοτα·: , Γταιιιιοιτι αΡοττατπ οκ αιπιιΠιιιι

ιιιοοτοπτοε , ιιτ ιΠι Ρτοοιιτατιοποπι ιπτοτιιπ

τοΙΙοτοιπιιε, Γα:νιτιιτι·ιιιο τοιπροτο αοτιιιε ,'

ο νιτοτιιτπ ιΠοτιιιπ Ιιττοτιε Πιοτιτπιιε αιιιιιο

πιτι. Νοε , ιτατοτ ι:ατιΠιιιιο , πιιιι-Ι αΙΤοπταπιιι

Ο πωω ΓοτιΡίιιπιιε , Γοτι τιιιε ρτονοοατι Ιιττο

τιε, οιιιιιιιε Γοποιίιιιτοιπ αΙΙοοαΒαε , 86 αοι το

α ΓατπιΙια πια νοιιιτι πιοπτιε ιπιροτοιπ ιιιιιο

οιιοτοοατιε , οα αττιιΙιπιιιε οιιατ 8ο ιΠοι·ιιπι Ιο

νιτατοπι ΡτοΡιιιΓατοπι:,8ε ι Βιιοιπ νι8οτιε ιαπι

Γοριτι οιιοιτατοπτ , ιτι οιιοτι ποε οτιαιπ οπο

απο ετατιιιαπιιιτ. πιο ιπ Ποιπιιιο Με ε σ.

Εκ Ετοτπο ποίιττα ΧΧν. ]ιιπιι. Ι.ιττοταε πω.

νοε Με αιιποιταε ιιοιπιπι ιΙΙι ίαο τπατιιτο τω:

άοπτιαε οιιτοε. ο . °

 

ΕΡιετοια ΧΧιιι.ι

. απ δοιιαίιιαπιιπι.

Β: σεεμπίε ό· «ω»! @πολι μι:: ρχιωει;

· ο ό· έ: ΠιισΜε παταω.

Κατα· Ατπιστοιιιιε Γαπόιατ ειιιιιιιωω

Πε Ετοιπι μια , νοποταιιιιι πω ποί

ττο δοιιαιιιαπο , ιαιιιτοπι ιπ Βοπιιπο, ό; πω·

θα οατιτατιε αΙιοόι:ιιιιι. ο

Κοοιινιπιιιε Βοποπια ιποοιιιιιιοε , επι·ιιιο

ιπιίοταπτο , ιιιιι οιιαιπ πιιιιτα Γιιιιιπιιοτιιιιιιε
ιποοτπιποιια,ιοοτροτιε δ£ αποοτοε απιτπι ι ιτα

τοτπιτατοπι τιιαιπ ιαι:οτο ποπ οτοειιιππε , οκ

Ραπιτοτ ιπιιαπτιατ , ιιοοτ παπι: το -οαι·ραε πιο- Ε οπιιιιιε ταπιοπ οιππιιιιιε οτιριιιτ ποε πιο, οπ

ιιιοο, ροΙιοιιαπι , ιιτ ιιιιτιπιπε, ι:τιι&ιιπι οιιοπι

ορτανιιπιιε , τοτιιιιτπιιε. ΝιιιιΙ ΓιιοοοπΓοιπιιε

πιο απο Ιιιιοττατι , ι·-τατοτ , οιιαπι οκ απιιπο
ποιιιε Γιιτπιπο άοιιιτο ρτοιιο&απι «πω, ρο

τιιιε οιιαπι οριπαιπιιτ, ετατιιιατπιιτοιιο ροτιιιε

€οιιοιιιιτι ποίι:τα: , οιιοτι οατιτατιε ιιαπιπιαττι

ιιιρο&οτο πιο ατοιοτο οοοποίοιιπιιε. Ιταοιιο

το ιιιοπιιτιο ναιτο·οιιιά Γοπτιαε ρΙαπο ιιιτοΙ.

ιιιε ιπιιτιιοε ιιαπιιιιι ίιιπιιιε , δ: επι ιιτ..; θειο

Ιιτοτ αΙιοιιαπτιο Γοτνιτο πιοτοαιπιιτ. Κοπτ

Γοε αοοοροτιιπτ απο τπιιιτιριιοοε , οπιπι Γοίο

οι: ραττο ιποοτοπτοε , 8ε οιιοτιιποιιιαο νατιαο ,

πιιιιτιε πιιιΙτα αίιοτοπτιιιιιε , οιιιιιιιε ταπιοπ

οπιπιιιιιε πιω ποοιιαοιιαιπ αάιιιΒιιιπιιιε.

ΡΙαοιι:ιιιε τιιιιιιιτπ τιιιιε τποπαοιιιιε άοι:ιοτι ΗΜ

αι:ε το οκ τ:οπΠ:ιτιιτο ποΓοιο οιιιιι πιω πο
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Επι ειοι.Αιιτιιι τη. ιΧ. 30.2.

Πύικ Θ_Π'ω;τ, οΗΜιοιιε ιιτ τιιοΒιιτεπι Βιιιέπ Α ιιιιιΙοι:ιιιπ εοπτιο. πω οτιεττιποπιιτ. Ρεεειιτἰε

ΡεΙἰεἱε, επι τετ εοιππιιΙΤο. ρει· εειριττιιτιιπ τω,

Έιοττιιι·ειπιιι· σει οτ ιτιιιιιιωι θιεειετ. ΒΦΠ€+

πειτε ΠΠ πετιιιινιπιιιε τιιιοτι μιί'τε ροΙττιΙειΒιιτ,

πιεικιπιε ειππ , πἰῦ. ΐειΙΙοτ , νετωπι ΕΦωιΉ

πε Με τε τιιιοπετιιπιιε :ιΙιοιιειιιάο , τὶεπἰτο

ι:επιτιιιε τε πε ιρίε ειιιιτιετπ :ιοπτιετιε. Τε ποτ

απο: επ-εέττι οπο ροιΤτιπιιιε , οτ ρπυρετω

ιο πιοπιιεΙιο ιιιε-Γιιιιτπ τεθτιτπο.ε , 86 τιπετιπιο

πιει: @Με ειεΗτιιπι ορί'ιτιιιιε , ειπε Πε ό.εεετ

ει·:ινίταιτειπ τιιιιτπ. Νοοιε εει·τε :επι 8ι·ιιτιιΕ

ιπιιπι ί:εεει·ιε. νιιΙε πι Ποιπιπο. Εκ ποίττο

τποπείτετιο Ροπτιε-Βοπι , ειιΙ. Πεεετπω1$

ΕΡ] 8Τ Ο Ι. Α ΧΧΙν.

ι ο :ιό δεοειίτι:ιππτπ.

@μπω ε 19κευώιι.σ /ἰιΞ.›· ρα/ἶι: |ιιετἰ:.

Κατα Απιπτοίιιιε Ειπθ:εε εειπιειωιι!επ

` π Ει·ετπι μια > νεπετποιιι πετά ποίι:το

δεοειί'τιειιιο , ΩιΙτιτεπι ιπ Βοιπἰπο 86 ΐιπεετε:

ειιιιτηιε ιιι'τε&τιτπ.

Ιπτει· ιποιεΙΒιιε εετεπιε επἱτπι 86 εοτροιἰε

Φωτ ρετρεΠι Γιιιπιιε , πἰΙιἱΙ πω :ιετιιιε εκ

επιεπιτ , επιιτπ ποσά ριεεΙειτοιτιιιπ ΐτο.ττπιπ

ειπε ποίιτοτιιιτι,86 εοι·ιιιπ πε ειιιιο·ι;ιε ποπ :πει

Ιε πιεττιιΠε νιάεοατπιιτ , ειιι·ιτ:ιτεπι τεί:τιιιιίΐε

επνετΓιππ πω. ο.πίιππάνεη:ιπιπε. Βοιππει ε

πἰπι δ£ ιπεοπιπιοτι.ει εετει·ο. ΒιεΠε το!ετ:ιτι

ροΠε ο ειπιπιο ποπ ντιΙ€ει·ι πετιιιε ἱπίτὶτιιτο

ἴεἔπἱτει· , ειιιτιίτποπι ποίττιιπι , Βετο πιπε

ι·ιιπτε @Με ριττετιιιιε, ρετίιιειίιιτπ ποοιε εαπ,

πΠιιΙππε ρετιειιιοτιιπι τερτιάπιπάτιπι , ιιτ Π

12ο Με Γετνιιτι παμε ιπνιοΙειτ:ι ροτιιιΠετ.

(Ϊεττε ποί)τἰ πωπω ποε ει: ειπἰιπἰ εορροι·ιβ

ειπε ειιιρετε , ἰπ-τιπειπτιιπι 88 πιι:ιπι ἰπ ε

οεετιριιτιοπιιιπ ρε1ειΒιιε μιθ:ο.τι ποπ ειΒιιιιετι

ιπιιε , ιιτ νεί)ττο τεΙὶΒἰοπἱΙὶΙιιε τοπικ Π::ιτι1ί

εοπΓιιΙει·ειππε ι ιιτειιιε πε ρερετεετιτπιιε πο

Βιε, άιιπι οτὸιπἰε οιιἰετι ρτοΓρἰεετεπιτιε. Πε

Με: 88 πιο ω: τείὶἱπιοπἱο ΓεπτεπτΙ:ιπι πο

ίι:τειτπ ιτε Ωιερε ειρρι·οοιιίτι ι ιιτ πεπιἱπἱ ί··ετε

ροΒ: ρ:ιτι·ιιπι ποίττοι·τιιπ πιετποι·πιπι, τεΙἰ8ἰο

πεπι ποί"ττο.πι οοΙἱεατἰοτειπ εΠε > τρωω πο

επ 86 ὶπιἑεπιιε οπιάεπι ί:ειτει·ει·π. νετιιπι θ»

εἱτ πω” εοπΠάει·:ιτιο , οτ Γεερε ροεπιτειιτ

 

° Ιιπιπίιποοι ΐ.ιιι·ειπειτπ ΠιτπΠΙΤε, ερωτώ 86 ιτι

Βοτἰε ρΙπι·ππιιιπ,86 ι:τιι&ιιε ριιπιπι ειδει·τ ; 62

ειιιοει πιτεινιιιε ιπεειιιἰΓειπιτιε , επιοττιιο.πι ἰπι

πιο Γερι.ιΙτο.πι ω τωιωε ιιοίἙτἱε , οιιοι·τιπι

Β

ποίττιε ιτπριιτεπιιιε Ιιτιιπίπιοόι ποτιιε ειτιεο

πιἰΓε:ο.ΒἰΙεπι Γοττεπι οοτἱἔἱίΐε, πι: ρτο εαπ

τιτἰε Βοπο , φωτια ΐετπρετ ιιιιΒιιιπιιιε , 86 (ο

νεπιτιε ιιιειτει· απο εοπιιε Που, ρι·ιεπιιει Με

τοΐετειπιιιέ, 86 ετιιιιεΙεε ἱπ πω εοπίεἰεπτπιε

πιιιΙτοπιπι εκρετιιιιπιπ. Νεπιιιιειιι εκ ποιττιε

Ι:ιτετε ριιτιιπιιιε , τιιιππι ιπ ποε ιιιτοττει πω:

ετιπιιπιιτπ ΓρἰειιΙιι ιπιτιιιιΠιπιε ίὶπιιιΙ :ποπε

ιπιπιππιΠιπιε, πω: ·Πεετ , ιπιίετιιπτε (Σιιτιίτο,

νετἰτειτἰε 86 ἰπποεεπτΞκ ειγρεο επεφτε , πε

Ιενιτει· οιιιτιεπι Πιπιπιτιπι ειιτειιι ρει·ίττιιικε

τιπτ,άεΠάει·ιινιπιπε τιιπιεπ όι!ε&ιοπεπι επή

·εοτιππ τι·τιίτι·ειοπε πειτε ειιιιιίοιιιιπι-εκρε

&:ι.νιπιπε. Ππιιε ίοΙτιπι πιτ > ευρω ποριε Π

σ:ιεε 88 ρἰετειε ειτρΙοπιτει 86 εο8πιτει , πι πρι”

ΜΒΜ πιιπιπιε (Με Ει·ιιτιεε ρι·ιετειιετι πο

επι , ειιπι οτιἰΒιιε όιιιτΞΠιπιε νικιπιτιε , ραπ

νοΙεπτι:ιε ειπτιοιικπαιτπιτπ ι·εΓτιπιίεπιπτ. νε

ι·ιιπι εετει·οπιπι τιιιἰ ποοιε ρεειιΙιει·ι ΐοι·τε

ετιιτι:ι μπαι ποπ Γεω , Με: οπιπεε εει·τε
Π πιιιΙτιππ άιΙιΒιιιιιπε , πε8ΙΞΒειιτἰ:ι. ετιτιιτετιεπ

ειπε τοΙει·ποι!ιε : τιιιι , ρειτει·;, ιπτετπιιΠιο ιι

πιοι·ιε , πε ειιετιιπ οπΗττετειτιο,ι, εδώ: Μπαρ

Ο τπιπιιε :ιετιπ:ιπιιιιιτετ τοΙει·ειπιιε ιει&τιι·:ιπι επϊἱ·

τ:ιτιε ππτἰοιιειε , :πιο πεπιἱπειπ ί·-ετιπε πεποι

πιιιε) απ εοπθάετεπιιιε ιπτιεπε , επι ρωτη

τἱτιε άεί-εττειιιιιε 86 ἔτιιτἰτιε , το τιι:ιπι Πιοτιιι

»Με ορειπ ἰπ τε ιισΙτι·ιι , 86 Με :ιτι:1τιειΙΙει

εοΙΙιεεεε εοπττει ποε 86 ἱπ εοι·ιππ επτα τε

τιιπάετε , ρετ εποε ποοιε τεΐετεπά:ι ποπ επι

Βἱ8ἰε ι ιπιττιπι εΠ: τιιιο.πττιπι τιοΙεπιππε, οικω

τιιπι Βτιινἰτετ πιοΙεί)τΉιιε ΐει·ειιππ8. Ιπιριπ

@τικ ποιοιε ε!ε&ιο :Η ιιιτοτυπι, αεριε μι

τἱΠῖιιιιιπι ε:ιιιί:ι τέτεινειτ οριπιοπεπι πιοΠ:ιππι ,

ποσά ιιινεπει εΙι8επὰοε ειιαινειέπιπε. ΡΙιιπε

παπι Β Η ειπε εκ ττιπτο ρι·οεΙειτοπιπι πιιιιιετο νετιιει

τετ ιιΙΤενει·ετε ροΠὶτ , Γε τι ποι:πε νεΙ νει·Βο ,

νει @πιο :κι πο:: ιπάιιέΕπιπ , ποπ τεειιίο ετι

ιιιΓοιιπιπ ΓενειιΠιιπι εεπΓι.ιι·επι @πάπια Νε

ειπε τοεπεπ Η:: :ιετιιιίεΓεετ επιπιπι επ ρεττιπ

οιιτιοπε ραι:νεπτιιε ι ιππο.πιιπιιτπι· ειιΙτιπιπιω,

οιιοό. ὶπ τω: ετπιιε_ἱπ ΠΙτιπι εΙεπιεπτίιιε

ππἰπιιιὸνεττετἱτπιιε. Ο Η τε εοι·ειπι ειΙΙοοιιἰ

:ποπε ά:ιτετιιι· , τιιιιιπι θιειιε τεΐιιτοτειπιτε

ιπερτειιιι 1ιοπιιιιιιιπ 86 ρεπιει·Γ:ιιιι οριπιο

πεπι , Η τε Μοτιο πηιιιιιπ ειτπιωιεΐ πιτ.

τἰοτεπι ῇιιἀἰεεπι ι·ετιιπι ποιττετιιτπι τι!!ἰιιε

πιίι πρεπει ετιιιιιπει 86 Ιενιοπι ριιΒΙἰεε πο

πιτιι Γιιπτ , ειπε Γεειετἱοι·ε Γιιπτ 86 ετο.νιοι·ε,

Γεετετἰοι·ε εὰπιοπιτἱοπε ειιΜιέπτε επταή

8τετἱει ιΠ::ιτπ τπεικἰπιε πτἱπιἱΙῖιπιιε ι εετἰτετεπι Ε πιιιε.' 5εά Με οτπιττιπιιιε τρια: ωιιι€ω-ιιπι,

πι πω ειρεττἰε ὸοειιπιεπτὶε ὸερτεπεπτἰἰπιπε,

παπι ΗΒεπτει: 86 8τοτε τρωμε ποίττ2. εε:

ριιπτ, 86 ποοιε ετιιιιπ ειπε ποίτι·ιι ποπ Επι:

ετἰπιἱιιιι ἰπιριπΒιιπτ , ΓοΙετιιιοπε Γπωιιειιιιτ,

86 ιπΓιιι€επτΞΒιιε πι πω ἱπεΙεπιεπτει ρεειε

86 τιιιἰετἱε επτίοιιιε πὸνετΓιιτἰἱε ποπ ίοΙιιιιι

ποπ Γε ορροπιιπτ ει: ειάνετΓο :πωπω εοπτιιι

ίπειεπι ΒειιππΓεἰινετππι πω: ειτἱττιιπ τει ριπ

ΡτοΙειπτιιτ , ίἱΙεπτἰοπτιε εΙειπεπτἰοτεε Γιιπτ 5

πιτ εειΙιιιππιιιπι ιπΗ:ιτπιπεπτ οεειιΙτει πεπτι

θ:ιοπε 8 ειεεεάιιπτειιε ΕιειΙΙιπιε ΒιΙΙἱίἱὶιπἰε ιε

86 πω, ιιτ εικιιιιυπ ιιππποεΙιεε ει·ιιεπιπτ ,

νει ιερετιτε ειπιπ·ιο , νε! άερι·οιππι εΙοοιιἱο ι,

νε! Γετίρτιιι·ιε τπ:ιπτιιιτει. (διιιπποηπε τ, Η εε

Επι: Παπ, με πιο επι , 86 «μια απο νι

νετε ΠεεΒἰτ. Πεττἱιπεπτιιιπ τιιιπεπ πιιΙΙιιπι

τιιπτι Ειεει·ε ι πιιιιιιτιιπι ΗΒιιιι Επι τε άε!Ηει·ει

τἱοπεπι ειιτιτιιτι: , Μεο ΐιεπιίιεεπειτιτπ ἴτιἰτι

ιιτ νε! ει: Με ιιΙεειειτἱοπε ειοΙοιίε ποΙτι·ιετ!

πιοπἱτιι8 ριιΓειιπι τείὶιτπει8 ε:ιπτιιτειπ , ε;

οτιεπιεπιπποε πι τε Ρωτιιιιι πε!εεειιιπτιε ,

(παπι σο. επτἰοιιαιπ ιιΓριι·ιιπιιιε οιιΞετειπ) Δι

7__¦ζ._



εεε ΑΜειιοεπι εΑΜΑι.ουτεΝειε ε”

·ΗΒοητε5 τε άιΙιεεε,ηετιιιε Μ” ενεηἰτε ιιτ Γε- Α Η ετιιιιειι οτιιε&ιιηι , 86 ‹Ιε ιηοιιεΙὶετἱο Γειιιίτι

Έιετεπιιιτ Με πω, τιιιἰ οπτετιτε οπιτιἰ εστι

ῇιιηᾶἰίἱἱτιιε νἰιτιτηιιε. (Ξοιιττἰίτενἱτ ποε ρΙιι

ει·ιηιιιιιι Με νεεετιο σΠἱεἱἰ , Ιε:τιοι·εε ί:εειετ

ΐρει·ετιιιιε τεί:ιιιιιτε τιι!ε&ιο , 86 ιιτ :το Ιιοε

ειιαΜοι·εειιτι·ιειιΙο ΡειιΙἱΓΡετ άεΗε&ειηιιε ,

ΡεττΗτιΙΤιτηι Ιιοπιἰιιἰε ΑιιΓεΙπιἰ ιη ηοε ἰιιἱιηὶ

εἱτἱεε , εητιοιιεΓοοε ει·τεε , τεΙετἱοτιε ρΙιιτι

ηιοτιιτη τεεοεηονιιιιιιε , 86 €1τ1οιιτειιι τοι-τεί

5τηοτιιιη Πετέιτιοι·ιιτη τειιε επετἰτιιι· , Ρτεετει·

ηοτοτιιιιη Ματ! 1:εΙΠτετιε ετιιιιεη , οι·ετιιιιε

οτ εειιτε ίτετετηιτεε τιιε ιιιτιιιιτετ, ετίἱ νετε

εΙΤε εμε: ὸἱειιιιτιιι· ἀερτεΙιειιιΙετἶτ , ιΠιιιη

εοετεεηάιιιιι ειιι·εε , τιοτιεε ιΡ6 τἱε ἰΙΙοίτε

τιιετηιιε οιιἰά δεη νεΙἰιιιιιε ; εετιιιε εεττε ιη

ἐΠιιιη ετιἰτηεόνεττετε ειιιτηιιε είτ. ΡΙιιτἰτιιε δέ

εΙιε νεηετεοιΙι ἴτεττἱ ηοΠ:το άοτιιτιο Με

τἰοττο τεειιιτι εοτιτει·ειιόε ιιιῇιιηιιἱηιιιε > ιιε

τιτοΗιτιιιε Γετἰοειιτὶο τεεεΠιιττι ίεειετηιιε εἰ ,

ι:ετηιιιιετιι Με Ρετ οπιηιε Μαη ετι!ιιοεοιε.

Πάω ροίττειτιο εάιιιοιιιιΠΐε ί-ετἱε επι:: , ιιτ ποε

ειιι€ε8, 86 εστω τε ειιιει ε ιιοΒἱ: ει» ρετ

·ἴιιειὶεεε. νεΙε ἱτι Βοτηιιιο. Ε:: ιιιοιιείτετἱο

τιοΠ:το Ροιιτι.ε-Βοηι. κι. Ι)εεεττιοτιε.

 

Εειετοτε Χκκ

εά Σεϋείτίετιιιιιι.

Ώ ΜΜεβε Μέ ιι8]Μ: Με: Μ/έ 71:ΗΜΗΜ64.τ > Ο

εσωπεε:Μεκμε πτ·8·σιΣκω &θ”ἱ#Ϊ.$'

περιῇἰωἰ.

ΜτιτοΠιιε δεοείι:ιετιο ρεττι , ΐεΙιιτειιι.

Κεάειιιιτε εά ιιοε Μετἱοττο ιιοΠ:το ,

εεττιοτεε ρτἱτηιιτη Βάι Γιιτιιιιε Εστω: νεΙε

-τιιόιιιιε 018; τι1πι ετἰειη ρωιω Γετηιοιιἱε Ξη

τετ νοε τιετιιτι τεττιοτιε εττιἰττἰε, τιιετιιιτιοιιε

τηιιετικηοηιετιιτη , ηοιι οιιιτιετη Επι πιω εοτι

.τιτιειιτετ ιηιεθ:ετιιιτι , ΓεεΙ ιιοίττετη τειηειι ε

τη” ιτιιιοεεητιειη ιτιιτιετεητιιιτιι , ηοΓτιιιε

ΡεΠεἰε Η ιτιειιιιίιει·ιε όιΓεεε , 86 ιὶε εεε·Ιείἱε

Γειι&ιδτερΙιετιι ιιοι ἰΡΓε ηιειάιηο ειιιη άετΙε

εοτε νετΓ.ιτιιι· , ιιτ ει: ΡωιιΡΡο ηοίττο Γτιιηιιιι

εει·τιοτεε ίε&ι. Γεε , οτεττιιιε , ειιττι το ἰτι Με

ηεξεοτιο ειτἙιἱοεεε,τιιιεττι ίο!εε , ίττετιιιιιηι 86

οιΙἰΒεητετη,νἰΒἱΙεητΞΠἰιηοοι1ε οειι!ο τοο Ρετ

Ιτιίττεε σιιιτιἱε , 66 ιιιἰΙιἱΙ οιιιιττειε ῖητειιτετιιιη , -

οιιιιι :εε ειτεειιτἱοτιἰ , οι: ὸἱκἰτηιιε-, τηετιιτε

τηεητιεττιτ. Αἀνετί-ετἱἰ τιοίττι , ιιιιιηο ειιιοἀ

άο!εητεε άιειιιιιιε , ρεειε 86 τιιιἰετιε ἱιιἰιιιἰεἰ

ΓεεΙεΙτἱΠἱιιιιιτη 86 ίεεΉοΓιιιιι Ϊιοηιἰιιεττι εΙεεε

τιιιιτ τιιιτιε , τιιιἱ τιοΠεΗὶοηεε 86 Βοτιε @Με

Επενε εροί'τοΗειιιη Ρτο νἰ&ιι ἰΠοτιιτη δ6 νε

ἱὶἱτιι ειιτη ττιΒιιε τεΙιτιιιιε Ρτετὶετἱτ άιίττΠ.ιιτε

τετ. Νοε εετει·οε ηοιι τεειιΓενιτηιιε ; !ιιιτιε

ειηονιιιιιιε ΓοΙιιιη , ιιτροτε ἱηίετιιετιι ἰη οιιιτιι

τιιτριτιιάιιιιεβετιετε. Βτενἱε “οι” ειιειιιτι!ετ

ηιειιιι ρτοιιτιε Γει·ιρτιιιιι ετ! τε ιηἰττἰπιιιε , ιιτ

Τει” οιιιιιιε; ιιετη τ1ε Με τε Μετιοττικ , ιιτ

εἱτ, Γεττιιοιιε ιη εΠε ιιιτετιτο86 ὸἱτειίτο νετ!ιε

ιιοιι ίεειτ. Ηιιτιε Β·ιι&ιιτη Ρερετἰτ ΙενιΠιιηι

Ιιοιηἰηἱε εάνειιτιιε ω. ειιτιετη , οι: ροΜηιιι

τε ἰτι ηοε εοτήεδτε ετἰτηἰιιιιτη ΓριειιΙε , ηιιΠε

τιιίΠει:Ιτετε ι·ετιιιΙΓε ηοΙττεε ιιιΠ:ιτιεε 86 ὶιιηο

εεητιει: ε!γτιεο , τειιἀειιι ροΓτ εοτιετιιε νετἰοε

τετιιΙἰτ , εποε! 86 ιιοΒἰε οιιιετεπι Ρετρετιιετιι,

δ6 εοιιί:ιιίιοηετη ΠΠ ετοιιε ιετιοτιιιιιιετη ρε

τιετ. Ετ οιιοιιἰετιι, οι: εοιιιρετἰπιιιε > πιιιΙτε

Με ῇεέὶενἰτ Ροίξτειιιττιτη Γιιιιηι , οσε: ειιιἱεο

τιιιη εοηΙτετιιενετιιιιτ ειιιτιιοε , ρειιειε εκ πιε

εεειΡε τει τοτιιιε νετιτετειιι. Κε εετάιιιεΙι δ.

()τιιειε τιι·οτιιιΙΤε νιι·ο ἰτιτεεεττἱτηο 86 τεΙι

Βἱοιιἱε ΡετἱτἰΠἱιηο, ετἰιιιἱιιιιτιι τιιοτεε ἱιι ίετιρ

τιε ἰτιιοεεἰΙΙιιε εάνετίετιιιε ιζειιιι5_. Εε οτιιιιιε

τεΐεΙΙετε τιιιΙΙιιε Ιειιοτ ἴιιἰτ,τ1ιιὶετιιιΙΙε ετιιτιτ

νετἰτετε ΓιιΒιιιιτε. Ρτε=:Γειιτε εετάιιιεΙΙ οτοεε

ειτετειιι Ειοιτιιτιιε όιΒιιε ιιιΓεότετιοιιεκεεΙι:ιεε

νὶιηιιε , ἱΠο νεττιε ιιοίττε €τετε εάιηιττειιτει

Α ΡοιιτΠιεε εοηνεητιιε τιοιηο Ιενἰε (ηετη ἰΙ

νεΙιιτι εκ Ιει:ετε εει:τιεητιιιιιι , ριιτε ό.ε Γειι- Β Ιιιιη Πω ΓετηεΙ τιοη νιτΠτ, ) Γεετετο ιιτιιηιιιιι.,

Ιτετιτιε Με εοτιττε τε !ετε , ηοοιε , Πεο τεΓί:ε,

δ6 ιεηετιε 86 εοΓεητἰοιιε , τἰε ὁιΗἱιιιτοτιοιιε

ἰιι θε ατετεπι 86 ω” τηετἰτιιτη ε!ε&ιε , δνε

ειΓάεπι εάεο ει: νιειιιο τερετιτἰε. Η:ι:ε οιιι

Με, Γτετει: εετἱΙΙἱτιιε, 86 ρτεεΓετιτἰειιι 86 οτιιιτιι

τιείιάετετεητ , ιιτ τεΐεΙΙι νἰνἰε νοειΒιιε 86 τει

ὸεἱιιτὶε ρτε·:ίειιτιοιιε τιοΒιε ειιιηοιιιτιιε είτ ιὶε

ι·ενετετιτιε ιτηρετιόετιάε τιοΒἰε, 86 ΙιιιτιιἰΙιτετε

ο Γετνει·ιεΙε , όε ιιοτι ετετιειιόο, Η οιιε ιτιιιοε

ετἰτηἰτιε ει: εΙἰἰε ιητοττιιιετεηττιτ , οι: ρεεε

ιηιιτιιε 86 εωωε ειιίτοτΠειιάε. Ηιε τηιιιη

ΡΙιιιε, Ειπε Ιειιτεε εΡτ , τιιιετη Ιιοτιιο ιιιερτΠ

τάοιιιτιιιε τιοΠἶτιτ. @ιιοτἰ ιιιιἱἀειτι ἰρΠ ρω ίἱηιιιε εοτιττε :ιοε εεοιιὶίἱνἰτ. Ιιι τειιτιιττι (ιι

ειιιἱετε ετιιιηἰ τιιἱ_ νε!ιειηετιτετ ειιοετειηιιε. Ρεττιιε: θ: ετε:τετιιιιτ ετετιιἰτετ ηοίττἱ , ιιτ πε

1Νετιιιε τετιιετι εάτιιοτιιιιιι κιεεε!Γετιιιτη ειιιίτι- οιιε ροητιί·ιειε , τιεειιιε εετάιηε!ιε τηοηἰτε 86

τηετιιιιε, οιιἰε ειιιτιιιιιη τιιιιιιι ίεάετιοτειη μπι

τεότιιτη ετεὸἰτηιιε. . ·

νει·οο δ6 Γετἰρτο τὶετε Γειτνετε νεΙἰητ,ι τω ετ!

Γε Ρεττιιιετε εττιιττετιτιιτ οτηιιἱε, ΒειιεΗειο

Ηιε ἰτεοιιε οπιιίΠε ,Κεά ἰά εποε! όε οετ- · απο εοΙΙετιοηεε , ερΡτοΒετἱοιιεε νεΙ ιιιιοτο

ειπε, ει! ειναι εκεειιιειιτιιιτιι Ρτοτιο δέ ρετετο

ετιἰτηο τε οοτιιιιίτι , εοτινει·τίτηιις.οτειηιιε,

£τετει· ιιοΕιἰε ιη ΕΙιτΗὶο νεηετεοιΙιε , ηεΒο

τιιιιη Με 86 Πτετιιιε , 86 ιηετιιτε , ετενἰτει·

@σε ειτεοιιετιε. Ετ ειπε οιτιτιἰε ί:ε!Γετιι ΠΠ ετι

..τηειι οτιιε&ιιιιι ίιιοτἱΙιτετ ἰτιειιιἰτεε 86 εειιτε,

ΡτοεεΙΐι.ιτητιιιε εοτιτι·ε ιΠιιιη ΐοτιηεε , τιιιἱε

_Βε εοιινετιιτ , Παμε ηεεεΙΤε Με, ετοιιε ω

τη” ίιετιετε θὰ: πιιττεε οιητιιε. Ρ!1€Ε0ΠΣΙΠ Π

, «Μο 86 ιιεςιιετιι τιοιιιιτιε Α. σοι εοιιιττιἱίἱ- Ε Βετιοηεε ρτιεΙετοι·ιιιη 86 τηοιιεε!ιοτιιτη , ειτ

ειιΠιοτιετ εειιΓετιιτιι , 86 εετετε ιο 8ετιιιε , ειπε

ἰιιΓεηεπι ΐιιρετοιεπι Γρἱτειιτ. Νοε εοτιτἰιιετ

μι:: εοτειη ροητιίιεε ἱτιιτε, ηε ετιιτηεονεττε

τηιιε τη και, ιιε ιιΙτιοηι ιτηριιτετιιτ, οικω μι.

ΜτΙ;; εΙΤετ. νεΙε ιη Ποιτιἰτιο , δ:: Πω άιΙιεε,

ειιιἰ τε άιΙιειιιιιιε ΡΙιιτἰιηιιιη. Εκ ιιοίττο πιο

ηεΗτετιο Ροητιε-Βοηι κ. αλ. δεη.

ι ι εειε
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ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΧνι.

οτι 8οιιοιιιοπιιιιι.

Ιοετοιιοτ απο οικω' ΑΣΦ[ΜΙΠΐΙ ωττω·2 :πιο

ποοτιμι·ιτ , ό· οοοέβι·υτοφ!ο.τ το”

οττοοΜ.τ.

Κοτοτ Αττιιιτοίιιιε ίοπέιο (ιοπιοιτιοΙοπίιε

· Ετοπιι μια , νοποτιιιιιιι ι-τοττι τιοίιτο

δοποίιιοπο , Γτιιιιτοιτι οι Βοτιιιπο 86 ίιποοτε

οοτιτοτιε οιιο6ιοπι.

ι 5οτιε τπιτοπιιιτ , οιιο‹ι απο το το ΐοτιοΓο

τιπιιιε τοιπ Γοτρο, τοτιι οι·ονιο , τοπι ιιεττιπιπ,

Κι! Μ Τ. τιι.- ΙΧ.

Α τοπο οι› οτοιιιιτιε οιιοοτιιιοπι ιπτοτ οιιοτιιοτ

3ο6

Ρτιτιοτοε ,·οοι οιε ιιοπο τιιιιτιιιοοτοτιτ νιδιιιι

ιΠοτοπι ποοοιιοτιο. ΠΜ νοτο το ποι:ιε ομπ

τιιοιιε νοπιτ ιπ ποτιτιοττι τιιοτπ , οιτιιοττοιίιι
νοιιιτι ΠοεπιοΒοτεοπιε ιιοοιοπι, Ρονοτοοο Ιο

ποιο οοοορονιτ νοποε , ποοπο ιοτπ οιιιιοε

οοιοοοοπι ιπτοπτοτο οοπττο ποοιιιΠιττιιιπι

Βοποοποτπ. Ο οοπιιοπτιοπι ττιοτιιοτοι:ιιΙοπι ι

Ο ιοττοττι οπιιτιοπιι Ηιοοιπο οιι ποίιτι δο

ιιοιιιοπι νιοοτι πιο οοιιιεε πιο ιοΙιιτιο 2 πιο

οοιιτοπιο οιιοδιοε ιο ιιοετ Ο ττιο πιιπιοιιοτπ

Γοριοπτοιπ , 86 (οποιοι οο τιιίοοπτοιιι οποιο οτι

ποίιτοτιιτπ τπιίοτιοτοπι οοοοοιοπτ οοτιιιιιοπιι

αιιοπτιο πιοο ιιο δοποίιιοτιο ποίιτο πιιιιι

οιιοτιιτπιιοπι οτιοιτι τιι›ι οιτοοοτιοποπι 58ο- Β Ροι(ιιιιτιοι·ι ροτιιιιιοτ ιιινοτιι, οοοιι @πως Ροτ

οιο οοτιτοτιε τιοΙοοοτιιιιιιε , το τοττιοπ ποοπο

τοΐοτιιιιε οιιιοοιιοπι , ποοοο ιπιοτιδιο πιο

οιτοοιιι ιιτο νιτιιιοε ιιιιιιοε , 86οιιιτιοτπ οοτπ

Μοτιοττο ποίιτο 8ο Απίοιπιο οοριοπιιο ,

οιιιιοτιιοτοιιο ττοτιοτιτιο τιποτα: ροΠιοιτοε Πει

ποε οιιιο ιιοποτοτπ ποίιτιιπι τοΙιοιοπιίοοο

τοτιιιε οοτειι πιο οιΤο , οτ ιιοιιοτ , ροτονιιιιιιε,

οοπι τοπι ιιττοτιε πιο ιτοτοτο οοπιττιοτιιιοτο

ιιοτιιιιτπιιε , οτοπτοε ιιτ ρτοοοιιιιττι οοπττο ιι

ιιιτιι «ιο οιιιοοιιε οι τοπι :οσε το οοοττιοο οιιιε
°οτιτπιπιιιιιε ιιοτοττιτιιιε ιιοττποποιοπι οιιτοτοε,

οτοιιο το ποε πιιττοτοε. Το,ιιτ νοτοτι ιοπι οσο

Ριπιιιε , ιιοτπιιτοε , οιιιο ιπιιοίιτιοπι ιΙΙοτιι

τοοπι , οοιιιτοτοτποιιο ιπ τοπιο Βοτοπτιιε τιτα

οιροοιτι ποοιιοοιιοτπ τοοοοποίοιπιιιε. Νοτιο

ποτπ ιιιο ιιοΒιιιτ οοτιοτοπι οοοιιίοτοτοπι οποιοι

το , ιιοοτ ττιιιιτοε οοττο ιιοιιιιιτ', ποιπιποτπ ιπ

ιοίιιοτοττι ,ιιιιιιιιιι οιιθ:οπτο, ιιοιιοπι. Τοιιο

τποε Ιιττοτοε τοοε , ποπ ιιποε , τω ΡΙοτιιτιοε

οπο οιιιιιιιΙοπτοτ ποιο ποΙιτιο Γοπτοιιτιοτ ,το- ο

οπο ιο πιο νοτ:οτι οποιο , οιιιιιιιε ιιοπο το ποπ

τποτιο ιιιιΓοτιοτιι·86 νοτοτοτοτοττι, τω Γοοιιοιο

ιοτοπι ιτιοοτιτοτοτπ οτιοττο οτιτπιποτιε , τονο

οοΓοιιο οτι τποτιιοτιοπι πόστο οιππιο οοιιο

ποίιτο ροττιιττιοιιο ιποτιιοτιο. @πιο , οποιοι ,

οοοιοτ ιιονιτοι· οιι οττοιιι , οτ «το οΙοοτιτοτ ιο

° το οποιοι οι , ο ι:οτνοτ τοί·-τιιιιΠο νιοιοοτοτ ο

εο,οιτιιιιτ το ΓοΓριοοτι , οοοιι πιοΙτοπι τιττιο
πιιιε , το, πο οιιιοποιοε οτοτιιιτοο, «οοπττο ιπ

' .ιιιτιιτο , πιοΠοοιιο ιΠοτιιτπ ροτοιιτο οο ροτ

»Μοτο νοιι.ιπτοτι τποτοιιι οοτοτο, οποιο ιο

οποιο ποίιτοττι· ιτιποοοπτιοτποοο τοοπτιο ,

πιο: Γοτιτοπτιοτ οιιΓοοοι, 86 ιιοτιιιποτιι ποοοοιπ

ι:οιόιο ιιιοεπιτι , οποιο οπτοο 86 νοτιιιε 86 ιιτ

τοτιε τπιτοιιιΙι ιπιιοπτιο τε ροτΓοοοτιιε. δοτιρ

οπο” οά το οιτιιπιε Ιιττοτιε οιιοτποττι ι:οοτιτ

ιπτοτ ποε 86 ιιιοε οοπττονοτίιο Βοποπιοτ, οιιιε

ίιιιιἴοοιιτιιε_ πιο ,· οτι: οοποοτιιιο ροπτιιιοο

86 οοτιιιποιι Γοποιοι ()τιιοιε νιτο ιιιττιπιοτ ἔτο

νιτοτιε οοοπτιιιιιε, ιπιίιτιιιιΓοιιο οκοπιιιΙοτιο

ιιτ ιιοΙΐοε ιιιΙιοοπτιιιε οτιιιιιο , ιιτιιιιιοτ οτιιοπ

πω οΠοτοοτοε το οο οιτοοοοπτιο οπο: πιοο;

ιιονιιιιιιε πιο ιιο Ροτιιιτιιιιιιιο ιιοτπιπο. 8οιι

οιιἰ πιο ιιιτιιιιΙι οοτοε οτι οιτοιτοπιιιιιιιοπο

ιιοιιοοτοτιτ , νοι·οτποτ , πο ίοροτοιιι ροτιοε

οο Γοοπιτιοτπ οιι`οοοτιπτι απο οτιοιιιιο τοπι

οιοοοτ οροτοτπ τιιοττι ρτοττιιιιιιι , ποίοιοοοε

Γιο. Σποτ. ό· του». οπο!. £ο!!τέι. Τσου. Π!.

οποιο Γοπο ιπ,οτοτο οοοοτ οιτροτιτι , ιιτ ιο νο

ιοτι ροτιοοοιπ , 86 ποιιττοτοιιι ροττιιιτπ οοο

τοτ , ιπ το Ρτοιοττιπι ,οιιιοε πιο ιιιιιιτιο πιο

οιτριοτοτο , οοιτι το οιιροποτο πιοτοτπ ιιτο

οιοτπο Μια 86 τιιττοτπ απο οοπττο ΐοοιοπι

Βοτποίοι οιοιοοοτιτ ο Ηοο οι›ε το , ποιοι ,-ίοΙο

τιιιττι ιπτοτ ΡτοΠιιτοε ποίιτοε τοιοτιπιοε2 ποιο

τοο το τοο ποοιε ιτιιιοπτιο τ· Ροτίιιιιιιιτ ποίιτι

ιτιιιιιο Ι)οι οοινοτι-οτιι οι Γοπτοπτιο , ιιοπο Γι:

νοΙΙο οΠοτοπτοε : απο, οτ Ιοοοτο ιο οποίιο
ιιοιε ίιοτιρτιε Ροτοιίιι , οιο νοιοτιτοτο πο!ιτο

86 οοπίοτιίιι οιιοοτο τιοιιοοπτ , 86 ιιπιιπι Γοτιε

Γοιροξιοπι ποιιιε οιιιιοτοττι :ιο Οιποιιοιιιιε Π·

οι τοιιοιιοτιπιιιε: 86 το οιιοπίιοποε ιΠοτιιπι

τποτιιοπε , ο οιι·:ρτιε οπο. Νοιι (Μπιτ οιιι

ιιιοοτοτ ποπτιο ποίιτο , ποε :ιο οτο ποίιτο

τωιπ ίοοοιιοτπι οιιοτι οοτπ ιιιιοτο πιο οπο

τιτποε ποε ποιπιιιοπι ιιιιιιοτο Γοίιιοδιοτπ , πιο

τισ ιιοπο τοιιοιοιπιιε ι ποοιιο ιΠο οΙιοε πιο

οποιο Ροίοιιιε τιιιιε. Νοε ιίιο τοιοτοτιιιιε , οι

νοε ο τοιοιοτιε , ιρο τοιοτοτιοιι ποπ οΙιιε ροτ

Γροιίιο ιπιοοιτοτιε τποεπιτοιιιπο. Ωοπτοτιτι

πιο ποπ ιιιτιτ οτοτιιιτα ποίιτι, τοι Βοποπιοιπ
τιιιίιοτιιτιτ , ιιτ οι:ίοπτιιιιιε τιοοιε οο το οοοπτ

νοι ιπιτιοττοπτ, οπο ρτοΓοπτιιιοε ποοοοοιιοτπ

τιοτοοτιιπτ ,86 νοε Γοοοτι οιιιιοτιιιιτιε , ποοπο

πιονοιπιπι ίοροτ οοπττιτιοπο ]οίοοιι , πισι
Β ιοί-οπο οοτριτιε ίιοτπποε , νοΙ οοττο οιο οοιιτιο.

τοξιοοο ίιιοδιοτιε τιτο:Ιιοτιτοε τ Αροττο τιιοοπτ

86 ΐοτιοιιπτ , νοΠο ιο ιιτ Ατιίοιιιιι ιιιοοιτοπτιιτ

οτιιτιιπο , 86 οτι το οιιοοιιο ροττιποτο ιιιοτιιτπ

ιποιιιίιτιοποτιι οιΤοτιιτιτ , ιτι οιτοτο ποιιιΓοιιττι

Εοοιοιιτοε, ιτι οιτοτο ιιιοτιτιοτιτοε οτπτιιτιο. Νο

οιιο οπιιτι οτι Γι: Γροιίιιιτ ‹ιο τοο ιποιιιτοτο,
πο οοιιιιοττο οιιιιιοττι οοτιοιιιοιο , ιιτ ιρίι νο

ιιιτιτι ιιοοτ Ποτ ο ποιοιε ιΠοτιιιιι οιοοιοτοπι:ιο

οοπίιιιο. ΑΓοοπιιιτ ιπ οα:ιοτιι ιιιοτοττι Ποιοτ

Βιο , 86 ιποοπίιοπτιοτ οο ιονιτοτι ροπιτοε :ιο

οιοτιιπτ τποιιοε. Νοε οιιιτιοττι ίιιιιτο ιΠοτοτπ

Ε οττοοοπτιο ιιοοιιοοοοπι τοττοτ, ποοπο οοποε

ιιττοτοτιιττι οτοττιιτιε οι› ιιττοοιιο ΓοτιΡτοτιιτπ , . οοτοτπ Εοττπιιιοπιιιε οποιοι , οτι οιι9τιιιο 86

ποίιτο πω ιπποοοπτιοι τω ποπ ροίιιιπιιιε

τοτιιοπ ποπ τπονοτι , οοοτι νοε πο. ποπ πιο

νοοπτ , νιιιοττιοΓοοο ρτοροπιιοτοε ιιινοπιιιε
οιιοτπ οοπτοτοπιιιε οοινοτίιοτιιε ιιοίιτιε. Νοπι

Ρο οπιτπ @το οτιοττο ιΠοε ποπ ιονοτιε , οοοτι.
ποπιο πιο ιιιιιτοε 86 οτποτιε ιιοοοτοτ , Ποιο

οοε ιονοτιε νοιιτο ποιιιε Γοικιοοοπτιο ίοΙοτιο,

. ν,



3.07 -3ο8ΑΜπποε1ιεΑΜΑι.ιοπτεπειε

ο: ιοιτπίΐο ιέιππι οε τοπιο οιδιπποο ρπ8-Α πιοιεΙιε ποιιιε πωπω οι:εποπτιοπεε ΐπειε.

πππιιιιπε. Απ ιπ ποπ ιΙΙοε @απο εοπνιπ

εειιε, πιο πε ιΠοιπιπ ππιιττπε πιπ.τιππι πεί

πιο οπο ρποιο ιπ.ιιππι , νει οοιππι πειτε ποπ

ιιιεπιιπε ,.ε:ιπτπε πω πι: τιειππιπε πιοΐριτ:ιε,

ιοιπτιπε ιπίιιιιιιπππι π Μπι πω ιπιππ&πιπ
ε:ιειιπι πεπιι€ιε, πε ιΠοε οίι:ιεποπε οπιιιππο

ιππτι Έπειππτ2 ΕπιπΓαιπιππο ιοτειιπε ιπ ιε

Βιιε @Με οείιοειπιοιππε ππιτιΙιπιπ , ποπ

πίοπε ποεο ιποΙείιπιπ·οδειιποοιε ,οπιπ .ποπ

πι επιπ εετειιε επ ειπα: τεεπιπ οοπτιπ&π ίπ

πιιΙιπι·ιιπε. Αι νειο σπιτι δεοπίιιππι ποίιιι

πιοοο ιεοπιιπιππε ιποπίιιιπιπ, ειποιπτπε οπ

ιππιπτιοι πι. ΕΠ οπιρρε ππτπιπΙε ι·πτιοπιππε

ι:οπΓεπιππεπιπ, πτ πω πιω (πει ιεροίπιτπιιε;

ΡΙπε οοιεππιπτ , π επ εκειοετι-πιπε. Τππτπιπ

πειτε πω τοπια Γππιπε , τιπππτπιπ ρπποιοι

ιπιε , πιπιοιποιιε ποοιε οε τε τιππιπ οι: πΠο

Ϊειιπε ροΗιειτι Γπιππιι ίειπρει , ππιπ ιπειιε

Βππιπι τε ποιοι: ποιιιο , ιιοποο πιιππε οι

Ιιπιπππιπ οιιι€ειειππε πιοιτιπτι ίπιππε : 86

Ρπτειιε πι ΙιοιιεΓεπτ ιπππιίοπε π: Πιιπίιποοι

Γρεε ποίιτπ Ξ Οιπιππε ιείππιπε ππτιτιππε νιιεε,

νειππιτιιιε ιππεππιτπτειπ ππιιπιτπιιεεο8ποί

επι. ΡἱΒεπτ Η ποιο Έοιτε οπιερίιτ πεεΙιεεπ

τικ , ΓοιπποΙεπτιππιππε ειπ:πτιπε οπιπεπι ,

8: οποπέΕπιπ οείιοικ ίιτππι ποίι:ει8π,ε , πεοπε

οπτιπιιε ιιοεπι πιτιπ π: οιΙιέεπτιπιπ π τε οι:

- Ιιοετπιι. ει πιειιτο ιπετιεποπ Γππτ οππίπ: ,

σειπι.ε ριοΐε&ο ποπ ιονειε μιπππω , πιω

ιπιτιπιιπτειπ τπειι. ει ρειΓοπιε Γππτ πττεπ.

οεποπε ιπ ιποιοιο , οποο ππΠπε Γπριεπε οι

:ιειιτ , επι: ποίιιπ πιπππι ιΠοιπιπ ιπιππε τιπι

ίιτ,τιτίιιιππποπ ποπ νιοεπιπε , δέ Ριπί-επιππι

ειιππι·πιπτιπε ποοιε τιπππι ιΠιε ειπε τε οεπειι

ι:ειτο Γειπιπε. ΑπΓεΙπιππι πρειτπιπ ιιοΡτειπ

ποίιιππι , ιιοπιιπεπι πεππππι ιπΐε&πιε πο

Βιι.ειιπι , επιποπε ππόι:οιιτπτε ποίιιπ τιΒι ιπ

ποιοι εοειεε. Νεπιρε ίι νοτιε ποίτιιε πιο

ιεπι παπι, πιπτπιπΒιιππιτ ίιπ πιιππε, οοΙεπι

ιππε οπιοεπι νιοιπτι ποπ τε πιπιεἱτιπτ ιπι·πι

πτοπε ιρἴπιπ π] τε οοιιπιιε επιιτπτειπ. Απε

δεο νεπιππιπε πο ι·ειπ. δι:ιιΒιτ ποιιιε Μπιιπ

ππε ποΗ:ει , τιπειιι ιι›ι ριοεπιπτοιειιι ΜΙΒ

τπιπιπε , ιπτειοπιπ πο οεΙιποπειιτιπιπ τειιο

ιεπι , επιεειε ίιιιι σποτ είε , οιπττιπε πτ

ιππικ: ποπ τε Βιπτιππι ιπιρετιεπι. Ε: οποπιππι

ιπίΈπ νιοετπι ιρίιπε ροίιπιπτιο τ πεοπε επιπι

ι8ποιπε ιιπριοι:οε Ρωπεειπετπ εοπιι:εποοε ,

τε πιο πτ ιιππε ιΠι ποπ οεπεεει οοπιιποοι

τπτεπι , πε νιοεπιιε ποιιιε οΠιοιοοπε οεί:πιίΐε

τπο. δειτε ππππιπιπ εοΙΙιπειε ροΙΤπποπε ,

ίιτιεππε πο οιΙι8επτει Ιιπθ:εππε ιπιππθιππι

πω π. ποιοιε πιππιιε οιιετιπιτπι , ιπνπποπΓοπε

νιοετπι τ:ππι πετει·ιε τππι π ριπιπτι·ε ιεΙιΒιο..

πιο οποια. ει ενιιΐει·ιτ ποΒοππιπ ΐιππειπ ,

πι πιπΙτιιιπ επριτππε , πιπτπιπΒιιππι ρπιιτει.·

Αοποιετπιιοπεε πειτε ιΙΙι 86 πιιππιι τροποπ

πι π Μπι ποπ οεειππι. διπ ππτειιι παω

εοπνειίπε ιο Ε.8γρτπιπ ιενειτι ποΙπειιτ , δε

πιω ιππιπ τερετειε , ποπ οεει·ιι ίπποι Η

Ιππι νιιεπ οποιοι νιΒιΙππε. Υπο. Αιιετιι ,

:ινι. Μπιτιι. ο

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΧνιιι.

πο δεοπίιιπππιπι

13:/ἱω «ο ιωμι·πισκωι !ι·έπέσπε.

Κπτει Απιοιοίιπε πωπω επιππιοπιεπ

οι Ειειπι ριιοι, νεπειπιιιΙι Μπι ποίιιο

ΞειππΠ;ιππο , ΓπΙπτειπ ιο Ποιπιπο , 8ε πικαπ:

οπιιτπτιε ποεδιππι. ·

8ειιρίιπιπε οιιε&ιοπι πιο: ριοΐεξιιοπεπι

ποίι:ιππι πο ιπιπειπτοιεπι ίιοπιιιι:ππιεε , ιτπ

νοΙεπιε πε ιπισεπτε Ροπτιιιοε Γπιπιπο. Μο

νιιππι ιποε νι. Νονεπιβιιε , εΒιιππΐοπο τει·

ιεΠ:ι·ε ιτει οδιο Ι:ειπιε οιειιι.ιτ πάμε ΠΙιπππι,

ποϋιΙε ορριοπιπ 8εορπΙεπτππι. ΙΜ πι ενι

ιπποπιπ ὅ£ Ιπποιειπ δ: ρειιεπιπιπ ππνιπι

εοπΓεεποιιππε , ιπιπεπτιε ποίιιιε νιεππππι

τειιεΠιιι ιτιπειε ριπ:πιιΠιο. Πποοει:ιπιπ ιππ

οεπι οιε , Πεο ιπιίειππτε , νιεππππι ιποοΙπ

ιππε τππιειι εοπιιπ ιεπιπ , 8: ιπιπ ποίιιπ πιο Ι) πιω νοπιιππε , Ιιοει ρειιοπιο τεπτπτι πππο

πιοιτεπι πάμε τπειιιιππι , πιιππΓοπε ποπ ππ.

εεπτ τιιίιιπ ιεΙιοπ:ι 86 οιιπ , τιππιπ οείιοειπ

πιο ιο τε οΠιτιι 8: ππιπιι οεπινοΙεπτια ποίὶιπ:

ιεΓροποεπτιε. νπε ιπ Βοπιιπο. Ε:: ποίιιο ο

ιποππθ:ειιο Ριπτι-νειειἰε ιι. επι. ]ππ.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ..Α ΧΧν1ι.

πο δεοπΡτιπππιπ.

Όι πωπω |νισιπι·αιού απετεπι Μ Μινω

/Ζιτιο ωκβπιέ μονά πωπω (στα.

εκιππο Γπιππε. Νπιποπε οπο: ιπτεε εοπιππ

θα ίιπεπΙιε τ:οπίτππτεε ιι€πιε , επιιιΓπιοοι

ίππτ ιο Με πει ιο Ιοι:οιπιπ , ποπ νεπειιππτ

οπιιίι:ι: Με νιιιε παμε ι·εοπε , ππιπ νιοιπτι

Εειπιε ποιπιπεε ειε.νεπει:πιππι. Οποειππ

τοιεε οπιππε ρπρριιπ 8: πιο ριοιπιπ ιεπιιε

ποεοππτ , ππιπ εΙπνο ποπ πτππτπι , ο.ιΗιοεπ

τετ , πππι-ιπΒιο ί·-ειιπο ποπ ειιΡοίπειιε. Ροπτι

Ιιοπεο, οπο ππιπιε τιπιιειεοπτπι, ριοπιποππι

οποιοι: οπι ιιιοιππι ππεπππι πιιπιπροπτι:

πιτ:πιπ ρετεπππτ , οι: οπι ρπΡΡιπι πιτειπιπ ε

ιτπ ιιι6ιππι επ , πτ επιπ Γπιπιποιπιτιετιι , 8;

α ΜΒιοιιπε 3εππιιιππο [Με ,° ΓπΙπτειπ. Ε τειποιπιπ 86 πτιππε οεεπιιεπτιε ππνιοπΙπτ πει

Εκ οπο Ριοΐε&ι (ιιιππε π. νοοιε , ιππι

τι ποπ 8ενπιιι εκεερειππτ επίπε , ιππιτπιπ

τιπε δ: ππιτπο δε εοιροιε ει:ειειτπτι ίπιππε ,

ειπτιπΓοπε Πεο πΒιιππε , ποσο ιπτει οπιπιπ

ίεινπνιτ ιιιπ:Γοε , ιπιππίππε επτα οιπιιεε ρο

Ιιεπ ιιππιτα, ο ιπ πππιπ ι:οπ8ειππιπι,ποε πέΐ

Βιιιειε , ειππιιι οιεε οπο; πι εκπέιπει ποεο

ιεπτπι, ιπ Ροπτιε ιπιριππειεπτ Ρεοειπ , πτ

ιιιιε ιτπ πτ ποπ ει: ειε ιο πωριοεππιιιεπε ,

ποπιε €ειπιε πίι:ιπε πο Γππιπιππι ιιπρΙειοτπι,

ιεΙιτιππ ειοεπι νιειππ ρειιοπΙο. Κερεπτιπππι

ιππΙπιπ ειιποιιπιιππο, πιοιτειιιοπε μπι πιο

Ριππππιπ ίοιιπιοπνιππιτ. Τπποεπι Γπιπιππ νι

ιεπιοιπιπ :Ειπε οπιπιπιεπρριοριππτεε,εκπππ



με ευιετο·ιτΑειιΜ .τω ιΧ. με
β

ίιπιιιε ποπ Ϊεπτἱιιεπι ΡΙεπει τω ιπτε8τειπ λ ε εοπιρΙεκπ άιπιιίἰ ποίττοιΡτετιιπι νεπἱπιιιετ

ιιενἱττι; ἱτπτπἰπεΒετ Πιρετιιε ειιίτε!Ιππι , εκ

ειπε εοπΒιιεπτεε Βει·Βετι ε: ΓοΙεττο ποοιε 82

ειιιπ!ιο τ-πετε. _Κετεέτι τποάιεε ειιτίιιπι :επ

ειιιιιτπ ί:εΠειιιε Ρε-τεἔἱτιιιιε. νιτ:ππετπ πεπι

ΙιίΕπιιιτπ ορρἱὸπτπ νιάππιιε , δ: Ρετ οπιπεπι

ἰΙΙεπι πενι$ετἱοπετπ ει: πττετιιιε Ρεττε προ: τ

ιιτ!εεε , εείττε , νἰΙΙεε ε8τεΒἱεε , ιιιοιιείτετιι

ποε ποϋἰΙἰΠὶπιε Γρεᾶενἱτπιιε. 5εά ἰίτε εοτετπ

ιπεΙιιιε. Ιπιρετετοτεπι ΥΞεππε: Με τεΙΓπε τι»

:πετ ειτἰετετ : πεπι πω ιΠιιε ετὶνεπἱιπιιε_εΒείἔ

ΐε εάτιιιε ςιιεττἱὸιιι ἰτὶπετε εεττιοτεε. τεθτἰ

ίιιτππε πι νἱΠε Αττετε, οπο Γε Με νεπετιο

πἰε δε ριΓεετιοτιιε εειιΓε, πεπι :Η ιιττεπιιιιιε

τεπι Ιοεπε εΡτἰΠἰπιιιε εΠ:, ΡἰίεΙπε ιπ8επτι δ:

ΡετπιεεπιΠεε ει: Με ειτττπότε, δ: ΓγΙνἱε εε

Ρτεεττιιτι Έει·εειτιοε με ε εά1εεεπτιοπε,εοπε

τιιΙετετ.-Αἀνεπιτιιιιε ε Ιοειιπι Γερτιπιε πιει»

ίιε ετι νεΐρετεπι. ΡοΠ:τιάιε νἰὸετε ποε επ

Ριεπε στα” , πιιιΙτἰε ΙεἔετἱοιιἰΒιιε ιπιρετιι=

τω, (πεπι ετ!Γιιπτ εό. ν. ππἰΠΕε επιιοι·ιιτιι) πο·

πε πιεπΠε ω Π: εεεετίἰνὶτ , ΙιοποτΠιεεοπε

πιιιΙτιιπι Γπίεεριτ , ειιάἰεπτὶετπ ποΒἱε [Με

ε εεπι ἱπ.ΑΙΒε-Κε8εΙἰ ὸἰεἱἰτἱπετε Ιιτπε :Ντεπ

τε ,τείετνειιε εεΙεΒεττἱιιιο πι εοπνεπτιι Ιεεε

τοτιιτπ , ρτεεΙετοτιιιιι , Βετοπιιτπ ετιιιιε ιππι

εἱρππι. ΟΡτἰπιε_τἰε ρτἱπεἱρε ἱρΓο ποειε Ρο!

Ιιεεπιιιτ , εοπτιάιτπιιίπιιε ἱπ Ποπιἰπο ιΙΙιππ

ε ποίττε Γεπτεπτἱε ποπ άενιετιιτιππ , πεειιιε

. ει ίοΙππι, νετιιπι 86 ετενι ποε ειφεὸἱεπἀοε ,

εττιιιε επ νοε τετιιτιιτοε Ρετ ἰτετ νεπετιετιιτπ,

τεΙιειτετ εκεδτο πεεέοτιο, ΐΡετεπιιιε. (Με εΙε

τποπείτετἰο νεπεειιιειεε ίεειιτιιιιι Ετ Μετε

ποε πιει Γειτε ροτπιτπιιε , επιιΙτιιτπειιιε άο

1επιπε , Πεετ ιποτπε ιίτε ποίτετ8ε ρεττἱ:ε Ισπ

Βἰπηιιἰτεε ιτπρεάιπιεπτο ίἰτ. (:οπιπιεπόενι

ιιιιιε πε8οτἱιιπι Ροπτιίιεἰ , (:ετνιεπΠηπε Με

Π:το , οτ ετετιιπιιιε πιω! εεειεπεΙππι πι τιτα

εκεερτιεπε ε ρτἱοτε ποιττο "[ιιπιιιε μετα

Ριίτοπιπιπ ροίττιόιε Πιιιιτπο πιεπε τιετνειιπ

τππε , ι:ιινεττΞιππίτιπε εε τεπιιΠετε ποτιίε τα»!

ιιείτετΙππι τ, πει τεεἰο μπε ειιρετετιι εεεερ-,

τι -, πιεεπεπι Γετνοτιιπι Πει εεπτετεπι ἰπρποε

Ώιπιπε ειερεττι. νιεωπεπε εεεΙείὶεπι εξ στα

πετιΠιτπιιτπ Βεετἱ Αροθ:οΙι]εεεΒι _τιιεΒπιπ-ε

εεπτἱίΙῖπιεςπε ιπίτι·ιιέτπιπ εΙτετε νἱἀἰπιιιε.ι Ε;

τ1ιιοιιιεπι ρει·ε8τιπετιοπιε ιιοΠ:τ:ι: (οειιιε εφε

πεδτεΒετπτ εε πεί-ε Δε, πιιίεπεπιά_ιίεεππιπε

Γεοοεπτι όιε απο πιιπτἰε`τετπι· εάνεπτΙΐε”,

Β ίετιιιοπεπι πι πιιι!τεπι Ιιοτεπι Ρτοάιικἰιιιιιε

εε τεΒιιε πεεείΐετιιε Πι τε εοτππιππἱ. νεΓρε

-τε ρτοτεέτι ειτττε ορριάπιιι τπἰΠε μπω”

τετπιε ΙιοΓΡἰτἰππι Ιιετιπιπιπε εο εοπΠΠο , πε

ΐππιπιο πιεπε ρι·τιπειΓει οΙΤεπιπε. ΑΓεεπί-πε

εττιππε δε ρετόἰΗἱεἱΙἰε ε εεἰτ , ιιτ Χνι.εα"1..

πιω πιιΙΠΒιιε εε ὸἱε ιτε: εεετεπιιιε: Ρεϊττε;

τιιε Ιοπἔε ὸἰΠἱεἰΙἱοτεπι είεεπΠιτπ ειΪΡεττΪ

επεπι ππιτιιιετιι εΙιεε Πιπιπε τ πεπι πε τομ

Ρτεεειριτι επειτι τποπτἱ ετάιιοιτετ ἰ -ιιτΙ ετε.ι:

Μπιτ”. 5πρετετε άειιιιιτπ ὁἰθἱειιΙτετε ότπἶιἴ:

Με”. πιιΙΙἰε ρείΤπιιπι εε Δω εοπτεεπιιπετ

Τεποεπι (ειπε τω. ρενωιωε Μπτἱπεπι τ:

σπίτι” τπειιἱπιι , οπἱ ποε τοτο ἰτἱπει·ε ί·-εττπε

τεττπετετ , ρετἱεπτἰΙἱἱιτιἰ. ΒΑιιΞιιΡτἰπιι:ε Επι”

ποΓτετ,επι πιιιΙτιιτπ ε τε ὶπΓοΪἰτε τιπιπετεπιπε3-ε

ΙεΒοτἱε οπιπι€επι τοΙετεπτίε ίετιιιε ποε Πι;;

Ρετετ,8ε τεΙἰπιιἱ εκ ιιοΠ:τιε Βεπε νεΙετιτ.“ΡΙε-·

ειιἱτ ›νεπετεοιΙιε Γτετετ ποΗ:ετ, Με Πεπϋμ

εετε τἰΒἱ ει: ιτιπετε , πε ριιτεε τεΪτὶΧἰίΪε·επἰ.`

τπιιπι ιπ τε ποίττππι , 66 τιποπἰεπι επίεπτεε

εοτροτε τιππιτειτετ Ϊιιπιιιε., ετΒιττετιε νείΗΕ

πιεπιοτἱε 8: ειπε ποε τπονετἱ. $ἰΒπἰτἰεεΒἱε

ἱίτε ιπ ποίττο τποιιείὶετἱο , ιιτ ποίττε οπιπἰε

ποτἰπτ, πετιιιε επιπι.Ιιεετ οπιπἱΒιιε Δίετ.ἱτ›ετε

ίιπιπΙ , 8: επ τιιιετπ Ρτιπιο εωεω1πω ω;

ιιιτΠειιιτπ τεΙΙΒἰοπἰε ποίττε τ πιιΠε ειιτιε πο· 1) Ππέτπετ επιτπιιε. Νοε τπε8πο ει:πιπο 8; @σηε.

Πτετιιπι πω: τετιιπιπιεεει·επιπτ ) ιιτ ειιἰετι

εΙΤε ποπ ροΠὶπιιιε. Ηοττετε ἰἰΙὶοε ποίττοε ,

πι: Βεπε 8: τε!ιΒιοίε νινετε νεΙἱπτ, ετοιιε ιτε

πτ εοε άΠιεεπτΠ 86 ἴονεπάἰ πάτε ποτιἰε εειιΓε

Ετ. (:οπιπιεπάε ποε , οΜεετο , ρτοτεέτοτι

ποιττο , εἱτιιιε ποίττε πε8οτἱε εοπιπιεπάετε

Ιιεπετε άίε,πετιιτ Π188ετε. νεΙε , Παει· ε·

ιπεπτιέΒπιε. Ε:: Αττετε, κ. Πεεεπιπτιε. ΡοΙτ

Βιι:!πιιτπ ΑΙοεπι-ΚεεεΙεπι Ρετιπιιιε.

 

τ ΕΡΙ$ΤΟΙ.ΑΧΧΙΧ.

εό. δεοείτἱεπιιτιι.

ΧΜε'έτ πιτἰσπωι μτεἔπἰπετὶυπἰε/ἱιετ

Ιὶετετ Αιππι·οίιιιε Γεπέτετ (ΞεπιεΙειοΙεπ

Πε Ετεπιι Ρτἱοτ , νεπει·ετιιΙι ίτεττι ποίἱ

πο Βεβει"τιεπο , ΓεΙιιτετπ ιιιΠοπιιτιο , 8: Γεω

ετα εετἰτετἱε εἱἶεᾶιιπι. . ·

Νετιπε ιπτετ ρει·ε8τιπετιοπιε Ξπεοτπιποειε

8: Ιεισοτεε εΠιιιιιοε τιιἰ οΒΙΜΠ:τιπιιτ ; ἀἰίττε

&ιιίτιιιε Πεετ ειιτἰε επἰπιιιε οτιιιτιι :κι τε Γετἱ

Βεπιιι τπεάιτετιιτ , ιιτ επι Ετ ετΒε τε εΠεότιιε

ποΙτετ ΡΙεπε εε πεπἱτιιε ποτιε. @πε ἀἰε τε

πι. ετών». άρτιο». ευη!. ευ!!ι·07.Τοωτ ΙΙΙ,

ΙΕεπτἰε Γπτπτπε ιπιππότιιπι πιάστε πιππιιε ειτε..

Πω ρει·τιιτππε , οτετπιιίτιιιε ιιτ ρετρετιιε με..

εε άειιιιεεε επειιπτεε , δ£ ἀἰνἰπι πο!ιΞε Εενοε

. τὶε ιτπΡτεεετιε ειιτεε. (.οπΗάιπιιιε ιο Ποτη;..

πο τοτε ιιτ ιπτ-τιι6τποΓιιε ποπ ετεπετιιτ Ιε!ιοτ ο

ιιοΙτετ. (3οιππιεπάε πιε τενετεπάΗΠτπο Ρε...

:τι πιεο εε ε!οπιιπο εετάιπεΗ Ρτοτειίτοτί πο..

Π:το οπο εΙοτίετιε ΕιοΓριτει δειιιτε οπιπεε ε):

τετιιιΙιε δε νεΙε. Μπτἰπτε , απο ῇεπι εππἱΜτε

νεΙΙεπιιιε. πιτ. εε!. Απε. Τε επι τπεευπι ΒΙΠΕ,

ΓεΙιιτεπτ οπιπεε.

 

·ΕΡΙδ ΤΟΣΑ ΧΧΧ,

ω $εΒεΡτἰεπιιιιι.

.ή 6'ετ:&εβεκβάκ:,ριο: ·τ.ε/τωετατ, ›Σεεωωω

/Ξ· αεί υιΜεβ:Παω ποπ ΡΜεττ·τιεπτί.' τ

Μοτοίιιιε δεοείὶἰεπ,ο ρεττἰ τ ΐε!ιιτειπ. :

Ηετἰ Με σετ επι:: ἱτιεἰετπεπτἰοτ, σε

(είε ω. ιπιιπάετιοπιε ετΐππάετετ, ὸεετενἱ,

ιιτ οΠιειο πιεο ίετιετεεετεπι , ίζεττπιιΠεπΓεε

ττεττεε νἰίὶτ-ετε. Πε επἰπι πιε πιΠτο<έενετεπτ,

ιπτετιτιοπε ίιιπιπιο πιεπε τεάεππάι. δώ. εππι

ν ή
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πιω νι Ρτοοιιιιι πιτ Ρειττοε πιο όοτἱποτο νι:Ι- Α νιοΙοτιτιει- ρτοοιιττι. Ρτ:τίτιιτιι: οτιιτιι ιΠ:Ππ [πο

Ιοιιτ ίαΙτοτπ τττόιιιιπι , ιτροπτο ίτ:τιιιΐπ :ιό πιο

Ηιοτοτιγττιιιε Βιετττιτιπιιε ττιι:ιτιε τ, οττιτιειιτ ο·

1:τιιΠιε οττιπἰοιιε τοόι-τι: ττιιιτιιττιτοπι , 86 το πιτ»

οιιτιι :ιό ρι·τιπόιιιπι όιιτ:ετοττι τ οτιιιΓιιπι κά

τοϋ, σει: ιΠιιτπ Ειπε ιιόνοττο. ΡΐΓι:οε Ρτο σοπ

ίοΙτιτιοπο ίι·:ιττιιττι επιοτιόοε τ:ιιτεινοττιπι ἰτι

πω: όιοττι ,νοτει·ιπιιο ιτιοπιιο πι: μποτ μια·

οσε Η ποπ αόίἰτιι όιιΐοττο νοΙιτ. Ιττιπιιο τοόἰτο

νοΙ_ιιἱ Ρτοτἱπιιε , ιιτ ιΠιιτιι εοπΓοΙειτοτ 86 τοπ

πιιοει νοτιιτιι ιπιροόινίτ Ρτοροίἰτιιττι τιιοιιιπ

&88Φ888Φ$ΦΦ8
'Ψ

ἐππππππππππππππἔπ

ροίιτο , πιο ποπ όιττιιΠιιτοε ειΠτ:τοπτοιι @Ειτε

οτιιτιότιιττι. Το στο , πιἰ ριιτοι· , πι: τοττπιιε

πό πιοπιιίτοτιιιπι ΡοτΒιιτι , 86 εοπι ι·τιττιΒιιε

ρι·τιπόοιιε,τιο ποιό τιιτΜτιοπιε οτιιιτιιτ , τω”.

τοΓπιιο ΞΙΙιε ιιοοεΠἱτιιτοπι πιοτιιτι. Ειτροθ:α τω

τοτπ ττιοιιπι ἔτι πιοπ:ιίιοτιο σ.όνοπτιιπι , ιιτιπι- -

παπι ειΠπιιοό ιτιίτιτιιτο ποίι:το όοτιιι·. ντιΙο ,

86 Βιοτι:ο ἰτι ιιοε οΒτοτιιΡοτοε νοΙιιτιττιτἰ πο.:

Με. Εκ Πατιτιιιια αυτι”. Νονοτιι6.

Με: ΕΡπτ'οβετττω -ωτέ ω, ό ,

πππιπππππκππππ 4·

Ο

ππππππππππππππππποππππππἐἑππππππππι

ιιιΜΒιιοειτ οΑΜΑι.οιιιΕΝει-ε

~ ΕΡΙ8ΤΟΙ.ΑΚΠΜ τ.ιιιιειιμποτ ΗτιιικοΝιτΜυ-ιιι οει€ΜΑΝιιΜ·εποΜτ

 

πιει>ιεττοτ.Α ΝΗΜΑ.

°ειό Ηιοτοτιγπιιιιτι τ-τ:ιττοττι Γιιιιτιι.

λίπη:μα» όστσα.ιταΡτπ:/`ιετξτ Μ 8. Μίνέέ

πτστΜ/ἰετὶσ.

ΜΒτοίιιιε Ηἱετοπγττιοΐτιιττἰ , ίειΙιιτοιπ. .

Ηοόιο ιτοπιιιιιιε Ποοιιτπτιπιιπι , ποτι

τιιοόο ΜΒ , νοτιιιιι Μπι 86 πιιιιΠιιτι, Πιεριιιβ

πιιο πιτ:: ττιτιοτιε ιιτιειιΡτιειε ἴιιἴρἰτανὶτπιιτ

πιιιοτοττι 86 οοτιΓοΙτιτἱοτιοττι τιοίι€τιιτπ. Κοίτιιι:

Α!ρἰιιττι ιιιιπιιπι ΓιιΡοτιιτιόιιτιι,ίι ιι.ινοτιτ Βοιιε.

Ρ 

ΕΡ18ΤΟΙ.Α ΙΙ.

πό Ηἰοτοπγτιιιιτιι ί·-τατι·οιιι.

Ματια: ὶτὶικιτπἱτῇτἰ επβω!τα:.τ.

Μοτοίῖιιε Ηιοτοτιγιιιο πω, Ει!ιιι:ειιι.

@πιό ροΡται Γοειιττιτττι τι: πάρε , 86

ιιοτιιπι Εκ: ριπή τα: πωπω ιιοΠ:τιε. Μο

ντπιιιιι Ροτττοο κιτ. πιοπίιε, ντ:πιτιιι.ιίπιιο :ιό

(::ιίττιιιτι πιιοό ειιτιιπι ειρροΙΙιπιιτ , Ροτροτιιτι

ΡΙιιιιιτι όοΓιιΡοτ ειδο&ι. Ποτ οτιιτιο Ιι:τιππειτιιιτ,

ἰπιττιο ετο.τιόιιιπι τοττοπτιιιττι ιτι πιοτοτπ οι::

Οττιτο , όιιΙοἱΠὶπιἰ Γτ·τιττοε , ιιτ @τι πάσα. Ο πἱττιιἱειτπ ιτιι.ιπότιπτιιιττι πι ρι·τιετ:ορε όοοιιττο

ια·ωτιιωτ τιιετοιιτ. Ντιπιπιωττι οπιττι οτοόι

πιω τιτἶιιτιιτιιττι όιοτιι πιω. τοόετιπιιιε ω νοε.

Έιιιττιιιε τιοθ:ο Ρτατοτιττι ιιτ Γιιτιᾶο 8:ιΙνιο,

τι!:ιΓεπτο ττιοιιτιιὶοτἰτ πωσ : νοτιιιτι τειιιτ:ι

ιιοε 8τιιτιει_86 Ιιιιττιτιπἰτιιτο ΓιιΓοοοετιιπτ πο·

:τοε ΠΠ τιοΡττἱ ,ιιτ οι·οόι νικ ΡοΠὶτ. νιόοΒιι

πιιιτ ποΒιε οπο επιιιό ιιοε , τιιτιιΙ όεπἰπιιο σπιτ

ίοτιιπτ οι ιιιε πο:: :ιό τεία&ιοποιτι ποΓττ:ιιιι

ι:ιοττιπετοπτ ,_πιιτιιοιΙιοατιτιιτιε ίτιιόιο, κι τι:
πι” Με ,ότι ειδιιιίΐοι: , ιιιοε εοπι: Βιτ:οτο

ιιοπιιἰνοτἱτ. Οτετιειε ΠΠ ειποτἱε όιιττι ειό πιο·

τιιιΡτοτιιιττι όινοττοτιι:. Οτιοΐι·ιιτε ἰτοπι πιο ιιο

Βιιτ. Ιττιπιιο 86 Γιπ:ιοτπο 86 ιπί:οτιιιε τιποτε οί.

ΗτεοΒιιιτιιιτ·. Πει τιιττιοπ @σπιτι ροτιτοπιιιιιιε

ιποο!ιιτιιοε :ιό Ιοοιιπι πικαπ όι:τιττιιιε. :οι

όιο τιό Ροωττω.ινιι ροττοιτἱπιιι: , ι-ιοπιιο τω.

Βοπι ιτιπτοόἱ Ροιτιιιττιιιε, ποσό-ΜΜΜ ττιιπΓ

ντιόατι τιοπιιινοτιτ , ροπτο ειπι.ιποροττο ,_ιπι

πιο όι:ιο&ο , 86 ιπποτιτι ττιιιτιότιτιοπιε τιιοΙο

όὶΠῖρτιτο. ΠΜ νοτο ιιΙιπιιτιπόιιι ΐτιιΠτο. σιτρο

θ:τινιιιιιιε , τοόιτο ιιπόο νοτιιττιιιε Μπι Πι

τιιιιε , ΡΙιινια τιιτΓπιι:ιττι πω, 86πιιτόοπι κοπο

πιοπτι όοΓοτοπι:ο, όοοἱτιιτι Γοοτιππιτ:ιιτπ πιω

νετ:: Ροδο ριιττιτοττιιιε, πι: μι· νιτιττι αΙιόττι

ΒιΓοιιττι :ΙΕ Οπα: ιιτ πω ιιιοε Ποτιιιπιιε ἰπ- Ι) Βι·ιτοτιοτιιττι ροτποτοπιιιπ Πιινιιιε-πιιι Ματ.

:οτ ιτιιιι:τιε ροι·ιοιιΙ:ι Γοτντιτο όιπποτιιτ ΠΠ::

Γοε, δ6 ι:οτόιτιιιε ιιοτττιε ιιόοΙΤο. πισω ιτι

Βοιιιιτιο , πατα ιιτιιιιτιττίΙιττιἰ.ι

Ωιτἰο τι·αιιοιοπόιιε·οττιτ , ιτι τιιτιτιιπι ιιι€ίΒιιε

ιτιιιιτιοιιε οιττ:τονοτιιτ , ιιτ πο: σΒΩτιιοτοτ , 86

@επι οττιτιοπι τιόίτιιοτοτ τττιπίιτιιε.- Ιιττιπιιτ: τι»

τιιοττιτι ποτ:οίΐιιτιο ι:οτιθ.·ι Γιιτπιτει ΑρρΙιτ:ιιο·

τιιτιι: ποπ Ιιιιο νιίιπιτοτοε ποί!:τι από οιιι·τι

όιιοΒιιε τποτιιιοτιιε Γ:ιπάτ Βοτιοόἱ&ἰ 86 πω.

Ιπιτιιτ οι τ:οτιιτιι οοιιΓοτιΓιι 86 τ:οτιίιΙιο ΜΡ.
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πεεπε ποειἰε ραεαεε εεαπΠειιπι , α!!επαπεεί:

ππε ιιοε εεε ρεαεεερεο ροπεἰίἱεἱε εε :Μεινε

πἰεε. ]ο!ιαπειεε πει! Πεεεεαε ε!εειι!ίε,πεεε!πιπ

ι·εε!!!ε. (:ταίειπα ἀἱεε εαρἰεπ!ἱ είε , πεππε ριε

εαεππε π ροί!ε εε!ε!ιεαε! ,πεΠ εεειιιἰπιιε ρεε

εοεεεπε. (1π!ό.ίεεπεππι ί·πεείε Γεει!εεεπιιε.

να!ε, πι! Π·αεεε, 86 εοεππιεπε!α ποε ραπ! 86

Γεαεεεεπε αε πω. Ε:: Οαίεεο-Ωαεο ιενεε.Ο8ε.

 

ΠΡΙ8'ΤΟΙ.Α ΙΙΙ.

Με Ι.πεαεπ ρειοεειπ.

_ πωπω Μάσκα επεσε: πω: πό! έ» Μεπτε

εσπεἰἔεεειπε.

Ειιεεαειἱ!! ραεεἱ Ειπα ρειοει πιοπαίεεεὶἰ

°· Αππε!οεππι είε Ρ!οεεπεια, Αεει!πεοΠπε.

5εείρΠ μπει Γπρἱπε ππ!ε! ρεε εοεπεπ πει·

εοπε!πεπε πο!πε,86 αε!σεεεοε εεὁπἰεαε πιείτε

ὸἱ!εἐε!οπι νείεεαε !!εεεεαε πιεαε. Ηεεε νεοε

/ε ειιπε απ Ροεππι-Εινεί, 86 Πιίεερεε ίππιπε ειπ

ιπαπἰΠὶπιε α ρεἰοεε ί-απεεἱ ]ο!ιαππἰε εναππε

!!ίεαε. Εεειρίεεαπιπε ει: ()αίεεο-Ωαεο !εεεεεαε

ε!οπιπιο ππ!ιεεπαεοει ορρίπε,οεαπεεε πε ρεοἔ

ευεετοι.ΑππΜ 1.ω.Χ.

Ππιπε ππ!σεειιαεοεί εἱνἰεαεἰε, οεαπεεε πε ε!!8- Α
 

ΕΡ1$ΤΟΙ.ΑΙνε

απ! Ηἰεεοπγπιππι ί:εαεεειιι.

δ

.Οι έ8πετείλε είεεεπ[υπε , άνω:μπώ

έ:επεπεπει'α.

ΑΜίιεοΠπε Ηίεεοπγειιο πατε! , Γα!πεεπι.`

πω! ίεπππεπεπ Πε ἰπ ίαόεο άοιππε

πεπεεα!!ε πω, εεε‹!ο , απε!!ν!ίε!ε. Τεπεπιε

Με ε!αιιΠιε πε !ιοπα επίεοε!!α. Ρεοεείίπε

εοπεεα ειπε Ππιιε., 86 περοπεεπε. (πειτε ,

ππαείο , οεππεε , πε πιαεπεε εεά!εε ροίΠιπιιε.

Μαππο επἰπι εππι εαεε!!ο ποίεεο Με ίππιπε.

Ιίεε εενεεεπε!!ίΠεππε ε!οππππε !αεεἱίίὶεπε ποε

ν!ε!ἱε , 86 !ιειι!επιίΠπιε ιιοε εεαί.εαε. Ραππππι

πιιεπι ε!οπιιιιπε Ο. αεεπ!εεαε ρεο πιππεεε ΠΜ

οΠεεεπε!ππι πιἰεεἱε α‹! νοε. !!!πειι επἰπι αεε!

ρεεε πο!πἰε , επίΠεππε πε εππι εοεππιεπάα

εεπι επ πιοπαίεεε!ο ίεεναπε!πεπ ,ππαεπε!!π ίεα

επαεπε επ! εείεεεπι άε!σεαε. (Σαπεε εεαππε π

!ππι ίεεναεε. ]ιιίΠε ἰπίπρεε1πιιοειἱαιπ ορἱπἰο

πποεππιε!αεπ είε (:οΠπππι ποίεεππι !ιαειεεε

ρεεππίαε ιρΠειε , πε αε!εποειεαε ἰ!!ππι πε επε

ερίαε ρεεπειἱαε εεόε!αε , πεππε !ἰεεεεἱε πεπε
επεαεἰ ί·Παεεεεε απε πανιεπ!αεπ αιιε ροπεεπι , Ο εα!ἰε , πεππε α!εεεεπε επιπί!!εεε ρεείπαίπε.

πε εεαπΠεε ροίΤεεππε. ΚείεεερΠε !σεππειιε.

Βεπιπιιε Γπρεεεοεε ε!!ε νεπεεαπιπε απ Πιε

πιεπ, δ6 εεαπΠειιπι !ια!ιεεε ποπ ροεπεεαπιπε ,

οί: πεπιιαπι αππαεπειι ιπππάαε!οπεπι 86 ρω

νἰαπι ρεερεειιαπι , πω: , εκ ππο ἀ!ίεείίὶπιπε

εεε πιοπαίεεε!ο , Πει·επε πιιπιππαπι ιιοε ε!είεε

ειπε. Ηεεἱ απεεπι νείρει·ι , πε οπο , εεαπΠ

νεπιπε ροπεεεπ ίεπιππρεππι. Οποεεπαεοε απ·

Με ε!νἱεαεἰε είε Επιο!επΠε ερείεορπε ε!πε!ππι

νιΠεαεοι· ποίεεε. Εππι ταπιεπ πε πειι_νΜε

πιπε. Ηοε πιαειε Βεἱεοποεπειι εεπιπιπε, Πεο

εοεπιταπεε. Νείεἰπιπε ποπ! πεπεππι Πε , 86

απ εαεεΠπα!επι επ ιπνεπεπεἰ Ππιπε , ρεορεεε Β

ιιὶπιἱαε ρ!πνεαε ειπα: ε!ίπειίΠειιε ρεείενεεαεππε.

Ενεπεπειι εεἰ Πππ!Πεα!ππιπε νοειἱε. Ποπιπο

πεπεεα!! επα!α οεππεε ?εεε εοπεοεε!ίεεε , πεἱ

μπι ΠΜ ρεορ!ιεεαεππι,ναεἰεἱπαπεπε,86 !ιἰε ἰρ

εε €πεεεπαεοε αρεεε!ίΠπιε ρεἰναπόππι οίΠειο

πε νο!ππεαεε ροπε!Πειε ί-ππιπι! άεπππειαε. Ο·

εαεε,ππεείππιπε,πε αίρεέεπ νείεεο 86 αππε!!εο.

εοπίοεεἱο εείεἱεπἰ πιεεεαπιπι·. Ναεπ :απτο

ειπε ε!εΠε!εε!ο αεε!ειππε , πεπππιππαεπ !!!αειι

ε!!επι αππεπεαεπ εεεπεεε εεερει·Ιεππε. Αεε ιαπι

ίεεεπαεπε είε , δ6 Μετα ραπεοε εποε ετα!!

πιπε εκρεε!!ει , πιο Γοεεε ρεορεεε ἰεἱπεεἱε

πείΠεπίεαεεε εαεὰἱπα!ἰε Με ε!εεπι εαρἱεπ!ἰ

α!!πειαπεπΙππι ρεοεοπανεεὶε. Νεππε επἱεπ

!ιοά!ε ροεεεἰε πιε!ιοαεί, πε εοπίεἰεπεππι εεαε.

Οοπιπιεπε!α ιιοε ε-εαεε!!απε οπιπιειιιε,'πε πω!

εἱρ!ἱεεειε ρεεεεε , ροΓεαπεππε α Ι)εο πο!ο!ε

εε!εεεπι εεἀἰεππι. Νοε πιιι!εαε απ8πίεεαε 86

εοει!ίε86 εοεροειε ραεἰπιπε , ε!οπεε εεε!ε!α

εποε νοίι!ε, Ια!ιοεείππε επίο!!εοε !εεπεεαπε!ί

Πνε επιι!εαπει, 86 !ε!πεείε ε!!!Πειι!εαεεε πια

ειεπεε!!δε!οπε 86 εταεεπεπ οεαειοπιειπε !ιεπε

Γαεἰε εο!εεαιιιπε. να!ε επ Βοεειἱπο. Εεε ?πεο

ειπε , :εκει ει. Οδεο!σειε απτο !πεεεει.

θεο ἱεαππε Παεἰαε είτε πποε! αε!εποπεε. νπ!ε -

επεπι πια!ε πΠιερατα εείεἱεπἰ πει! ε!ε!ιεπε.

απἱα εαπια είε πιπ!εα ἱ!!ππι εε!ριπίΤε Εεεπιο

86 οεά!πε ρεαεεεε πεει!εππι. εοεπιιιεπε!α ποε

Π·αεεε!ιπε οιππ!!ιπε, πε ρεε πο!πε οεεπε. (Μπι

ειερεείιεἱ εεἱειιπε , ίεαε!πι εενεεεεπιπε αι! νοε.

να!ε ἱπ Ποεπἱπο , δ6 ποε·, πε .επι , Πεατείεπε

οπιπἱεπε εοπιπιεπε!α. ΒεΞεοποε! ε: :ε ν. θα

εο!ιεεε.
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απ Ηἰεεοπγπιπιιι Πεαεεειιι.

13ο βια π: έεπεπε!εω ε!ει!ε'εσπσ.

. ΜειτοΠπε Ηἰεεοπγπιο Πεαεεί . ία!πεειιι,

@πειτε εππι όο!οεε πιω ανπ!ίππι πιο

α!» απειππα πιοειαίεεε!! ππἰεεε 86 ρεαείεεεεπι

ειπε :επί ραεεε,86 α εεεεειε ππ!ε!ίΠππε εαπ.

ειπε αε ΠΠἰε ποίεεεε, Γεπε!απι ,π ίεεεπο ειπ!!πε=

ειερ!!εαεε πεπππαπι ροί!εε. Μαππο εεεεε απ·

εοεε απἱτιιἰ 86 Γππιπια πιο!είεἰα ἰίεπε! οπιπε

ιεπροΠεππι !ιππιεεἱε ποίεεἱεαίΐπεπΠ , ππἰα εε

πποεε επἰ!ιἰ επεππι ποπ πω. @επί-εεε εοεαειι

ιιιε!ἰπε εεί:εεαπι , πε Πεει ρεο!ἰιεἰοε. Β. ραεεε

επαππἱ ρεείεπ!! ενεεαπε!! εαπΠι , 86 ί:οεεαίίε

Ππεεεο εοει!ε, πε !οππἱεπε , ίροπεε εεπππ

εἰανὶε οίΠειο. Απι!εεε εε!ἱππα,ε!ιιπι Πε!ι-ει! εε!

εππε , πιεσε! !ιεενι επεπειιεπ πι. Εα ἰρία απ

ο πιο”. ἰρίε ρεοιποεπεΠιιιι. Νοπ πιιεοεοπε

εεπεεε !αεειπιιαε , ε!πειι πιο πω: ρεεὶοπ!α π

άεο ε!είε!επεπεπ νείεεο ε!π!ειίΠπιο ίο!αεἰο. Ξειε

ρετο ρεε πιἰίεεἰεοεὁἱαεει Ποπιεπε ,ρεε νἰίεεε

εα ίεαεεεπα,επε·απεπεεε οεαεἰοπἰεπε επεποοπι

επεπε!είππε ίεαεειοπε αε Π!ἰὶε ποίεεἰε , πε επ

` πίεεεοεεειε ρεε επε. (`οπἴο!αι·ε ππεεεεπεεε, 86

πιεσε ρεοεπιΠεοπε!ιπε εε!ενα. Επο εειεπι ,

ν ε;



ιι: μέΑΜπποειι οΑΜΑι.οπι.ΕΝειε

#ι Γ. Νέοι·

ιιιιιιιοπε.

πιι ιτατοτ , απ απΓοιιε οοι·ροτο,Γριτιτπ ταιιιοπ Α ιατιοιιο πιοα πιια τ:ιιπι Γταττιιιιιε πιοπαιιοτιι 8.

ιιτ:οιοπε ιπειτοτ πω. Οοπιριοέιοτοπο Εποπ

ιοε απο 86 ιιοιιτιοτιο οοττιιε 86 ιποτοτιιιιιιι α

ιποτο. Αιπριοτιοτο οι: πιο Αποπιιιιιιιιιι , Μι

οπαοιοιιι 86 τοιιοποε. Ηοττατοιιιοε ιιτ ιστοθ

οιαιιτ ιιι οι Βοπιιιιι. Νοοπο απΓοπτια ιποα:

ιπαιτοτο ιιοι·ιοιαπτ. Βιο ιιιιπροτ Ραττι πιοο

ρτιοτι πιο ρτοΡο τιιοπι αιιπτιιτιιτπ οππι τιοπιι

.πο Β. Ιω οπιπι 86 οι: Ροιιιιιατιοπο ιπα 86 οι:

νοιππτατοΒοπιιιιι ρτοτο&οτιε οοιιιιιτιιοπτιπε

το , πι: απτο οπιιιια τατιοποιιι ι·οτιοιτιτ ατιτπιπι

ιιτατιοπιε θα , 86 ο οιιι‹ι αιιοιιι αιιιιπιιτ ιπ

ιπιιο, τοιιιτπατ. νικ , πατα· αιπαπτιΠιιιιο.

Εκ Βτιτοιιοτο καν”. Οιιιοιιτιε.

 

ΕΡΙ$ΤΟΕΑ νι.

ατι Ηιοτοπγιιιιιπι ιΣταττοιιι

Β: /ιω σαι Εαπια!αιιώωι πάντοτε.

Μιιτοίιπε Ηιοτοπνπιο παπι ,ίαιπτοπι."

5τι·ιριι ατι το ρτοκιιπο ττιιιιιοιιοιιιτο

τοιιτι , ποπ απιιιιοο,ιιιιππέιππι πιω ρ:ιττιε

οιιιοιιιιπ. ντιπ .Ροιι:ιιιοτιππι (ιαπιαιτιπιπιιι

ΧΧΧ. πιοπιιε , οιτοορτπΓοιιο 8τατιιιιπιο , 86

ιιιαοπα οπιπιππι οιτροοιατιοπο αο ιιοιιτιοτιο.

Ιπνοπι τιοπιππι οπιτιοπι ατιτπιταιοιιοτπ , 86 αιτ

τιιιιτ:ια ιιιιοπΓατιτοτ τοιιΒιοπι αοοοπιιποιιατα

αοισιιοο οριπιοπο πιοιιοτα , Γοτι τοιι€ιοΓοε

πιοτοε τιοιιτιοταπτια. Κοε ριαπο τπιιοτατιοπο

τιιοιια οιι: , ατοπο πτιιιαπι τιιοποτπτ Βοιπιππε ο

αιριτατο οοτιιι ποίιτο , πτ τιιοππιπ αιιοπιτι

ιαπτιο Γπα , ταιιταοπο οτππιπιπ ΓΡο , ρτο ιι

ιιι.ιε * ιιιιιαπιπιατιοπο ροιιιττιπε οροτατι. Βππι
οτιπιιιε ίπποι ,·Ριπτα-τιο παο το οοπιιοτοιππε.

Ηοτιιο πιο οκ οοιιιιιιο ιιι:οτππι τοπιοτατι τω.
τ:τονι ποοοιιιατιο. ΕΠ: οπιπι πιοοπιπ Β. Β. νο

ιοοπο 86ιριο νπιτ ροτ ιπτιιοοιπ οοπιι,οπατο

οπποπο ιτι ΓπΡοιιοδιιιι νατια , 86 ιπαιτιπιο ιπ

Βοποοιι&ι , πο ιτα ίοιπε αο τιοιιιτπτπε τοπια

ποαπι. οποιο οπιιπ οιιαπιτιιπ νιιτοτο αιπαττο

πιοαππτιο Και ιιποτα , οαροτο νοιι:ιιιιοπτα ,

ιτιοπορτο ιιποπιατι οτατια 86 τππποτο α νο

ιιιε ροΓοο. Οοιππιοπάο ακα: τω: ιιιιοε ατ: ιτα

ττοε ποιιτοε , οιιοε οτιιποε πιοο ποιιιιπο ίαιπ

τατι παο , οοτππιοπο ρτοοιιιπε οοιππιοπτια

τι. πιο ιιι Βοπιιπο. Εκ (3αιπαιτιπιο ιι. Και.

Νονοπιιστιε.

 

το τε τοι. Α νιιι.

ατι ραττοιπ Ι.ιιοαιιι.

Β .Ζωα &ι!αύκι· εκστρα.οβι .τι .φωτο , ή·

έ: Βωωι'ιέπι μιετἰττ@τ:/ῖισ.

Μπτοιιπε αιπαπτιιιιπιο μπι Ι.ιιοαι, Γα

_ . ιπτοπι. ι

πω ταιρι ιιττοταε τιιοπατιοπι τπιο , ιαπι

οπο πω, ατιιιττοτ, ι·οτιτιιταε. Ροττοιτι μπι:

τποτιπτιι ω Ετοπιππι,ταπτοοιιο οπιπιπιπ εαπ

τιιο Γπιοορτπε Γι.ιιιι , ιιτ οιο:ιιιοατι ποπ Ροιιιτ.

Οτπποε τιοπιοπο ατινοπτππι πιοιιτπ ιιιοτοοιιπι

ιι τιοιιτιοτιο οιτροθτατο νιτιοι:ατιτπτ. ]πτατππτ

ιπ τιιαπιιοπε πιοιε οιιοτιιοπτιαπι ιππιπια οπιπ

ιιιιατιτατο. Κοιιιι ροιι πιοο ατι ττιοπαιιοτιππι
Ροπτιε-ιιοπι ,86 ιιοο ίοοιτ ι·ιαπιιιια οττιπιε τι

ιατιτοτ. Οτατο ιιτ Βοπιιππε ποίι:οτ ροτ πιο πύ

πω. ιαπιπιππι ιππιπ ταπτα: οιτροδιατιοπι

τοιιιοπτιοτο ιιιΒιιοτπτ , Γαιιιτοτποπο αο απο.

διιοποπι τοιιοιοπιε οροτατι. Β. Β. Ρ_τιι:ιτο Ρο

ιιπιανιτ , το πω: οιιοτι ροτοιιατ απππιπιιιε.

δπιι ισοπα ταιτιοπ 86 ποποιια οπιιοτιια τοπιο

ταπιτπτ ιπ ιποπαιιοτιο Γατιτίιι Βοποτιι&ι , τισ-

ποο ιιιίο νοπιατπ , τοτιιιιτπτπε ιπ ιιοιι:το πιο

παίιοτιο νοτα πια. Οτανι αιιτοπι ρτιοτιππειιτ

τοτιε , 86ππιιο στο , πτ ιιιππι ΓπΓοιροτο ποπ

οππότοπιιιιι, οπο νοιιτα: οποτιιοπτια: νιττπιτ

ιιπτοατπιπιππε , ατοπο ιιπιπΓπιοτιι ιππτ. (Σταε Β θΠικ'π- Μι) ΡαοθΡω ωιω ω: άι(Ρ0ιΜοΠΦ

ιπίτιτπτππι οιι ατιιτο Ετοπιππι , Ροιΐοιιιοποιπ

οπο οαΡοτο οκ πιοτο. @πιατα αιιτοπι πιο Νο

νοπιιστιε πιονοπιιιιπε πιοο , πτ ατι νοε τοτιοα

πιιιε ατπαπτιιιιτποε Εταττοε τιοιιτοε, οτο ιιτ οοε

ιΡΓο τ:οιιιοιοτιε , νιοοιοπο οπιιιοε πιοαε ιιιι
Ριοαε. δαιπτα οπιποε ιιταττοε ποιιτοε. Εκ Βα

πιαιτιπιο τι. Και. Νονοιππτιε.

 

,Ει>ιετοτ.Α νιι. _

ατι ραττοπι Ι.ποαπι Ρτιοτοιπ Αποοιοτππι.

Ειπα/Ζω:: ατἔιυκτιιιἰ.

9 Μιιτοιιπε παπι πιοο Ι.ποπ , ιιιιιιτοπι.

νοπιπιπε πιο (ιαπιαιιιπιπιπ Γοιριτοε
Βοι πιπιιοτο , παιιοπτοε ποιαιΓοππι απτοοοιιιο

τοτπ πσιιτππι ,οπι πιατιιτατ νοπιτο ατι νοε νι

θτπτπε ιπ ιιιοπαιιοτιο οπιπο, ιισιοπο οι: ιπαιι

τιατο τιοτπιπι ρι·οτο&οτιε τοτιιιιτιιτιιε τατιο

ποιπ ατιπιιπιιιτατιοπιε Γιια:. (:ταε ιπιιιτπιτππε

ατιιτο Ετοτιιιιπι , 86 ροιιοιιιοποπι οαροτο οι:

πιοτο, αο ροιιιιιοτιππι πιιο τονοτιι ποε ιρ

Βιιιι ροτιι&ιιτι. Ρτιιτι·οιιι Ρ. τοτιιιι ρτο σαπιο

ρτοτο6ι:οτιε, οπι νιοοε 8οτιτ ροπτιΕοιε, νοτιιτ,

86 οιιοτιιτο ποοοίιο τα ιιιροτιοτιε πομπο..

(Σοττο ιτι οτιτ πιοπαιιοτιο ποποτιιιοιιπι , Δε,

πτ ιροτο , ποπ ιππτιιο. εοπιιτπιατο ιπ ιιιο εα

τιτατοιπ. $ατιε οιιιττι πιιατιτοτ οαιιτ:οιπ απια

ιιτπτιιπιε Μπιτ. €οτππιοπτιο οπτετ αο τιιιι€οπ
τα τπτ: ιιταττοε αο ιιιιοε ποιιτοε, ιπνοποε , Γο

ποε , πτ ππιοπιοπο οπταπι οατιτατοιπ τικ-απο

&ιιπι τιιιο&ιοπιε ιτπροττιαε. Εεο ροίι ραποοε

ιιιοε ατινοπιαπι , ριπταοπο οιιιτι νοποταπιιι .

Γοιπροτ πιιιιι τιι,οπατιοπο τπαοοπιτ-οταπι. Ε8οο

οπιπι οπο οοπιιιιοοπο ι·ιτιοιι. ναιο , απιαπτιι

ιιιπο ρατοτ. Ε:: ποίιτοπιοπαιιοτιο ποπτιε-πο.

πι τι. Νονοιτιιιτιε.

 

Ετιε·τοτΑ ΙΧ.

το Ραττοπι ι.πτ:αιιι.

Β

πωπω; τα! ροφεωαιω 8. οι·.οτίσσώπω

α [αυτ.

π Μπτοίιπε παπι πιοο ι.ποαι , ιαιπτοιπ.

Α επι” ροτ ιταττοτπ.Βιοιποπτοιπ σα



το·

Ρττοε οοετρτοε οοειτο Ποτε. Μ οοοἰοτο Ιιετἰ Μο

οττωτι1τ τοάττοτοε το τοο. Π:οοτιτο νοτο

Με ὸἰΓεείΐετοτ, εσοττοοο τεττοο ιιττοΗτ .τι τοο

Ιτττε.τοτ οΙοοΓάειτο 86 ΚαρΙιοοΙτε 8: ο.Ιτστοτο.

ντό.οσ ερωτα Ετοττοε Μἰ άο ΐοτντε Ιοοστοοτ.

πιο ειτοοιο Μοοτ 1·ιοοετο ΡσΠἱτοοε › οοοτο οτοὶ

:του τοστιοίτοττο οοΙττο εσοτἱΒοοοτ. $οτἰρίἱτ

οτι όο το 86 ΤοστοοαΜε οιοτεοτ οσίτετ,ἱρίἰοτ

νεοόἰτοτ πο:: , οτ ο ροοτἰίἰεο ΐοτοτοο οορο

τττιτοτο τοά.τεοτο άετοΒο.τοτο , τιοτ οτιτο 'και

οσοοσίεετοτ το: άττοοττετ. Ετ οοοοἰοοιἱο οτο .

:τοπιο νοοτοτοε (οτο τω' νσε , οοεοΠΞιττσ τοο

τω: οτι τοετοτοετεοάο Μοτιο τω. οάνοοτοτοΒ

τοεοτο. Τοπ αποτο ΡΙοττοιει τὶο οσο οο8ο

ττσ ἀτΓεοτὶοτοοε , 86 ττοἰεοοἰο Ιὶει·ὶ ροτετἱο

Ρετ τοο Ρτο οοοίο!τιττσοε 8ο ττο.τοτο πίττα τ

φωτο νου: οπο: Γετοροτ οοτεροποιο. νοοἰοτ

τοοτ:οτο 86 Π. Β. ἰο οισοτιίτοττΦ "Βϊ0 , 86 το:

οσίτοΙοτίσοο τοο , Ρετἰνἱτ οοἰτο το ἱοίὶοοτοτ

ο ρτστο&οτο οοίττσ . 86 οο&οτττοτε Γοτοτοἱ

Ρσοττοοο, ορο Μοτο τοοτοτοτ το σττἰἰοο οσ«

Πτσ,οοΙΙοεοοάοτ. Ρτοεοτ ττοτοτο το: Μοτο Βιβ

οἰροτε ἀὶΓΡσοοτἰε , 86 ο: Ρσοττοεἰ ροτοοτἰε ..

+ ε_ι>τοέτοτ.Αττ=ο.Μ Ι.το. ο

τττοττ τιποτε, τοιτοι· , 86 , οποσ , Ιτττοτοε Ματ Α ε:ιτοετττο , 8ο το οοειτο ΡτοοοΠσίοτο στο
_ [Με

ττσοοιο ττοιοδοτ οτ: φωτο ττοοοοτΙοτοτο το

. νοοετττο ,οτ νο! τοτε ἀσΙοτἰε τοοτ ΓεοΓοτ πολο

το!. ΩτΙοτοτο τοΓετνετοτ . ιτε το τοο ροτ Ρτο.

τοιοτοτο Βοτοἱοοτ Δωτο ντάοτιτοτ : Ρ:ετιιβ

ω: , @απο τίτι!ττετττοτ. €στοιοεοάο τοο > μ

τοι· .. Μετοτ το: 6Ιτω οοίττοτ , 8: τοοτρΙοτττ

Ρτστεἱροο στοττοοτοοε τοξο @το οοτο βατ..

τοο οοίττο εεοτττ , οτέοσνἱ εκ Ιτττοττο τοοοο

τοο. ΒΧ Μοτο τοοοετΙτεττσ ΡσοττοΒοο1 τω,

Νονοτοβττε.
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ατά Ητοτοογτοοοι ττοττοτο.

Μ· κίσωπο τ? . απο· τα_#τέἰο›ιέστ

βΜοτσίἰοτ Ηἰοτοογτοο Βετο , Γει!οτοοο

ο

Εε8ἱ ἱτετ ο8οοε Ιτττετο.ε τοειε @Με

ΓΡτετσοτσοε ΡΙοοοε. Πο Π. Β. το τοοΙτο το

Ποτ εοτο Γοοδτἰ Μ. ο.Βοτιτε οοΙΙσττοτσ . 86 ττο

νοἔειτἰσοο Ρετ εἰνἱτειτοτο Ποοτει , 86 οτο Μοτο

τοοτε ΜΙοε εσοττει οοτὸἰοτοετο.

τττο.Ιο. τοί,ττΜοτοττι Γοἴρἱεοοτἱἰ σεεοίἰσοοτο άτι

8τ Μἰοτ ΪτττἱτΪοεἱοτἱε άονσττσοτ, οοτ , οτ οο- Ο το νὶἀεοτοτ. Αοἰοτοἀνοττἰ τ1οτά ρττστ Γοο£ο

Με , οτσοοΡτοτἰἰ οσίτττ του άενστοε οΧἱΙΗτ.

Πτοτὶ τοττο ττοσςοο ετἰτ 8τοτἱΠἱτττοτο, οτ μοβ

οτο ρτστοτε σΒοότοοτττο ποτε: τοΙτττ νοττικ

τοπιο. ΡσοτἰΕεοτο ἰονεοἰτἰ. 5τιττε ττοτοτο Ρο.

τἰεοτοι· Γο!ΗοοΗΙο ντάοτοτ Βοοε άετο6οσοοττι

Μοτο, 86 τοοἱτοτο ΙτἰΙοτἱτετ ορροτετε ττοτετοπο

νείττοτο ,οτ Ροττἰοερε ἰρίἱοε οπο τοετοοτοτ ,

86 νσΒΜ:οτο οοει νἰνοτε στοοτσοε ότοσοτ νἰ- _

το Για. νἰὸεσ οκ Ιἱττοτἱτ ί·-τοτττ Κ. όττοεοΙττι

τετο Μοοετο οιτοττιττι ἴοἴεἱρἰοοτὶτ οοτο , Με!

τοοΙἱοε εσοΓοΙοτἱτ οσοστἱ 86 Ηττα οττΙοοΉο

τοοοττοτἰ τττσοοίὶετἰἰ , Η οσοττοείτ ῇοίἶο του

νοτὶε. @οτο νεΙἰτο άτοοτε τιροτἱοοι εοτο Ρτο

Βοοοὸἱέὶἰ τοΓροοάοτττ ὁἰτεἑτἱτ οτο το Ιἱττοτἰε. ·

8εττοΐετοοτ πο! οοιο Ιὶττοτοτ,οοοοὸσ Μοε τοἱ- _

Η οπο άτέτοτο νἱτοτο , ττοτσοε ἰτοροοίἱοτ στο·

το , οτ εοοτε Μοτο Γετνατοτ οίτ:τιτο το! τω”.

τοτο τοοοτο. 8:ιττΓοοο τοττστ οίΓοτοτο Μοτο τοο

Πω οΜΙΙ ττοιοάτιΠο ό.ε οστοτοο τὶἰΙἰ8οοτἰοε

οοίτσέΠοοόσ . εοτο ίΞιοο τοτοΙΙτοοτε ρστοετἱτ ο

οροττἰοτ ε:: εἰε Ιἰττετἱε νοΙοοττττετο οποιο..

δτ:ττοο :το Μοτο οοοε οοσοοο , 6ο στο το; Π

Ιοτο οΜεεοτοτ δέ τω: σοοο εοΙτσότο οοΒοοτ.

Εεο τοιοοο ε:: Πττετἰε τοτε ἱτο.ἴοότοτοτοἶ τω...

πιο. Ετττοοε Μἱο , Ποσ ΡτσΡἰ_τἰσ Φ ἀἰο (το),

Βοτοἱ : ο τ1οτά τοτοοοἰοοονοτοτο ἔιιοτἰτ . Προ. _

Γεω οάοτσ. (Ξορἰο εοτοτ τοτττοοο Ποτ οΡτο- Β Με α! τοο εσοτἰοοσ , 86 Πττοτοτ τοτττοτω

τΠΠττοτ οίρο&τοιιτ το: εσΠοοοἱἱε νοΡετἱτ. Ησ

τ.Πο ΐοοπτοσ τοοοε ροτεἰτοοτ το Ετοτοοτο , οτ

ΡσΙΐοίΠοοετο ἰρΒοε Ισεἰ οτιτοειτοοε , 86 οσο

Ρτοοάτοτο τετΗΜτοοε , οτ Με οσε φώτο του

ετ:τοποτ . ροοεἰίοοε οτο τοτοροτττ οτοντττιτο _

ΜΓρσοττε , ἰο οοτοε οοίτττο άστοοτ , φοιτ Ρο!

εοοττἱτοο οίτ , τοροτοτἰοοε , ρτστΙοοε ἰτετ ετο

ετοτΠοτοοτ κτ τοτε τετττοοοτΠ. δοτἱρί.ὶτ το τοο

ΒοΙτΙοτοοτ Ιἱττετοε ττοΞΙσοτ οοοοτο Γοοπτ,οοετο

τοἰΙιἰ τοοτοσ ό.οάοτοτ, οτ ὰοοσ·ἴοίοἰρἱοτο άο- °

Ρτοεατοτ. ΑΒΕ: Μἰ ετοττοε τττοσ οστοἰοο.,

τοοτιοΓοοε Γοοτο τοἰοἱ ἔτοτΜῖτοοτο οπο οἱ Πε

ο15ετιτο. Αοτο οποιοι οποιο Εττιττοοι οοΙττο

τοτο οτοτἱσοἱΒοε πιο εστοιοοοάοτἱ ΓορρΙτετ- Ε

τοι· ρσΓοσ , ςοοε ευρώ 86 τττοΡΙοθ:οτ @ΜΙΣ

εεττοοτ Ιτ.το.Ωττοττττ. Οτοτο, τοπίο , το..

τεοττοε , οτ οοἰτοο ἱοοτἰΙοτο οτε τοτοΒοοπτ το..

τοοοοΙὶετἰοτο δ. Ροττἰ τΙο Ι..οοσ , ΕΜ οπο;" `

δοτοτἰ Γοτοοε. Οστοτοεοάο τοο ίττιτττοοε το:

οπο οοΠ:ττε άοΙετΙΒοοτ , Οτεοσ-τἰσ ,Μοοτ·ού .

ΜἰεοοοΙἰ , ΕοροτσΠοο το: εοτετττοοοε οτ..

τοτοτο οοβάετσ. πιο , τοὶ ί·-τειτοτ. ΒΧ :Μοτο-τ

Ιτοτἱο (ττο&το Ματοοτττοε ντι. Νονοτοοτττ..

 

ω: ε τ ο τ. τι :τοτεστο ΑοεοΙτίοοτο δέ ΕοΡοτοίἱοοτο ο ·

`

.Μἔοτ έ: @τι μωυιο:ἰυοο.

Μστοίἱοε Αοἑοίτἰοο 86 Εοττοτσ(μτο

ἀοΙεἰΠἱτοἰε τοο , ίοΙοτετττ. Δ .ο

Αεοορὶ πιο Γεεοοάσ Ισοοοοε Ιἰττοτοττοοτ,

ΑοΒοίττοε ΙΜ , νοτιοε οοἰτὶετο τοτε τ Γοτὶ οτ·

Έεθ:ο οτττοίοοε ο:τοτο.τοτ. Κεεοοοσνἱ οίΐοτ:

τοοΙοτο Γοοτομ·τοΕοοτο £οτοΜοτ Για οΙΞεοο- . οπο ἰΙΙωΠω πο: πατοοτ , ουσ οττοστ οΙΤο

τω οι ,.τοΒοοπτ ατομο τοττοοοιοτοτο Γρ: το

οττΡοέτοττσοο ροτ τοο νεΙοτἰ- Ρτο· Ματοπιοο

τοτο Μοτο όἰ8οοτοτ είδατε. Οτοτο .άοοοετο,

οτ οτο ρτ.τοτοτττ2. οοτοτττ τοοτρσττι ροτ σοοο;

8: ττοίτάττιτο Μοτο ΕοΙτοτο ττοτ-.ΠΒΒε ονἱἔἱΙοτττ_

οτ τοΕρτίοττοι οτοοο1τιτοΙΙΞεοτο φωτο Μοτο

εεττε οσο ροτοίτ:. Μοτο τοοεοτο 86 τοσάο Πο.:

το οσο ὸείἱοσ ἰοἴεΙἰεοτο το” ρτστοσττσοετο

τοετοο , ε:: :τοο το οτ εο.τΠΠτοσ 86 φωτώ

τοσ τοἰΙο οΓΡοάτο νείττο 86 το8τ εσοτοΒοτοτο

Ρτἰνοτοε Ποτ. Ατ Πεοτ οοοε ἱρΓοτττ ττοΙστοτο

τοοοτο τοττοοο Ιοο1τε ΓσττττΙΒε οτοοτοοοε οσί

3ιδ Μ

@οτο στοοτο ο



δ”

.-._-6..

ΑΜΒΙΚΟ8ΙΙ ΟΑΜΑΕΠΠΣΕΝ5Ι8 ατο

ρετιιαα Ιαετγτιιαε ερἔἰτατιε , τιιοΙείΗΠιττιε ίε

το. ΣιιΙιἱτ τιιιιρρε ατιττιιιιτιι Με πάσι· πίτα:

Πι τιιε εατττατιε , ιιι8τατατιιιε τιιιΙιτ Βρε νοτιτα

ὶρΓα τιιεα νται εΙτ. Ευρω εοτιΓοΙατἰ νοε , ειιιἰ

ττιειρΓιιττι ιιετιιιεο , (αἱ ἰττιρατἱειιτἰΠῖτιιἰ όσω

- »τα αειιΙειε νειιοτ. Το: ττιίτιτ ιιτιὰὶαιιε ἱτιίἰ

άιατιτιιι· αάνετία , ταιιτἰε αιιεοτἱΒιιε ρτετιιοτ ,

οι: νται πάτο ίἱτ. Οτατε , τωιωτΠωι , πιτ εε

Ιετἰιιε νοΒἱε τεεωατ. Οτατε τι: πιε ρἰιιε Πο

τιιιιιιιε ἰιιτει· ρτοεεΙΙαε 86 τυτΒἰτιεε οεειιρα

ττοτιιιττι ττιεατιιττι Γετνατε ίἱτιε οίΐετιί'α. όρισε

τιιτ. (:τεειο ότε ὸοιιιἰτιἰεα νοΒἰί-ειιτιι ει·ο. Ρετ

Βιιι , ετιιειατιιτιι ταιιιετι ατιιιιιτ νεΠ:ττ , αε ρει·- Α  

Ειι1ετοι.τι Χτιτ.

ατά Ητετοτιγιτιιιτιι ί:ταττετιι.

1)σ »τυπο «Μπλε Ζε Αέρα” ό· έε/8:α[τικ

ὶἰἰἐῇιξ/ἔἰττιεπέυ. Βεβω Ηοέα·μττσο ό·

ω” ποαικα#έ:.

Μτιτοίὶιιε Ηἱετοτιγιιιο τω :Μιτ

ε τεττι.

Αεεερἱ Ιἰττεταε τιιαε , ατιἰιιιαἀνεττἰτιιιε

ρἱαιιι ττιτετιτιοτιεττι 86 Ιὶιιὸἱιιτιι νἰΒἱΙαιι8 πιά

ειιίτο(Παιιι όοττιιιε Πει , φωτο Πω :μια ροβ

Γενετατε , ὸιιΙεἱΙΙὶτιιἰ ΕΜ, τη τιιιιοι·ε Πεἰ , 86 Β Γιιτιι ριει:ατε εοττιτιιετιάο. ΝιιΙΙιιτιι ετιἰτιι ττιιτιἱ

ἰτι ὸἰντιιο τατιιιιΙατιι , τιιαΒτιἰε πιαιοτα τω”

αάϋειτε. ΝοΙἰτε ριττατε, ιιιιοιιἰαττιἱίὶτιἰε μαι

Γετιε ιιοιι Γιιτιι , ρταίετιε ιιτρττετ , ἱἀεἰτεο τε

ΪτἰιιἰΠε ἰιι πιε εατἱτατετιι αὸνετίιιτιι νοε , ἱτιι

πιο 11188 νεττΠιττιε οτεεΗτε πιο τιιιτιιαιιαττι 86

τιιιΓτιιιαιτι νοτιἰε άεί·-ιιτιιτιιτιι. ναΙετε τη Ποιοτ

τιο , ὁιιΙεἰίἱἱτιιἰ ΗΜ. Εκ ττιοτιαΐτεττο δ. Ματ8α

:Και νττ. ΝονετιιΒτιε.

 

ΕΡΙ$ΤΟΕΑ ΧΙΙ.

αά]αεοΒιιτιι.,

Ξ/τι/ἔεω πἔωατΜτἰ.

ἱ Ή] ΜΒτοίιιιε (τι ) ]αεοΒο τ-ταττἰ ατιιατιτΗΠ

ιιιο , ΓαΙιιτετιι.

Ιτιτετ αιι8οτεε ρετρετιιοε τιιιΠ.ιιτε επτα

τ:ιοτ , Ιιττει'ατ :τα τιιἰτιἰ νε! ιιιαιιἰτιιο ΓοΙατἱο

ίτιετιιτιτ. Κεεο8τιοΓεετε ετιἰττι ει: Με τ.αειΙε

ροτιιἰ αιιτἱτιιιατιι ΠΙαιιι εατιτατετιι τιοΡτταττι 86

οΒΓετναιιττατιι τιιιιτιιατιι. Εμ , πιτ ί:τατετ , ἰτι

ΪεΙἰεειιι νττατιι τιιεατιι Ηετε ιιοτι άεΠτιο , τιιιἰ

Ι:εττιιε ΓοΙατιιιιτι ρτα:τ:ετ νεα τεΙταιιιιιιι εΠ: , ττι

τετ ιιιεάτα Π:ατιάαΙα εοτιίτιτιιτο, 86 άείτιτιιτο

ίεττιιε αιιιιτΗο άΙιιετιτιι οττιτιἱ , τιτίἱ :μισά Πο

τιιιτιιιε αάιιιτοτ εΠ: ιτι ορροττυτιιταττΒιιε τα

ττἱτιιτΙατἱοιιε. Ρεττειτεταττι ατι Ετετιιιιιιι πιτ

αΙτετιιατιτιιΙιιττι τιεεεΠαττο τετιιοτατιιτιιε ,ειιτιι

.τερετιτε τιιιιιτἰιιε αΙΙατιιε εΡτ , 90ο αΒΒαε πιο

τιαίτετιι ιιοΒ:τι άε Α8τιατιο άετιιτιδδ:ιιε «Μ.

τἱτιιτ, Εα τιονἱτατε ρεττιιτΒατιια , ροίττἰἀἰε τισ

ιιαε ΓειΠεετ ΠεεετιιΒττε τεστ αες€τεΙΐιιε , Αι·

τετιιιτιι (Πε ιατιι αὸνεΓρεταΓεετιτε ρετνετιι , τιε

ειιιἰά τιονὶτατἰε οτἱτετιατ : ίἱττιιιΙ ιιτ ει: όεΒἰτο

τιιεο τιιοτιαεΙιοε , αι! ειιιοε ίρεᾶατ ε!ε&το,

εοτινοεατετιι , ἱρί-εαιιε ρταείετιε οτιιτιτιιτιι Γαι

τετιτἰαττι Γεετετο ίετιιτατετ. Μα8τιιτιιι τιιτ!ιτ

νἰὸεο εετταιιιετι ρτερατατιιττι. κα» οτατε στ:

τιιΠιτ Ποτιιιιιιιε ωιιω τετατ ορετιι. ΟΙτετιότ

ττιοτιαΙἙετἱιιτιι πιω @Βετο ττιεο Βειιε ἴατἰε

ωτιωεωω, ('εά νοτα τιιοτιαεΙιοτιιτιι , ειιατι

τιιιιι εοτήἱεἱο , ρατιιττι εοιιίοτια. Μίτιτ νετο

ειιι·ατ ετἰτ , ειτατιτιιτιι ιιινετττ Βοττιἱτιιιε , ειιττι

ρτικΗετετιάιιτιι ειιτατε , ω τιιιετιι @και ρταε

ει: ροττιι ττατιςιιτΙΙΗΠτιιο , αττιιιε εκ ἰΠα ρΙα- Β εερτιιττι ττια8Πτι·τ τιοΡττἰ , .Γατιἱοτ εοιιειιττετἰτ:

(ΜΜΜ Ρτατιοτιε τιιιἰετἰ Ιἱττοτἱε , ειιΙρτε τιιετε

ἱτα ρτοτιιετειιτΞΒιιε, τη οεειιραττοτιιιτιι ἰτιΪε

Περι ρεΙα8ι:ιε ατιτι. Πτιἰεα νεΙιτιι ετεεΙαε , ττιἱ

]αεοΒε , εοτιΓοΙατἱο ττιε τε£τεατ , τιιιοά τε

(μετα Γετιιρετ άΗεκι ει: εοι·άε ά @Με ει:

εαιιίἰε αι·άειιττω εΗΠΒο , ρετΓενεταιιτεττι τα

ίαιιέτα: τεΙἰΒἰοτιἰε ΞιιΠ:Ιτιιτο εοετιονἰ , νἰεεΓ

ειπε Καὶ τιιεαε αρτΠΠτιιε ἰτιιρΙετιιτιιιιι ιιοτι αιτι

ΒἰΒο. δω ἱίτα ττιεΙἱιιε εοταττι. (:οιιιιτιετιόα τιιε

ραττἰ τιιοτιαΠετἱἱ , 86 Μαιιτο ι ΜἱεΙιαΞΙἰ, εε

τεττΓειιιε ιιοίτττε. Οτατε ρτο πιε οτιιιιεε , οτ

ρατε. 13τωιο ίοτταΙΠε ὶτιτετεεἀἰτραιιερτιιτιι

ὸἱετυτιι , ςιιἰΒιιε οτιο τιοτι ιτιάιιΙΒερο , 86 τη

ειιατιτιιιιι ἱΠε αάιιινετιι: ιτιίττιιατιι 86 ιτι ιιιε

Πιιε τεί·-οττιιαβο. δετἰρίι ατιτε αά τε ει: ιιοΙΙ:το

ιιιοιιαίτεττο ΓατιδΜ Ματέατιτεε. Ετ ςιιοτιἱατιι

Ηοόαροττειιιτι τιοίττιιττι ΓετἱΒετε ωατωε π!

. τε,Γεειιιετιτἰ ότε αά Ρτατιιττι-νετιιε , αΙτετο Ρα

ρἰιιττι εοιιΓεετιἀἱττιιιε; ΓιιΓεερτηιιε 8ταττίΠτ1ιε

α εοττιττε , Γετττιοτιετιι ἰτι τιιιιΙτα ρτοττακιττιιιε ,

ιιτἱΙἱατιιιε ἴατἰε τιιιιΙτα τταᾶανἰιιιιιε. Ροίτετα

νετο ειτε ἰτετ α%τεΠι, ρετεἱτιιιιε ατι Ετεττιιιιτι ,

1)ειιε 86 Ποτιιττιιιε τιοίτετ , ατά τιιττιι τιοε ο- Ε ίἰνε αά τιιοτιαίὶετἰιιτιιἙοτιτΒ-Βοτιἱ , ειιττι,ρτο

:Με ἰιιῇιιτιἔτ ρεττιιἰίἱτ , Η ω ΓαΙιιτειτι τιιεατιι

86 ραεεττι νείτταττι ατειιιε οτὸἰτιἰε τεἴοττιιατἱο

ιιειιι ρτονειιἰίἴε εοτιι:εάατ. ναΙε , αττιατιτἰΠἱ

πιε ττατετ. Ε:: ιιιοιιαίτεττο Γατιέ?τατ ΜατΒατἰ

τα νι τ. ΝονεττιΒτἰε. ·

μ) Ιτι Βήτα: Μιτ!ιαεΙτα ιι6ύοτέ ιίω!ρωπο.

ρἱιιττιιατιτἰΒιιε τιοτιἰε α! πια τ-εττιιε ττιιΙΙια ραί

Γιιιτττι , τατιτα νὶε νειιτἱ ειτοι·τα είτ , ιιτ ρτοεεΙ

Με νεΙιετιιετιττ τιἰΙιἰΙ είΪε Διτπτωιιι νιάετετιιτ.

Νἱιτ ἰτι ίαειεττι 86 τη ιρΓοε οτ:ιιΙοε ΐα·:νο ται·

Βἰτιε ἰιιιρεΙΙεΒατιιτ,86 ειιιιι εειιι°ο ρετιιτιιε ιτι

τιπτετιτετιι Γερε νετἱτι1ε Γιιιιι , τιεἰτι αάνετίατιι

εετιιττειτι ὸειἰεετετ ραττετιι. $οτιαΒατιτ Μπι:

· Μια αόιαεετιτεε , Παω ἰτιιττιατιτ εοτιειτατ:ε,

Ξτιόε ρτα:εερε αττιιιτε τοτατε τιιεειιτια Μια ντ

8εΒατιιτ, ειιτιι εκ τεττἱΒἰΙἰ Ι:τα8οτε αιιτεε 86

ἰτιιριιΙίἱοτιε τιἱιιιἱα νετιτοτιιιιι, δέ ετιιιἰ 86 εαυτ

τεε τ-αττΓεετειιτ , 86 τιἱιτ ἰτι τ'αειεττι αετςιιε ιιι

εΙετιιετιιτιοτ ἀείΞενἰτετ. νετιιτιιιτε τατιάεττι Γερ

εττιιο τιιετιίἰε :κι τιοίττιιιιι ττιοτιαΠ:εττιιιιι ξ Γε

9ιιετιττε1ιιε



μι ΨΕΡΙ$ΤΟΣΑΚΠΜ 1.113. Χ.' ·.·3·,_2_

σσεστἰσι1ε εΠε Μ. ΕΕ·επευιτι ρι·οίεδΗ [επεσε , Α .

ΡετσιπεΜΜΟ (σενἱίΙἱτιισ Γεωρει· εάσεετεστε

τισσἰε , τσεει:ιτικ1ιιε άι1ω Γετἰσσ εοπίὶἱτιιτσ.,

86 Ρετετσ-πιεετσ 1εσπάεΐετετε ΗιιπιἰΙἰτε:εω

ΡΙεε11Π Με ίὶἔσἱίἱεετε τἱΒἰ , σε σοίΐεε σωσἰε,

@σε ί:τεττεε ί·Μοΐσι1ε σσΠ:τσε εάπισσετεε ,

Ρτεεεε στο ιισσἱε ετὸεστἰοτεε εε! Πστσἰσυπι

ίσσάετε. (Με άε ?ασε Βει·. τωω ω: _

τσεάνει:τε Ηστεετε ωοσεΙὶετΙ·ἰ ρεπεπι , σε ΜΒτοδι18 Ηἰετσσνωσ Ϊτεττἱ (σε , Με..
ὶΠιιπι ΒΙειιὸἰεἰἰε πιιιΙεετε ?ειιόεεε, σΙίετσιιε πειτε. Η μ .

τεττο:ΙΒιιςσάΠεεάετ ,εάάετ ἱσΓσΡεΓΞσῇιικΞεω δοτἰρίἱ εάτε ρ›:οκίεσε , @επεσε τἰΜ :εά

εετεετἱε, ιιτ Βσωἰσεω ῇιινεσὶΙἰ Ιενἱτετε εσιτι- όὶτεε Ηπει·εε ετσἰττστ. Αεεεσἰσοίὶεε Ιἰι:τετεε

τσοτιιττι εε! ἴεσἰοτἰε ττιετιτἰε εσσΙῖΙἰσω :ενω ε ρι·στε&στεσσθ:τσ 86 ε Ρτἰοκε Γεσ&ί ΡειιΙἱ ,

 

ε1>1εΐοιΑ έιν..
εε Ηἰετσσγπιιισι Εεεττετιπ. '

Βε ί2Μεπ εάβωπωπ Ρσωῇϊσω /ξ/έι)υέεπ

.σίυ.ιι: ·υ2:εω/Συιέ!'Ι ού0/6)#0%πέ[είΒοπεηω

»›πω, ό· ό: είέέεπείε.εύόε:ε.

σετ. ΕΠ; εσἰππ Με: ρῖε ετιισεΗτεε , φαι Μ.

εστΡιιε εττετίττ1τ , σε: εσἱωε: ΓεΙιιπἰ εσσΠι!ε

απ. ΑάΜΒεειστ σιισσσε ΓκαιΙετΞιιιη σιω

ςαπιΙἰΒετ ει·ενΞυπι εἀΒσπετἰσ , τιἰΒἱΙσσε σ

ωἰττετιιτ ά1ΠΒεστα σε (επιασε. ΝονΞτΞεω Π.

Ιείπ ό.ε @εειεεἴσ σε εάσεεσάεω τεσσεΠε4

Πο , ΡεττΞειιε εεΙΗτσεσάεω εστετ..εάωσσε

σιιἰσιιε τσεεττι ετ8ιιιυπ τετὁἱτετετη , σιιε.τε

τεπκΠιι ΓεσέΗτετε:σ ὸστσἰσἰ ιισίΙτἰ ίιιιιπσἰ

Ρσστὶίἰεἰε εεὶἰτε ὸἱίὶσΙετὶω , ωσσειπσυε_ιιτ

σσεωΡσωσω Κο:σεω ρτσίἱεἰίεει· , ετσιιε Μ.

άεπι1ιτσ Παω ΒετιεἀὶδΕὶστιε εσσΠ:σΠεε 86

ετσἰεστιιω 8τετὶε τεόεεω. Με ί:εττσε Ιὶττετε

:στη Γειπεστἰε είΕ. Νίουε: ιιτ ιιτΒεστἰε Ποπ

Ηεττεττι σοί'ετιιτι1 δξΙνε·ΙΗιιπι-, ωστε “Μπαμ σἶἔστἰε_ἰπ:ρτε:ἴεστἰετιιω σἰσἱττεττι,ὸιιττι Ιειιἰε Δ

σσε εΙιιϊό ἴεεσὸε!ἰ στζετιετ. Βάι: @Γε €1ι1Μ 10- εἰσ νἰίὶτεσ‹ὶἰ ΡστιτΞΗεἱε ἴεεἱεπι ίετἱε. Οτο

_τιστιτ. @Μπι ΐ-01°01° ΦΩἰΧ2 ΗΙἰεσε Π: , ποε Τα Ξτεσιιε εσσνεσἰεε (ΞσΠισσσε εεε Ι.ειιτειπΞιπσ,

ει” ε1ι1επιίΪ ΒΙἰιιπσἔεσπιἱίΪετ . έτετι1ΙΜόι1Μ δ6 σμίό. ΐε&ο Πι: φωσ, εσσίἰΙἰσσι Πεἔἱτεε.

είδε ΙωσΙει:ιιτ ἰπῖΠε νσΠιστεε Πεἰ , Β6,ίἱ στα:: Νετσίὶσσἱὁεω ρτοίἰεὶῶὶ εμε ετἰτ , ε:: εσ

Ρρε;:ετ , σπετεπι Ρτσί:ε&σ 8εσι1ἱίΪετ. Β0ΠΙΠύ-° απο ἴεπτετιτἱε:ρετετι‹:Ιε Πειτε: ΡΙιπἱπιε 86 Ιαο

τιπσ ι·ισΙΙ:εσω σε εά ωσσεΗετωΓο Ρ0Πτἰ5-ϋ0· Ο σείἰε ί-σεἱεεεε 86 εσιιἰ , 86 ρεειισἱε: εε εσωε

Μπιετι1τε σετεε:, ἱΒἰ€μ16 ΜΜΜ ΡΓ2ΠοΚ· ωεετωπ σεεεΙΪετἰε:. Ετίἰ επέισ Με νΠἱτε:ε

τω· ε.:$.γεπιτυπι , εκσσττετε. Μεειιιπ αύτη , ιιτ _ σττισὶ 86 εκττετσἱτετε εσστεστσε Γεω , Ιιεσετι

τιισἰτ , ΐεττ1ρετ σύ!. Η 61ΗΠ(θ ©Χωβϋοϊἰῖ Π! σετεωεπι νΜετιει· εεἰεω Ισά :μου οοειιρο

ει:Ριππ.ιε. ?επεσε ἰΠσε , Η εισπε!ιιπι ΜΒΜ;

εσϊττετιάσε εεἰετἰσε ειπε , 86 οσε νσΠιτσεσ Π

Ιιιά στεεσω, είιιοἀὸοσσ @Η άεεΗτερπεο

μ” Εστεγτεσίὶε. νσ!σωετι ἱτεω ΠΙικΠιι σι1σ

.είε νὶι:ε ΓεεσέΤ;ἱ ]σὶιειππἰε (:!πηΓσΠσωί. Βεπεε

«πιω ειπε «περι εφε Π. Β. Νικ: ιπὶττσ , ει:

τετὶο , δ6 σε σσἰά σὶπιἰε , Ιιαε σωτιΞε σε απο

ΗΜ εσσί:ει·εε εσεἰσ , 86 απο σεττο πποηεΠτε

ΗΓ86 απο (ἰτεεστὶσ σετὶίίἱττισ σσίὶτσ. (:εττε

Π Βεσετὶ εεριιε Π!ε ρσΠἱτ , συεπι τεωΞΒ,ἔτε

τἱΠἱιτιιιτσ ετἰτ. Αό ΒσεΜε!εω εττιἰεἱΠὶΜοτι1ω

”τισΡετστιιτιπ , «μακ Γυρω ωεπιστενά, εοσίἰΠσ,

επεσε 1°θΜωπ @Πι ω· Φαϊ" £2©ἰ2Μ Πω `ίἱ νἰἀεΒἱτιπ , 86 ειικΞΙΕσ ιετετἰε. Περὶ εσἰπι

ῖετιστεε‹ Νωο .ω εΠΠΠωίαπω . 6άαΠ10· "ε)ιιε εσσΐσετσὸισεω 86 ΠΠ Βτετἱιιε ὶσίἱὸεσ ,

ΐτϊσ80Βί, Χωιτ”Ήω 113605 αΓΟΝΜ . @Μεινε Π ε1σΙε τσὶτἰε εε ρΙεεἰἀιιε είΈ , 86 ἰιιεεὰἰτ ορτἰε

· ΞσττἱΡετε, σεσεσησε;ισ ΐεςιή. Ε8σ ρα!εε , Η ωε._νετεω ΌΙιτἱΓσΙἱσιτιἰ ειπε σε τσἰττεε. Εεπι

2ιεπε:ησσ όετιιτ , Ξτε_ρεεετσε Γεω. $ε!στε ρε- εσΪπι εσΡἱσ Κατι:: “σε Γετέρτε διά σώσετε ,

ωσϊιεΡεετἱἰ , Β: ]εσιτετε να νΜέϊΙετ Γσσει:

°εσωτσΡΙΐασ·Πέτεεεω. νετετἰ επἱτσ ἰσεἰριο ,

ει:: ἔσω σήεωτ ἴεεσἀεΙἱ, ειιὶ σεβΠετε 66

σΉΨἰετε εστι ρσίΐιιιιπ.ε$εἱε σσἰὸ. νεΗ·ιτι. Μια»

σιτε ΠΊσε εισΡαοε εσσ5ι·ιτιε , πε ὶσεετςε ρω

ὶεεττὶεΕεπηεἱείὶἰ νεΠστ , σεεεπε με ὶπεεττἰε

ετσΞετεστ. Εμ Ρε:Ρεσ ἰσ Γεστεστίε,σεισέσεω,

εισάίπε!εεκεετσεεεοάσε εεε ευ::

ΪτεττἱεΙσσσ σεωμιτςιισ.)Ηστεετε Φεττεττι ιιτ

σωπεε ἱΙΙοε εάσιείεεσσεΙσε ὸυΙεἰιετ ειτιΡΙεσ

τετι1::. @στήσω εσἱτσ ἱτι Βσττιἱσσ ἰΠιιτσ σα

τἱἰἰΙἱτετε Νε εστ-_,ϊδ σι.ιῖ ιιι.ιι:εάστ , ε:σ·σθτωε

δ εισἰά στιἰ εοσίεσσἰ ροσπσ,τι·εσεΐεττε. Νἰ

ΜΙ Ιιεθ:εσσε σε εΙε6Ησσε σσνἰ εσΒετΞε Βιε

τυπι ελ , ·σεεάιιω ΠΠ εσσνεσει·ωπ απ!.

εμ1σε εΙεΕΠο ρετήσει:. ΝἰΙεἰΙ ιιπετι1σ σε ππε

δ.ιπσσΐιιΙτσ σσἱἴεἱεισ Ρτεείἰεἱετιιτ. Εεεί): ΜΗ.

σε1:τστεθ:στε στἀὶι1ἰε . ὸεσσε Ρσπτἱίἱεε: Πισπ

°έτισ ίἱἀσεἱε.στ εε: νετΒἰε Βσπιἱσἰε σοὶ Πτεει·εε

·δετι:Ητ ίε&αεΒιπι εεπἰοτ, σιιεππνὶε ΠΜ! έκ:

εε τε ἀσΒὶτεΒεω,εΧΡΙστετεππ Με: :Ισόυπε Βε

Έϊεσε ΠΙοι·ιπιπ Έκι πω νσΙστπετεττι. δωσε: σοὶ

`Ϊἑεττεπ1 σσίϊττιττι ]εεοΒιισπ ρτετί:ει·εστ 3 (Με:

ῖτεπι σοὶ εΙἰσε.”Ε8σ εσἰεσισεσε ρεσσει:ενΙιεε

τπσεω. νεΪσ, αΜΗΜίΐ1Με θεσετ.ΕΧ ιεσίὶτο Ε°νἰτσ εοιπΞέετά Το” εΙΤεσίυεσ ρτ:εσεσο ίεεἰ

τσσιεείΒενΙσ τωαε.Μεωε ε. Ωτεόάσσε. Α.

πώ κ. Πεσεωστἰε.

ν Ψ . .. . π"
τ! .···ε: · ε ε”. ., π'

- _- ε ' η”
"Ο σ..< . ι ι . -

ω; υ '

'. _ τΙ..

..-.:.,...... Μ'

ε..- ...ε -Χ-·· :,1'.._,,__ι__ · ' ε Χ

. . .,_

Η:: .9σήμ. ό· Με». ππε!. 6°ο!Ζ. Τοπ. ΠΙ.

`Ιετη,εΙἰεε πωπω ἰσ εὶἑνετΓειτιΔἴεητεστὶετσ,πισ.

έΙσπέιστιε εΙεδἙἱσἐιἱε° τεευ!ετΒ @Η Βεπι1επι

σΒίειενεπόπω. Το; :εἰ Ψτετει· επιεστΠΠωε ,

_εσπεττσε ί::ετ:τύω εείἱΙἰοτσω ησΡαοτιπιι εστ

“δε , 82 Ρεττετὶίτσσσείὶετἰὶ σε απο Με!. Ωσ

ΪδῖσΞΠσε σ·ιτισϋΐσνεετ ειδ σΙε·Γεεετι1Ιοε ἰΠσε σο·

6Ρετσέ. 86 σώσω Πισω Ἐετπἰϊἰεω εκ :σε επστ

ε68.°ΡεωεΜΜ εετἱΠἱπιἰ εστίσττΞσ του!

:ϊΌΐ2ΐτσαεσΕ ;ῖε :Μ 86 Α·εευθϊσο @το Γε

.. - Χ
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πι. ιιΜπποειι ΦΑ πο ει: οι ε 63,84

Ριπτιπιππι εοιππιεποπτ. $πιπτπ πιεο οιιιειο ιΡιπιπι€Έπι τππιεπ ειπε πιει·ιτι πι: ν-ιτιπ τ π:
δ6 ποτπιπεζ πιπππτιιιιπιοε ποιιιοε Απεπιιι- ι πιιιπποειειετιππππειετιιτο ·ροἰι`ε επιπιππω

ποιο 8ς£ετετοε οποε οπιπεε πειρετππεπιιτπ- οι τω; 8εο ππιπποπιιιι ιτετιιιπ @οι πιοπ·ποετιι "

τε εοπιριεδιοι. Υπιε , ππιππτιιιιιπε ιιτπτει.

Αιιετιι ει: ποίιιο ιιιοππιιετιο Γππ&πτ Μπτιπ ;
ο ο ο πι ι ι··ι: 5

ιπ Οιποιοπειιιι. Βεεειπιιτιε. __ - ο

-." <-¦-.Ι-Μ.."

 

τι ι πιο ι. Απ”.
πο Ηιειοπνπιππι ίτπτιειπ.

Β: πω είιέ·επώ , ά· π· πιιιππ/ίππι ιιΜπ

Μιιιοίιπε Ηιειοπγιπο πιω , Μπ
τετπ. ο

ποπτιει-.ιπιιιπ ιεΓειππε-τεοπνιπ_επω νιάτα

οπιονειι'ιιι, τιπεπι ιι€ιιετπ ,ιιπππτι: Ρειριεε·

ιιιτπτιπιππιπεετεπ Οτπ πτ Βοιπιππι _]πεπε·

ιππιιππι ιπιιιι Γιιπ: ·ριετπτιεπρεπιππ. 8ειιιιοι

ίτπτειιπεο]πεοπο ιιττωπ, οιιιιιιιιι ΠΠ πρεώ·

τιπιπ οπιπιπο ποιο Γεπτιπιτι , εοποιο'πε επιπ- ·

ιππτε ππιιππιπ πω” εοπτιπ ιπΓπΓπτιππτε-τιιιιι'·

Ριοριποποε , επιποπε ρετιεπΙο ειτ'οοπετειπ- °

ιιιτπεπτεε. Αι:ειριετι ει·εοο , ισοποππιπιο'

ειιιιοιτπτιοπετιι πιεπιπ Ρπιπ ειι ιπεπτε- ρισιεπ..

πω. ει ειιεπτπι πείειεπε , ιπνιτπίππε;ιενειπ·ι

δετιρίι πο τε ππο-ιπε τεττιπε. @πο Ροιι:επ `Β πιο” ωοππ&επω ,Ρτοπιιβω, πο ΜπιΜέπιπτ

παω π , πτ:ειρε. ΝιιιιΙ τιπιοεπι επιτππε

πιατα οποτιοιπποε τιπθ:πτπε επιπ ριιτιπτιε

οιοιπιτ πι: πιοππειιιε πιο ποιιίιεπτιππε οε τε
ι:ιπε πεπιππω νιίιτπτιοπεε ιππΙτα ιιπειππτ

εινιππινοτιε ω οινειἴπ πιτεπτιππι. Νπιπτιπε

- :το ιιπιιιε πιοππΙιει·ιι ιεπιπιεπ ιιππο επε,ιιιε

πιἱπιπ ρετιειτ. Νοιι οεείι εκ ριπ:ιπτοιιιιπ

4ιπιπετο, πιο ιπποπο ππιπιτπ 86 πιτε πιτπτπι,

τοτππιοπε Γετπιε ι:οιππιονιτ εινιτπιεπι , πτ

ππειιιΓοε εινιτπτιε ριπείπιεε. Ειπε ποπ εποπ

τιιτ πιτειτεπι ειποἱπιπε , δ6 , ετεοο , πιιΓε

Μπιτ: Βοπιιπο , ίιπε ιπνιοιπ ποιπιπιε ποίιτι ,

ιπιτπο 86 'εππι πιπτιπ ιερειΙειππε. Αιιιιιτιπ

ιππε τιπιρρε ποι:ιε ιππποπτο τΡεεπιι ροπτιιι

ι:ιε ιπιππέι:πιπ,πτ πιοπποετιππι'ιριππι οιιιετ

νοτιοπε τετιπιπτι ιιιίιιπππιπε. Λο ιο ππτειιι

πρτιοιετπ ειιει πειπιπειπ Ροδο τιππιπ οπιοιο

ιετνππτει παμε ιεεπιπτιτει νικετιτ τ σ.ιπιπ πε

τιιο ιεεπτε επιπ πτιεπι ρτοιιτετπτ,τιπππι επει

εετε πεπΙειιιι. τω) επ πι: 86 ειφεόιπιιοπε

ιιπππιτπτ ιΠιιιε ππιιππε , οειιιΙιτπτπίππε εσπ

ειιιιι,ιιτ οπιπιππι ετιπιτπι πιεπε ιο ιιειι πω.

ιπο οποιο ιιππιτππτιπιπ. Μοιιπειιοιππι νοτπ

ν πππποπ ιππτ;πο πω: εοτιπιπποπ ιιιτεποιπιιιε,

Γετνπιπτι τ π εοπτειπιετιπτ ίεοπι τιποιειπ ε

ιετΐιιοπιε τεΒιιιπτιε , πτ οπι π ιππιοι·ε μια

ΐπειιτ ειεοιπε , ιε , πιε ι-ππτοτε , ιπιιιτππτπι.

δοΙΙιειιππτ πιε πο ιο ριπτιιππ,86 Ιοει οιππιτπε,

ειπτπε ποοετπτ τπιιιι; Ηοιτπιε πιιιιειι πιο

τιπιετιπιο ενεπειιτι πι” ποίι:τοϋπνπιππαιιπιι

πω: ιπ πιο·ροιιτο τ ππιιιπΓτιιιε` `

ίππίιοπε ιπονεππτιιι· Ρεοεεπι πιτεπεπιφ ·

νειιοε , πι τεοιιε π πωπω νειιπι2, πιο

ιετιο ιετΡιωε. ·ΙΒ:π επιπ τιιιττει ιιιοπέιιιετιι=

ιετιετιπε εοπι:ετεπ 3· πιππιοπεοΒνιειιιτιπ .τ πε

οπιο ΓεπποπΙι ππτπονιτπτιιιχοιιπππτ:05πιπτιν

86 πιτιριεόιετε ειιπιε οπιπωιπει πεπεεπ 86

ιπ ι:ιτιπιιε Μιειιπειειιι86Λο8ποιπππι ;86·τε-ι

ιΓει·ιιιε ιππτπιιιιε πο επε ιιττειπι τιπποιετιριι

πιοιτιιιιε , ποιο νιοειιεετ οε πιο-ιε&ιοπειπεπ

πο Πιιιειπ ππιιει ιεπτιππτ , τιπιονε πε Π:_πτπιι

τιε. αποο ιι επποπιιι οεειενειιτιε , ἶειιιιι. πι:

ιπιττπε πιο πιε νοΙππιεπ ιΠπο επητοπεπι

εοπτιπ νιτπρειπτοτεε πιοππίι:.Ποποειιιιπ ιι

Ιπο οπιιο ωπι6ει, Οπτοιππιιε ιτειιιτοιπνιτ

πτ Εοπί·είΕοπππι ιιεπτι Αιιοπιιιπι νιοιπιπεπ

Ρει€επε πο επιιιιιεττειπ. ΕΠ: ιιππε πιππε?ο1

ρετιε εοοειι ρεπεε πιπππτιΠιιπππι ·ιππιππ

πιεππι ιιπτιετπ Ηιετοπγιπππι ρπιιππιππι

Αποπιιιπι τ τιπειπ ππρει ετπιτ οπιιεπ πιο.

τιε , πππ επιπ οπιιιπιοπιπορπιοπιιπ πιιι€Αι1

Βπιιιπι 86 ΗιΙπιιι μι τεειρειειιιοεριεειππι

οποο ειτροιιιιτ , οιεπιιιετπι , επεεπιππιιο

Γεάιο ειπτιιιιιππιπ. Οιπιιιε ιΙιιιιιιειτ ως πιο

οείιε,τππτπιπ πε ποιο πι; τποιειΕπιι πω;‹ιπειπ

ππιεε οιιιπο. Λε ιιοπιοετιιο:πειιε παπι νι

.οι ποιοι ΙιοποτπΒΠε ππτιππππιπινε ποίπιτ πι- Β «πω , ρετιιπ πτ Μπι πεειριπι ; πι πωπω ,

ιι8ι0Πι5 Πι0Π8ιιθΓι0ϊΤι, δέ ξ(Νοτι ΟΡΕιΠω βϊ- ιππιπτε ποπιιττετεπι,οειιιιε. Αιιπποε Μάι..

Ι:οτιππτι ιπετεπτπι , τει πονιτπε ι ΜΜΜ "Πω ειπε πεπιειωιιιιιπ ιπτιειιετ. νπιε ππιππτιι

ιιπιπιι:ε ιπι,τιτπτιο. Πι ιπεπιπ ιιοπείι:ετ οπι

ειπιπ,Γππιπιπ πιιιιιορε επιτεποιιτπ εεπίεο.

Οιιτιιι ιιππο ρπινπ πω: ιπ Ιοεο οιιιιεπιτπε,

86 οπιπ οιιιετνππτι.ιε ρπιειιιο 86 ιιοπείι:ο πο
Δ °ιπιπε πιιπο ρετππο,πτ (ειιιεετ Ρετεπτι8 ιτπριο

ιιιτπτεπι. . .πιπΒιιο τπε πιιιιππο νιπι:πιο πι.

!ιεπιτπτιε. Νππιοπε οιιιεινππε τπιιιι πιοιιπ

εποε πιο οι:ειισιπτπτ ιποιιιιεποπε οι ,πι οε

ειιπειπ ιπνιοιππι , πε ιπ ρπιτεπι πιτειπιπ Ριο

ιΡεπίιοι ίπιιΤε νιοεπτπι Γεπτεπτιπ ιπεπ. Ειπτ

επἱιπ 86 ριπετει οιοΓετνππτιππι οπετπ Με

ειεποπιπ ιπετιτο ειιιιιιιππιειιι , πιο εοπιρετι

.τοιιε οιιιιπτετ ιπίι:πτιτιπ. νιοεο ιπ τιπεπι νο

το εοπεπτιππτ πιιοποιπιπ , κοπο ιοί-ε πιπιτιε

1ιττειιε ιποε ΡτποιοΓε τιππ:πτιε εοιπιπεποπτπε

πι. ει ριοπιονεποπτπ ιΠπιπ,πτ επρεπε πιπ

ίπιιιιτπτ ,απο , πιπι:ιτιοπι ιοειιπι πρειπιιιε

ιιιπείιπτει. Εκ ποίιτο ιποππιιειιο δ: Μπι:ιπε

 

ιο Οιποιοπε ιιν. ι3εεειπιιτιι._ _ιπικ-·ι;ιπ ι

· '· '°· ··.ι·π

ε ι ι ε το ι. ιι πιι._ς,:

πο ]πεοΒιιιπ. -_ 'ΪΪ
ν; ' . έ

Καμια: α πω!ιί:, Εις/Μι ει: ριπΐσἰαι πιοιπιβε

πιο οι· 'Αρπιπρ , άνοια: ετε!φι/ιθτω.τ απ.

πιο:: "τποο παππού· ιε!ισ8?πκιέ πιώ”
τ Χ '

Ε /ιαβιβευώιτ %.

Μιιτοίιπτ ιππτιιιε πιοππειιιιε )”πεοιιο

ι-ιπτιι Γπο επι:ιιιιπο οπιειΠιπιο 86 π

ιπππτιιιιπιο , Γπιπτεπι.Β Ο`πππιο ιιιτετοιε°·τπεο Ιεπειιιτι ιιττειπε

ιιετι ιεοοιτπε τπιιιι, ππΙΙιε εεττε ειιιιιιοπτε

ίπιιισετεπι. $ετιισιτπι εεεε ιπιιιι, ιποπτπιππε

.ω _

Μ'  



Χ

δ”
ετιετοι.ΑιιοΜ τω.

εε

Χ. με

νειιετιιεοτετ επ πιο οοοτοπτι οτεεεε εοτιτεοι- Α ιιιοε ττεπιεπτεπι $ριτιτοιπ-ΐειι&τιπι τετιιιιεβ

τιετε πεοοεοοεπι ιπ τε ιιοτιειιε ροΙΤοπι , οτ

τε οτεειιειεπτιοπι εοτεπι πιοπειιετιο Γετιδτ:ιτ

Μετιετ οι: Αεπεπο , πορεττιπιε πιο εΒιιετε

τιειιιτοτο. @πιο , οτο , ιτε ετοειοτι Νοπι

οοιε τε ποπ ιιτιοο 2 ι..οοοετ εοπι Αροιιοιο

Γεεοτε. Πεοε τειιιε οι , τω δε τοε εοπΓειεπ

τιε , ι·τετετ. Απ οοιε μια ιιινιτιεεπι τοε:2

Ανεττετ Πεοε ε εοτ‹ιε τοο , Πεοτι ιεπιρετ

εΡτ τετιιοτιιιιτιιε , ιιιεπι εο8ιτετιοπεττι. τω

:ιετιτιετ εεττώιοικιιτοε τιοπιοοεπι τω. αοεπ.

το εοο εοπι οεοιιιο πιεο εεεεριιιειιι ]εεο

ιιοπι πιεοπι , δ: οοι:ιεπι ε ρετεπτε , ε ?τε

ττιιιοε , ε τιτοοιιιοοιε ιτιιτιιιιιοπι εοπιιειιτιιιι

τοε τεροιιιειιε πιοιειιιιιιτιιεε εοτεε , ιιιιοΐοοε

επιπιο τιειιτιετιοτιι οοιετιε εε ττεποοιιιιτετιε

τιτοτίοε ιπΨΠε. Απ εΒο Ροιιεπι ειιοπτιε

οοεπι ει: νο ιε ι:τεττιιιιιε , εοτειιε πιει πιεσ

τοττιοοε νιίεετοπιρεττε, ιιιτετ ειτεοπιιι:ι·ε

Ρεπτεε τιεοοτιοτοπι ρτοεειιεε,εοκιιιοπι Με

ιιοε , οτετιοιοοε ΐοιετιοττι νει ει:ρετετε νει

°ει:ρεέτετει $ετι εεττιε τετιοοιιιοε ειιοιοιιι

τοε. ττιειοι ΐοιοε εε τιειιιτοτοε οετιειιτετι ,

κιοπι εοτοπι οοοτοτο πιιιιι Γειοε το ίεττιρετ ,

οτ (οοο , εετιιιιπιε , οοιετι ρτοιιιιεετεπι ,

πε οπε ιιιεεοπι ιετζιετι οεεορετιοποπι Ποδο

εετε τειιετοτ ιδεοε , δε ιιοπιιιιτιιτι εε τιπιοτι

εοπττετιε οι Γετιιρετ επιβιτοε ιιοιοιιιιοτιι

μπε.

Βετο , :οι ι:τετετ ετπεπτιιιιττιε , δε ο πιο πι

τιιιε οτοειιτ τιιοπειιετιι ιιοιιτι εετιτεε , πο.

ιιπιοοε , οοεπτοπι ιο πιε ειι , ιπτιε πιι€τετε

οιιετποιεττι οι: ενετιιοπιε ιιιιοε πιετοπι ερα

τοπιοοε οετιεοιοπιι τετιιεπ ιιοοι ε8τετιιεπ

τπτ , εοε νι ροτιοε ει:ττειιι ω τεεεπειε πιο

πειιετιε θ οιιεπι Γροπτε ειδτετιι οποιο. Με τε

πιεπ εοει:οτε ει:ιιιιτ τιεττιο , πε εοπττε πιο

τοτοπι πιεοπι επτιοοετπ τπετι·επι , εοιοε ποε

τιιιοε ποττιτοε ιοπι , ιπιριε νιοιείιε τιερτε

ιιεπειετ. Ιπεεπε εεττε ιιεετ πιιιιι πεεειιιτεε

ιτποετετ , τπιιιι ιριι ποπ Ρετεετιι , οτ ποπ ίετ

νεπ‹ιο ρτοιιιιειειιι.- θετετοπι ο οοι ιπειε ιπ

νιτι τεριεπτοτ , οοιε ιοποτο ιοειιειοπι Πο

πιιπι , ιττιρετιιτε Με επι: ποπ τιτοιιιισετε ποπ

:ιοιιττι. ιιεεω εει το , ιτετετ εετιιιιπιε , οτε

εοτοοε , ιι οοεπτοπι τε τιιιιοο ετέπιε:ινετ

το, ειπε οπιπιε τοοπι οι εοπιιιτοεε επιπιοπι,°

οι ιπνιτο εε τεπιτεπτι εοτε ιπιροπετοτ ρεπο

τειιε οιιιειι ,·οοεπι ιιεπε ιρΓεπι τιοι οιιο επι- ·

πω, οιιε τετιοπε εοπιειίεεε , πιοττετπ τιιιι

τιοτιοε εοπιεινετιει οοεπιοοεττι τοτε ροιΓε δε

ιιοε εετπετεπι. Ο`οεπτε, ιποοετιι, ει:οιτετιο- Ο δ: ιοί-ε ποπ τιεοο , οτ εετιτετε ιπιιιποι:οε οοιε

Ιιε πιεε εοπιρετιιιεπι τε ςιοιεεπι ΐτεττεπι

ιιιεοπι εάεο ιπ επτιοοο τιετιιτετε τιτοροιιτο ,

οτ ειετιοε οοοοοε ιπιιιπέτο πιοπεειιοτοπι

δε ειειίτιοτιε τιινιτιε εοπνεπτοε , ειι ιπιι:ιτοτο

οοιετιε , ε :ιοιειε δε ροιειιεττιπιε κεεωο

εττοιιει:ιιιοε ενειιι εεεεττιπιε ρετετετιε. @πεπ

το οοο ιεεοτιοε ειπιειε τοοτειτι εετετεττι , το

ιιιι ττιετοεπε Γειοτι ποιττε, ο τε ιτινιτοπι πιο.

ιιειι:ετιοττιι€τετε , τε8ιτιιιπιίοοε εποε ιππι

τε εοοτιοΓεετετο. Ατ απο τιε πιειΡΓο δ:: οι:

τε εοειτο , ττετετ “τιποτε , οττιοοε ποιιτοπι

τιπιετε εοπιοειιοτ, οοο εοιοι.εοπιοοε τει ,

τω ιειοτιε εετετπ.ιε ειιΓΡεποιε. Ο οτιπεπι πιο

τιο τε οοιιεπι εοτειιι ειιοοοι , ι-τετετ > οτο

`νοιοτοε εεττΈθειιιο τοιε , ιιετεπι οοεπτοπι

οοο-επι , δ: ε ε6το οοο οιιιοο τοοετεπι , οτ

πιιΓετετιε πιει, τοεπιοοε Γειοτεπι ιετοιτετιε

ποιο , οοεπι ειοιοπιε πιοττιε εετετπετ Ρετιεο

ιο , ο ετπιιιετιε επιπιετιιττι εοτεπι δ: τεει:ιιετι

Τοπιιε. δεισ εοο τε τιινιιιο πιοπετε τιιετιτιε

τοε ιοτιοε επτεεειιετε , τω ιιιο:ι τιιιιιιιεετ

Ριοτιπιοπι , οοο‹ι οι νιτιετιε ερτιετετε , οοοιι

_ττιει:ιπιε νιτετε :ιειιοετεε. 'ΕΠ επιπι εε τει

τεπτετ πετοτε , οτ οοο οοιε Γε ιπ:ιιοποπι Ιοβ

ειριεπειο τεοιπιιπι εεπιετ, εοιρι`ο ειιιειετιιτ

Ριεπε τιιοπιιιιτιιοε , ιιιετετιιιεοιιε Γοπτ ομι

τοε, οοετιτιο ποιεπτεε εε ‹ιε που ποιιτο

εεοτε Γοιιιειτι , ιοεο' τεπτεε Γετνιτοτιε Με·

ιιιιττετε εετνιεεε ετιιοιτποτ. Ατ εοτιι οι ει»

τιετετε ιπεεοτε ι:ιτ:ειοτιιιπιοε , ιπ:ιιεποε ποε

στο ιοί-ο εοπιιιτοιπιοε , οοο τετιοπιε ει:επιεπ

επιιττιπιοε , ετοοε :κι οι ιτιοπεοε ετιπιττεπιοτ,

εοι Γοιοεοπτιο πε νει ιπνι:ι εοοετεπιοι·,οττιπι

ιιοτιιο εοτετε τιεοοιπιοε. ΕΚ επιπι τι Γτιιτιτο

ιεπέλο τεπιοτιιιιπιε ι-ειιιρετ επιιιιτιο : ίορετ

ιιοτπιιεπι οοιιιτιε δ: οοιετοπι δε ιετπιοπεε

Γ”, Σποτ. ό· ΑΙΜ. ειτο!. 6"Μεόΐ. Τοσο. ΙΙΙ.

οιιοε τεοιπιιπιε Γοτπετ. νετοπι Γοιετ ιιοιοιἰ

τοσοι, οοοτι. τεπιεπ τοτε ειιετπριο οετοιο

τπτ , ποπ ερρετετε , Γε‹ι Γροπτε Γε ρετετι

τιιιοε οιινιοπι ιεττε. $ετι ιοποε τπειοτ ειι

ει:επιιιιοτοπι εοριε τιποτε) Βτεοιεπτιοπι το.

πετε , δ: ίοοε δ; ιετεοτιε ιιοιοΓεε οπετε Με

ειιπεπτιοτπ ιιοτιιιιιτετ. Νεοοε νετο οοιοετο

πο Ποτ , εε ετιτποπεπτιοε. (ιοπιττιεπτιο τιιιι

τιεροιιτοπι Ριοπι , ρετεε ειιιιιιε: τοτε , ρετεε

ιοιιτπιιοτιιιιιε οοιιιοιοοε πιεπιιιτιε ποιιτιε ,

πε οτοιπετ τε Γεεπτιειοπι Ρετιεπτοτ,ρτο οπι

ι3οε ειιτιιιοε πιοττοοε επ , πε τοο το ποιο

εε Γροπτε ιιιι€τεπτιοττι ρτονοεειιτοτ ει:επι

Ριο. Κάποιο ετιτιοοεπι τω” εοπιι:επτιεοι

εε νιττοτετο τ νετεπιοοε :το ιτιοετιιιεπι ιιοετ

τετεπι τοειο , τεοοε ιιι·οριποοιε :κι ιιοιοιιπο

οι ιιοποτεε ει:ρετεπτιοε ιιοττεπτιιιοε , ιτε π

Ρττοε, οτ επιπιι τοι ι·ιτττιιτετετπ τιιετιτο νεοε

_ τετι ροιιιιιτ. Ι.οποε επιιτι τπειοτε τε ειι-εδιο

νεπετε:ιοτιιε ιιτοΓεοοεπτοτ οιιιοδιεπτεπι ;

ποιο ειστε εεειεπτεπι :οι επιπιο τιτιειιοπτ.

το ιτεοοε , τε οτο , ειιτετεε ιο τοεπι ει”

τετοιο ετοοε ει: ειτο τιποτε επιπιι πιοττειιε

εοπέιε :ιεΓοιειεε _ ιπνιτοίοοε , οτ Γερε ιεπι

:ιιι:ι , ενειιετιε ε οοιετιε ιπιιιτοτο ποπ νοιεπε.

Μοιτε ττιιιιι το τε ιιτιοειε οι , ττετετ ,ετοοε

ι:ιεο ιτιειοτι τε εοπιιειιτιενετιο τεπιτιιο. τω

τοο δ: Με τε τιτοπιονετι,ιετι οι πετ τοτιοε,ιι

οοεττετιε, οοεπι τι οοεειιετιε. (`οτιιιειο παοκ

Ρε ει: ειε ιιττετιε , ετοοε ει: νετιιιε Γτεττιε τοι,

τε'Ροτιοε ε οτοριποοιε ιπιιιεετι , οοιιιρε (το

εοιετιιιοε, οοεπι τοο ιτιίτιπέι:ο ετι οι Με.

δετι ποτε τετο ιιεπε τοειο τεπιιιιιοπεπι , οτ

εε ιοοοετ , δε πιοιιιτιεπι επιπιι. νοιοπτ ιιιι

τε ετι τοτε εοιοιιιιιετ ι:ιιοπιτετιε εεεοπιεπ

εΓεεπτιετε , πεοοε οι Με ρτοπιοτιοπε άοτε_

:το
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.ι τ: τ: τ ο . .

το,πιιοό ιιιοε προτ:οιιττοτιε ιιιιε ττιιιτιιιοιιότι:, Δ οιιοτιιιοπιιιτι... τόπικ εοπι ιιιιοπ:οτ , τιιτιι τιο
ΒΙοτιοε , ιιτ απο ό, τιιο,ιιοιιΊΞιιι:ι οοιιΓιι-”

Κοιτα. Το μπεστ , οι Ετιιτοτ'ιιιιιιιιιιιιι ,το

τοτιιιτιιπι απο” οιιτιιτ:ιττι τιοτο ποττττιπΓοτιε ,

ιπποπιιιτοΕοιι=ιπιιο τιτιιττιι τιιι πιιΠο Έτοό;ιι ,πιώ

τι:: όοίιόοτιο Ροιιιι:ιε , ίοό απο ιιμιτιοισ

όιοτιε`: ίἰ|τ97ἰσ 7ΙΜ7'8 το η? Αφ'Μοπέτωτ

"φωτια καθε, Ι.οπιιιιτπιιοό τοπιο. Νοι

οπο οπιιιόοπι ότι Γοοιιτο πιιιε Με: :ιιιοε Γιι

Βιτο τοπιτπιτιιε , πιιι (τοπιο πιοττιιιιε ιιοιι οι,

86 απο Αιισιι·οιο όιοοτο παω:: 72ο» τυποι”

μοι πο» που , ποιό: πιο" έ» πιο Ουι%τι.τ.,

οιιιιτιο ιτοπιιο 6οπιτιιοτιιιττιιιτ , τι: νινοτο

τιιοιιιιε ιιόοτιτιιιιπιιο ΡοΠιττιιιε,οο:οτοι·ιιπιπιιο

ποιωιο ιιοθ:ι·ιοιιιΒόιτι τω: , ττιστοε νιτιιτιι

πω: ιιιοόοτειτι. @ο , το ιι·ιτοτ,:ο απο :ιτι
πιιτι οιιτι:ειτο , ιιτπιιοιιοτ ιό ό, ιιτ όιιτι , τιιιιιοτι

απο Ιιοοτιτι:ι το·ιιιΙοπιιοτ.- Ποιοι :τι ποσό

8-τιιτι ιιπιτιιι ιιιόιοιιιττι άι: ,Αιτιιστοπιιττιπιιο

τυποι 2πιιο ιιπιττιο τω” , ποπ ιτιόιιιεοπτοπι
ιτιοτοριιτιοιιι ό, 86 τιιιιιτιιπι τιπιοτι οιιίοπιιοτι

απο. Πτιπιιπι Ποπιιτιιιτ οοτόι ττιοο ιιτιιιι:οτ

πωπω , °πιιιιιιτο ειδο&ιι πάει: τω» πό το

·τιτιοο Μπι ω: :ιροτιτο όιπποτιιτ. νοΙο,

ειιτιιιπ:ιιΕπιο απο , 86 ττιο οιιτιε ιτιιιΙτιρΙιοι

πιο ιιιοπιι·ιιι , ροτροτιιιέ Ρτοι:ιιιιιε απο".

Ωοιτιτποτιόο :τοι ιιοπιιιιιι τιο)ιτειιιι 86 όιιιοοε

ΐτειιττοε τιοιιτοε οι: εποε 86πιοπιιιιιιι. Αττο:ιι,

οι: ποίιτο ττιοτιιιιιοτιο Γιιιι&π Ματια: ιο (ιτα

πω: , κιτ. Βοοοιιιοτιε.

 

°ι-:ι>ιεΤοιιι Χνιι.

πό Ρειττοττι ]οιιιιτιτιοπι. ιι

Ιιιοἰτιττιττ »ιό :τι , τι: Μπιουτ πετάτε: ,βοιωτια

·υΜτιτΜττι.τ ρωταω», στο: τι: Μοἰἔὶἰετ·,

π: τω.: αέύτττπτω ό: περιπου ,τω-βαττ ός#ἰ

2 πιο» τι 7428 ἰπιμ·2τ:: ,> ό· ιιτβιω ιιστω

πιο οἰσἐἶἰτιπέ ΜΜΜ: α? 22287” 2842.

τιιιιοδιιι

Αιτιοτοιιιι5.3 η π η, .

Άοοορι ιιττοιο.τ ΕιιιΣιιι: όιετιιτιοτιι: πιο

οτοΐοπιιοπόο ποιά (οΠοιιιιτιπι

τι

Ο

@απο :τοπιο ΜΜΜ , οπτιπιιιιιιιιιτιπι- ν

πιιοιιιιιιιι ιιι πιο ιιοιιονοιοτι:ιτιιτι τιιιιττι ι::ιτι- ·

τιτοττιπιιο τοοο8ποιτι, Βοο πτα:πιτ,ροτ πιιοτιι :ο

πιο ιττιτιιοι·ιτο τ·οτιτ:ιτιι τιιιιοτιε :οι πτειτιεττι

ιιιι·ειτι όιπιι:ιτιιε οι , ποιπιιο ιπνιοοττι απο

πιο όιιο&ιοπιε νιιιοιιιο πω: , οι: τιιιιτιιοε

αβατο 86 @πιο οοιιοπιιιο τοπιο ιινιόι:ειτο

οιιιιιιιτιιιι:. Ει:οο οπιτιι οι: Ιιττοτιε :πιο οτιιπι

όιιιοοόιιιο @οπο :ιτιιτιιιιόνοι:οτο Ιιοοι:οιτι

τιιιιιττιιτι πιο ριοτιιτοτιι :τιοτο , πιιι οοτιπτοΠιιιτι

ιιοΡ:ι·ι·ιτιι :απτο τοπιιιτιε ίιιιόιο , πι: ττιο :στο

ιτι:οτι:ιοπο Βιροποιοτιιττι 1ιιιιιτιιι 86 όοτιιιιιί

ποιοι Γιιτιιιτιι ροτιτιιιοι: ιιιπ&ιτειτοπι :Μπιο
τιοαε τιιιιτιιτο Ανιιι:τιτο._ ΈοοιίΤοτιι το ιιιτιι οποι

τιοτο, τοι μιτοι·, πιο πιιοό ιρΓο Ρτιιτιοτι:ιίΓ

πιο οοτιιιοιτι , παει ιιιιιιιΓοο τιιιιιι οτοόιτα;

όιιιιοτιιιιτιοπιε @πιο όιΠιοιιιτει:ιε απο:: οτ:

(α) 1τιόοι ιιιιιιιιιιιιι πως τοπιο:: ιιιΓοιιρι:ιοτιοττι : Βοσπό

π. 2τοτυΒστιζ '

οοϊΓιτιο,οιιιτι οιιιττι τιιιιιι οίΐο πτοοιιιε Ροΐ

ιιξ,π,ιιοτπ.νοιττοτιι όιετιιτειτοτιι τονιΓοτοε @πιό

ιτοτιι ιιτίιιιιε , πιιιιττιόο πόσο .τοοιιε τοοιιπι

ιιιιιοτο, τ:οιΙοπιιιο. , ποιο ειό τ.οιιπιοτιιε τιοιιτα

ιιιιιιξοττιιο οοΙΙ:πιιιι: τοριιτατιότιο τιιιτιιιε ιιι

Ιτι τοτιοπο ρτοι·ιοισ.ιιτι Πειιιο.:οτιιοτι ορο

ι·ιιττι, πρωτο τιοτοτἰ:Ροτιπιιτιιο ιτιιιιιιιοτιιιπι

τποιιιιι,ιιτ :οικω ιιτοιιιιιπιιο οοπιροιιτιο,πιιωτι

ιιτιτιιιιτιι :ιό ω: τιτοιιτ:ιΓοατ,, π οτοπιπιιο 86

τιιιιτιιιο όοιιόοτιο 86 τιοΙιτο. ο τ:ιο ποτιιτιι.

()οτιί·οιιιοτιοε ΑιιΒιιιι:ιτιι πιοτ:ιιττι , τι: ιιιιοοε ,

Ροτιοτειιτι, τι:πιιο ι·οτιιτιι οπιτιιιιτιι πιιιιε ο

πιο, τι τοροτιοτιτιιτ ,ιπόιοοττι. δοτιιιίιτι :ο

τιτοιιιτιιο, πιιστιιιιιιι ροτοοροτιιιιι οι: οοττιο

ιιιι&οτιισιιε ποπ όοοΙΤο Ησαυ: πιιινιιιοτιιι

ιιοτιιιιιι οποιο Μιιτο:ιε Απο , - τιιιπέτ πιο

ιιιιιιιι:ο όοιιι:ιιτιιτιι ιτιιροτττιτο τιιοΙιτοτιιτ , ιιτ

όιπτιειτοτιιτ ιιιο όιετιειτιο πιο, , οιιι ροωιττωτι

τι ροπτιιιοο ποεο:ιιιττι οιιιιιιττιιιιιοττι ,._ οι;διοτι: οιοδιιοτιοπι , Ποο τιτοριτιο, βιτ:ιοτι το

ρτοιτιπιο όο ισοτιο ιιιτο , 86 πιιι Π: ιόοτιοιιε

ειό τοποτιότιπι όι τιοόοιτιιιτιι Ποι. Ητοοττ·,_

τιιιιιΙ πιο :τομ , οοττιιο_οοιι όποιο»

ΙΜ Φο οποιοι τ>τοορτόιιι :πιο Φωτο ο

τιιτιι πιιι ιιιιιιιιιιιιι: οι! ιιιιιιιιι:ο,ρτρ:ιο&οτιο .ε

οσε ττιιτιιιτιο οπιπιιιτιι οΙΤο ρτοτιιοιτοτιόοτ,-

πιιιιιρο πιο ι,πιιειτι τριτιοτιιο,86 τιιιι€τιιτιιόιτιοιιι

τοι οπο! Ροτιίτιιι:οε , ΓοΙο τιιτιιοτοιειθ:ιιπτιο

86.τω: οιιι:1οιιιτ ιιιτιιιιειιι ιιιιιιοιιιιι: επι οι».

ιιοτοε,ιτιιιτιιο ιιοιτιιιιιε ιιιιτιοΙΙα:ιοτιο-ίοΙο. πιο. -

τι , 86 (ΜΒΜ ιιόοτιι ιοτιιιιτιτοε-ροτ -οροι·ο.Τι

Ητιπτ: οτιεπι ιιοιιτοιιι όο :ότι πιο: ι·ιι:ιιτο Β-·:

όιιοιτιιιι ιιτττιιινιτΓιι οιιτοτιιοιισιτπο τζέι:ριιι- _

οτι τιιιιιιτιτιΠιιιιι οπο: ιττωιο. Ντιπ , αφτι,

ιιονιιιιι τιιιόιιτι, τιιιιιι ποσό σπιτικ- πατησει·

ιιιιιιι ροτΓΡοοιιιιιι ποπ οπο: 86 ι:οπτιιτιιτιι.

Μιιι:τι πιο 86 οπτοπιτι όο πιο ιτι πιο νοιιιιι- =

απο ρτοΐοοιιτιιε οιι : Γοό νιιιςΦΒιιτοιιιειοθιω

τιιοπιιιτιι ιιιο-ιο οι: ιτοτειοιΠιττιιιττι ,οοιιτ:ορτο ·.

Η

Οιιιιτιο οιιιιιιιιιιιιιιιο 86 τιιιιιι Ιιτιπιιιιιτι Β πιο ρτιόοττιποιιτΕΓπιιο ροτιιτιιοιιιιοττοιιιιιοο- ι

:Με όο το οριιιιο , πιτιιοτοιπιιο Ιοπεο_ιιιιιιι ·

όο πιο νιττι3ιτο , πιο, οοπιιιιτι:ιοπιιοπιοιΙιοο-ν -

Μ.: , πι1οττι πιο ροιΪοτ ιοττειιιιτ οτιαττι-οτιΡοτο.- Ψ

@πιο Ι:ιτιιιιττιο το ιιοΙιτι οοτόιο ιιοίτιιτιοτιτοτιιιε οιτοοιιι, ποπιιο ιιιιιιιε ποόττο,Ιο:ιτιιιι -

όιπιε σειρα:: πιιιιιιιοτ οίιο.ροτοΠ.8οό_ιιο&ο- -ι

τιιιιιιι:ι. ο ο τον: ; ; ;

$οό πιιοτιιοπι ττιοιιτιιιοτιιιττι ποίιτιιιιι. το»

:Με Ματια όο Πι·ιιτιο :ορο Βι·ιτοιιοτιιττι ιιιο

όιιι οτιίι:οτιε Γοιο.τιοτιοιιιτιιτιιπι οι, τιοπιιο

Ε ποτά: τοξιοτιε τιισίοπτιτι ποπ τιιι.ιιτιιτιι οΒοίΐο,

το οτοειτπιιο οι:ιΓοι:το , τοι μποτ , πιιτιπόο

ιιιο. απο τιιιιοοτιιττιιιΕι. οίι , ιιτ όο @βετο μ

οτει:ιιτ:ιοτιόο ιΠι ττιοπιιίιοτιο οοπιτειτο όιπτιο

τιε.-Επιιιόοττι ιι: τιιοτι.ττι πιο ίοτιτοτιτιτιπι οκ
ΡΙιτ:οττι, πττπιΠιτιιο ιιτ:τ:ιριτιπι ,ι ο Βοριιιοτιιιιι

ιιιιτιο τιοίιιτιιττι ρτ:οί:οοοτιε. ΕΡ: ιιιιιιι οι: ιρΠε,

οι: ιτε όιοοιτι, τοποτιε ιιπειιιοιιιιε 86 ριιοτιΙι

Με οποιο ι:οπτιιτιιε , 86ορτιττιο απο ,τιοπιιο

τιττιιιι€ο , ο ρτωίιοιτι:ιιτ , ίοτο οι: 86 ποιοΠοι

86 :οι τιοίι:τιπιιο πτει:ιο. οιιτιι το ποτό: πιιοτιι

οιιΡιτιιιιε , 86 οοΙΙεπιίιιιιι ι-οτο πιοτιοΒ:οτιιιπι
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329 τι ε τ· ο τιι;3'. Χ ~ Γ ~ ι
κραταω ρω ιιἰτἰΒιιτ ·ΙΙ5τιάε:ττ.ι ΝοΙΗ κατι: ' - ιιειιι: 4ίεςιιτοτε,ιτιοιι1&ικ ω: ιἰἱττβ ρτιντΙε8ια

ΟΠ·

· 33ο

ποιο , ιιετιιιε ιιτΙιιιοτιετιάτιε·εέ ιιιιιτἱοιιτλ°Το ΒιιεειιοΕιτοοιι ιιετττοΗιο 1τ:Βιοτμιι.αάβε

στο ιιτ'εΙεθτιοιιειιι ττιειιιιι πιο. ·ιιι€ιετιτιω
τιζέιτιτ [ετιιρετ ττιΠιἱ Δ @τι του. Εφ; άι€τιιτς

εοιιΕτιιιετ οιιιιτιιιιτιιιιιιτιι. °Ποτιιϊτιιιιιι`ιιἱιΒιιῇ των ετεεετιτοττετιι:τε ειιτιοειιιεοτιουΠιιιτι

ττ:ττι ιιοτττιιτιι , νειιετειοἱΙεττι ριττειιιιιιιειιττι ,_ τετιιιίτ _ιτιετιιοττιτιιιιι ιιιοιιιιίτετιιιιιι μιιιιιι Γεω..

Π. τιιιιεἰίἔτιιτιι εοτιίεΙΤοτειιι ειρετιιιιιιιττιοιιε Ρετ `ιιιιβτοτἰτεττ :ιρὸίὶστἱα [ωΜιοΒιτιι ταο

τιιιιτιι 8στ:ετετοε οι: ΪιιιιιἰΙιτι πιο εετιΠἰιιιτι Με τ00$18 βατ Ηιατισ ττιί:τττ18εττ: ηιιπτιτ.εΡιΓεο·

Η αυτή ιιΡΓετίτιοιιε Μοτο. Τειιιιτετιι Πειτε

ιιοΡτετ ἰιιεοΙιιτιιειιι ανο ΙοιιΒιοτε τ1ιειιτιιτ,

:ιιι Ποτιιιιιε ιιιιιιτιτἱΙΠτιιε. Αττετιι, Χι'. Βε

εειιιΒτἰε. ο · °

ο

.Ί οτι ε τ ο τ Α Χνιιι.

1 . οτι Ρ:ιττειιι ]οΙιτιτιιιετιι.

Εύτττξέτπ2τιζ!ά σαιτ/επιβω ΥΕ|ΪἔΪθΠΪ.Γ , στι/τ::

Μο;τιΞει.οφιιτι δτιβείίτικια.τ ίΜ|στούτττ.

Οτιιιιιο ιιιτιο.ιιτιΠιτιιο δέ ιτιἰτιἰ ίἱιιΒιιΙατἰ'

τιΡτεέτιι νειιετιιτιάο ριιττἱ (α) ]οΙιτιιιιιι
ΑτιιοτοΠιι;. ο Δ Π

=>Βοτιοε ετωτιετττττιι , οιιι ότι ιιιε νἱττιιτε ,

Ξιιτε<ἐτἰτετε , οοιιττο.ιιτιιι το ιιοε ιιΓτιιιε τοιοι

νωμιμωτιιτιτεω ιιιε:ιτιι ει! το νετιειιιειιτετ

ιιτιιατιάιιιιι εοΙειιιιιιιιιοιιε ἐττιΡιιΙἱτ. Νεοιιε ε·

που ροΙΤιιιιι τοπια ττιετιιι 'ο ιιιιτ:ι. Γιιτινιττιτε

σπιτι οιι!ειτετ εδώ , τιιιτ τΙε τοτε τἔιττιἱΙἰιι

Γατα , δε άε πιω Γετνιτιιτιε Ιιοτιεθ;τίιιιιιιε τι

τιιΠε εΙοτἱοτ: Βεἱιιιι ρτἰιιε οιιοοιιε Δε! Μο

τιιττοιιετιι :Με ρτἰτιιιιε οεειιττετε , που:: επ

πιοτειτι το· τε ττιειιιιι Ιιττετιτιιρετιτε. Βετο οτι

:ιιοε τύπο νετεοιιτιἀἱ:ι. ττιε:ι , ιτιόε σκορπιο

ιιιιτττιιιοΙεε. Αι: νότο ιιοΡτοιι:ιτιι τεΙἰ8ἰοτιἱε

ιιιι!ιτρτ:τεόιτιο @αίτιο €τινιΙΙιτιιο τιιο Μιτε

τιιετιιτοοιιε ιιιιιιειο ρετωιτΙΞιτιτ ιιττοετιτ , πιι

το 8τ·ιτιι3ιιτιιε ΐιιτιι τ, ιιἰτιἰΙ ιιιιιι τιιετιιειιε αιτι

ΙΞε @Ηχοι τεστ , οι οιιιάεπτοοιιιι: ;οι:ειιΠοέ

Ο

Επι; Οιιίτε!!ιιιιιιε , τι: οποιο , ὸἰτιτὶιιτιοιιε εστω,

ττονετίια τ-ατἱ8αν-ἰτ τιιοτιιιίὶετἰιιιιι Φώτη. [Τα

οτο ;.τιιι Ριιτετ ορτἰτιιε , τιἰΓεε τιιτιάετιι Μάτι”

Βιιετιι ιιιιροτιιιτ, π: ο ὸιἔτιτιτὶε τιάτιιοτιετια

ερἰἴεοριιιιι ιΙΙιιτιι τ:οτιτετιτιιιιι είε τετιιιιιιιιι

τιιιοε ιιοΠιετιιτιτ Ριιττεε Γιιἰ : οι: νειιε οοτιτττι·

Β τιιεοτιιτιε ιιΙτειιιιιιι Ποτ ιιιε νιτιάτε:ιτε, ατοκε

ιτιάε ΠΜ ρετετε ιιιιιτι!ιιιιιι, ιιτιόε τεττετι οι».

Ρτοοιτιιε ποστ: εκατ ΓοΙοτ. [το ΓοτειιΙΤε Πέ

τιετιιιε οιιτιτιι νετεειιιιάτα: ιιοΠ:τιτ εοτινετιιιιτι

8ε‹1 τω: 6τιιιειιιιτι ειιτττω Με τρια: 0τ11;ιξςι.

Γ αει, 86 τιιιτιιιΙιτιιε Με. Εμ τι νιτε τ:οττιο8

ιιετἱτ , ρειιιΙο ροΠ: ρτοθειΓαιτ :κι Με [οπο.

Γειτιιτιιιε ιρΓειτιι , Η Ετιἰτιι που. Έιιετἰτ: , ισοτειιτι

ιι€ετιιιιε. νετιετιιτιοτιετιι τοπιο (ΠιτΠτοε Βειισ

ιιοΙτετ Γετνιιτε άιτττιετιιτ ἰτιεοΙιιτιιεττι , άοτιιι-·

τιε ιιωτιτπωτε δ£ τιιἱτιἰ Γετιιρετ ιτεοει·ειοιΙιτ

ματι. Αττετἱἱ , ει: ιιοΠ;το πιοτιιιίιετίο Γιι.τιδΙ:ατ

Μ:ιτιπιτι- Οτ:ιτΙιοιιε ιτν. Πεεεττιοτιω τ ι

_ ισ

 

2θ'ιι τι ε τ ο τ. Α ΧΙΧ. Δ [>
:κι ριτττειιι Ϊοτιειτιιιεττι σ.τιΒιιτετιι 5.1ιωτ `)

Βερίπτέύικ τα! τε!ζ;ίσκεπιβιιιυτ /ηι?αυ0ϋπι:.>

Λεω ιιι Ποτιιιιιο εττετιιιιττι ΐο.Ιιιτειτι. - 7

ΑεεεΡἰ ει: τιοΙττο $εριιΙεΙιτο Ιιττετιιε Με ”

τιιιιιιιτιιτιε τω: , ετιιτιιΙ:ιτιιΓοιιε Πιιιι ΡΙιιτὶτιιιιτιι

τείὶἱτιιΦτιἱο ειιτἰτιιτΕτ. (:οιιιτιιοτιτ!ιτε ττιἱἰιἱ τις

ΜειιιτιΠιιτιο 'και ιιιεο ]οτιειιιτιἰ Ατιιτιτο

τιεττιτιιιε τιιιθτιιε ·ορτατιΠιιιι:ιτιι ΓετΗιετιτΙι τι Βοτιιιιιι-τιοΙιτιιω , Ραττειιιοιιε πιο νιτιάττει

όιΒτιιιτιοτιετιι τιιιιτιι. Ρτιττιιιττι ἱτετιιιε τεττάειιε τ) οιιτιιτιιτιι Μοτο”
εεΠιμοιιιτ :ιιιε ὸεΒἱτιτιΓτιΙιιτιιτιοιιἰε οθῖεἰιι ,

ιιτ ιιιιιιιιιτι1Πτιιο τοι ιιτιιοτι: νιτ:ετιι τετεττε εΠ8

τιετίτηοτηγστιτιι·; ετΕἱ (ιιρετΠιιο'ιτι τ-Δεετενἰ

όεετ , ω” τω τιιιοι:1ιιε ιιιίΗτι&ιι , ιτιιιιιο ω

ϊτιἰτιιτἰοιιε ·Ι)εἱ το ἰὸ ττιἰτιἱ ειτΙιἰΒιιἰἰΤε τιοτι

ετιιτιιΒιιιιι: Ετ ειιιιιι ιΙΙιιιε , φαι 8τωιιιωε

τιιιιετιιιι, Γετνιιε , ειιιιι; 8τ 68ο ρττττετο τει

ιιιιιττττιιιιι , όιτΠειΡτιοιιε τι Ι)οττιιτιοτιιο , πιι

το ΗΡ: οπιπε ·τιιιιτιιιιε οοτάε , ει: Ρετ-ιι! τω

@οποιο νετο τι ιιττ`ε€το

Ρετεερετιιιι ,1111τι:ιςιιατιι , Βιττοτ , ειτοιτειιτε τ

τω: ροΙΓετιι. 5ο Μιτιιτιι ιρίτιιιι ιιοττι·τιωιττ1

ΒιιΒΕτΜιαιΜ τοξο: ιιιοιιιιτττιτϋ στο Βτὶτοτιοτο'ι.·.

Ρτοιιισνἱτιιω ειι:ιεττιτιιιιι ιιι Δώστε είτ ; οπιπε

Βετο Μάιο Ρτοτιιοτἱο τι άοττιιτιο τιιεο ιοτοτε..

&οτε εοτιῆτιιιετιιτ , ίιιρρΙιεττετ ΡοΡτιιΙττνἰιιιιιωΡ

Οκτώ τά Εεε α Και (μονο Β: τοετιιιτι οπο. .

ΟοΒιιονι ιιοτιτιιτιετιι τι τειιετιι πω: ,.Γ.ιιιιίοιιε- .

ιτ1οιιειιιιι ῇιἀιεΞο ττιεο ,ετσι ΜΗ απο τεει. τι

ιιιιιιιε αιΓιιτιιιιυιιι·. Ιοτειι1ε Ποτ ,εε ετετιΙο ει. ι

"τω, ιι (μια ΠΠ τιιιιιεΠτ μικτού: ιονειιιιιι,

ειτειιτιετ, ρτοοετιιιε Γε 8ει·ετ,ειιτιι οοιιτιιετιιιΞΕ οτι οϋΙοειιιειιτἰιιτιι εωΓιι , πιω ιιι: Σπιτι ρΙε-.;_,

ΦετιτΝτισΒἱε τιιιτ ἰΠιιιιι άιΠ8ιττιιιτι , τιιοτειιι ή

μπα. Ιιιτετροιιε το ιτιτιοςειο μπει τα” ,

τοττιττιιιτιετιιτιιιτ: Βοτιιιτιιιιιι οτα, οι τιιιιιε βιο
τιιονεπάιιτιι αιτετ τι οι: @τισ ίε τιοτιιιι του τω.

τι απο τ9Ρτιε «Μαι ιιρε9τιτ. δεν: οτιιοτι πιο τω.

τιιτἰε , ω: -οΠἱτΞἰο ιτιεο ίιιτιε?ικτοττι, Οτε πιο ει!

τω εοιιτετιιιιτι νιΠτιιτιάιτιοιιιιιιι ιωτιτι “το τ,

ΒτιιτἰΠιτιιε ιιεεἰρἰο,ετ‹ιιιε Ιιοε τρώω εοιιιιιιιι

ιιιε τ!οτιιιτιι18 δ£ μια Βοιωτοι. Ειιἰτοτ «τοπο

τιιτιι Ποτιιιιιτιε τ!εάετιτ , τι: τι οεΙετἰιιε τιιιιιιη

ἱιιίτἰτιιετιιτιι , ειτετιιιεττ. ΠοιιιιιΏιτιττιι τιετΡο.

ο τη

τιιι!ιττττετιι τιιειιτιι ιιεςιιατιιιιιτιι εΓΡετιιετἰ ρο

τετΞε , οτ ιιοιιοΠιεεε ατιιτιτιτοτιί κατ. $εάτιοτι

:το ΡτοΙἰιτἰοτ ἱτι το Ρτεί-εττἰτιι τιιἰτιἰττιε οτι!.

ειιτιι. (3οιιιιτιο ετιιττι ιτι Ποιιιιτιο Η” ιιιε

τιτιἰ τοτε ειιτΗΒιιιιιτιι , ιιτιιοοίοιιε όιιΙετ αιτι

τιιτιε έξτ:άετε εοριιιιιιιάοε.' Ιω ιιιἰτιἱ ότε τοπ

τιι8τιττττοιιε ρετίιιιιίιιτιι ω. νει:ιτο ατι τετιι.

(Σοτιιτιιετιιιο ρἰετιτἰ αυτ, πιτ ριιτετ, ειιιιΓειττι

τεΙἰΒἱοτιἰε_ιιιεπ_3 τπτ ε8ο ειι·Βιττοτ , ιιιΡτιιτιι,

τὶνιΙεΒὶιι τιικιιιττι οι·τιιιιι ιιοίττο ο ροτιτἰτἱεἱ

ἔιιετΚοτιιατιἰε ιιιάι.ιΙ&ε ἰιινἰοΙἑιτ:τ ποιοι: ἴετ

νειιε οι ιιετιτ. ΜοτιιιΡτετιιιττι τιοίττιιτιι ]οτιιιιι

ιιιε άε €ιιτΒο ΐειιιέΗ δηιο!τ:τιτι , τιιιτι οτιττιιἱ- _

(σ) Κιτ ιτιιιιτε ΜιττιαΕΙιε Επι: |ε8ιττιιιτι ἰτιΓετιτιτιοτιετιι , ·
οιΜΙΜΙτ ΒστΙ.·οπισμοβ, τ > °
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σκιά ροιριοιιπ οοοοριιιιοοοε φοιτ, ι1οιιιιιιιι Α οοιιιο Ιιι:ιοιιιο,οιιιΒοε οοο ἱρΓιιοι ιιιιω οκ

Πιο ι-ιιἴοο Ρι·οιοοι , οι οοο οΠ:ιοιιιιιι ιο νοι

οιιοι τοιιιριιε άιθ_ο'ιοοοοιιι ποιο ι:οιιοο ἱο-ἰὶἱ

ιιιοιἱιο. 5οιι οπο ιιάιοοοιιιο νοΠ:ια οι:ιιιθοι:ι

νοι:ιτο οοοιροΙΙοι: , ι:οιοροίιιιι οιι:ιιιοοιιο ιο

Βω. 5οιιοιι Βοοιιοιι:ω Πιο ριοοοι·οιοι ιο

Πτιιιιτω ριἱοιοιο ιἱο Βοι-ιι ροτοι·ο ιτιοοιιίιο

ιιιιιοιρΐοιο Ιοοδικ Μοτο: οι: Πιιιιιο , ω»

·ι·οοιιο -Βιοτοιοι, Γοά πιοο. Βοοιιοιε οοο ΒΑ

εἱε μονο Πω οκιίΗιοο. Η. ΐοιοιτι οικοιιιο

ριἰοιοιο -ιοίἱιιο-οοο ιοοιἱο :οι οιιήοιο 86 :ΒΒ

οιοιει οοο οπο οι·οιοονοοοοιο , πιοι·οοι ιΡω

οιιοοιιιο οιιἱ [Μαι ιοάιεοο ριινοοάοιοι τω·

οι οι: Μ!» ιΙΙιω νοε ροικ:ορι. Μοοιι&οιιιιοι

-ίιιο&ιοΜ:ιιιο: ι!ο Αεοεοο ΠοεοΙοτο οιιιιιω Β

οοιιιι ιοοιοοιοοι , οιιροι· νιιοο.νιι; :κι οιιοιΙ

ιοίοι·ιοοοοιιοι οιο ριοιἱοω Αιιοιιιιιτι οοο
τιιΙἰ, οοοιιοοιοοο,οιιοοτοιο ρβοιοιἱίοιἰι Ποω,

οι μποτ ΠΠ οσοι” _οικοοιιιιοι. Ροιοιἱ-ΙΤιιοι ο

ο .ροοιιίιοο Ρωωειοιι οοοοιιιιοι ΐοιο , οι: ροτ

Μιοιοιιοο ιι.οΒιιο οιιοδια ρτο νοτο ΓιιοοοΙΤιι

το. ΩοοΒιιοιιιιοοοιο οοοΙΗιοτιοοοοι οιιροι:

οοιιιιιοιιι οι: τοιιιοιιιοοιιοι οοτετο οιιιιοι οποιο

οοο ιο<έο. Ριιιιιο: ΠΠ οοίιιἰ ιού οοριτιιΙο

ἐοιοιί:οοιιιοι,ιο ρΙοοιΠιιοο ακου ι·οίοιιιτιιοτ.

δειοᾶἱιΪἱιοο άοιοιοο οοιιιο δ; άοιοιοο Ριο

το&οτι πιο οοοιιοοοάοβιο Ριιτιοοι ιοοιιιο οι» ε

οποιο δ. ΜΜΜ: οι πιοο οοοιἱοο ΩιΙοτοε,

οι·οοοι·. νειΙο , τοι ιιιιιιιοιιΠιιοο μια. Αι·ιοιιι

ω: οοίδ:ιο ιοοοαΠοι·ιο , 1ιν. ΒοοοιοΒι·ιο.

 

ιε9ι>ιετοι.Α ΧΧ.

αδ ί:ιειιιοε ιοοοιιΓιοιιι δ. Ματια οι: Ποιοι».

··Βι· ιυ·αϊιοαΜυ ΠΙΑ· Μάιο.

Μοι·οίιοε ἀοΙοἰΠἱιοἰε ΐι·οιι·ιΒιιο (α) 8ο

ι Μισο οιιριιιιΙο 8αραιοοιιιιιοιε , 86 ιιΙω

Βοοοιοειτοιιοοε ιοοοιι-Π:οιιι Ωιο&οι Ματια ό.ο

Όποιο , ωιιιοιο;

1.ιιιοοιε νοΠ:ιει ιιοιιοἰιοἱιιιω Μαιο σ.οοορι,

οοοιιοοοάιιοιοε “οι ιοΡιιιοιοι οοοοιιιιιο ιρ

ίιω ιιιοοιιίιοιιι ιιιοιριιάοιο οι” άοΓιιιιιτι.

Αιἔἱιοοε @πιοο ·νοίιιιτ ροτ ΓοΙΙιοιτικΠοι ,

(μισά ιοοιιιοιο·οοιιιτοιο Βοι νιοοιοοι οιιι·τοιο,

8: οιι οοε Γιιοι ίιιΙι·ιιοιιιι απο Ξοιοοιιοοο Γο8

8οιιιιε. ]ιιιο ὸἰιι , Έιιιιιοε ιιιοιιοιἰΠὶιιιἰ , οιο

ιιιιίΕοιἱο ιρίι ιιΒΒιιτοιο ριπἴοο°ἰΙΐοιιι ιοοοοοιο,

οοιιοιοοι Ποιοἱοω ό.οιιιιίΐοι: , νιι·οιο , οιίἱ

άοιοιοοιο ιοοιιιο ριοτο&οιοοι οιάιοιε οοιιιἰ

·ιιοο 6610” ιιιϊωπιτο οοΒοοΓοοι·οιο. διο

οπιπο Ρο: Ητιοι·ιιε Π8οιοοιινι οιοοιιίιοιιι άο

ίοΙιιι:ιοοοοι , :το οιΤι οοο οιιι ι·ορειιοι ΞΡίὶω

ιοοιιιιοι ιονοοοιο. οοιιοο·οο ριοκιοιο π

οοΠιιι·ω Γοοι πο Πι· οιιι,ιιι νιίιι:οοι Γ:ιο&ιιΕ

ποιοι όοοιιοοιο πιοιιιοοι , ιΒιοιιο Ριεεί·οοε

οοιοιο οο 8οι·οιο ροιίιίιιιοι ι, φα Γιιοι οέἶἱοἰι

οιοι. ΑΒΒιιτοιιι νο1ιοΓοοινοΙ ιιΙιιιοι Μοοοιιοι

ριοροι·ιιιο :οι ἰρίῖω οοΠ:ιι ιιιοοιιΡιοιιι οιιι·ιιιο

8:.ιοΒιοιοο Βισιιιιο.δι οοἰά έτοιο οοο ροιοΒι

μοι· ιοο οιιοο νοοιε Βιιιιιιιο ΐιιτ·οιοιο οι: Μ»

πο Ηάιιοι:ι ΓοιιΒιιο. Ρο.οιιιοι ΙἰΒοοιἰΠὶιοο. να..

Ιοιο ιο Ποιοἰοο. Ε:: ιιοθ:ιο οιοοιιΠ:οι·ιο Έσω

τιο-Βοοι ιι. ω. ]ιιιι.

 

ιειιιειοι.ιι ΧΧι.

:κι Ροιιοοι οι: (Πιοιοιι,

ο Ηυπέΐοινω σιάἰπἰιῇ`ω κάποια/ι; ο!σέΐέιιιωω

#ὐω!ὶ: θα:: ΜΔ,ἰ£ έα Όπου.

ΜΒιοιὶω :Μάιο ιἰΙίο Ροτιο (ο (Χοπ

οιι , ωιιτοιο.

Βιοιε μοι τω. Πι:τοιι.ε οοιοιοοοιιι , οι: ο)

οποιο ιοοοιιΠ:οιιι ίιιο&ιο Μοιἱεο όο σπιτια

οικοοι ιοιιι:οιο οοιιιιοιοω , ειιιτο!ιιιι (ιιιοω,

τοιιοιοοο ΓοΙΙιοιιοό.ιοοιο Ιειιιό.ιιιοιιε. Ωοιοιιιοι

οονιι ριοάοοί ω οοιοιοιιιιι ριοτοθ:οιοιο

οιάιοιε Ποιοι οι οοεοτιιιιο ΓιιιοίιΙΤο , δ;

οιοιιιιοω ιΡιι ιοοοιιίιοι·ιο οΒΒιιιοιο άειτοοι

άοοιοιιοιδοοοΙοοιοιο. ΙΒιιιιω ἱΡίἱ οοο οοο.

οοε ιιιοε Κοιοοιιι οκοοιιιίοοοιιιοοο οο8οιιι

ιιοοο1οιιιιο οοιιιΒιοιοε. δοἱτιιιο οι οοιιο οοιιο..

' απο οοοοιιι οιοοιιίιοιιο οι ρειΪὶοιἰε εΒΓοο..

πιο. Το ιιιιοοο , ΕΠ , ιο νιιτιιιο Γιοδιιο αιτι

απο Ιιοιτοιοοι οι: ιοοοοοιω , οι Ροοιιωη

οο ιοοοιιίὶοιἰο οιιιιοιό.ιιι ιιοΒιιε ιοί-ο νοο1ι·ο

οιΡιοΙοι·ιι , οοοοιιιιοιιο ιοοοαΗ:οι·ιι :ο ιιιΐοο

το τιοθ:οε απο τἱιοοτο Βοι , οοο Βοοι·οο 5

ΡιιιτΓοοε οπο: ιιοΒιιει οοοιιοΣιιιοε οοοο οροιἰ -

δέ οποιοι τυο οιοιοοάοοι οίοιοι·ιιιο. (1οοά

ιαιωι ιὶο ιοοοοΙὶοιἱο ιιΠο απο οιοοιιτιο οι

τιιιιω οοΡιιἱε ιι€οιοοε. ΠἱΓΡΙΙοιιἰι οοιιιοοοι ,

οι Γοιιοιε,εοΓοοιιτοιο ριιοτοιο ΚοΒοι·οιι ιο

οοΒιιιιε ἱιιοεοιο ιτιοΙοίιιιιε. 3ιιιιιΐο ιΡο , οι

οοοίιιιοιοι εμε , οοιιιιο ριιιἰειτοι οι·οιοιε οο

πιο Ιιοοι·ιο.τοιο Γοιήο8ειιι. διιιιιω οοιιοοκοιο

τι ώ οιιιοι όιοοοΐειοοιιιοι ροτοίιιιιο , οοοιοιιο

!ιοοιι:ειτοιο οοί'ιιιιοι τιιοιι οτο νιιιβω ιοι:οο

ιιιιοω. και: , ΕΠ. Ε:: οοίἱτιο ιοοοειΠ;οιιο Εσο

τἰε-Βοοι ιι. σο!. ]:ιο.

~τ__π

ΕΡΙδ ΤΟΙ..Α ΧΧΙΙ.

:κι ρ:ιτιοιιι ]οιοιοοοιο.

πιω” ι ΟΜΠἰιΠΟΦΜ οναῇοῇθω°· Ετ »ιιτ ΡΜ Ε (.°σωπισκόπ Μέ Ιαούκα» :|οδοιππ αό&4Ιεω έ:

Δω οοοιιο νοΡιιο , οι·οάο ιΡιι ιοοοιιΡιοι·ιο

@πιο ιιΒοο.τοιο οποιο , 8ο ο!ο&ιοοο πιοο. οι

οοοοιιοοτιοοο Γοοιοιι ροοιἱιὶοἰε , άοιοοιιοι

Βοοιιιοιιιοιο οοοιο ιιο!Ηε, νιιιιοι οιιΜοοι (ιι

ιἱε Πτι·οοιιιιιιι , 8ο οιιι Γροιιιιι ιοοιιιο ροΠιι:

οοιιιΙιο Βοι ποσο ιοάοΠ:ι·οι Πιο οιοιιἰοἱο πιο·

Πω τοοιιιιιιιιιιο. ΞοιὶΒοοι άοοοο μοι:οθιοιι

μ) ιο ιοάιοο ινιοιοοιιι ω” οι οιιιίιοΙα οικω: ιοΐοιιο

4ιοιιοοι : ΒιιισοστόαποΉση ·

Αρκασ , ω·ιπρο κι ωιωιβω·έσ έ: Μπιου

π: πινω πόθο.: Μάσκα.

Οιοιοο οοιιιοιιΠιοιο δ: ποιο οιοιιι ειδ

Γοδιιι ιοΓοιοιοοιιο ,Με (ό) ]οιιιιοοι ,

Αιοοι·οίιοε. _

5οιιρΠ ΙΞιο&ιοιιιεοοιιοοι απο οιιοι Αττικ

(Μ. οι” ΜιοΙιεΕΙιε οπο: οιιιιιοιι ιοΐοιιμιοποιο : Σ). 81%·

ιΜ έ» Ρ'ίικαΙι.ι 1τσιυέι'ντό σκάσω.

οι



π

ι

- ε εζ°πεττοπτ_Α αουτ τι π οιοΕι :τ ο· π
!

 
 

τω. . π. Μ·
τῇ εΙἱἔεΠᾶἱωΒβῇτἔ€3ιΞποζξήΡ1 “Μι Π ὅ ~τπ:« ω: ·= ο ι η ι Η ,ι

νιτα_ΐιιππ&ο Γιποοοάοποτ.Ε οι ΜΜΜ ιο-προΑ π =23Π;Π.ι. μι”

Ι @οτι πιοοἀιᾶππιΊὶἔπιἰπῖοπινἰΙπττοπιιππιιΙοιαίοτιω π . Β.ι.=›ἶἱὅιΕΜΔΕΒἰῇΦ - 'με ππιοιιιοττιδι!π οεπιττττπ °·τιπ2.'·”ίῖοᾶινοπιοιπο4 --Μτ.π·ι 71ο ._°ἶ-ι .° . ω ' ο . =

Ρπαοοο.τοτραπνΙτετιε πιιοττ ιιπιάιοιποοιοοιιΜΜ Ιυ,8βΕ!%ω5-·-2°Μά,,ί%87);ΜΜ.Μ7°,”Μ6-.Μ έ' .

πἰἱἰΡΒΠ8 Μαι: Μοτιο @Α8ΠοΠό·τάΒ"Μ“”. ϋιπΐΐαιτ2*%0%]ιψτ'2τ9:0222/ύπέα»:. ο

(ΡοιΣτατοΙοπίτιο,πάππιοπιιτπουοο.πιιο πιο νιπιπιιη π ο -· η» οι.. . ι

. τἰετοοπιπ ππ._ο:Ι. Πτι.

οΒΐοπνο.πιτπ:ο :φωτο οΙπεοποπιτ , πιἰἑοςιιἰπιι

οΙοέτποτιοπι ὶΠοπιιππι πιιἱτιἰπιιο τιιττιππι Εππτυποπιιτ °

Μοτιο τι πιο ιιορτοοαπποειππι , Ιποοτ νοτιι1ποίοο

τιιππιρπἱιιε τπάτπιοόοππι οίΐοπιτ :ιο πιιππιπίτπιοοπ Με

τοπιπποπιο ποπιιοττι , οοπιίοπιίοπτιπιτ τπιππιοπι πο κατ·

:ιππι- ρποβοτα· κήπο, πΕπιτπιπο πιιιτπιτπιππι ιιπιοπτιο

ο .ώ Η

κ ιοπιπο.ιππι Ποππιππιο .ποτ.οι·.πιτιππι ία·Επιτοπιι, τ.:

ιδτειιιι.ιοπαπποιτ ὰοΒἰτο οθιοπωοοπι Βοππιοπιια

Ροπεοτο νἱπἰτοπιάλ ίιιππιπιιἰ ροπιτι!·ποπο @πιο Η ·

τάφο ν” ἱπιἰτΞο ίειοοπο., οοττπιροΗτιμ.πιιιοπιω

τιιππιΙἰοππ Ροδο: , ροτ. πω: πιίτιπίτοι·ιοπιιπιοβ έ

απο ὶπι·οο[οπιποπιτἰο. τοειιΙοτἱ ἰππιιοίὶτο πτιοπια- Β ττπιπιι πιτοπιππιτΙοοποοππε , 86 νοΙοπιτοτι . Ροπιτπή

ιππάοΠοοτ ]ειοοΒιιππι , οιιιιιε ο:ι πιιοι·πττι Γιιπιτ , οι:

«πι-ιπιπτοπιύοπτΜιοφωτιιιοπο Ε: ποιοι ΓιποοοΠιι

τοοπι:πίτοπέιπιπάρίοπι ππι Ποπ κοπο ἱπιοπτοπιιοπι

τα οοπξοορτιιτιππιι.ἰπι ἀἰοε Μ; τειιιτἱ νἰππ Μποϋ

Ιτοπῖοἶ επι οπιπππι νἰπ:ο ππιτοεοπππππια , ιπτπἱιιΓοιιο

Ήπειρο ροπἰτιιε , τω ουο , πιτ @οι (:ΟΠΕΙ!.19

έἐππἔΓΡοποπιᾶὸ..βπιτ ορτἰππιο. Ειπππι οἔονἱπιιππι

ζτάλοβτπιπιιοπιάο ΡΜάπεπιτιτΞοπιι τω: , ιιτ πιο·

όσπο·οοπτε “ω” που ροωπικάπεπιιιππιΒΡΙοπιο

· | Ειπποπ1·ι:1ιπΕπιπίΠοιοτ.ένοπο οποίοοιιιοππε , 8: Πο

Βοπιπ8πι·πτειτοπιι τυπο οό.πιιο

:Με .έ ἱπι πο.: ο: νἰε ὸἱΙοᾶὶοπιΞε

Επι χ ι'Γοπ'πιΜι1πιπε οοπτο ρωτοωπο οι:

οπτι1οιεοειοωωιπο ἑοπιΓοπνειτἰοπιοπιι “οι
β 'ο 'οπιΐο :ττιπιιοπι έιτ πιοπιπιάτππιτπ ροίτοΙο

ο ιποοποιο ,' οτλἑΒοετἰε 'πιοΠι·ἱ τ οοπιθι·ππιτιτποπιοππι

` 'οοι·δΐ Ιιειδοτιο,5 πιι;ιτι1πτιπιόπιππι οσο οποοιιτοτ τ

πω @Η τποτπιππποτιτἰ οι: ιιππειτποπιο οτποτυπ,πι·οι1

πτἔπἰιΒπτἱοπιἱ πέατοπέτ.* :ιἀἱτιιἑζ δειπιο ππιἰττοτ :ιοΒ:ιε

ἱρίἶοὶπι Ρὶέοιπἰτπιο Κοπιιοπιι , οπο πιοΒοτπει Τιμ

°οιππΒοπιτοποιποοοειτοπ. Ηει&οπιιπε πιο ]τιοοοο
“οποιον πιοίτπο. Η . τ Ε

Αοοορι πιιιΡοππἰππιο Πττοποιε ρΙιιππππιτπο · ο3τ

Βππτοιιοποι`ιιΡΡΙἰοἰτοτ οι·ιιιιτΞιιππι πιιοπιοοΙιο- ΠΜ

:απο ΡτιπΞτοτ :πο Ιοϊτ:οι·ιιππι , ιιτ του” ΠΠ πιο

πιτπίτοπΐο Ρπ;Ποππιτππι· Μαιου; , οιππ ποΓετοππο
τ ?Με ωωιοπιοπιι πιιοοππιπιοάτι ποἰιιιιΓοιιο Γαβ

Η @πιο 5οπΐοΕ·ο.πιτοπι όπέπιιιτιοπιἱ τω; , οποιο απ:

- δορι1ΙοπιτοπιπΡΕ πιιοπιπιΕτοτΞο ρπει:Εοοποε επο

τ:κιτοτπι, ἱά`σπιοιιππι τΙππεπιτιιπτι ιρίο οοπιπποπο. Ετ

ιππεπιεππωι ΓοπΞΒο Ρποοοποιπο ΓυροΙοιπ, τ

Πιτ ππιἰίοπῆοπιπἱε πιιοπιεΗ:οτιωιΠιπε, δ: οπιοπιι πιο· Ε

ΕππιὁἐἑπΥἱ*ἑἰΒΒατοππι οοΙοτὶιπο ππιἱττεπε : αμέτο

τιιπ οτιπροο πιιεπεπιει απο Ιποτἱτἰτι οπιιπιππιπιι. Νοπι

ο ”ππιτ8πποπιιττππο Τοπιθ:ο οπιιάοπιτπα πιοεπιτιιππι

_ιιοοοεοεπποφβιιο ριτίἱοπἰο πιοΓοπιτπο, Ε.8ο πιο

_ἱπι :Με ρπη;πιπ·πι τι: :πιο οοΓοπιππο.ι· @Πιο 8ο πιο

_οιό νοε ππιτιτιιτο οοτπΕοι·τιππιζ $ειΙπιτο οτιιπιἰ ειδο

· ΕιππιπΙπαιιι τυπο. €1ΠΙΞ011ΜΒΨη.

οποια &Βοοοϊοπιοπιπιιαππι€πιι·Μαε Ποπιιππιιιο ο

ίοτντιτο ΜΜΜ; πϋετ1οτιιπ , τπιἰ.ἀοτπιἰπιο ἐκ: πριν

.ο τοπ τιππιτιπιτπΠπππιο. Ε:: πιοΠ:πο πιιοπιειΙτοππο Εστι

τ Ι.)

. ν

._ττιἰιιπε νοτει Πποοοπο8.

τπιιπτι. ιιοΡεποπιιππι οποππιἰττιπιιπιιτο ίι·οποππιπο-έ

τοτοππι ιιοΒἰΓοιιππι Ροππέοπο ουριτιιι1ε- , .πιτ τιμ(

| ΒοπἰοΪί-πιιᾶἔ Μοπ·πειτ πιο Απι8οΙιε·_ πιοτπιτιιιπιι ίἰοἱτ οπιοτιππ·ο. Πο οοπιΕιΠο νοπποποοπ1τυπιίπιτΉ.

ΪοΙετἰο τοπιτπιπο ορο ουτε οπιιιιτ οτάππιά τιπιπιποι·-7·

ίο ΓειΙιιττιπποποκοοοπ , Ποο άτιτιτο,ροΙΠπιιυε..Τα

πεπτιππ , (πω: , ἰπι νιττιιτο Γτιπιδττο φαππ,τοτπετ

πποπτειπιιιππ σοοο ποοιπιπππιππε , πι: τοςτωοτ.

οοιιτοποε πιά πιοε , 8οίινο ππι πιοθττ.ο ππιοππωίτο...

· πἰο Εοπιτἰε-οοπιἱ , ίἰνο Απποτἱἱ ,. πιοΙτπιιπιι οπο”.

ΠοΙοπ·πε εάνοπιτυπιι;Νοτ οπιππτι ΕΙοποπιτποπτι πιω

οοίΓειπισ ροποππιιιιε , ππιτιτυπο ἱπιπΙο ποάπτυπι ,

οι: οτιτροππιιιε,(:πιππίτο πισω , ποίΗτοτπιππι ικα

$οπιο νοπιοππιοιΙπ Γοπιιροπ τυποι άποπιοτποπιἱ τιιη

ϋεπιιΕοοιιιι1ε.πιιοπιοΙτοπποω .Μπότα Μπιππετ.πὶο '

Αεπι:ιπιο :ιοοειτο ορτιππιο :ιττιιιο_ τοΙιεποΗΠιπιιο

ποΪοτπτιοτυππι,τΙιπἱ Β: ποειπΙτιποππι οβΓοπντιπιτπιιππι -

Πει, @ήπιο ππιπίοπτιπιτΞΩπιίτιτοοτ , δε γοι!ε

οπιιπιἱιιπιι-_ ΡΙοπιπΠἰππιο ίξιτἰεξιιοἰοτ. @που οτ Μ.

Πτοε ιιττπιπο πιοπτοπἰε οΪἩοἱοτυο οιπρἰπιιππε. νο.
16 , Κιτ; ω. πω. Ε

 

τπ>πειτοπ.Α ΧΧπν.

:κι Ροίτ:πιπιίιυπιι.
1

Οσωπεκπτω Μέ ?καψω πσ·υππΞιπω σε

ΜΒτοδικ Ρεἴοὶιειίἶο (έ) @Μοτο ππι136'.

πιιἰπισ , 8: ίο1ποοε πομπο ππιτοτποππο Μ.

.ν Ι..πττοτειε £|Πε15 Μαιοι1πτωτπι τπο(τπ·οωξ.έ..

Μπι νειΙΙιε-Ωιίτππ :Ιἰπἰ8πππιππε έ, επιπαίοΠοιτο ποτΜοπιάιπτ απο ουτιππιρπιππιοπιμέ ο: Π.

ροτ πιυ.πιτπι1πιι οΙΤοπιτ ρ1τορππιπππι οοΐοτοΛ Με,

Μπιτ οπιἰππι εππινπο πιοοοΙΠτοτιο, Εποτποπιι. Μοτιο

Ρτει:τοτοει πιονἰτἱιπππι Ι·ποπιιππι οτιμι!ιιπτιοοοιππιπιτιιππι ροΙΙΕπιτπι ἔπτιτοππιἱτοτἱ τμο1;ςοε1ι

·Ιπιππι Βοπιιεπιο ΓοίοπρΠε ,ΒΔ απο ορροπτιπτιπιπιι

Δῇιιἀἱοεινοππε, :ή ρποΕοίΕοπιοπιι οιιωμωπτ
.τοο , δ; ἰπι οπιιπιἰοιιε_πΙΙί.πιοοοΠπτπιτποτιέΜο'Λαξ

ι ..τι

ΒΕ” , πιτ ρπ1°βππι οιρτἱππιιππιι ιιινωιππο Θεοπα

το

πποατ. δειπιο.·πιπ: Γιπροπ: Μοτο ίοΙΠοιι;9 ΉἔΒι.€.$

ρτοοοπ ι.π1οππι_ἀἰἴοὶΡΙππιο πΙΙπροιπτο(Μ;πιπιπΡΡο

πιάο1οίοοπιτιπΙο 8ο ππιει8πιο @πιο @οποιο τεμ.

.ο Βοπτειτο ·οτιιιοτιτο.: -Αά πια: οιιπππι ωτι1επη

οιιππι ππιιιιπιππιο Επατοπιιπττιτοππιοιππεο_ οποιο”.

Επιιιεινπωιιο) ,ςππἱο ρπιιπππιιιιππι οι: τυο ἱπιτοετἰ‹

απο οοπιπιβώςποοπτοπιι ὸἱΙἰ8οπιτὶτιππι-αΐβτ. τ; ;

` 1 Φ δ (ο) Ισ πωπω πωωεω : @Ποτέ Ιζι:Ηέ.τ-Οιεύτέ.; 1 `

ο (Η Ιπι πωπω ΜΜπεο!πε π .ΔΙσύστέ ΒΙσπ:Μ[1 Μ"
Η. ϊ

..η Β .



κι

τ Οι Με τι ο στι ι: Α.?14=Α ΜΜΜ. ΕΝετε

τε αιττιτσειιάαπι τιστι αιιιστετττιιι:.Νστττ τιιτιττ- ά τετ εεττετατω εεττατιιττιτα ειιτιιριτε, @ο αστε

ειιττι είτε ττει· αετοΙεΓεετιττω , δ6 τιτίτ αιττττ σιιτ

" ρεττεττεατ εειιτιιτα ττττετρτττιά , ταεττε 86 το

ττετεττστα ρτσεττιτε. ΩστιιττιειιττστΠιιτιι τττιτ

, τσττε ντΓεετττιιιτ εαττταττει Αιιιρτετ:τετε τΙΙιτττι

τι: ττττιπτι , ετιιιιε ρατετιισ ρετ σττιτιτα αττειίτιι

εστιίιιτε. δτετιτΗεατιιιιε εαττταττ στα αστια.τεττι

τωρα ττιστταττεττσ ιτε Ματσε: ττττττττι:ι τέτο

τιειτττι 86 τεττ€τσίιιττι νττιττττ, εστω σρετα τρο

τατιιιτε ρστετνατιττα τεΒιιΙατττ τω” τστ ρυτ

τιιΙατιιτιιττι , 86 Ιαιττσι·ε ρισιτειιιιι ίτιιι?ττττεα

τιιτιιιιι. Τιι αιιτετιι,ιτττ Πετ ,ιτττττττετ τιμ , 86

ιιιιατιτιιιιι Ιτεετ εστιατε , οι: ττι τυο τιιισιιιι€

ττιστιαττεττσ τεττετστιτα τω: τιττττ€τιε τυροπιτ

εεετε ττιετιιτθ:ατιι τττ:τ εττνττισ ιιιιιττετε ταρτετιτ

ττειιιι. Βεσιιττττιιτ ασε το ρτσρτιεττευτιι τττιιττ,

π: 8·υτ!!ω, ό· ιτακι94.ι·,6· .ττίρτττ·τ , ό· #4”

τα: τ εττττττετα ιτττιτρτα ττιστιιιιι πειτε ρωτώ

τιιτιι σπιτι τττιτ τετατετεττιτα Πιτιτ. ΕνετΙετιττα

τω 118858 ντττα,ττ τ” ντττιιττιττι ρωτιτατιιτα

τεστ $ετιιιτιτα τ, στατετναττσ Πάει στα στα τι-τ

Βιιιιτττιιτττ τιτα σρετα 86 τττνττισ αιιιιτττσ τετττ-ιι

τιιεττττα. Υτττεε σιτατιτιτττι ντττιιιιι τττ σριιε αι!

Με ρει·αέετιιτα τ Αττετττ Πειτε: Βετιε ρτσρσ.τ

τιετιττ , εστιαττ1τεριε τιινασττ ρτσε. ΙΙΙιιττ Με

σωστα. ετσι ριορσιιειιιττιιιι 68 , τα τει,ιιτταττε

σΒΓετττατιττα , τε αεστιτε , τερατετιιτ τρ τω;

εεττ , ιιτ ρετ τιιιιττι ττιττιτττεττιιττι ττιστιιτιτσιιΒ Β τιστιστατιτττ-τισττττ στττττιτειιιεττιστσ. τίτιιττ τισ;

86 ρετ σωστα 8Ιστττ·τεετιιτ Πειτε. Ρετεἔτἰτιτ

Ιτιττιιιε , ρατετ , τσ ντα νται: τιι!ιτιιε , Δε! ρατττατιτ

τετιιττιιιιιε , 86 τεΒτ τισττ:τσ τιττετττιι Γεττ:ττιθ

τιιιιε σεειιττετε. @τρωω , σ8Γεεισ,. 86 Μ

α.€τσ εττΏιιττττεσ τατιστατε ττιτττεατιιιιτ ,τά ετττττ
ρθω σρεττε ετσι τω τταετεττι σττωω σετ

τισττττ τιτττ ·σνατιτείτιιιε αρρατειτε ρστττττιιιτι

Κστιιατιι ρτστεέττιττ τιιιιιιιε ,τ 86 ττιτιε ττατιττ

τιττιιτια ρε: τστ , τι: ντάεαττιιιτ Με @σε στα

ετττιεττι τετττιιιιι. Με , στο ,ιιτττι ειιΜιιω τισ·

πιο στα ρτσιττττιε ΐιτττιττιιε εττ , ι·εετεετιιτ τρττ

τω πισω. νατε , εαττΠτιιιε ττατετ. Ε:: τισ

· τττσ τιιστιαττεττσ 'Εστιτττι-τιστιτ ττ.εατ.τατι.

 

Ει>ιετσιΑ ΧΧν.

αττ]αεστιιιττι.

 

ΗΜΜτω· ω! /τι/Ετρττπα'ττω αθό.τττ.»· ἄἰἔτττ- ,
Μαν». ' τ

Μτιτσίτιιε ]αεστασ (α) τατιιιιεττι ται Πο
τ τιιττισ 86 νετ-σε ασ. ι:ττΒιιτστα ΓιιεεεΙΤιτε.

@σοσ ατιτεα τεττρίτ ιτιιτετ τετιιρετ τιιττιτ Πα

τεττιτταττ τοτε , ανεττετε ειιρτετιε σετιτσε τοστ

τις αΓρτεετετιτ ναιιἱτατετιι , τω αττειίτιτ σιισ

°ότττεισ. Αι: ιιιιτιε αττα ιιιττιτ ταττσ ·ε'τ,τ τετττ:ετιάτ

Με ττιτιιιι&ιτττι είτ , αφτι Πιτ: Με Γρε τοστ

κι τε στα-τικ ταρω ιτττεττετε , σωμα εετ·τε

ειιρεέττιττσιιε τσττττε ετντταττε. Εα ιιιττιτ ττιττ

τιστιετιιι1τωτι :στο ερωτα αττισττιιττι ρωτά;

τωιιιιτ ρωεττερε τττιρσττιττιαε ρτιιττττιστιιττ1.

@τα ειμαι ιιεεειΓκαιε εσιιίτι·τιι€αττε “τρεχω

τει σωστα τρισε1τισ στιττ8αττστιε ττιαετ8 ατότα=

' Με, σε σιττιτ ΒιτΓσ ροτττετττ είτε ντιτεατιιιιτ.

Μια, ιιστωτΠΒτω τττ1ιτει. Αττετττ Π. ω.
]ατιττατ. τ τ

 

ετ>ιετσ,τ.Α ΧΧντ.

αιἰΒταττιιτιι.

Ό2]ετώπωτ Μάρω ἔέ /Ιζτωττε τττάίσττΜτε

χω τα ΡΜξ]τΜεύτ ϋτώιΜτ , ό·ωρω.+τω

ν ει· μέ.: τεττε” πιτ ΜΙΜϊκτ|ό.τ δ'. ΒΜετττέΐτ.

Κατα ΑιτιστοΒιιι ρτιστ, Β1ιι6σ (τι τω.

τττ τη Ετιττττσ , τατιττετιι.

#36

..ή

τη

νειιττ”αιτιισα απισιιτττΠιιιιιιτ Ηπα· ΜΙΒ:: τ

]αεστ:οιιε ε!εδτιιε ατ:τιαε ιιιστιαττετττ δ. Μ·άττώ

ιτε ΑΒιιατισ , ρ1εττττΒιιισ ατττεττιι α; ω

τε8θττττιια ετιττττιτε τιιτσεριιιιιιι. €μιτρρε τσιπ

τιιισ τττιιττττττιιε -ττι ττιστττσ ιιιστιαΐτιεττσ εστι

νετΤιιττιστιιω. €ιτρτερατ σε: ττιιιιιτ ρετἔετε

ατι τε. ΝεεΙιτε ετιτττι ταιτι ατιισνότε α τιιττετ- @τρικ , ετσιιε τ=τιστιαττετττ τστ εστι τιιιτάειιιι ρω»

' ρτετιιτο τε8τττιττιε , ειιιαιτι ρτσνσεέττε :τά Ιτέα

τ:τιιιττιιττι σποτ. τιιιρστττιιτιι τι^ι1τιτεττ5 τιζιτ8 τπ

ττττιιτ. Ντε εττ ταιιε τω: τιιιτίὶιιιαιιι εαιιται·τ

ρ8ιεττω ττιιιτατΤε Γετττετιττατιι. 5ετττσεΒατιι

ειπε ττι1τιτ”ει^τι σου ατι στιετε ,Η τιιιρ·στιετετιιτ,

'ίτττττειιττσ ττετεττετε νστετιε , τετ! ατιιτιτττσιιτα

αιτττιιττι μισο τοπικ , ετ τιε ρετιιττω στα

τσιιέττι ατιτιιιατιιτττατιι τττΡω-τ τιιετιιετιωτιαιτι

:πάρω τισιιιτττι ΗΜ -Ε
ττετσ Έτσι: τιιττιτττ:τατιτειιι €τ

“"αεστττι·έτετ Ετ τιτσιτσ τάετιττδετιι εεωττωτι

εἴτε τιστιττε τιατιε τατιτετιι , τισε ιτειιειιιιιιι ,εστι

Ή τιιττετατιτιιτ ττιττιιια τιστττα, ιτττιττ ΓιτΒίταιιτιαε

ι:τραττε ττττε1ιεει Γερ-ετα Μιττττι: σε ΑΒτιατισ ,

τω: ΜεΜε ρωταω σο» @τα χ

τω τιΞιττταἔαΗετ τω @τω Ματια τη Φωτ
τ Με εεριεττεεωροπεπωω ρε:

εστω τΜετεωρι. Ρεειπττιται τα ιττωτιι€.

@σε ,· τις τι «Μπιτ ωστε ττνωωρτωι,

φωτ τωρα ε1ττωτιττω, Με ατι-τε ει.

ι«Μιωτιιιω-. Μει-σω α· ιιστιτττατιι·86 %ετ ωσ

:τε!τι.8ιτι ει: ιιιιττειιε είτ ,· ατττι ιερεις ττιεσιιιἐ

ττττττττ @κτιρια-εταιρεια , ·'Ρτσιειι€τιωσσε ρισ

τιστω τιεεεΨτατττσειτρτ·ττηττ,Ήτ τωΡοττω τω

ττεττι »εεττ , ·Κστιιαιιιι ιτε νστιττιτατι·ε Ψυρρή

ττετττισιτετι1τ ,ιτισττειιιιιτσιιε τιιτἴεταστττ·τατ›σ Ε ρ6τιττΒετε , τιστέαττστιειρι·στε&σττε ιιστττί

ττστιττιτττρττ. ἶΡστττιιιαττι νοτια Χιτιστιαετισι·ιιιτι

Ύστα τα τε εστιτ:ττττειιιιτιτ , 88 ΠΜ ριττεΙΤε

τρστττιτατιιιιτ ,°τιστι αιιττεσ εστιττττσ τττνττισ τε

°Ιτιτέται·τ,τεσσε :ίσταται ιιιετιι·τι αιττατιστει 'τσ

°τεταττττσε αάνετΓαι1σε τιτττττιετιτ:Ια @ΣΗ αιιττιισ

τιστταττ ει: στττεττ :σετ ττεσττσεστιττττιι σ. Ραέ

μ; Ιτι τεστ:: Μτετιαεττετι;τε τιατιεττιτ ττττεττρττσ: ΔΗυτττ
έ: Αμικο. τ

σε :αιιιττωιιιιι ·ρετ,ιτειε τιι8τιιτε ρσττττπιιτε τικ-ο

ετττετι!ετιιτττι ττιετιστττε @σιτε ·σττττττζέ

ιττιτνετττ : ττατεττιττατεττι Νοτη 'τιτττε »Μπι

στττετσ τιιτιίτττιιτιιιιιε , ιιτ τ ρίτιιιι νετιετατοττειιι

86 ατιιατιττΠτιιιιιπι τταττετιι τιστττιιτιι το ρσττΓ

ττττιιιττι ττι ιιιστιαίτετττ τστ ρσΠεΠτστιεττι ριτσ

(τ›) Μέσι Μτετιετττττε τιατιε τιατ:ετ ττιΓεττρττστιεττι: Ρττοττ 8.

ΟΙσπτωτττ. “

ετραΙτε ,
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στρσΠε , Η Ιἱσι·ἱ σΒίσσσ ρστἰσσΙο ροίστ, ίἱσ Α :Ισ Κοστσστ στἰττσσἀσε σστσΒἰε. ΡσσἰΙἱσε στιφ

στἱσσε , σρρσσάΙτττ δέ ἴστΐτσ8σσσἱ Γσἰ τσσσσσ.

σε , Γσσθεσ ντεΙσΠτ:στ Μστἰα τσ Πτσάτοσε, νἱ

σσ σττεσσ σσότοτττστσ σοίτι:σ τσττ·οάσσσε , σοσ

τσσθ:ο σοὶ νσσστσΒἰΗ ί·-τσττ·σ σοίττο Τσοτσσ

Ρττοτ·σ σ..στ δσνστἰ, νἰσστἱο 86 στσοσοτσο

Ιισθ:σσσε τσοσσίτστττ ἰρίἰσε : ττσ·σστστ στα

-ισοτστσε σώσε σοίτστ σΧρστἱἱτ:.

(:στστστσ σστσ σττωττω σοΠέστ σ νοΒἱε

ίσωσσεςσσ:σσστ τσστσοτἰσσ σοίττα ΓσΒάσστττ,

εμ:: σσσσίἴστἰο σεσσάσ στσστ, νοΙστσσε στ

ἰσ στο σσοσσσ σσΒοτἰο άἰΙἰ8σστἰσ τσσ άσ

Έσέτστσ σώσε σσΒΙἱΒσστἰσσ ίσρΡΙσστ. $τστσσ- Β

τσστσε στοσσσσοε οστσσε στσσσ ρταΙστοε οτ

ὸἱσὶε·σοΡ:τἱ Αττστἱτ σοτστσοεσστσε ἔσσστσΙἰ

τσι· σάστοσστσ , σἱίσσσ τω» τἰτσΙο οοσὸἰσστἰστ

σώσει: σώσε ὶσῇσσἔστσ , σε: οσἰε ἰσ Ροσσ

τστσ τττοσσΠ:σττστσ σοΓττστσ ΓσσέΪ:ἰ Βσσσότθτί

σότι·σρταΓστσστ σστ Ξσετσάτ σΙΙσ τστἰοσσ ,

σἱίἱ τσστοτσ τσ ίσίτἰνὶτστσ ρτπσἰρσσ σωσει

Ιτστττ σώσε, νσΙ οσσσόο τσἱίΪστσστ ἰΒἰ ΓοΙσσ1

στσ σ€σσεΙσ ίσστ. (ισοά τστσσσ σσΙσἱπστἱοσἰε

οΗἱσἱστσ νσΙ σ τσ στροτσ Έστω ·ἰτσΡΙσι·ἰ,νσΙ

σΙτστἱ ρτοΒστστ νται: τσοσσσττο ἰσῇσσ8ἰ νοΙσ

με ἰσεΙσ τσἰττσστσι· , σσστσ σ:: σἰνἰτστσ σοΡετσ

ροΠὶστ , 6111001. ΡΙστσε σσοττάίσ ρτοΗστΓσσσ

τω. Νσοτισ σΙἰσε Κοτσστσ ΡτοΗστΠ:σσάτ οσ

τσστ σε!ίτσε. ΕΠ: ττσοσσ σστε στα: οσστσρτἰ

ισστσ ἰΠσε σττττστσ , σο οστά σκ-τΠΙσττοσσ

ίσσσὰσΙοτστσ ίσοοττττ ροΠττ. Τσ σστστσ , έτσ

τστ, Ιτοττστὶ Ρστ8στστσ , στΠ σσἱτσἰ τισ σοσ

Β:σσττσστ, Γρστσσσσ ἰσ Ποιστττστσ ]εεσΜ τστσ

Ρτἱὸστσ σκρΙοτστσιτι ΙτσΒστσστ.. Βετο στσστσ

σΙτσ σ:: σσίσττ Γρστ:σΙσ στοττσΙἰσ σσσέτσ ὸσἴρἰ

στσε , σττΙσσ ΓοΙἰ Βσο ρΙσσσι·σ σσΡἱσε, (τσ οσο

86 (τσ σώσε Γστσρστ· σστἱοσε Ρσσσσετ Εσ ἰσ

στσσ τσ Γστ·νσε Γσισρστ τσττστσ σίτ σΙσσισ εσ

ρἱστσ. ΝΠττΙ σσἱτσ σώσε στστιτσσάσστ στ, Η

στ: σἀἱτἱοτἰΒσε Ιοσἱε Γρσᾶστττσε οτσστσ 86 Ησ

8σΙσ άστιεΗσσιττσε.ρι·ορτσοσστσσε Γσσθτσσττο

Πσἰ , άστ1σσ ἱΙΙο οι·σεσΙσ άτντσσ Ρστσστσε.

5σάσοσ στο ΡτοΙἱΧἱοτ , Ποστ τσστστἰσ σωσε

τ·στ , σσ σἰσσε :σετ σοσΗὸστσ·νἰὸσστ , Πωσ!

86 Ιτοτσ σοσ ρστἰτστ , 86 τσ σΙἱσ ΡΙστττσσ σνο

σστσι· ἰστσστἱο. ΡσΕστ Ρτσσστίστ ὸσἱσἰε ρσστἰ

σοίττἱ σεὶ σοε Επτά Ρτοτσ&σε σΠ: , 86 σσστ Π

Ισσ1 τστσττσσ τσΡσττΠστ , σοσίοΙσττ σοσ σο·

τσσε. Η σστσστ οσοσἰσστ οσπἰίὶτσσε, τσίττσσ- Ο τστ:στ , σσοσσ τστσρστστσ 8σστἰτἰΒσε. ΑτσρΙσ

τἰοσσ σττστσ τστρσάττἰ , στ: όΜστσε , σωστ

τσστ ἰσ Ποτσἱσο στσσσ οιτστσσε , στ νσΙ Π

στσΙ οστσσε νσΙ Γσοτίστσ ίἱσἔσΙοε σοίττ·ο σο

τσὶσσ τσοσσσε, σάάσίσσσ, στίἱ σστσσὸσνστἱστ,

τσὶσσε. Νοτι σσττσ τοΙστσΒὶστσε Ιτστσίστοστ

σσα:σίΐσε τστ-σσισε, σσοσσ Ρσττσισστ ὶσσ!τοε.

Νοσ ίοΙσστ σστστσ τσσιττοτσττ τσοσσΓτστἰἰ σο

Πτἰ, νστστσ οτσστσστ στσοσσσ τ·σοσσίτσττο

τ·σστ ,σσεΙσ Βἱεστ σΙΙσ Ϊσί-Ρἱσἰο τιττρἰτσἀἰσἱε

ΡοΠττ , σα:σΠ-σστ οστστοσε οτσστσο ..ωτοσ

τστσ σοίττσ ἱστστὸἰσσε. Νοε σώσε οστ:σΙτοε

:τσε Κιτσ ὸσΙσἰΠὶτσστσ τσνσσστσ , 86 στ Βοσο

στήσω σΠστ σὸσσοσσἰ; ΐοτ·σ σσἱττι στ ΕΠσε

ίσσε, τσ άσσσ στοσσ στσΒΜ:το, Ισ Βοσστσ αυτ.

άστστ νττστσ : ίσο σσ Γρσ Ισσττσε ο!τ σωστ

σσ ἱρίἱσε όοΙοτ. Ωοτστσσσόο τἰ'οἰ άσροστστσ

ττωσ τσττττ σστἱίΠτσστσ. $σττοττ ΤΙτοτσσε σο-_

?τα τττοσσίτσττσστ νσίττστσ Ιἰεσἰε ἰσεἰἰεστσσ

Ρστἱτσσσ στ Ιἱσσστ σσ ω: τσοσσίτσττο εσρτἰσ.

σἱ τ:οσνσΙτστσ. ΡΙσσστ τσ τσἰΙτἱ , 86 στ ΙἱΒσσ

ἱστὶσ νοοτε Ρστστἱε , οσσστσ νσΙττε , ρσττσἰττο.

νσΙσ ἱσ Βοσπὶσο , τσἰ ί:τστσι·. Εκ σοίττο στο..

Ιτσττιετστ σκρΙστστ0τσε Βοσοε 86 Βτσνσε νἱτοε Β σσΡτστἰο Ροσττε-οοττἱ τι. ω!. ]σσ.

ἱοτ σοσίὶἰτσἱτσσε , σστσοσσστ τσάσ σ8τσάστσ

στσι· . σσ οστσστ σώστε οσσσΙτστσ Έσω, Η οσἱ

άσττοσσττστ. δσσσ τσοσἰσΙσε ἱρί-σε σοίττἱ

τσοσσΠ:στττ στσνἰ σὁτσοσὶτἰοσσ Γσσσσόο σοσ

νσστστσε , 86 στ σεΠτστσ ότΗΒσστσι· οσίτι·σσ

τσστ ἰτστστο τσσσάσντστσε. Τσε ὶτσστ εστω

στἱτ τσοσττσ σοΡττσ ΠΙτε τσρΠσσι·σ. νσΙσ τσ

Ποτσἰσο , Ρστστ σστἱΠΪτσσ. Ε:: σοίττο στοσσ

Βσττο Ροσττε-Βοστ στι. ω!. ]σσ.

σ?

ΕΡ 88 ΤΟΪ.. Α ΧΧν11.

σά]σσοοσστ.

 

Εστω!" σα' :σσβεστώυσ.

Μοτοίτσε τσστΗτε ρτἰοι· , νσσστσΒἱΙἱ Πει- Ε

-ττἱ σοίττο (σ) ]σσοβο ίσΙστσστ ἰ Π -

τσΞσο , 86 Ισστοε τσ Πσἰ τσΒσε @και νοτἔβτσ

σσίΐσε.

Ωο8ἱτσνἱ τσσσστσ , στἱ Έτστστ· , Ροίτσσσστ

Ρι·οί:σ&σε σ σώστε σε , ρι·κίτστσ , Η ρτοτσδτοτἰ

σοίττο τσστστἰσε Γστἰοστστσ , στοσσ σοσΕτσ·τσ

τἱοσἰε τω: σσεοττστσ σοτσισσσάστστσ , ω

τἰστσσσσ σΙσᾶἱοσἱε Ιῖ8σἰΗσστστσ. Ι.ἰττστσε τω.

τεσσ σε! σστσ Με σάσσκσε σσσἰΡἰσε , τ1σσε ἰσ_

(σ) Μάσι ΜΜισΕΙτε: Αττόστὶ το λεπτυι0.

Για .$'σφ.6· Μ”. 4021||ε Ου!!σέϊ'. ΤΜ. ΙΙΙ.

σ

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ..Α ΧΧν11τ.

σά Ηἰστοσγτσσστ ΐτσττσστ.

13: 6.ωπκπ'υ , ό σε [ποσο Μάσα.

ΜΒτοίἰσε Ηἱστοσγστο Έτσττἰ , ΓσΙστστσ

ἱσ Βοσιτσο . 86 Γσστστσ Ρἰστστἰε σί·Ι·σ

αυτΏ. '

$στἰΡίὶ σό τσ Ρσσσἱε σκ ἰτὶσστ:σ , 86 σσσσ

οσἰὁσστ ἰσ ρσσσἰε Ποστ Π:τ:τοστσ. (2σσ όἰσ

οτοτσδτἰ σ. νοοτε Γστσσε, νσσἰτσσε σὲ €σίτ:τσστ

.ΓσσόΗ Ϊοσσσσἰε, τσσ8σσ Ισσστἰε ὸἰΗὶσσΙτστσ

τσσσστ·στἰ. ΠΜ σοέτσ τσεισἰσνἰτσσε,ττστττσσἱ

τσι· σσσσρτἰ 86 σοσοτἰίἰσσ. Μσσσ σστσε1σσστ

σΒτσἀστστσστ,σοσνσσἰ Ι..σσι·σσττστσ ᾶοστἰσἰ...

ίτσττ·στσ ,εσσσσ ίἑσσσΙο 86 σκοτἰ στΙστάσστ.

ΙΙΙστσ ἴσστστἱοτσ τσ Ιοσο τσίττΒσε σὸσἰΒἱτἱε

σΠοσστσε ὸἱστἱσε . σσἰστσἀνστττ ΗΠοΙστσ 86

σκοτ·στσ ίσστσ ἰΙ!ἰ,οσοτσἰσσε τ:οσνσττστστ· :τά

νὶσστ ι·σθ:στττ , ἱτσΡσἀΙστσστο σίΐσ σΠσσσσσο ,

σσρἰσστἰ ΓσΙστἱε ίσα. ντα” σίτ Βοσο σσἱτσο _

στ:στρστσ τσοσττσ σοΙὶτσ. Ι.οσστσε Κιτσ σστσ

οσοάσστ Βοσἱ σΐρσότσε νἰτο ,ο σοΙΙσ8ἰσσσ σε;

-νστοἱε στσε στοι·σε 86 νἱτστσ ἰΠἰσε σΙσσστσ

...στἱΒσε , ΐτσττσσησσ ἰρίἱσε τσσΙτσ ὶσ σστσ
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ιττετισο:ιΒιιιτοτ 8ο ευιτι μου” Ισουι. Λά- Α Εκ τουω ΓοτιοΓοτειοι :οι το, ευτο ιτιοι οι).

τοσοιτυτο υτ εσοιτειτοτ Γοουιο ιιιιιοοοτιυε το.

τοπ τι τοο, οοτείιιιίοιιο ιο«:ιε ίιιττιττιο ευοι οι·

Ειστε νικ οτι οιιο Αττετιυιο νεοι, ΓυΓοορτι :το

ιιοσειτο οσιιτο ]ει:σοσ 86 τοσοτιοιιιε ,οτιιτε

οποιο. νεοι ιοτετ οσε Γεττοσοοε τυοτυοτ ,

οτι ιισδι:ο σοιοι εοετο σετΓυτιιισοιε σοι , υτ

νοι:ιε ιιιυιο το τιοι·οοι , τιτουε ιο ιισιιτ:τ

Βοοονσιεοτιο δ: @πιο οοοιιττοειτεοι , σεοε,

ο: ιισιοσ:ιτυτ , τιιιρσίιτυτο , ετίι νε.τιυε ιΙΙιυε

τετοιο οιιιιι ΓοτυρυΙυιο ιοιοοετιτ. νσιεστιτ ο:

ι'ι·:ιττοιο ΒιιτοΕισισιοτιτιιτο πιτ Ροττοιττετοττι ,

σε ευοι· τοτισιιτισιιιτοτ οσο τοι ιιοοεΒιιτειο ,

ουιιιτ ιιιΓριεισοοοι , ειΠετοοε :ιοοεριΙΤε τουσ.:

το) υοσ οι: οσίιτιε οστοιτιουε ιιττοτοε υοιυε

οτι ττοττισυε οσιιτιε,ουειο νειιο :οι ουτο οτι

@πιο οιΤετετετ , 8: εκροδτειιιε τιιιοείΤυιτι οσο

Μοτο. £οοιειο οκ νετοιε οιυε , ιιοετ ωο

ΡτεΠοτιτ οσοιοο , θ.ιστιοΙειο οπο. ΠΙυοι ,

στο, Γεετετιυε ι:σονοοιοε, σε ιοσοο:ιε οο ουιτι

οσοττο νει ρτεοτοτ νοιυοτετεττι :το ίεοτεοτιιιτο

οοιιτιιτο ρττειιιοιετ , τιιισουιτι ιού-ει νει ιο

νιτυτο οοοετ.Νυτοουειοι οοιιο ροΙΤυτυε ίσιο,

υτ,ορικι ιΙΙυιο οι. Ητιοε το ιιιιΓοοτεοτιειοι

τΧΡ1ιοε , ο ρτιυε ιΠυττι ειΠοευτυε τιοιιουτο

@τοτε οριίτσΙτι ίυρετνετιιτ Βοοετιιέιυε οσί

τοτ. Νσο Ιιευιτ τυοε ιιιτο ιιτιτιε ιιττετιε ιιο.

ουσ Γοτιοετο , οτ το σοοτε ετ ουτε Ιεντιτοιο.

Ετειιοιιε εοιοι ιο ρτσοιοδτυ ιτιοετιε. νεοιτουε

ιοτττι σιιιουττι :οι Πτσεοι-νετετετο , ίεοιιοοτι

άιενιτοτσιυοι. Μάο Βιιιυσ Ροτνοοιιοιιε Κω

τοειτο ιοι:σΙυτοοε , Πει ματια, Χ1τνιτ.ιιιοοιιο,

τιιε μοι ε.άνειΡετοΓοοοτε: ΓυΓεερτιουε Γυοιυε

8τατιΠιτοο τι:: ΡΙοοιΠιιτιο εειτιτο.τιε σιιιοισ ο

ίττιττιουε οσΡττιε τοσοτιοιιιε Μοοτε Μετι:ε

Νοτια. Ρσιιτιόιε νιιιτονιοιυε ρσοτιιιοεττι, τον

Β εεοτιουε Γυιουε τισ ειυε Γεο&ιτιιτο ετιιτιΠιτοο.

Μεοτιο.νιτ οσοιε οτ Γατα τιιι.ουιο τοτιο- τετο

τετουε, ρτιιοιυτι ,. ίεουτοουε τοιιιστι ιο στισ

τυτυτι. νιωτο ιοτετιτο αιτειιοοιοε εττεριτουε,

ιοτι,οοεουο σοιοιυοι ιιυτοτιοιτοτε ιυιι:ιριιουτ.

Οσιοτοεοάτινι οισοοιιοτιυιο οσιιτυιο Πιπι

ττισ οίιοθ:υ , οεοεάι&ισοετοοιιο ΓυΡετ- στου;

οεε ειρσιισιιι:ιιτο ιιιοιιετοτ στοιτυε , που το

τ:ετε ιιιιιυιιτ. Ε.τιτουε στειιιοει (αυτο ιοτοστι

ιο οτισ , οτ Δω , 8ο τυοε οτι ουτε ει! οισοτιίιο..
τιυτο ΐροέτειοτ, Ιιεοσιτ Ριεοιυε τειιοττιτε , εστι

ίιάσουο τιο τοιίετιεοτιιιτι Βστοιοι ?στο οτ Μ;

Βοοε οτιουτιτ ρσιιυΙοτισοιουε Μοτο. @το

ειυε νσιυοτειτοιιιουε ροτΓΡεκοτιε. Ησττειτο (ζ ίεουυοτυτ ιο ιιιεε τείετοσιοιιιε. ιΜτιοοκοιι

Βιοο‹ιε 86 ιοσΠιτοτ , οτ ροτιιίτειτ. ΕΠ: ιοετο

τιιισιιε ου:ιοτιε ιο τιοουιιιιε ετ ιο οικιοτει τοι

ίοτιει οωο ]τισσΒιιε ιοί-ο νοτιετυτ. εσοιιτιο:ι

ιΠιιτο 8ο τειιουσε ο ι:σττε ουττινοτιοτ. Απο·

τισ οισνιοιυε τσιπ. οιεοΠε , ουιτι ιτιοι Π.

Βεττοσιοιοεουε εκινοοετοιτι νοοιιουιουο ιοί-ει

τιιε στοοιιτοττω , ιτιουε ιτιοετιε ουτε εεΙε-·

τιτειτο Ρετοοιοιυε. Ντιτοιοτττι ου:ιε ιοττοο τω.

Με τι. τοιΠιο ρ:ιΠυυοι νιτιιτουε ι:ιευοι πιο.

Βοττιοιυοι , ουιοε ειτοσιτυε , οι ιιιιοο., οοο

τυτο σεισοιοτει :τετοιο ειιιυτιιτυτ. Ηεσετ ιο

τω· Γε ιιιΓυΙοε τοσιιιαιε ν. οι: οιιιουε· τοειιοτ

οποιο τεττοε ρ:ιΠιουε τεοτιιτυτ. Ηειοετ ε.: ιο

Γυιιιτο :Ποιοι οσοτιοεοτι ίιοιιΠιοι:ιτο. Ειυε τι.

Ροτο ουτι μπε νεοιτουε ροτροτυα σο”. το·

8ιτ. Νυοιουτιτο ειυε Βεοετιε (Ρεοισίιστοε :ιτ
Βστοε νιιιι. Ηοτιιε ίιυοιοιο οι:ιοο Ρετυίιτιοι

ιο,οτειιι Γυτουε , ιοτιο Τυτιεττυοι οτστο&υτι

ι:σοτιουσ. Βεοοτιιδιυε οσο ειι: οσΒιιευοι.

Ητιι:ιοσ ττιοουιο οΒιετττετο νοιτοι:τοτι , ουι

τοτε ουιο οοοιιτιουε οσιιτιεΙ)στοιοιεσ ετ ρετ

τ·οοτε τοιτε σοΓοουιτυτ ποιοι. ()στοιτιεοάτι πιο
μπι τιισοτιΡτετιι, ιιτ:ιττυιτι σιτιοιυτιι στοείουε,

86 Με ρτσ πιο στο οπο. ευοι τιιιοδτιιιιοιιε τι.

ιισιιε οσίιτιε. διιιιιτο. ριιττοτο (ιτεοστιυτο ,

οσε νιίιτειιιτιυοι τυτικο οσονοοιυοτ , οι οπο..

πιο οσε οτεειττ τιτο:ιτε νιτιοοτιιτ. [)οσ οπο.

τω, ουι οι οποιοι οιοτιτο οοιιτ:ι Ιοτοιτι :ιιο

οιιτυτ.ΑοοεΙ·υε ουτοοι οσθ:ετ τι:: Μοοτε Ρου

ι:ιτιοσ στιιοιυτο τετοιο ιο οσε οπο. Γυρο

τετ , τιτιοσ υ: ιιοοιιε εουσουο ΙειτοιΠιτοιε οτ

Ρτσιοουτυε. ο

Ρτστοθ:στ οσίιετ οσοτεΠισοεε εεττ; Αυ

@πιω τιιιοισι:ιυοι ευρο. Η νσΙυοιοο ουτιτε
τιετοοιιυοι οσο ρυτεινετιοι οσοι. Ετειτ οοιοι

τοεοτισιιΠιτουοι. Το στο υτ ουτε; τοοιιιε σοι..

οιουε ουοι Μτοιοοιε νει ΒιΒιισΡσιιε οοτετιε

Β υουιο ειυΓοο σροτιε νσΙυοιοτι τοι οιετοιττετε

οοοσ ιΙΙι ι:ιετιι:ιιιοι. ΕΠ: ουιοι ιεττοε ιιοπο

τιισιιιε ιιιιυε ιο πιο ειιιοδι:υε, 8ο ευρισ οτοτυοι

εεε ειιιοιιιτι £ει:οτε. Ρτεοτοτεο ιοτιιεειο Ποιοι

νοΙυτιιιτιυοι ιυτιε οεοσοιει νει οινιΙιε , ουτε

ειΠιιτει Γυοτ ιο ιοσοτιίιετισ , τοε ειιιιιειοτε ,

υοτι ουτο τιετισττιτισοε ρτει:ιι , -Ρετο ,οτ ουτ

τειε ουιιιορτιιουοι , ουσ πιο” τιοιοιστοστοοι

8ετειιουε. [Χακ ιοίιιΡοτ £τοτι δ)·ινείιτσ τισ

τοιουτο ννιιοειτουιτι τιο Ρτοτσ νεοιπε το οιε,

οιυιτυοιουε ι-υιίΐε ουειτυοι τοεευοι ; ευτ Γεο

τεοτιει Με οιιοστοτουοιοτιτιοοιε ιο ιιστοιουιο

Π, Με ρυσΙιοετο οσο οιοτττ, στο ευτο τει

Αυ,ουιιιουιτι , σε τοΙιουσε 04τιιιιτοσε οσοιε. Ε τισοτισιιιτοτ Γοτιετιιοετοττι , οιοοι:ι ρτσο;ινιτ

Ρετιιιιιτ: , :απο Μο.

 

ετιετσι.Α Ποτ.

οτι Ηιετσογτουτο ιττιττοιο.

°,,6ζιιουσ ,οποσ αμπτ9ΐττά· τι τοττίτπα!ιθττ.τ τατ

τουτω [κοπο , ό· έ: τσοβιιιτοέύπτ Σ. Διε

ιζιο/Μπέ ,ι>τστείτοττ ωι::επό2:. ·

ο Μοτσίιυε Ηιετσογιοσ Γτειττι (ποιοι.

Ι οισ,Πιιιιτειο.

ουκ ιιο&α Ρετ νοε ετιιοτ, οτεετετουετο οι Γο

Ιυοι. Ροτιτειτ ιο Γοοτεοτιο, 8ο Γεοτσοτιτιοι Η

Ιειτο ρυσΙιεετι ευριτ , δ£ ει τοτοσ ιΙΙιυε Γετιρ

τιιτοτ ιιοοειτι ουιε ειιοι ρυισιιοονοτιτ. (1υστι τι

οεττισ ουσουο ιονοοιοτυτ ουι οοοσ ρυσιιι::ι

το νοΙιτ , οσε ιρίυττι τείετιιιι οι νυιτ , υπ

οσοτττι ιΠυιο ρτσοειιετο ιο ευτιε Ιεοιτιτοε

μποτ: , δδ Ρ1°0ιιΒουι ιιΕετο ιωάτω νοο.ΕΧ

του: τι. επι. Ρεοτυοτιειετ τ
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'ΖΧι·_/ἑ Μεσα: Καπ! ,βαιω»: επι-β υινιιἰσπει·

ι37ία<?ίΙα: , ό· π.·ιψίτιπι την τω” ιντσ

τσέ?οπ |ϋι·ω· μ·22κ.

ΙΙεδτιίΒιιιο πειτε Ιιιεε ιρΓιιπιιιιι εειτἰοτι

ίτιιττι Ηἰετοπγπιο Ατποτοίιιιε ιιιιιτΠιε

ί:ειττιιιΙιιε Ποιτιἱιιἱ , ειπετπειτιι Βιιιιτεπι.

]ιιΠ:ε @Με ποίτττιπι ίοτττιΙΤε ιιτετιιιιε πε

Α Ροπιρειε , οτ ιιιΠ Ι)οπιιπιιε :ιιιιιιτοτ σε , Γεω

τια!ιιπι Γεπιρει· Ριιτ:ιτιιπι νιάεειτιιι·. (Πειτε,

Δωειιπιιιι ΐι·ειττετ , τι: Βοπιιιιιιε ]ιιετιε πε

ττοιτιιπι πιειιπι ειτἱτιιπιτιιιε ειιίτοτΠετ 3 ιιτ εοε

πιειιπι Πιο τιιιιοτἱε 8ειιιιιοτιε τω ?απο εοπ-Π

τιπειιτ, πε ιιΓειιιειπι ιπειτιι:ιτ ενπἔιιτΞ. τω.

τιεπι τιιι:ιιιτιιτιι ιΠε τιοπ:ιτε τιιππ:ιοιτιιτ, πε

Βοτιει τιοίτττι πι:ιτιιτιιιε τττιπίιΒιιιιι, ιιτ πω ἀε

τιιιο Ιιεεο.τ ορτιιτιΠιπιιε·ιιιιιιι ίεπιρετοιιε εε

@Με πΐοεδττοιιε :ιτειιιε εοΠοιιιιἱἱε νείττιε.

ΤεΓτἰε επιπι πιιΙιι Πειιε εΠτ , ιιι ειιιιιε ΠΜ

εοπΓρεέιτιι , ω Βιετγτιιιιτιιπι οτοτείτατιοπε

ιιΙτετο ροπετ, ειιιοεὶ πιιπιιε ειιι:ιτιι ιπίτιτιιτιιπι Β (εποε , πιε παπι ιιιιιΒιε ειιιιετε οιιο.ιιι φωτ

ιπτετ ποε ει·ιιτ τα! ιπνιεεπι Ιιττετ:ιε τιεπιιιε ,

επ τοπιετι ειιιετε!ε πιιΙιἰ τεθ:ιιιε εοπνετιιτε νι

πετιιτ ιιιιιιπι πω ,τιιιτροε ιιιπι Γεειιπάο :κι τε

ίετιοεπε , πιιΠειε ποε τε τετιιΙετἰπι Ιιττει·ιιε.

Ετ τιι.ιιόειπ ειιι·τι ΜΗ ει: εινιττιτε 8ε ει: πιοπιιε

ίτετιο ΐετιρίετιπτ πο. πιει ετειιο αετιιπι ίιτ

οεειιο:ιτιοιιιοιιε τιιιε ρετιιετιιιε _ οιιιτιιιε ιιι

Βει κοπο , 86 ιτι Ι)οπιιιιι τιιι Β.τπτΙι:ι, ιιτ Γετέ

νιιε ειπε πε νἱΒἱΙ ειτετεει:ιε. Εεε ιτιάεπι

Διιιωιω ιπ άτα , τιιιπι Με ἱΠιιε δΣ εοι·ροτε

δε επιπιο τ:ιιΐειιττο , ιιτ ιιεεεΠιτιιτἰ ΠιιιιιΙ 8:

εοπΓιιετιιόιπι ειτπωιω. νιωνι ρτιπιο

οοπτιίιεετιι , τι ειπε πεεειιτιιε τιιιπι:ιπι1Πιιιε ,

επτάιπει!εε ιιιιοειιιε οιιιιιεε ει: πιοτε Μοτο.

τιιπι Ρεπτιο τιιιοτιόιε. Ατ Ιιεετ οπιπιιιιιι π: πι

πιε ειτιπιιιιε ππιοτ , ποπ ροτείτ τ:ιπιεπ Με

ειτειιιτιο 86 _εοτροιέι8ετιπιτπο ποπ εΠε πιο-έ

ΙεΡτιι. δυκτιο ιπτετ Με τιιιιετιε :ιπτιειιιιι: πιε

πιοτ ο.Ιττιιε ιπτιετπιίεο 3 δ: τποπο.Ιτιεεε επει

ΡΙἰπιε άείιάετιο , τι οιιιιττιιιΙτιιπι ροττιρ:ι πω

τειιιοτιι. εί`τ , τετπιε οιιίιΙΙ:ιπιπιιε πο ,οποιοι

- Βεοτειιιε πιτετοτε. Κεετειιτ πιιιιιεττι Ιιιιπε το

Ιοτετιι τπειιπι·ίο.ει·ο.τιιπι πάιιιτιι ετειιτιι πο

τιιτιο , πω: ΓοΙει: ει: οπιιιι :ιιιτιειιιιτ:ιτε ιπτειςτπ

πω", 86 τειιοΙεπτ ρτΠεο.ιπ Ειπέτιτπτειιι.

Ιπ τιιιιοπε νεΠ:τι ιιιιοτιιιε πιειιιοτιιιττι ί::ιειο ,

ιιτ τιεοεο ίεπιιιετ. Πτοεπι εεττε ιιιιιιι μια·

πιο , Π:ιιροτε άετιπεοτ , ιιιτιιεπε ριιι:τιιιι τιπ

παταω πιο!εε ιπετετιιοι!εε Εει·πιε , ρειττιτπ

οι·οιεότειε ρι·ετιοίι τιιειττποτιε ετιιίτο.ε. Νεί

τιιιππι επιπι ττο.πίιι·ε τω” , τιιιιπ οεειιττειτ

οειιΙἱε νεΠειιΙρτιιτ:ι_ ειπτιτιιια: απ; 3 αυτ Ριτ

τἰετι νιεε Ιο.ριάιε πιω πε ίἱπἔιιΙειτὶε ἱπιεδτα,

«πιτ Μπιτ ]:ιεεπε. Οο!ιιιιιπειτιιπι ιτεπι θειο

πιεπττι Γεω Ρετοετιιο. , οιιττιπι πι:ιι·ιιιοτειι ,

Ρτιι:τιπι ΡοτΡΙιγτετἰεπ τιι1πιιεοπίττειτα ἰπτιιετι

Ιἰεετ. ΡΙιιτεε ιπτεΒτιτ νιΙιΠιτπειε Γιιίτιπεπτ ροτ

πω. Μι άιιιιι επτιτιιιτι Με ειτοιιε ιτιειγτιι

Κοπι:ι νεπἰτ πι πιεπτετιιι ἱπεεπε άειτιιτ πιω·

τπΠε ὶπιοεεὶΙΙἰτειτἰε 86 ιπεοπΡτειπτιατ σ.ιοειι

πιετιτιιπι. δω πω: τιιιθτετιιιε. -

τε στο, τοι Παει, ιιτ πιο: ιιινεε ρτεεἰοιιε

τιιιε, μιττιίοιιε τποπτιίτετιι πε ί·τ:ιττιιιιτι οπι

πιιιπι οτειτἰοτιἰοιιε εοπιπιεπιιετ , ιιτ τενεττἰ

:τά νοε ιιιο.τιιτιιιε ιιετιιτ, πε ιιιιιιιείρεέτα

ειιΠέ επιπιιιε τι Πιο άενιετ ιπίτιτιιτο , πε να

τιιτιιτιε τεπτ:ιτιο Γιιοι·ερετ , ιιειι πιεπε πεπε

επτα 86 ἱπίἰτπιιι τι Η τιιι:ιιιιτιιτ ποσό. ΐεπιοετ

ιιωιοττιιιτ. Ρετιειιιοΐιιτιι επ , :πιει εποε, εο

Ιιτιοιτετε Γετρεπτις'δε ΙιπΓεειιιιιιτιτε οτ:ιιΙιε

Για Στπῷ:. ό· Μ”. στη!. 6°ο!!. Του. ΙΙΙ.

Ο

τεπι , πιἙιἰΙιιιπἔἰε ιιτι!ιοττετε οιι:ιτιι ιίτιιιΐπιοτιι Π

ιιοποτιθεειιτι:ιε. Οτάτε ἰπίτειπτετ ιι: Με τιιιΙιι

ειιΠ:οτιιειτιιτ ΓεπΓιιτ, Με πιιτιι ιπτεΙΙιπεπτιει,

ιίτιιτιιιε ίεπτεπτιει ΐετνετιιτ ιιιιιτιιο ιπτικιιιι-_

@τεμ-πε οτι Ιιιιιιιίεε ίτ:ιοιΙιτ:ιτε τιετττε Με

Ηιι6ι:ιιιιτπ τιιονεειτ νι.

Οτιί-εετο , πιι πατα, Με Αιιπιιίὶἱπἱ εοπ- ·

ίεΠιοπεε ειιιεπά:ιε πιω .πειτε ω ποε πιπ

τειιόειε οιι:ιτιιρτιπιιιιιι ειιτεε. Ρεειιπἱειε τι απ:

πιο ποίι:το Ροίτιιιιιοἰε. Ουτε ττιπιεπ ιιτ νωτι

τιιεπ τιοπιιτπ :ιτοιιε ετπετιάιιτιιτπ ίιτ. Ιτιιιιεεπι

ἰτεπι ιΠιιπι νοΙιιπιιπιιτιι @Με εειιιοπιει πε ει
Με τι ΜιετιιιεΙε ποίττο εοιιί·-εδ.τιιπι οπο. ειιπι θ

Ρτετἱο :ιτἱΪετἰρτο πιιττ:ιε , ιιτ ρτοτοετοτιε πο

Ιττινοτιε Ποτ Ειπε. Ωιι:ιτει·πιοιιετιι τιιιοτιιιε

εριίτοΙ:ιτιιιιι ποίτται·ιιιιι οτιτεπτἱε ιιοθ:τι πι:ι- 4

πιο , 8ε ειιιιιττι πι:ιτιιι πάτα οι·ενιοτετιι, ειπω

Γο ιιτ πιιττειε. Ν:ιιτι ιιεΓειο οπο ρτιδι:ο τετιιιιιι-

ίιτ πρωι νοε. Ιππιιιτε ιΙΙοε ιπ εεΙΙιιΙπ ιιοΙττει,

πιω επιπι ετειιο ιιτπιτπτιιιε τερετιετ. Λεοπ

τετιι ποίττιιπι δεοειίτιππιιιιι :ιόπιοτιε , ιιτ τπ

τιοπιτιιιεΠ. Β. επιειι!ειπάιε άἰΙἰ8επτετ πω.

8ἰΙετι πιιιΙτιιτπ επιπι ιπειε τετιιιιίιτιιε Πιπι.

βετιΡ!ι Με πε το Ηττεττιε ρτιοτι Πιιι6Η Βεπε

Διοτι. ()οιτιιιιεπά:ι πιο Μαιο” ποίττιε, (πιτ

εείτιιιε ΕΙιοε ποί)ττοε εκ πιο ειιιιρΙεέτετε ειιἔ

ΜΜΟ ειΠεότιι. ντιπ: , ειιιιιπτιίΠπιε πειτε: ,

θτε8οι·ιιιπι μιττειιι δ: τεΙιτιιιοε πιεο ποπιἰιιε

8: ιιέΐεδτιι Γ:ιΙιιτο.. Νεἔοτἰει ποίττει ιιτ Γε πετάτε

οιιπτ ἰπ (Με τε εεττιοι·ειιι ί·τιειιιιιι. Κοιτα τι.

Ρεοτιιιιτιι.
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:κι Μειιοι·επι 86 ετεπιιτειε (Σιιπι:ιΙτιιιΙι.- .

Έσιωπ μγἰιι!ατ οπιάσκετ , κατω: μουτσέε

Μπα ειστε/πιω· /ιιεπἰι , ΜπαΜηαε ει: Α _

ίθ#ῖ£7?|ΔΡ|ἀίἰθΙῖἰ.$' εισά!ί εκατ.

Κατα· Αιιιοτοίιιιε Γειπθ::ε (ΣιιπιειΙάιιΙεπ:

Σ Πε Ετεπιι ιιιιιτιΠε μια , νεπετειοιΙιοτιε

ΠτιττιΒιιε ποίττἱε Μειιοτι 8: ετεπιιτἰε εετετἱε_

ίο.Ιιιτεπι ὶπ Βοπιιιιο , ό; ίιπεετε ειιτιττιτιε ειδ
τ-εδτιιπι. ο 'ο ' ` ·

Ποιεο , :ιιπειιτἱΠὶπιἱ Γτιιτι·εε , τιιιοά πιιΠ:ι

εινείττε ε:ιτιτο.τε ροίτ άιίεεπιιπι πιειιπι Πτ

τετο.ε :ιεεεοετιιιι, ιιτ πι νοοιε 8: τὶε νοοιιι

εοπΓοΙ:ιτι οοίΐεπι , 86 τοιωιιω πΗτιιιοτι ιιιτετ

ΡτεΠιιτπε ιιοίττειε :το ι·εττιττ·ετιιιπι ετιρετε.

(χω. επιπι ιιιεειιιι πιω ιπίιτιιιιτατεπι «ιε

Υ ιι ,
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.Με , πο; αρωιπ16ζωηιατιοε Α ιιιιιοοιβοε Μ; ι:αΙοίιο; 8: ιαἀἱοἰε ΒανιιΠαι:

_ιοι ίιατιοει @πιο μοιιιοΙιιιιιιιοιιι ιιιιοοςοιαο

ζ:ιατιτοιιω8ταιιιι, @ο αΐιιΕ&ο 6!ἱι1ι°ο αοίταιτριιι _

Νιοίιτι1ιτι , ΓοΒιιιοοιι, ΠνοΩιοιιι εμε ίοΙαιἰιιιιι

.ίοοιια!ιαιιο. Οοίοι:ι·ο μα. ιοαΓοιιι:οιόιαιιι

@οι , οι ιιιο,οεδ οσο Πι;τοτιε ι:οιιίοΙατι πω.
η :πιο ι @παπι οταιιοοιοοι οιροιροιοιε ρωσι

Δ Φοορι·οίοοοι α; ιοναι·οοιοιιΦωίιιι, π1ιιιιφιο

;ι1ινιώια:ιε ιιιιοΙοιοιιι αιιιιιιιιιοι , οι Β6ο Ρετ

τοπιιιἰα ι$ιιτΙοοιιιι: ω: ιιο!Βιιιιι, αθιοΓοιιο-ιιο

ιΓιιοο_οιοάοιαιιτο , οπο: ιιά ίαΙιιιι:ιιι ιιοΜαπι

ιοιἀἰιιἱίφκ ·Β0βἱ6 ι:οιοπιιίΠ σιιιταιιι$ωιΒοιι

.ιοιιι·ροπιιι_οιιι οιιοουἱ ναΙοαιιιιιε. ΡΗ; μεσι

«ω οι "οι ιιοοοοιΙΙιιαιοιιι πι€801 Ίι,ιναιο
ο ασ ΓιιΒιοΜατο οοοοεια; αιιιαιιιιιΠιοιιιοΒιι , Β Γιο αοιἱοὶιο. Νοε, οι Δω,ιιοα α8οικ[α ω:

- οποιοι , Πω Ιαιεἰοιιτο ο ευταοίιιιιι.ι. εοπι

μ πιοιιόο αιιιοπι οσοι: , Ει·ατιοε αιιιαιιτἰΒῖιιιὶ ,

Ε ιιιι|ι:ι ν1εειο_ οἀιιοᾶἱοιιἰι αίσιο , Η Μαιο
α ασ ίιιιιιιιιιι νοΡειιιιο αιι;ιαιο. Η Η Εοοοιιτια,

ο 1°ιοΠ οιοΒοοροιο ιιοε οοιιι:ιΕΠαοιι Ιιιιοιαιιιιιι

νοΙιιαιιιιιι αοΓοιιιια, απο @Μια , ασ £οινοτι:

Ταο&εο οαιιιαιΞε οιαιιοιιιιιοςοο Κάποιο ριπ

-Γοιιτοε Γοιορστ_ΜΗιοι·ιιε βιο. ο

νοοἱοιοε Κοιιιιιιιι π.. απ!. Βάια ἱιι00ἱι1

ιιιοε , Πω ιοι.ΓοιαΙ11ιο, ανιβτανίαιοΙοοο Μ.

οιιοικι όιο (αο&ιΠιτοιιιο ·ιΙΩιτιιιιιιτο ποίιιιιιιι ,

οιιιιο Ιιοιιιαο11Τιιιιο ΓιιΓοοριὶ ,ιοιοιιοΒαιιφο

' άΗιεοοιοι: άοίιαιιι γεωο;ίοιοοε. ΕιιιιΒοο

εταιιαο , ι:ΗΜιιοοι: ΓΒΡ°!-«ἴ-~ Βοοοόά&ι00ιε

“ιιιο ειαι;ιαιιι. Ροβιιιοουιο ιιαιιιΞιιαΙοε οιιιικ8 Ο

α.εΙΝιιιιιιο αοςτοοιιοιιο @πιο ειαιιΠιιιιο :ιο ω: ιιιιιΓοιιο οαΠἱιο, οι νοΙιιιιι:, οινοιιοι οι Με

` οιιιιιιοοε. Τα_οιΞενοι·ο ροοιιίο:ιΓοπιιοιιε οι:

τιιοαιἱοιιἱοιιε ρι·οιιιιιοι·, 8: απο νατιιε ιὶἰίὶοιι

οι” ι:ιιιιε , οι: ιιιοιαιιι ἱιι Πι·οο ιιοίιιαπι Μ.

ςοοαοιιιιιιιιι ΙοοΒιοιοιιι _ξοιιιιαιο ιι60οπ3τιο

· οκὶίὶιιοοιοιιε. ΜοΙιαι:οιιιι, οι: ιιοΙΗε ,εοφ

` ιιιο ττα&αιιάα Γιιοι,οιιιιι οιιοτοιιιοοιο αει πο.

οιιαςιιαιιι οο!Γιιοι ι οιιτοιοοο οιιιιι οι: αιμο

- τἱαιιἰιιιἰιιιο ιιοΒοτια ο: ιιιακιο·ιαε τα οοιιιι

Ιω: οι βι:οροιιραοιι;,οι ιΙΙιιιιι αΙΙοοιιι νἰκροβ

ο @πιο αιΠιιιοι ειδ 0ΩΝ1οιιι ω” οοριαιιι τ”

ν 8οιιιιοιι οιάαιοι·..Αιοριοωιιιιοι, αιωοιοοι,

ὸἰΙοᾶιιιιι νοιιτιιπι , ι:ιητιε αιιιοι·ο οιιιιβ:α ιιο

1ιοοιβ:ιο , ο; ΒιιῇιιΓιιιοιὶἰ αυίιοιιιατοπι νιτα:

.'βιοιιιοι:ιιοοιιιΜε. (Πετάτε , οοΓοοιο , οικ

τίτι: ἰτι οάοτειιι ιιοΒιιοιποτιιιιι , αφ” οάοιο

πιοι·τι1ι τονινιίοοιιι. Ραίι:ιοιιΓι.ιε ιιιγι·ι·ιιιτ α»

ισόιιιε ν6Βοι Μια ιιΒοτα νιτίιτα ι:οιιιιιιοτο

Μαι. δοΙα, οιιατΐο ,οπΙοίδ:ια ίαοἱιτο ; ΓοΙα οι

ιἰιαΙἰα οι: Γιιροι·οοιιιοοιτοιοιπι. ΝοΙἰιο οικο

1·ιτιιι ριοΐοΕΙιοοιε νοίιτιο ΡοΙνοιο εΙοοιετατι:.

νοι:αιι είδε αό ιιιιιοτοιιι, αά ιταιιοιιι!!ιτατοπη

αι! ραι:οιιι Ε Ροιΐηιιἰιιιἰιιὶ Μαιο αιτιοιιτοι,

ι:οειιαάοιιοΓοοο ι:αι·τιαΙοε αι: τοι·ι·οιιαι ραπ..

ἰιιἴοιἰοτοιο ιἱοιιιιιιιι , ιιτ άσοι ω; Μαι-οποιοι,

οαιιι οσο ιιοΒΙἱΒατἰε , ίου! Πι οιιιιιιΕπιε ι:ι1ιιαιι:ι

ιΠιιιε ιιαοοαιιε. $οιϊΒἱιτιιιε οι: Με το ιὶοιιιἰιιο

Μαιιι·ο φωτο ΠΜ ιοΙιοιιιιιιιιε ι 8ι;οαιηοι·αύο

ιιοΠ:ο , πο ιιΙΙα @Με οιιοιιοιοοικ οι:οαΒο

ΕαιοιΠαι άσοι. ΑιιοινιιιιιιιΒ. Ροιιιιιο5οοο

ιΒΓοοΙΕΙΤο 8: αά Β. ΙοοατιτιοιιιιΜΒοοοιια'

οοι·ιοιιιίΐο αΒΓοιιοιΙἱττ:ιἱε ιιοιΙ:τϋ. Νοΐοιιοιξο .

πιο Για: Γοι:οιιτ οοι·ιοιΙΠοιιο ιιώ;ιαι Ωιιοάδ

:Κ , οοιιιι:ιιιι Γιιιιιιιει Πο ιιιιιιι1οιιιοι·ιοριιο

ιΠιιιιιι ι οι αεἱ εΙαιιίιι·ιιιτι τονοι:ατοι ιιε αΙΓοοβ

ἱΠιιοοιιο άιίι:οι·τοι·ο. νο: ιρίἰ ι ὁἰΙοᾶἰΙἰἰιιιΕ

ιιοΡο·ι , ΐοιιιια οΡιοιο οιιιιιιοιιο Γαιι&Ξιατιι ,
Ξοι ιο νοΙὶτα ίαιιθ:α ι:οιινοιΤαιιοοο οοιιοάιοα

ιιιι· ιιοιιιοιι Βοιιιἱιιἱ. Λιτσα: οιίοιιι·ίιιιοιιισ

ιιοε , 8ο ιιοε ιιιτι:α οοΙΙιιΙαι·ιιιιι °νο&ι·αιιιοι Γο

οι·οια οοοιιιιοιο. Ριοοοοιιιιαιο αάνοιιιοιι=

ιιιιιιι ΓκοιιΙαιιιιιιι αιὶ νοε άιοοιιε ιιιαιιἰιιιο Εο

πο , ιιτίιι·ιοαιτοι οιιια ιιιαιιιιιιια ἱιιιὶο @απο

τοι· ιιιοιιιἰε οοιιιιιοαιιο. ΣαΙιιιαιο ιιοε ιιινιι

οσοι ιο οίι:ιιΙο ΐαιιθ:ο. 5α!ιιταιιτ Με οιιιιιοο

@ΜΒΜ Ϊ18ΒἰτϋΓ08ω9 τω1ΧΡΩ!'Φ·. ΒἰΙἰεἰτ ©ΠἱΠΙ ί:ιαιτοει Ποιιιἰιιιιε ]πε11ετοιι!α νοίὶτα σοι»
8108 οι Π ω? στάι-ιιιιοι -ύσατι1Φ- Ρτα:Μ01° Μ· Β Ειιιιοι αιιιιιο οοιιοΒοιοι. ναΙοιο οι Ποιοί»

' μισο, ἔιαττοε αιοιιο;Μιοι, οι ιιιιΡωι οπα
ί το οιιιιιοε , @ορο ιιιο: ἱιι νσω; ΓοΙιἱΓιιια:αι

δἱτἰο αιιτοιιιμιιαιιἰιιιοε , 86 οπο ΓΡἰι_ἰτιι οι υπο

ιιιο ΒΙοιἰΒοοτἱε Ι)ιτιιιιι 86 μετα:: Ποιιιιιιι

"ιιοΙιι·ι ]ι;ειι-βι-ιιιιετι_. ναοαιο, οικείο, εοπ

τοιιιοΙαιιοοι πιο; , 8ε ἱιι σα νοοαιιοοο πια

ιιοιο φα ιαοςατι ο(Ηε ι ιιι·Ιιει:ιοτο άιιΙι:Ξε Κα·

ι:1ιοΙΐο απο Ιο;ιιοιιο. Εἰρρἱοιιτοιο Μαιο το

Ιἱιιςιιἰτο πιο ιο , φαω ροοοαιἱε ιιοίΕιΞε ω

8οιιιιΒιιο ιΠαιιι ἱΒοαιῇἱ οοιιιοΙωιι ΐιιιοικ. Ε::

”ιο[Πτο οσοι Μογί·ο ιτιαιιιιε πω” αι! Πο
τιιιιιιιιιο , οι ιιοε @οι ιο οοιταιιιίιιο απο Ιοί-ιι

°Νανο οοιιιια ΑιοαΙει:ιι δοοιιιο, Γιιροταιο [ιοί Ε

ι Βιιιιιο.1.ονατο ι:οιάα νοΙιται:οιιι_ωαιιιοοε ,

Ενω οοοΙοε νοίιιοι αά ιτιοιιτο;ιιιιοε νο

τω: αιοιιΙιιιιιι νοοἱε. ΕΡιοτο ιιιοιιιοε ἰρίὶ οιιοε

:ιιιο νιι·ιιιιοιιι οοΙΩιοἀἰοἰι _ ιιιοιιιο. ΕΗ:οιο

ι:οΙΙοο ιιιοάιοι:ι·ιτατο ΐοιι!”ιιο , οι ΐροιι(ιιε Π»

Ιἰοιιε Βιμ: ιοοιιιοε οοΙΙοΓοιιο τι·αοΠΙιοοε τα

οιιιοΓοαι ιο νοοἰε 8ο @πιο αι:οιιβετ.° Πισω

ναΙΙοε ιιιιιιιἰΙἰταιἰε οιοΐοιιιια, ιιε φωοιε ἔτι:

ιικιιιο αοιιιιάαιο ΡοΠἱιΞι. Βάσει: οαιιιρι οι

πιο. Επι· τω” πι. Μπα εοο£ιοιιι. ο
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αιὶ Ηἱοτοιιγιιιιιιιι ίΕι·αττοιιι.

ἐιιιει·έιαι· μια! βέ ,και /νοιιβο·έσι :ῇαπέσ

@οι ΕΜ σα_ω»κοιι'αι, ως::Και” "Μπιτς, (Η) ι .ι Δ. ~

ν».

ΙἱοἄἱΠῖιιιο αι: `άοδοιΦωο Ι:ι·αιτί Ηἱοο

ι·οιιγιιιο ΑΜιαι·οδοα. °

Νοι·ι ροΙΐοιιι ιιοιι Ροι·ιο €ιανἰιοι· ιιιαιιι

Ιι-αοο ἱιι Γοι·ιοοιιάο ταιὸἱιαιοιιι. Ει:ι:ο οιιιιιι

Κοιτα οιιαι·ιιιιιι δε” δι! οοοιιτιιιιιι αΒιιιιιιε

ι!ιοιιι , 8: ταιιιι:ιι οι το ιιιιΙΙαα Ιιιι&οιιιιε Πι

τοιαι αι:οορι,8ε αποαπο ΡΙιιτΩ8 :το το ΪοτἱΡ

ΐοιΕπι , ιιοοιιο άοΐιιοτιτ οι: ιιοΜα ςιιἱ-Ιὶτιοιαο

]απι ἀοὰοιἰι αι! ιιιο. Το 0το , πο Βιατοιη @απο

ιιοΒΙἱΒοιιτἰαιιι αοίΕσιθαι άι1ιοοιιιιοπι ο!Ηώθ ,

ιιιιΙιιοιιο ΠΒιιιΕοοε Ιιιιοιἱε πιο ,Μ οκτώ

ιιιιιΙιοιιι οποιο αιιιΒιο &αιιιιιι οριιιιιιιιιι ιιιο

ιιαθεσιιι· ιιοΒιοΐ οι ?τατιω ΕΙίοι·οιιηιιο ιιοε

ή!

!
Τ
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·- Π:τοιιιιιΐι ΡοιΓονοι·ετιτιεπι ιιι Βοι οΡοι·ο. ΝίτιΠ Η ιιιοιιτειιιιιειιιιέ τήιιέ :β€τι)ΦΠΕτΠω ΙΞττοτει ιιο

οι·ιιιιι οίτ ιιιΠιι ιιι Μο νιτε οιιι!τιιιε , ιιΠιΠοε

:ιιιε οιιειτι οιιο&ιίΒιιιοε τιεττοε ιίιοοε ιστώ

οοι·ο :ιο νἰττιιτο ἰιι νιττιιτοιιι , δ: εΐοοιιιιοι·ο, °

ροφοτιιιΓοιιο ΓιιοοοΠιοιιε ιιιΙιε:τοτο τετιιιιιε
° τοι άινιιιο τοοοειιοΐοοι·ο. ΟοΓοοτο το , ιιιι ο

Έτετοι· , ιιιιιιιιιοτιιιιι τιτιιοειιτἱε οοτάε οστι

ιιτι:ιιοε, οἰΓοιιο τοάιτιιιιι ιιοίτι·ιιιιι οοττο Ρώ

Ιιοοετιε. Ηοο οιιιιιι Γιιιιιιιιο άοΒιιοι·ο , ιιοε:

ΠιιειιΙειιτοι· οιοιοτο , νοοἱΓοιιιιι οπο; »ποιο

απο τοπιοτειτι , δε: ιιι νοΒἱε ει: άονοοιε οστι

ΐοΙ°ετι. ΕιιοΒιιιιιιε ΓοΙοιιιιιἰε νιίιτετιοιιιειοδι

οιε , οετοιιιεΙοίοιιο οιιιιιοε ίιιιΒιιιετιιιι οιιοιιι-ι

ι οιιο ιιι Γιιε· εὸἰνιττιιιε άοιιιο. ΡΙοιἰοιιο οκ Με

ιιοε·οι:οοροι·ο οοιινινιο, εΙἱἰε ιιινίτειιτιοιιε
ο οιιοτιάιο οοιιττειτο ιιοιι ροΠιιτιιιιε.ε δοάτε

τοστ, τιιι€ι·ετοι· , τιιεοιιε Ι·ἱοοτ Ιιτ Ειοιιοι·Πι

οοιιτἱε ;· ΤριοιιοιάιΠιιιιιιε ερρει·ετιιε , ιιιιτιιιε

1 τιιι!ιι ι!τεΓιιενιε δευτ , οιιειιι ι:ΙιιΙοιε νοΙιτι ιιι

οιιιιοΠΠιιιιοιιο τιιοτιιοτιε. ΑιιιρΙο&οι· οιο

άοιιι εΠ·7ο&ιιιτι ιΠοι·ιιιιι , ται τοοιιιοΐοο Μαι

πιο ιιι ειιτἰοιιε οοιιΓιιοτιιάιιιο ιοΙἱεἰοΓοοιιο

Ρι·οροθτο. ·Ι)οιιιίιιιιιτι τιοίτι·ιιιιι Γιιιιιιιιιιτιι

οιοιιτιΕοοιιι @το ιιιιτιιοιιο ρι·οιιιιιιιτ ατοπ

ηιετἱοιιοε , τειιι ιιιιι!τεο ιιιεΒιιοτιιιιι απο ει

ι ιτοιιάιιιιτ, τειιι νετιιε ιιιιιιιοιιο κει” 8; εο

·78ἰτετἱοιιιἱιιιει·ε8ἰτιιι· , ιιτ ἱΠιιιιι ιιἱίἱ Βτονιτοι·

εΠοοιιι εάιιιιο τιειτιιιιι που ει; ιιοάιο , οιο

τιτάξΙοιρι-ιιιιι τειτιοτι ΠΒιιιδοειιάιιιιι Δικαιο

τιίοιιοοιιο τω: Ιιττοιιε ιιοίττιε τω. (Μονο.

ιιἰτιιιο ιτίτ Μο τιιοιτ ιιτ οοοτιονιτ εάνοιιτιιιιι

ιιιοοιιι,ιιιιιιοιιιι·ιοιιο το·:Ριτ οοιιοιιοιἱ, οιιοςι Π·

ιιοε ιἱττοτἱε ιιοτι Ρετιιιποτἰε,ιιοοιιο ρτοιιιιιιτἰε

τι οιοοοιιιιιιιιιιϊοετοιιι `ἴοοἱίἴοτἰε Ποιιιιιιιοιιιιι.

` τω οεο οιιιιι τετἰοιιεΒῖΙἱτοι ο!.ιιιοοι·οιιι :_Έο

οιίΐοιιοε κι οιιἰάοιιι , ται ιιοιι Ιτινοτιιίΐοοιιἰ

οΒοοιι·ο 'νοΠοτ δ: οετιι ριιοΙιοετο ΐοιιτοιιτἰειιι.

Ατιιοο ιρΐιιιιι ,'ἱιιοιιἰτ, τοΓοτιοοτο ιιιΠιι ιιο

Βιιοι·ειιτ , 82 ΐιιριε ιΠιιό οιιοοιιιιιιιιτιἱοετΙοιιἱε

οΙοΒἰιιτιι ἴοτἱΒοι·ο ι Ε.Μέθέπε [Με ῇσιπνὶτἰε

:Μέ ·,/ὶ·ε' 210|ιττΙΡΜΜοί247έ , ιιτ ΡοΙΤοιιι έ:οιι

σε ἰΠιιιιι ΐοοιιιιάιι.ιιι ιιιιιε Εοττιιειιι Ρι·οοοδο

το. (:οτιτι·ε νοι·ο οιιροιιΓεε ίοοοιιιιιτ ἰιιιιτἱΙοε

· 'ιιι ΐιιιιπι 8: ιιιοιιιιι άοτΙοοιιε. Ωιιιιι_οιιο ιιιίιΙτε ·
ΜΗ ι

ιιι Με:: ιιιοτιιιιιι ιιιάιΒιιειιε Ιοοιιοι·οτιιι· ι.$4 πο.

τἱεειιο ἱΠιιιιι νοι·τιιε οιιειιτιιιτι Ποιιιτ , Ρτοιιιιτ

τοι·ιε ιιοε ίε&ιιτοε οιιιτιιε Ρι·ο νο!ιιιιτετο τω.

Ιτεοιιο ,ιιιι Βετο: οει·ΗΠιιιο , Γοιιτοιιτἰειιι Η

Ιειιι οιτοοττιιιιιιιιιοετιοιιιε ιιι οοιιτιιιιιεοοιιι

ΡιοιΒγτοιιιιιι Ιετειιι ριιοΙιοειιάειιι οιιτει:ο ,

Ιἱνο μι· οΡἱΓοοΡιιιιι Ἑενοτιτἱιιιιιιι , Ιῖνο Ρα·

οιιοιιιΙἰΒοτ εΠιιττι, ό: ίὶιρτε ιρΓετιι ΐοιιτοιιτιεπι

ΓοτἰΒἱτο : νο! οιιἱε οετιι , ΒΕ οιιε :Πο ιιιιΒΙιοε

νοτιτ , νοΙ οιιἰε ριιΒΙιοει·ο ιιοΙιιοτιτ , οεπιοοο

ίοιιτοιιτἰειιι 8ο ΐοτιρτιιτεε οι·ι·ιιιοε επι ω:

«ιο έτειιέΒεειτοι· ε!!οοιιι ἱΗιιιιι ροι·ιιιιττοιιιιιι. Ο τιιιοτιι:οε τιταιιι&ο άοιιιιιιο ΒιιἰΙΙ`οΙὶιιο τοπικ

εοειιιε ειιτοε ω το , ιιτ ΑιιΒιιίτιιιι οοιιίοΙΠο- τἱτο , 8ο ἱΙΙιιιιι ιιι Γιιο ιιοΒοτιο Πιιιτο ΡιοΓοοιιι.

ιιοε οιιιοιισ.ιεε οιιι·ει·οε Β: ιιιιττοιιάεε·ειι πιο ,

οιιεε οι·οτο6τοι·ι ιιοΒι·ο νιι·ο ίιιι8ιιἱετἱε οπο·

8τιτετιε οιοιιο οπο ,ιιτ ΠΠ Γιιιιι ΡοΠιοιτιιε ,ου

οιιο. @οι ιιιοιιείτοτἱἱ πιο οοιιιιιιοτιόεΒιε ,

ιιτ τσιπ ο:ιΓοε οιιετιι Γιετι·οε οιιιιιοε οι·οιιτ Ρι·ο

πιο. Νοοιιο οιιιιιι· οϋΙινιΓοι οοε ροΙΤο οιοιιο

όιιιοΗΤιιιιι οι Γι: ει·ΐοιθτιιε ιιιοι , οιιἰ Μάιο νοΙ

ιιιειιιιιιοιιι οοι·οοιιοΙτι·ο νιοοτ 8: νἰοοετ Ριο

οοτ: ιιετιι ιιι οο ΓιιενιΠιιιιο ΡΙειιο·ειοοιιιοί

ω. Οτοιιτ [πο :ιιοε ιιιιίοιιε , ιιτ οιιιιε 8τενο

Πε οιιιιιι οοιιΓοινεοιτιε «Με ιΙΙιιιε Βοοινο-ώ

Ιοιιτἱειιι 8ο οι·ετιετιι. 8:ιερωιιιιιω Έιιιίΐο ει.

Γοιιιιι: ιιινιάιοΓο δε ει·ενιτοι· οοιιτι·ε νοε , οιιοτι:

οιτροιιΓεε ὶιιιιτἱΙοε Ϊεοοιοτἰε , 8: ιιιιιΙτε ο”

ιἰιιιοιιἰει ρΙοιιε ουκ ρι·οίοοιιί οτιοΐιιτιι οι.

Ροιίτετ τετιιοιι ιιι Ρτοροίιτο 8: Βοιιε νοΙιιιι..

τετο οι·Βε τιιοιιείτοτἰιιιιι. το ο ο

(:οιιιιιιοτιάο ιιιε , ιιιι ΐι·ετοι· οει·ιίδιιιο ο άς.

Ροίιτιιιιι πιοιιιιι , ιιοΡοΗτιιιιι ριιιιτι 8ο οιιοτι

Ιιιοο ιΡτει ιιιιιιἰ οετἱιιε οΡτ , ιιιοιιείτοι·ιζ ιιο(τή

?στο τεοιΠιιε ι:ιοΠιιιι. Νοεοτἱε ιιιοιιείτοι·ιι Β οοι·οοιειιι ίοιιιιειιι ΓειιᾶἰΙἩιιιειιιοιιο άἱἴοἰΡΙΕ

οοπιιιιοιιοετε ιιιιιιι ρι·οίοοιιει·, ιιτ ιιὶΙιἱΙ οιιιιτ.

τειτι άι!ιοοιιτικ. Πιιοειιοίττοε ειιιειιτἰΠἱιιιοε

οι: ιτιο-·οοιιιρΙοιτεΒοτιε ,· ττεττιΒιιΓοιιο οιτιτιἱ

Με πιο οοιιιιιιοιιοει:ιιε. Ποιιιιιιιοιιε ιιοΡτοι· 8ο

Ρει·οιιε νοε ίεΙιιτειιτ. νειο. Εκ Πάσο ν. Με

Εοοτιιετιι.

 

ιει>ιετοιε ΧΧΧιι.
= ι ι ει! 5ιΙνοΡτιιιιιι.

Ό:/ἑπιτ›ι:ἰαπι οκ:υπιπ:απἰοειἰιυιἱ: μεσω!

Χε: έ:: ΒουιΜΜοκ ,οσωπξβυπ-βω @οσα

ιιειιι. Μπιτ , οιι:οΓο , Ρτεοοι·ιΠε τιιε 2οϊιιε (Το

ιιιιιε Βοι. Ρι·ετιοε οιιιιιοε εο Πιο; ιιοίτιοε (ιιι

τἰΠὶτιιοε εο άιιΙοιίΠιιιοε !ιοττει·ο , ιιτ ΡοτΓονο.

τοιιτ ιιι τιιιιοι·ο Ποιιιιιιι. ΕΠ:ο Με ιρΓο Εο1°ϊΙ12τ

τοτιιιε ιοΙιειοιιιε εο ἴειι&ἱτετἱε, Μοτιιοιιτο,

οικείο , οιιοτι μια· ιιιοοιιιιι εάνοτιοτιε ιιι πιο.

ιιεΠ:οιτιο. Κοοιιιι·ιτιιτ ε ιιοΒιε Βετο: τιποτε·

οιιειιι ε οοτοιιε ροιἴοδτἱο , οιιἰ ε ιπιπιε ω;

το νοοετἱ Γιιιιιιιε. Μο ιιιιΓοι·ιιιιι ετοιιο ιιι€ειι.

οοιιι ε ροοοετε :ιιοε πιο ε νοΒῖε οοτροτοίοιιε.

ιετο ροτιιοι·ιιιιτ , ειιἱιιιο οοιτο ιιιιΠε ιιιιιοιιει·ιι

οιἰτ τειιι Βενε ιιοοοΠιτεε οιιπ ΐορετετο ροΗιι5,

οσωπεπείει , καποιοι:: ει:β |›ἔιὑιι;ι·ἰι Μ- Ε Το ι Μπα ωήΠἱΠω ε ωἰΜ ΓυΜΗωο· ΗΦ

πω , ά· ει' ]πεύο «Μακ ει: Δέπειιο , «π

οια ά φορώ έα Μαιο Ρο!2εΖωο. 0

Μτιτοίἱιιε διΙνοΠ:ι·ο ΐιεττἱ ιιιοο , ΐειιιτοιιι

ιιι Ποπιιιιο 8: ίἱιιοοι·α οιΙοδτιοιιιε εδο

&ιιιιι. -·

(ὶιιἰά οεοτἱιιι οιιτιι άοιιιιιιο (ἱιιἱΙΙοΙιτιο οι:

Ρι·ετο ταιρι Ηιοιοιιγιιιο 8οτπιειιο πιω ιιτ

ΕειιιΒοει·οτ τω. Ετ οτοάο Μ ίοοοιιτ , Η τε

τει·ο , ιιτ άιιιι,οοτοιοε πιω Ριιτιτοι· 8τοιτοιιι.

ΡΙο , ιι οιιοε τιιιτει:ο οοιιΓροιιοτιε , οοιιι·ιι·ιιιε

ιιι·οοο ε: άοθετιιιε τιιε , ιιτ απο ι·οοίοιο επι

ιιοε, τοοιιιοτιι ἰιινοιιἱετ ΓΡιτιτιιτ απο: Αιιτο

οιιιιιἰε οοιιιιιιοιιάο «Με πιοιιείτοι·ϋ ρεττοιιι,

νιι:ιιιτι ριοτο&ο ιιιτοοοι·ι·ιιιιιιιιι ει: ΒοοόἰΙο4

ιιιιιιι. Ιιινει:ο ΙΙΙιιιιι , οιιε:Γο, ΙεοοκοΓοιιο Η ',

οιιετιτοε ροτοΠ:ιε , εάιιιιιτο , ιιτ οοιιΓοΙετιιε

ιιιιτετ Γοτιιιιε σε ιιι νοοιε 8: :ιο ν1οοιε. (χω

Η)

ὶ



ΐντ?· 548ΑΜΒιιοεττ οΑτντΑτουττΝοτε

αυτή τιιοτοίτα του τοεα α νοοτε... τοα:ττττιεττττοε Λ οτ :το τοοοαίτοττο

ρατττε αταττα,τείττε είτΠουε, το εοτοε εοοί

ροέτο τίττα ρίοτιοε ταετγτοτε ίετττιο. €υρτετ:ατο

οοττο οτιοε οτιιοο ατι τΙΙο το πιο τρίτου, αυαοα

:οτο Βου: ττοοατοτ , τταοεί:εττε , οτ τοαοτεί
εετοροίττετ ίρττττοε οτοε. δεοτ ορια ευρτττε αίἔ

ροέτ:τουε ί·-τυτ του οοο τιιοτυτ. Νε80ττα. τιιοοα

ίτοτττ , αυ αυτα ροτετο τττττεοτιττα δ: ίτττο , :τα

δτ:ατιο.

νεοτ αυτ Πτοεοι τοοοτυτοτο , τοτίετατιτο

τ)οο ) εοοττιιυοαυο ντίτταντ ρουττίτοοτιι , ττιτ

τοοτιαίτοττυττι τττΙταοοττίτττοε οοοιτοοιιτταντ ,

δε υτ τιεοετττ&τοοετο ίυρετ οτοοτοτ ί:υτιττετο

τττατιατοτυτ , οταγτ. (τοσα τοτ:ττ οεοτατιτίττττιο.

Ροίττιιοττοτο τ:αττττοαΙετ οττιοοε οι: οιοτο ντο·

ταντ. ΑΒ οοιοτουε ττοιοατιτίττοιο ίυίεορττ ίυ

τιιοε. Νοοουτττοιτ οτε εοτιντντο αοοαοε οοε °

ο:τεοροτο. Ροοττίτεοοι τατιτα δε τατιι ναττα οοε

αοττα ατίττατιυοτ,οοοττοττι ρτατιε ττιεοίοιιιετιι,

οτ οττοίτιτο ττΙοτο τατο τονοοττο ροίτττοοε.·

αυτο οτττ τεοιροίττνοοι οτοτιτα ίαοθ:τταττ Επι:

Γοααετατιι , αυτ: οττττοτ ο: οιοτιαίτοττο υττΙτα

8τοοεείταττα ντττετο. Ι)τνοτττοιοτ αττ Ϊταττοε

οοίττοε·ΜοοτταΟΙτνεττ , ίοί-εερτταοε ατι οτε

ίτυιιυε τατιτα οατττατε , τατιτοαοο νοτιεταττοοτε
αίττοέτο , οτ ο:τρΙτεαττ οοο ροίίττ. Ρατοοι· τοο

ττΙτε οοιτιτοο ττοοττοι·οοι, [)εοαοε ατατταε α

8ο , αυοττττι οτε τατιτα οίττετα εαττταττε οινο

τιτ. δυτιιυε ατττιοε το τΠοτοττι τιιοοαίτοττο,

Ιτοοτ °οιαοίτοοεττι αΙτατιι οοτιττα τΠοτυτο νο

Ιυοτατοτο ρτοευτετοοε , αυτα οιυττιιττι α ρατα

ττο οτί]υο&τ ίυτιιυε ,το οοεοίίαττο Βεροια ο

ροττοτ αετττο ροοττίτοεττι. Κοτοαε ετντταττε

οτοτττοο τοτίοταοττοε αε οιτίεταοτταε το άτοε

ατττοττοτ τιποτε , αυτο ταΙοε αε ταοτατ Γοοτ , οτ

νεττιο τείετοοττα αοατο Ιτττεττε ίτοτ.

Ποτο νοοττοοι ατττιιοοοτ Εταττοοι τοεοοι

:Μοτο ατ.ιτ:ατοοι στο Ααοαοο, οτ ίτ:ττοοτετ
αττ νοε. Ραέτοτοττι το ροΠτεττοε είτ: , τιοίτετο

τατοοιι ατι ττεεετττ. Μααοο οεττετιιο ττοΙοτο

ροτουίτττ , αίττετοοε το ίτεττρτοττι είτε α αοο

(1οετοοττοιτττατιτ δε τατ

τττ ρατοοτττ:οε εοτοε. Βοοιυ. ατττοοοε οτ τω·

τιοίτε. ίοτιατιοατ , τιοαυε οΠα ταττοοε ροττετο

τττοε οιτττατ.Ναοι ίτ αυτα οττεττυε ττο τΠο ροτ

νεοοτττ αττ αυτοε τοεαε, οται· αυίτοττοτε τοπιο

τττο , :το ττα οτ οετοττε ο:τεττιρτο ίυτοτυτι ίττ δε·

τοττοττ. Ε:: Πτοε του. Έετ:τοατττ.

τ_.Ε Ρ Ι 8 Τ Ο ΕΑ ΧΧΧΙν.

.αττ Οοοιοττοτιι αοτ:ατοττι τατ:τιαττα: ΡΙοτοοτττια:.

 

Βο αία]τω!τατο αώτωαπαίτ αταίἰττἰ.τ Ρ'τι!!έτ

Όπττη/τε.

ίτατοτοττι. . - : .

Αεοορτ Ιτττεταε τττατιαττοοτε τω: ε:: τττοετο

86 το αυτ, αυτου; ίοτιιοιοροτο οοτοττιετιττατ·
τοττιτ τιοαοττοτο τεττοττοαοτττ· οτττττιτα ΥαΙίτε.. τ

ΠοιοτοΩο. Εα τετ αυτή , ρατετ ,- τιατ:οτε τοα-·

:τττοαττι ττττττεοΙτατοοι ντία είτ 3 οοαυο ί:αεττο .

Β Μοτοίτυε (τοττιεττο ρατττ αοιαοττίτττιιού»

τοαοτταττ ο:τοουττοτιτ ροίτε , αυτιά οτττο τ-ίὶο·~ ο

τιοτοτοττ:οε ίττ τετοιο ττοίτττοτοε, αυτοοείοτο

τττΙα τ:οοτ ετοίτττοτττ Γυροτίττ. δαττε ατορία του.

βετ 8ο οροΙοοτα τοοοαίτοττα , Γεττ νττοε,-υτ ατι-τ .

Δω , αυτ ουΙΙοε αυτ αάτοοττυτο ραυεοε: @Η τ

οταο , ρατετ ορτττοε , το ταοτα ο;ιοτυττι του·

ατοίοτοττι ίτ:τααε ί:αετοοττοτο ρυταε ο δτ ντττ- τ

τετυτ οτττο τρίο , αυοττ ίυιοτοο οοοείταττοτο·

86 τρίο οοο οοαο , ταοτττυεαυτ ρυοτατιτοτ οτα..
τ ίετιττοε , αοατιι αυτ οτοοοττατο ντταοι νοΙτοτ.

δτ τεί:οτοιαοτττ _ οαρτττε οεουττατ εο8τταττο,
αυπ δέ τρίτα ροτίοαίτοτττε οίτ: , το τυτοατο του

τυτ οτττο τρίο ρεοττοε , εοττι αυατοοτ τετοιο

τιιτΙΙτα αυτοτ το αίτυοιττοοοοοντ ραίτοττε αρο

ίτοττετο οατοοτα: ροτίοΙγαοτοτ , ασ ροτ τα ττα

ρττοετραττε Ιοουε απο αΙτοτιο ατανατοε ου, οτ
τιαότοοοε τιοτοε.τετ αταττα τοίτρττατε οοο ροίἔ

ίττ. ντττοε αοατιι τουτττε υοττταοο εοατέτοοιοτ

αοαοίτττε. (τοσο ατιοατο ιιοίττο Γατιέταο Ιοίττοιο
νοττια τεστ τρίτο ροττίτττοοτο τοετρτοοτε. Πα

ςτατο εκ τοοτιαίτεττο , τουτο οοοιεο αροτττε τ) οοτ ττττ ντίτταττ οττττοοττι αρα το. νοτοοαε αυτ

τιοΙυττ , αυτ :τα τΠυττι ττο οτοοτοο τττίροοοτιατ,

ίου οιτρεέταίτε τττίεείΤοοι α νοτιτε τοουοι. Αετ

οιοουτ τΠοιτι τιε αοοτο Γοίετρετο οτοοττιο αο

ττετετ, ττο ευτ ίροοι ττατετ εοο‹ττ το ίο , αυτα

θεο ουτοαοαοι τα ρετττιτττοτοττι. Νοίοτο αυτά
ίττ ίταξτοτυε/ Μοτοε τατιιοο ίοοε οοο τουταίττο

γτττοτοτ. :Στ αυτά οοοτταετττ > Γοττοε οιττιτ.

Εεο οτιττο νται: τοεπ οοο ρατεαττι > οτ αυτοττ

πίττα εοοίοταττι: Οοτοοιετιττα οιο , οτιίοετο,

ρατττ πιοο ρττοττ 8: ττατττοιιε οτοοτοοε.

Ποτιιτουε Αοοετοε ‹το Μοτιτο ΡοΙτττατιο

οοε ροίτ ραοεοε τττοε αττνοιιτοτ , νοοτΓευττι

τοτοτυο , ραττεττιαοο ίεοετο ντΠτατοτυε. Ρα

τατοε είτ ο:τοαυτ αυοετ ρτοοιτίττ. δτ ρατετ το

τοοοαίτοττο ,οτ ττιοττυοι ευρετο ντττετυτ ,το

Π: τετιιοταττ, οτ:ίοετο τΙΙουι ίοτοττια εατττατο

@ο τιιααυο εοτο τιοοοτο ίτιίετρταττε , αυτα τοο

τετοτ τττττο νοτιτε τ ίετνατο τΠυτο νοτιτε , αυτα.

οττττίττοιοε ίετιιρετ ·οτττ τιιοοαίτοττο. ναΙο τ.

αττιατιττίτττοε ίτατετ. ΡοεΙτατο τΙΙατιι δ αυατίο τ.

ο

άουτ αττττττοο ίοετοτο τττιτ , ίεττ οοί'ττττ τττεοοε

τιιοΙτα είτε το οττττοε οιοο τεΐοττοαοττα , ' οο

αοε τυτο ροίτο οτττοίαοο ίατοτοτο τοραταττ.

ροτ ττιο. (:τοττο ττο ίοετο αττο τττ:τ ττατιττο εο

αττατιττ. Ι)ο ρτωίτετεοττο τοοοαίτεττο τρίτο$

οττττοτε ναοαοτ , ρττοτ ττιοτιαίτοι·ττ τοτ οττιττ

αιτττττο νου , αίτοτοοε οιοοαίτοττοτο ατταοοττ

οτττττιτε νοίτ:ττ ττταοτυα εο νττο τεί··οι·τοαττ ττο

Βοτε. (Σουι ροοττίτεο στο οοεοττο νοττ:οτο
τιυΠυτο ττα&ετιοε του τ αυτα οττοίτυοι οοοτο

νοοτ , τοτυττι τοοοιοτατο ατ:τιαττ τοΙταοτ, ευττι
τ τυπου ίυοιτιιατ τοοάοίτ:τπ ό: τιοττιαοτταττε αττ Ε οίτ αίττττοα ροοττίτετε εορτα. Τατιταε νοτο αυσ

τττττο ττοτοτοοοτ Γατεοτατοε εοτα: αυτουε οτατοτ·
τοι· ροοττττε:τ τα οτ νετεττ τοετρτατο οε Γρττττα

ττο (οτττοττο τερείοατ. νατε , ττιτ ρατοτ, το τοε

τοτε ίτττοτυοιαοο τοοτοοι ρτοετουε το" , οτ

ττταουττι ατταοτττ το ταυττε Ποτ δ: τιοίττατ το

Ιτατοοτε αυετοεοτυιο ορεταττ ροίττττι. Κοιτα

ΧνΙτ. εαΙ. Ματττατ.
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ΕΡΙΠΤΟΙ. Α ΧΧΧν.

το Ηιοτοπγιππιπ ίτειττοιπ ίππιιι.

_2ωυιΜπ οΜστι·ωτο ἄὶἔπἱτστὶύτι: ό· 2°Μά

#αφέω. Μ· τττω.<#τεπέιι οιβ -ωΜρωτε

Ο/τη/ό/!υπιέ , όσοι:: α!έμιέπ.τ στοιίκ2:/ϋ

κεέστιτ.ι. ' ·

ΜοτοΠπε Ηιοτοπνιιιο ίτοττι πιπ:ιπτιιΠ

τιιο , ίτιιπτοπι.

Αα:ορι νικ τιιπποπι Ιιττοτειε εποε , οοιιιοε

τιιπιτοπι νοτοτιε , ιιο :το οπιπίριειπι_οιτοτιπε

άιεπιτιιτιε οριεοπι τιιιιιο.τ. νοΙο , πιι ίτ:ιτοτ ,

ιιοπο Πε οπιπιο , ποοπο πο Με το ιιιτιΡΙιπε

ττοριτιοε.,ιποοπιιιοπο Ιοοπτπε Πε. Ρτιπιππι

οιιιιπ ιπ τιιτιτοττι πω επι επιπιο ποίιτο Πο

ιπίτποιιι ιππιιιτιοπιε πωπω , ειπα! τοτιπε το

ίπιιτιο.τιιοπτοττι οιι τπτιΙΠπιπτιι , πτ τοπιο ιππι

νο! ιπιιιιιιιιο ειΠοέι:οε Πω ιιπιοίπιοτΠ ιι:ιπτιοπε

οτ:πΠε Ροπιρε.ε 3 τοτιιτπιποπο πιιιτπτππι πο.

νοε ιιιοτοοιιιιΙιτοι· οιτροτειιπ , ίειοιΙιπίππο πι·

τοτ π:ιπιπειτοε πο! πιοτειιι:ι, οοεπιιιπτοτ Ποιοί.

τιιοτΠ τιοπιιποε, 8τοτιπίππο οι: ΙοιιΒο ιποοπ

τιιπε νι&πτππι τοο οιιιιιιτιιοπι. Αιιιιοτ: τειπτιε

ο ιιιετοι Αιι“πΜ τω. Χ.

ΑιιΠιιιιοτππτ ιιιιιτιιοτπ τποοιπ.. Ειε ο8ο ίοτιιιο

3:9

Πττοτειε Με ιιΙΙιοιιτ:ιε , ποτε τιιο.τοτο οπτιιισιε
- τοτιτιοποπε. Αιιοίι τι πιο , πτ ποίπιτ ίοπιροτ ,ι

ιπιπιοιιιτοε τι8οτ , ποοπο ιο ιπίΠ πτ ωτιιιιιι

Πτιο οίπ αιτπιππι οιίοτ. δοΙοε τιιιποιίΠιτιοίοπο

ιΠοε τιπι οιιίοτνειτο ίροιιτο άοιοΒοτοιιτ ιιιιίτιπο
οοττιιοπε οίίο,ΡοτιπιΠ ιιοτιπε ποειτιι πιο.πτιο.νιτ ι

Ποτ: ΠΠ , τιποιιι το απο” ΡτεεΠοιοισοπι _ ιπ

ιππετοπε,πτ πιο ιρΠε οποτιοπε οιιτιοτοτοπτ,ιιπ

ιπίπιοτιι οιιιοε ποπ ιιοποποτοτ , π: νοΙπιιττο

τιππι Ροτιπε οποιο οοιι&πιπ οιίοττοιιτ ίοτνιε

τιππι Οοο , 86 ιρΠ Ροοπιιιιιε πιιΠ πτ ονει τιιιι

οπιοτο ροίίοτ , νιτ:ιπιοπο Πιιο ιπΡτει πιπτπιοτιι€ ' ι

τιοπο ττειπΠειοτοτιτ. ΝοΡτι πιο: ιιοΒιε ιτπρο

τιιτππι, οτ ιπ Ιοι:ο Πιο ι·οοπιπτοιπ οιιίοτνοπἔ.

τι:ιτπ τοποπτι:ιιτι οπτειτοιιιοε , ιιπιπίππο ιππι

ό:ιτι :ιπ οιιοι:οτοτ ίποτιιπ , ίοΙΙιοιτο. πιο πι:

οπιΠτιοπο ροτοοπτετιιε οΓτ”ρτοτοδιοτ ποίιοτ.

Νοπ Ποπιτ ι8ιτπι· ιιοιιιε τ:ιπι ιιοποίι:ιιο ιπΙΙιοπ

ω, πιιΙΙο οπο ιιτιποιριο, Κοπιιιπι ρτοΠοιίοι,7

Ρειτοπι ποιτιοιπ ιτιοτιοππι νιτππι ιΙΙππτ ίσιο;

Μπι , επι τιιιιτπιτι οοιπτιιιττοτοτοτ ποΒοτιπιτι.

Ποπ ποιο ίποοτοτιι, επι τιιπτει οΠιοτ ιιοτπιππτιι

Ρειπροττειε , οτ τποιοτ οοΒιτιιτι ποπ Ροιπτέ
Μειπτιεινι ΠΠ πτ ιιιιπιειιιιτοτ ιιεοτοτ , ειιιιοτο-ι

πιιτΠοπο ροπτιίοιτ πιιιιιιτππειποοιππιοτιιε νοι Ο οπο ροτιπε ειιιιτ:οτοτ τιπιιιπ τι€οτο τοττοτοτ

αετιτππιπιε νο! ιιππιοπίειτοπι οπτιιτπτπιπ Δω

επειτοτ τιιοειε ,οτ απο ιΙΙοπι τιοτπτ ειΠοποι ,

:κοπο ο:ι ι·οε ιιι ρτιπιιε οτι ειπα τοιιιτοτπ οτι

νοε τποπιιι οιιοικιπτο πιπτιπε τοτ:ιτάειτπτο τι

τιιοειτοτ. δοτιτ οιιιιπ Ριππω τ:πιπ Πιο παπι-ω

πιο ττιι&:ιπάει ιπ οτιο , οτ ίοΠοιπε οοπίοοπι

οίίοδι;ππι ροΠιπτ.

€ωππω νιτειιιι ειιτνίοΠ:οπιι ττειπείοττο

ποπ οι! ειιιιιιιτοπι πιιοιιι , Ποοε τοίιιε οίτ , ίοά

οτ ιιοο ιο.ιιοτο πιοο Ροοππιειε ιιι ιιπιπίπιοτΠ

Ρτοτποτιοπιππε ίοινι οοπίποτ:ιε οπιοτο:ιτ , οι·

τιιποπιοπο πιοοπι πω: ιιοι:οΙΠτειτιοοε πω

ιιοπιιπ τε. Ποπ , πτ νιιιοο , ίτπιι:το ίπςιπνιιιιιιε,

πιιιιιοπο οιτποίιτει οιιιιοττειτιοπο Ρτοίοοιπιπεί

Ειιοιτιιοο ιΙΙππι Πττοτιε , π: νο! πίτιπο :κι το

τιιτιιπι πιοππι τοπο:ιπι ιΙΙοε ιιοπιιςπο 3ο ίπποι

τοτ. (ιοπιιποπτια πιο ματι ρτιοτι 86 τ1τωιιι;
τπιείτοττιι:νπεοο Πιιιε ποίιτιε. ()τ:ιτο ειτιτοτ. ι

Φωτο ιπΠιιιιτοτ οτ πιιιτπτο νοι:ιε τοΠιτιιπτ

ορτ:ιτιίοιιο νοΠτιε οίρο&ιοπιιιπε Ποιοί @κι

απτο οιππιει , οτ πιο Ποπιιππε οιτοιτ;ιτο τιιΒ.;

ιιοτοτ ιποτιιοπι ίοτνππι ίπποι , δ6 :οποιο ΠΠ ·

ιειτοΙο νπιποτειτο οπο τττιπεΠιιτι νιίοοτει πιοιι

οπττο.πτ ιιι οτιοι·οπι ππ8ποπτοτπιπ ΠΠοε. Ε;»
τοιιι. 51 ποιο τ:οριε οίΠοιιιιιι , Ρτοίοιίιπι 11ο- Β οιΙο οππέτο. τοιοτιιοιτποε; Π οοτ ποίιτιιιιι π- - ι

Π:το ετιιτοιειοοτ ι Πτι πιιτιπε , το ποσό ίοττοιίο

οτιτ ;νοι ιιοπο ίτπότοπι ροτοιριοπε ιτιποτιε

τποι , οτιοτι πιο Ποιο τπτοιπι 86 ιιιε ιιιοΙοΠιιε

ιπτοτιπι ίποττειιιιιπι , 86 ειιιιπιο ποιοτιοτο π

πω. ΗΜ: ιτ:ιτ1πο τοτε το Ιονιιτι πιοοιιπι νο

Ιιιπ , πιι ίτιιτοτ. Οτο Ι)οπιιπιιπι ]ε ε ο Μ πο

πιο ιιπιπεριιτοι επεπίι:ιιε Ρειτιο.τοι· ιιππιοτει.

£οττπε οπιπι ίππι ιΡίο τοΠιε , ποιο πιπΙτιε πιο

ιπτιιεππιιι , 86 ποπ ιτιοτοτιτοιιι , 86 @Μειω

τιιππι Πιιτιπιππι ίποπι ροτιοοΠε @Ρο οι·ιροο

τιτ , @απο ιό. Ρτιτποτιι οΙοτιιοπτιιι ιΙΠοε ιπΠ.

πιο., τππι οτιο.πι ίιιιι&οτπιιι ρτοοιιιπε ροττοπι Ε·

ιιιοοτοπι , 86 ιΙΙιπειιι ρτιιιιιε πιοτιτιε , οπι πιο

Μπιτ δεῖ οποττινιτ. 'Οπιπε πιο οτ ιτιοιιιοτιιτ

οοπιτποπτιοε οποιο 86 στο. Ποπ Πεκ: Μειο

ιιπε. .

νιτιοο ποιιτιτιε ιπ ροι·ιοοιιε·ίτιιττοε ιΠι πο·

:οι ,οπι Κοιποτιππι νιπέιοπι ειιιοοιιοτοπτ :κι

ιιοΠτοπι τποπιιΠοτιππι Ροπτιε-ισοτιι νοοπ

Πιιτ. Οτατιιιε Ποο οπι ιΙΙοε τιιπςιοπι τοιιιτπιτ

ιποοΙππιοε , πο ττιιποιοτιοποττι ίπιιοτ ιππι

τιοτιοτι:ι ιιο.ιιοτοπιοε. @Με τοπιο το ροΙΠπιιι

όιίροΠτιοπο ιΙΙοτπιπ οπιιιιιε νιοοε πιοιιε τοπ»

τιιιΠ επτοοπιιιιι ιπτιο ρτοΠοιίτοτοτ ο πιπιτππι

Ποε ειτποτ ιπιιιιονοτιτ , ίοιιοοπιοπο οπιτιιτι ο

τ:οιιίοοοοπτπτ οιι·ιοδτοπι , Π ΠΠ Πιιπιιιπτιπειιμ

Ιιει:τοπτοε, ροτ Ππ8οι:ι οοπίοΙοοτιπιπε ίιιτιοπι

Ποιπιτιι , ποοοο το ιπτοπίοΙτο τιπιτοπιιπιεοπ_
τοπιπε. .%Ιπτει 86 επιριοέιοτο τιοΙοοε 66 οειτιίέ ι

Πιιιοε ΠΠοε ποίιτοε. πιο , πιι ίτιιτοτ ειτιιιιτι

τιΠιπιο 86 ιιι (Σιιτιίτο ριοτιπιπτπ άοΠτιοτειιιι-υ
Πε. ΑιιΒιιε νοιιιε-εειΠτι86 Ποιπιπιοπει οΠ:οτ

ιιοιρο.τοπε , ό.οιοοε ποίιτι ιτιποτιε τ:οιπι ο ε έ

Ι.ιι18.δ6 Βοποτ!ιδιπε νοε οπιπι ειΠιοέι:ιοπο ίειιπέ ι

τ:ιπτ. Ε:: Πάσο :το Ροιστοπτιι. .

 

το” τοι.Α ιτΧΧνι.
το Ηιοτοπνπιππι ίτοττοιιι.

Με ποιός/ποπ υπἰΜΖ.τῇιὶ :ιοΞυτἰἰ.τ , έ: πο”

τε!ζέοΜε _Μετεωτο , ό· πκέύο/τίουι

“Ποπ

ΜιιτοΠοε Ηιοτοπνιιιο Γιατι , ίιιΙοτοιιι.

Α Ροίοιοπιπιπ Ιιττοτιιτπιπ ο νοιιιε πιιιιι

τοτιτιιτπιπ “οι ιαττοε εττ:ορι, πτ οιτριιοετιίιιτιε ιιιεέτιο ποπ ΡοίΠτ. πιο οτπποε οοπτιππο

86 ροτιοει τιιιιετιει οππι ιοτππάιτειτο , τοπικ

τ.



851 πι:ΑΜΒιιοειι οΑΜΑτποτιεπειε

ιπ οιο πιιιΙτιιιιι ποτιπἰσνἰτ ειπιωιιε πισω , Μπιτ Α πο.νιοιιΙει τοτοιο ωοι :κι νοε τοιιισειτο.

πωσ Μάο νπτἰἱε 86 ἰπιἐοπτἱοιιε οιιτιε ωειοοι·:ι.

τω. Κοιιιοππι τυπο ο άοπιο ρτοτσ&οτιε πο

Γττἱ , οπω οπο 86 ΡωπΓπεστπω , 86 οπο οι·

πιο νιτιοοειπτπι· πσοσΓΓιιτἰει πιιιτιπο Γστωο

οἱπιιτἰοπο ττειιίτονστπω. Ειρτοτιπιιε νοΙιιπιἱ

πιιπι ΠΙοτιιω οποσ

πιω, ωιιΙτιιπι 8τειτι1 πε το ΡτενσπιίΓο πο

οἰο Πττοι·ειε πισω: πειωτιπο πιιπσ_ιρΓιιωάσ

το ιπάιοσπι πισεπο Γτπὸἰο 86 ιπτοπτιοπο ρο

ΒιιΙππιω ,οπο ιΠιιιε νἰι·ἰ πο ωσ ορτἱωσ ωο

:το ΓοτἱεΓειοοτοω νοτιε. Απ σει ποιο πο Βατ

· τιιοΙοωειτο ιΠο ποίττο πιοπιιο!ιο ΓοτἰρίἱίΗ ποο

ι·οΓροπΓιιπι Μάιο , ωσ ποπ ιΠιιπι Ρτἰοτσπι Β

ἱπΓτἰτπἱίΓο, νοτιιω ιιιΠΗΓο ΠωοΙιοιτοτ ιιτ Γο

ΠΙιιο τωπ.εΓστι·οτ , ποστοτοιιο οπιππι τοπι

τιιιππι ρτἰοτ , ποιο. τονοτει πο. οπω ιπίτιτιιοτο

ιιιτοπιιο , Ποστ οοπΠιΙτο νοΙιιπτειτἱε οοπτἱ

πσειπι ἰωροτιιπι , πο οὸἱο Ι). Βοποάιοϊἰ οτι

νειΓΓο οιιω νΜοιιτ , οικω τω ποιωοπιιω ου.

ιτιιπι ἰΙΙο ιπΓΗτιιοτειτ. Ηοττοτο ιππιπ·ιΙΙιιω ,

π: Γσόσω ιι›ι Γοοπτιιε Επειτ, ποτιιιο ωοποίτο

πο ποίι:το ιιΙττει ωοΙσίΈπε ίπ , πο Γι ΟΡΙ18 απ,

(:οπιιιιω Ιιιιιιιε @Για νοΙιιιιτειτιε οσττἰοτοω

Γειοἱοε. Βο Γτειττο Βοἱπστἱο ποιο επι νοΙππ

Γοοιιπτιο πιω τωΡτ , 86 οι·σάο οοτοπιιιοι·π

Βιιπτιπιοπιτιε ποίπιε. πιο ποπ ροτσίτ φαω

ει·ειτο :ιοοοοοπω ΗΠοε ποίττοε Β, 86 ἱπ Ρτἰπιἰε

θιιοτιοΙοω σἔτοΒἰιιτιι ιπάιιιΓΓο οοπίτπιιτἱειω ,

οποιο 86 οι: Μπιτ 86 οι: τοπ Ιιττοπε (πω.

Ι)οιιε ἱΠιιπι ειτοπο νοε οωποτ Ρτοτοπ:ιτ, 86

ἱπ οι ροτροτιπι :ΠΙοξΗοπο οπίτοπιπτ. Απ

μποτ τοΙἰτιπειε ορΠτοΙετ τοτε οτιοτιοιιε Πτω

το πιοἱε τσΓΡοιιόἱ , ειτιιιιο πιοο σώσω προ·

τοτο οπιιττο. `

Εεο πιο8πο πωσ πωπω· ἰπ ἀἰοε. Οτειτο

ἱπίτππτοτ π: πι:ιτιιτσ ·ειά νοε τοπικ Ποσα;

παπι Η ονοτιοω, ιιτ οποιο , ωσ πιιωπιιειω πω

ΡΠιιε Ποπιει νἱἀοοἰτ. Ηοττιπσ άιιΙοσε ΗΠοε ,

ιιτ ροτίιίτοπτ ω τἰιποτο Πω, δέ ἰπ Ποι ορο

απο οΓΓοπτ ιπάιοσω

νιάο , πιἱ Γτοτστ_ οιιο.πτει ίιπτ 86 @παπι πρ·

το ἰπ πιο ιππτο.τιιω Για οσπἰ8πἱτοτἱε ἱπτὶἰοἰο.

Μποπει, ιιτ απτο Γοποπ :κι το , 86 ροπτιποίε

86 οπτιὶὶπειὶἱιιω 86 οπιπἰιππ πισω 86 σκιιΙτει

τἰοπο ΓιιΓοορτιιε Γππι , οπιποΓτιιισ ωο τιιροτο

οιιριππτ επι Γο. Αο!ιοττοτ πο πιο οοττο ιππό

πιιιω ειπἱπιιιο ωσιιε : πόσα τπἰτποιἱἱε ἰπ πιο

πινω ὸἰΓρσιιΓειτἰο , πι; νοπσι·ιιτι ΡτοροΓἱτιιπι

νισ.ιο:ιπτιιτ σπιτια , 86 οοπτσροτο ππάσατ πο

πιο. ΟοπΗεΙο ιο Ποπιἱπο ]ιεε:π , ποιο οἰτο πιο

τοοΞΡἱειω πο! Με Γιιτιιι·ιιε νσοἰΓοιιπι , οτίἰ ποπ

Γοωρστ , ποσά ρτοπιοοπτ Ροοοπτει πιοει , Γα

Ρο τειπισπ οτειτο , ἰπτιιιππι , ιιτ πιἰΙιἰ Βοιω

ποε Γοπτοπι Για ΡΞοτειτἱε ειροτιοτ ,ο 86 οοτ

πιοιιω Ιιιοο Για νοτἰτοτἰε ιΙΙιιΠ:τοτ. 8:ιΙιιτιι Βιο

8οτιιιπι 86 Μωπιτοπι Γοπσε,86 οστοτοε οποσ

οιιπΠιωσ πωπω 5οτἰοἰτιπ πιι!ιι Γπιτι·σω νιπ

οοπτιιιω πιι8τ:ιτσ πωσ Α8παπιιτ11 νσΠο. Με·

τοι , Η Η νοτιιω ίπ ο οοτ ω ωσ ΙΡΓο ποπ

ΓοτἰρΓοτἰε. Τιωσο ἱΙΙἰπε Ιονιτιιτἰ δέ ἱποοπ

πωπω : ειάωοπο ιΠιιω πτ ΡοτΓονοτοτ, Η ποπ

νπιτ οπο. 86 Βοι Βτ:ιτιοπι 86 ποίττειπι :ιππο

τοτο._νοΙο , οωοπτἰΓίὶωο Γτειτοι·. 5ειΙπτειπτ νοο

οωποε οοπιιτσε ἱτἱποτἰε ποίὶτἰ. Ηοτἰ νσποτιωι:

επι ωο νιΓιτ:ιιιάιιπι ᾶοωἱπἰ οπιιοΓττἱε οτάιωο

Ο νιτι δτορΙιτιππε Ροτοιιιε 86 Μειτἱοπιιε ποιοτ

Γἱπιιιε εστιιιοπιιε οιιιε , ωειιτἱπιο οσττσ οΗἱοἰο

86 ΒοπἰνοΙοιιτἱ2 πωπω. [)οπο πιἱιιἰ οοτιιΙιτ

Μειτἰιιππε ωοιιε νοΙπωοπ Ησοτιιτιιω ωἰπιιτἱε

ατομο ορτἰωἰε Μισή: , ἰπ ιιιιο_ΡειτοΙἰροωο

πιιω, ΡΓο.Ιτοτιιιπι, ]οο , Ποπ ΞιιΙοπιοπἰε ,

ΒππἰοΙ , ]οι·σωἰ:ιτ Ιειωοπτοτἱοπσε , ΗοΓτοτ ,

86 ΕΓόπιε οοπτιποπτιπ. Αοοορἰ οπιτΙΠιωσ

ΡιιΙοποτπιιιιιω ωιιπιιε , πι:ιοπο ριιστἰ_ ποΠτἱ.

ειΓΓσ&ιι οοΙιιτπω. ΝιοοΙειο ποίι:το πισω ο::

πιο, ΧΧΧνιιι.ΗοωοΙι:ιε Οτἰοσπἰε ἰπ Ι.ιιοπω

ο Ηιοτοπγωο ποΓι:το ττειάιι&πε Πττοπε Εσπ

ΒοοοτὸἰεἰπνοπἱΓΓο πρωι Γειπέι:ειω οωιπω ,

ποσο ττειπΓοτιοοπάειε οπτειοο.. δειιιιτει ιΠιιπι

κ Ρτο6απο τως1%Πτ- ΑΖΠ0Γα1ΠΗ Ψατο › Ι) πιτ-πο πιοο. Κοτπα Χ”. σο!. Μειττἱειε.

ΓοΙἱοἱτοτοιιι Γιπιπι , οωρΙοδτειπτιιτοιιο πω

τειτοπι. Εοοο οπἰω Ππ8πΙοι·ι Πω πιιιποτο

πιιιπάειπιε οι·ορτι ΡοτἰοπΙἰε , νοοειτἰ Γιιπτ ἰπ

νοτπω ΡστΓσότει.ωοπο Ιἱοοττοτοπι. Απ ποπ

Γιιπιωει ιιοπω οίτ, νὶτἱοτιιω :ιο τΠειΒοΗ νω

Ισπτει Γοτνἰτιιτο :σκέτο , Γιι:ινι (Πιι·ΗΠ ιιι€ο

οοτνὶοσε οοτὸἱε τοοιωπο. Απ νοι·ο ποπ Πτι

επΙ:ιτιο ΒΙοτἰιι οΓ!: τισ Ιιοπιἱπἱοιιε ΑιιεοΙοε πο

τι, πο ΙιιιπιιΠτειτο τοι·ι·οπ:ι ω οο!ΓιτικΠπσπι

πιἰἔωτο οιιεΙοΡτοω. δτιιάσειπτ , οιπετΓο , ΗΜ

πο Γτο.ττοε ποίττι πιοπιι Γιιροτ επειττιιω ωἱΓΓπ

ποπ τοττο πΓρἱοοτο , ιιτ οιιπι ΑΡοΓτοΙο ὁἰοστο

ΓοΗοἰτοτ ΡοΠιιιτ : ?Μπα «πω» σ” πυσῇυπ

οὐ/ἰτέ 3 οι απτειάστα ·υστυπ·:φετ εκτεπ:έ ,β

ραΜιω· πίβρουα ·υυτα2ὶσπἰ: μ!πωω. Ετ

τιιτΓπω : ΑΙΜ” σιι26Μ σιω·υεψιίυ έ» τοϋ.:

Μ. Ι.ονοπτ οοτό:ι οιιπι πιειπἰοιιε :κι Βοιω

ππω πι οο·:Ιοε : @ειπε πι ωεΙσπιοιιε απο

τιππι , ΓοΙει€1ι1ο ει:τοι·πει ωοπιτοπτιπ·. Οτοπτ

ΠπιιιΙ 86 ρω ωσ ἰπΓοΙἰοἰΠῖπιο , οτ Ποιιε 86

Βοωἱπιιε ποΓτοτ ποο πιο οπτειττιτο ροτάιτιο

πιο οοΙοτιιιε Ιιοστοτ τ Ροτωιττειτοπο ἱπτοΒτπ

 

ΕΡ 1 ε τ οι. Α ΧΧΧνιι.

απ Ηιστοπγωιιω Γτειττσω.

_2ιοικινσω αΜοττω: ο 22σω.υπι ικά, έ: Μ.

ἐπὶ: οιιίέο.τα'απι , ό: ἴΪ¦ΜΓΪΓ.Γ , -ό· “Μα

Μοτοίὶιιε Γτο.ττι ωοο Ηἰοτοπγωο , Γε.

Ιπτοπι.

ΡΙιιτοε πο το Ιἱττοτιιε ΓοπρΠ , οιιΓιιιιο , μια

πιἱττοπτο Βοο , ιαω πω τοόπιτειε ριιτο. Πο

Μπι ποίπο σπιτι Γι: , ιιτ.το Μπα ιιάιιιοποειω

πΠιιΙ οριιε σΠ:. Μειοπο οσττο οπω τετοιο πιο

Γιιωπε , ιπεοπτιιιιιο ποίιάστιο τοὸἰτιιπι το

νοε ποίττπω ΓιιΓΡἰτοωιιε. νιπ οτοιιστο οπι

τιιιιιω ροτιιίΠοπι, πιἱ Γπιτσι·, Γοτο ιιτ πάσο

άοΓοι·πιοπι τοπιπι Γειοἰσπι οΓΓοπόοι·οπιπε ,

τειπιτιιιο Γιιοἱτο Καπο. Με ιιιιππω ιπο!γτει 86

στοπ οιοπππει οοιιΙοε οτιιιιο ππιπιοε οκΓειτἱει

τστ ποίττοε ; Ποτ Ποστ ἰπ στι. ρΙιιτιπμιοπετ το·

οτοοπτ ειωωιιπι, Γειοτε ΓοἱΙιοοτ πάσο 86 τοΙἱ

οπο νοτιιθ;:ιτιε πιοπιιπισπτιι τοπι ωιι!το , το

:ποπ



σε

το ο τετ τ ετσι ΑΜ: Μ τω·

στσσ τοστ οσκοττρττσσστ , 86 οτσσσστ τσττσσ Α οσστσρτττσσστ. τω.. , στσσσττττ·ττσσ οσε",

οοτσσοσστ νοΙσρτσττε ίσστοτσ. (3οσσσσσοσ

τσσ , οσαίο , ττστττοσε οτσστοσε, σ: τΠοτστσ

ρτσστοσε οσστοσσ ΒσονΙοσσ σττο Ιτοστσττ Ροτ

τττσσε. Ισοτστσ οτο ΡΙστττσσ σττοτσστστ τσ

οτσε; σοσο στ: Γστοτστο τσοσσε τσνσΓστττ τοσ

ττισοε στ:στσττστ σστοτσσε. Ητε νστο σοστστ

ττττε , οσστσ στ τσίτσ τττσοττε οστ:σίτο τσττοστε,

σσστο οστσ ντοσστ. ΒΙσσοσ σοε σσστρτσστ 86

σοτσττστ οτσσσε, νστστσ.ίστσοτ, σσΙΙσ ττοτσστ

οστσσσττσε σσττσστσ ττστσστστ σοτττσστ , τσ

τσοτοσσ τστσ σοστρστσττοσσ τσσττ ,τοΙστσοτΙσ

ττστσο86 ]σσσσοσστ τοτε: τστοτ στοτττοτ ἰστ

Ροτττστσ οσσε τσετσττστε , οσοο σστσσ σου::

σοστοοστσ τττοτσίτστσοσσ ρστσοσστ, οστσ οτσσ

σστσ ττσσστ στοσσ σο νοε τσετσοτ. Πωσ στοσ

ι:σ ρστττσ&ο τσοτσε οοτστσστσ σοσοτττοσστσ

οσσ σττίσττττσσστ 86 τστ·σττστΠττσστττ , ττσ οστ

τσι: σ.σττσσε , ττσ τσίσεττ Γσσίσε οτσστε , στ:

τσοττ σιστττσ οσστσ σ:τρσττττ οσττΠτσιστττ Γοτ

τσστ. (?οτστσσσοσ στσ οστττ τσοσσίτστττ 86 ττ

Ιττε σοίτττε , στ τσΙττ:σε σοοτε τστρτσσσστστ

σστσε, οσο, σσσοτττε σοττττε σκρσοτττε ίσττστ

τσι· , στστστσ τστσσστσ Ροτττστσε.

$σττοττ σο τσ , στ σοστσΠτοσσε Ασοστττστ

σοοτε στσσσοσε τστττσσοστοσσ σστστσε , 86

σσσσ τττοστσ τοεο. Ρτεστστσσ τσοτσστσ Πιστο

τστσ σοοτσστσ οστ στο νσσστσετσνσστσστστ,

ορστστσοσσ Γσσάλτ Τοοτσσε , σρροτττο τ:στοσσ

-..

νοΙστστστ Ρτσττο , στ σο στι: τστττσε οοίσστο. Ω

@στοσσ στα ττττσσ οοτστστε, οσο σοσ στοσσ:

σοσ ροΙΤστσσε , το τσίτσστστ σττρσττττ. Ετστ

τστσι· νοΙσσττσσ σσσοσττ:τ τστιε σοτσστσστστσ

Αστοσττ οσ Βστττο τσοστ τι. Βστ:τστσττσστ

Ρτστττ Ποτ. νττ1.ΙΙτσοστ στσσσοσστ σστσε σο

τστττσσοσστ νοτο. (τσρττ σοσ μποτ σοίτστ,

ο εστω σοσττσοοσ οσοστσ οοτσσττε , σοσ! οσ

σοστστττοστοσε στοσσ. Ι.)οσο σσττσ τΙΙτ οσο σ...

|σο _ σοστστοοσσστ ντσσ.

Νοττστσ στ σα· σοΓσστἰστσ σοτττστσ , στσ

:στα σσσσίτστττε οσσοτσοσίτστσε τσστροτσ στ

οτε τσοτοστσστ. τττοσισ οσ ίσσττττσ τστσττοτσ

οτότσστ σστσ. (1σοσττσσ νοτο στ τοσσστ στο

τσοοστσ σοστσστσισ ττττε στσσσοσστ σστσε:

σσσσε ττστσ 86 σσττσσε 86 οτε ττσττττσ τστσροττ

σοσετσσ , στ νττ:σστ οστ:στσ ίτσσ σστστττσοτσσ

τσστσ·ιστσττοστε οσσσστ : Γσττοο τΙΙτε στ τοττ

τσστ οστ Εστσστ τ Ρσσσστσε σο το 86 σο Ιτοτοε

σσσσίτσττσε τσσο σοσττσσ σο οσστσστΠττσο

σοίτ:το εοΓτττοδροττ:σΙσοτε ;_ σσε τισ τσστστσ

σστσ τσττοστε τσοοσσοσε σστσοο. ΚσΙτοστ

τσσε Έτσττσε τΠοε σοτττοε Μοσττε ΟΙτνσττ ,

οστσ ντσ σττστστττ Ρτοτοτσ στστ , νσσττσστοσσ

σο Γσσάσστ εκστττστσ , τοτοσσ ίστστσσ τττοσστ

σστττστσ τ·-τσττσστ Γσσότσε Βττε;τοσε τ`στσσοττ Γσ- Ε

τσσε. Ι)οτσστττ Γσττε στσΡΙστσ στοσσίτσττο σοσ

ττοσστσ οστστ τσττσσ σσσσίτσττσ' τσρσΙΙσότττσ

τστττσ&στσ τσέτσΠτ Γστσσε σο οσοττσσοστσ.

$στστσ τ·τσττσε οτσσσε 86 (ττσεοττστσ στ: Εσιτ
τσσττστσ σσττοστίτττσστσ τιτσττστσ στσστσ τσ

οτττστε. 8σττοο Ρσσττσο Μοτο, στ σσροστττσ

σοστσστστσ τσοσσΡτσττο τστττστσ οτοσστστ ο

τσσε. Ι.τττστσε στο σστσ τστττσσοσε σστστσ

Ρετ. στη". στ· του». στην!. Οσο. Το». ΙΙΙ.

Κοιτα ντι. σστ. Μστττσε.

 

Ε ΡΙδ'Τ Ο τ.. Α ΧΧΧντΙ.

σο Ητστοσντσσστ τ·-τσττστσ.

οσε ποουάσ τσίτσ!έ σωστά 8ωεο2272.

τ Μοτοίτσε Ητστοσοττσο ττστττ , ΓσΙστστσ.

Α Βσττοοτοτσσ:σε σοττ:στ σοτσττ στ οσο

ττττσττε σοττττε νστ οτσντοσε νσσττστ , οστοσε

στο στοττ σοντ στστ οσοο τ”σττοστστστ , σστσ

ΡΙστσε σο το Ρτοκτσισ ΐσττοΓστττσ , το τεττσσσ

τσσ ίτοστίτσστστσ Ι)στ στσσστσ οσσσ νσΙστσ ,

Β 86 τσοττστσ .το νοε σοίττσστ τστττττσσ οσοστστ

$σττοο σοοσττ $σοσττ:τσσο Ιτττστσε 86 ρττοττ.

ίσσόττ.Βσσσοτέττ οτο σσ8οττο σσΙσσΙτ τ). Β.

οσσιε τΙΙτε τσοοσσοσε σστ·σοτε , 86 σττστσ σο

οστστσ τρώω σοτττστσ σ:: τσσ οοτι:σοσττε 86

σοτσοσσοτε , σσ στΙστσ σσεττοσσττστσ τσ τσ

τστσ σσσσίτσττσ σοτστστττστ. (:οτστσσσοσ τσσ

νσσστσοτΙτ Ρστττ τσσο Ρττοττ Οτσεοττο , Ι.σσ

τσσττο . .8τΙνστττο , ΚσροστέΙτ , 86 ίττττε σοττ:ττε

οτσστοσε σσττΠτσσε. νστσ , τστ ττστστ , 86 τσσ

Πω, Ρστρστστε ττσττσστ τστΓοσσ ρτσστοσε
σοτσσ:ισσοσ. Κοιτα ΧΧνττ. Ρσοτσστττ. ο

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΧΧΙΧ.

σο Ητστοσγτσστσ Έτσττστσ.

Οι· 48/στεπτο: τ). Β. σε:σσίί.τ , στα .σοσ ) ό·

στ: αυωπΜῇΉ @σοσ , στα:: ἱ#ἰ :αντισεισ

τίστ , σε σΜίτέόστ Ζωση)Μ.τ ά· 6ηοσι- στ

η ,στα

° Μοτοττσε Ητστοσντσο τ“τστττ , τστστστσ.

δτ:ττρίτ ..τι τσ ρτωσστσ οστο οσ σστ

σσΙο Π. Β. ττσττ νσΠστσ, σσοσσ σο το ΓοΙσσσ

νστσισ 86 σο δσοστ'οσσστσ οσοοσσ σοοστστσ

σοτττστσ , 86 σο 8ττσοσστσ τσρσττοτστσ σττεττ

Βσσσοτόττ. νσοστττσστστ τσίτστστ σστσ 86 σο

σττττσσστε 86 οοτσσττ:τστε Ποστ , στσσττττσοσσ σ .

σστοἰσσΙτ σοίτ:το , στ στ ρσσσστσε σσί·στστσ ,

τ) σσοσσ οτσστστσ τσττσσ Γσστσσττσ οι , σ οσσ

86 στο σοσ οττστσρο 5 σ ρσσσστει Ποτ τεστ..

τστττσστστ , τ·οτσ στ ΓσσσοσΙσστ σττσττστ τ τω

τσο τρίο ρτοτσθ:οτ σοττστ σττρτοοτσνττ τστοἱ

Ισσττστ σστσ ρσσσοε οτσε οτσσσε: Εεο)τσ τα

οσττσστσ , ττΙστσ τσ τστε ισσστοσε ττσοτοτ σο

τστσ τστττοσε; οσ τσσσσ τσσ τσοσττστστ , (τ.
σστσοστττ. ττσοσσ , τστ τςτστστ , οτο στ σοσ.

νσστσε σοοστστσ σοτττστσ , στοσσ σοτσονσσε

τττσιστοε σοοοττσττοσστσ , στ Ισοοτστσ τσ το

σοτττσ νσΙττ: , οστσστσοσσ σοοτοστσ οτΙτοσσ

ττσστ , στ σστσ τσοτστο σττρΙτσστσστ σσεοττστσ

τσνσστστσ. Ιστσσοο σσττσ , τσνσστσ [)σο ,

σοστσ , στ σοσ σίτσ8τστ , σ8ττοτοστοσσ το τισ

οστσ ίσοσττοτσστ. .οσο τοσο τσ τσοττσ ττοΗ:το.

Νσισο τσστσσ σο: οστσ οτοοστ σοσττττσστ σο

ίττστσ , οσο Ισστσ σττοσσστττοστ σ8σσοσσι

° σκτίτττσσντ , στ ττσττ ροττττ τσοστττττο σττσ&τοτ,

ντοσο στο ίσττοσε οσ σσ οσο, σσστστσ
'ἰ_ . . . ο

οσο σοτηι€1.0 στι νστοτε :στα , σοοσε :τοττα

Ζ

3Ήτ



δ”
σέ?

Α Με ιι σε ιιΐ.=ειιΜπι πι: ε. ε-πε τε

νιπεεπτ @πιο επε&πε. Βιεεἱεε ἱΗππι, ππεείοι Α οεειπο ,:εποπεππο Γεεεεεἱπε 3 ρι·οπε επἰπιιε

πεπεε επιιππεπενοιεπτπιτπ πάπια, ειιπιπι

ΓεεπΡετ εειτπεπ ἰπ ιΙΙο ειπἰιπππνετεἱπιπε , δε.

ὶπ ππ:ι νἱεειπ τεππιπιτ ιπποι·ι πρΠ:το. Εμ ,

πε πω , επτο.επε πιω επετεετε ωειοτιπωω,

Η ΓΡοπτε Γπει Με Εειεετε πποπ πεπεε ποΙἱτ ,

παρε πει, πε πι) ροτείεειεε Π: επε επεεΙΙιεπε.

νιπεο , επι παει· , πιππιπ πιπΙεπιπ τε εποπ

ρεε ποίὶι·ἱ ματια, νετεοτππε πε ρεοπεετεει.

πιἱππε πω: ίππε πτιΙἰει δ: πεεείΒιι·ίπ πιοπει

πετώ επτεε τ πποπ ππἰπειπ εοπττει ιπι:επε

εἱοπειπ επετιεπ ενεπἰτετ. Τε επιτπ πε πωπω

εποπειίεετιιεεππε ιπιρεππειε , ιπι1πε ω: οπ-·

επρεπιτεΜπεπιεπτ ,_ εοπίοΙππππεοεπ:ι μια.

νιιΙοτπιπ ππιππε Ιει&ε ποπ:: θα , εοππιππειι

πο ρεείεδποεεε ,τα ιπτεΙΙιεεπεπιε εεπιιεἰο

εεε £τεεεεε ποίετο: ,ι εε πππιπππεεπππε ειπε

ρ!εσπιππο επτἰτετἱε πΙπιε , δ£ εεπίονεππο πι.

Ιεθ:ιοπάε εεεπιι.ο. νιπεο ππειπι:ππι πεπιεπεπε

ἱοίε· Γο!ειειο -ίἰπι , πώ ἱπτει· ιπιπιπιπ πεπειαε.

νὶνεππιπ , ππεπ επ8εΙἱεπιπ ρεοΐει9εο εοι:επιπ

ἰπ πι” ειπεπιτετε: παρε επιρΙεπτετει· πωπω

Σάο τΙππιπ πείοΙεεοε ιεεεπ πω Με πωπω

πω. Ωπειιπνιε επιπι ἰπ επε πἱΙπΙ εΠεε πποπ

:ιεπιπαιτε ποπ-ει: ΕΙιοε· ει; Εεεεεεε πείετοε;;

πεεπεε πωπω εππτπ , πτ πωπω Βεἰ :ειπε . πιπ8πι1ιπ τεπιεπάπ Γεεπε&πιπποπεπω.ππ

εοιπεπεε εε , πιιπιπιπ ειιρεο , πεππε νεπιπ Β 8πΙι ποτειι:ε ροεπεεππε. Επεπιπι Με επιπεεπ

τ:ιπειιτπ πιει (πΓειριειε οπεειε ἱπ τεϋπε ποίετιε.τ ωιπι ἱιπιπἰππτπε , ιτπιπο 8: ειπξὶἰ_οι· ]:ξιότπε ,

8ετΙΡ6ίΓε εε @ειπε ρο.ττιππε ετειπἰτἰε Με

νετεε πε εει.ΙεπΙο Π. Β. πε Ρτοεπιο ιΠο Μπα·

τεεπιι πε τεΐετππιπε , πἱπἱΙππε ΕεειΙΤε ιιιω;

πα&εππε επεειτο ποΙεε. Αππιε πππι·π ε:: εἱε.

:ιπ νοε πιειεπτε ρτοΐεξεπτπιτι , πε Με εοπι-ε

Ροπειπτ. @ποπ Η ετἰε , ει·ειτπΙτιποτ. δεεἱρίἰ·

επ ΗΙοε , πε ποίΗ , εΗἰεπεἱΠὶπιε , 86· απτο·

επεειπι ει νοι:πε ρεοί:ε&ιοπειπ, 86 ροπ:επππ:ιπι

πω: ειπνεπι, εοπιεποπεπιειεπε πιω ειπἱπ Επι

πι: ειε νεΙἱιιι.

πιω ιτειπ εοπίεΠιοπεε Απεπιειπἱ ππΙῖ

ε1πειιπ εε νεπειΙεε ἱπνεπἱΙΤε , νεΙΙετιπε νοΙπ

πιεπ ιΙΙππ ειπεππειτε, πποπ οπιπΞπο πε Έπ

ε:ιειε ποιο. νοΙπεπεπ πποππο.ιπ Απεὸπἰἱ πε

Βπττὶο ΓπΡετ Γεεπππο. ΠεεεετειΙἱπιπ °ιππιεε

ἱΙΙο :ιπποτεεπεπ , οι·ενί ριτωιἰιπε πε πιἱετετεε

απ επε , εοπτ-είἱὶοππιπππε Απεπίππι πἰιπἰε

τει·εε επτειπι. διππιπειπ πιιιπΓεποπι νοΙπεπεπ

ἰπνεπετΞε, παπα πποπ εο8ο.ν.ι , ο τειπιεπ ε

επεππ:ιεπιπ είε ε απ νετο π εππεππειτπιπ Ρετ

π·ιιεεεε ι:πιτειιπ 8: μετιιππω Μεοιπειι πΙἰο πο

Βι·ο. 5ιπ νει·ο ἱπ Ιπιπετι ποπ Ροτεείε , νωπ

ιπεπ εοπτείΠοππιπ πποπ πικιίπ , επἱετετε

επτειΒιε πι: είε , πεππε ππιπε ετπεππιιππἰ πε

εἰρἱειε επτειπ. $επ τεπεο πππε πἰ8τεΙΤπε

πω.

Ο

οίεςπειτπ ἰππἱΒιιο ιπἰπἱ πεε επετεπεἰ τοπ

πιἱπἱε επτα π: ίοΙΙιειεππο Ρειεεἰε ιιεεείπε. Νοπ·

ιπιππε Γε ει επε πείεττοε ππει·ειπεπε ε-τιιετεε

ποίετι: ππιπππειπι επιπι πιω πείει·ο , πποε

ειπιπιο Γεεπρει· νετΓο 8: εοτπε εἰτειιτπΓετο, _

ειιιι επιπι :κι νιτεε ππεΙεεπιπππε ΓοΙειεἰπιπ εεε

ιι6τιπω , πποε ρεεε οεπΙἰε τιιιι€ο, ππἱπιιβ

επτπ νἰνετε Γεπιρει: Η Πεεειτ οποιο. Οπωωεω

πο επ , πατα, Ξεετπιπ παρε ιεεεπιπ Μπα

πωπω, πποε ἰπί”ε με: εντιππεΙιπιπ Βεπιπ- ε.

εππεο. ἰΠοε ἱπ εεε ειπειεπ πεεερει·ππε πειτε

πα: Έοτεπει 8: πἰί-εἱρΙἱπει Πει. Θι·ο.εππι παπι
ειιιοπ πε 1πΡτιεπ ίἱεπἱπεείὶἱππιἱπἱ. Απεποπε

ιΠπεπ εκ επε , πε ρεεπίε:ιε ἱπ ιπ_οπειίῖ:ει·ἱο , οι

Ιἰοππιπ ιπε παπι παπα ΒεπἰνοΙιἶεπ Ξπνεπίεε

ἱτεεπιπ. Ορπε παπα εοι·πιε Μ εππἱεει ι·εΓε

πειτε εοπππεπεεε. Ετίἱ νἰκ ρο!Γπιπ ιΠιιιε !ενἱ·ε

ω; ποπ τἱτπεεε, οπιπιε επιπεπ επτα επιπ

Βεππει είε. Ηιε εε , ιπι ξαιτει·, πω” πε πα

επΡεε νεΙἱιπζ θεεει·πιπ οεεπΡετἰοπεε ποΠ:πε

Με” πε προεππιεεε ίετιπεπεπτ , Με πποππε

οπει·ειεπ πω. @Με νεΙΙεπι ειπε τε εεπἱ δ;

ΕειτπειΙππΙπιπ επἰτει Γεειρίἱ Ρτοπἱιπε; Ι.ἰεεει·ειε

επ ποεπιππιπ Ρππεἱππιπ,πτ εειρρειεππ εοπΓπε-ι|

τειεπ πω: ειππο ξεειπ ιποπιιθ;ει·ιο πει·εε 5 [πρ.

ΡΙἱεεε Γεεἰρίἱ , 86 επ τε πιἱπ : ππειε ο Μπερε

. @πεί-ο ἰπι πω τποπετετἱε πι Με οεεπρο.- Β πε , ποπ επιβιετο ΓπΒίἱπἱπιπ ίει:ετ εε: τω..

τἰοπιοπε ποίὶτἰε , πε ρτὶιπο τειπίππι , πειππε

εποπειΡεετἰἰ ιΠἱπε βέτο. ποπ πείει·ειε. Νονἱ

- ππεπεπιπ ιπτετ Με επτειε πιίεεππειτπι· ιππ

εππε , ππειπεπεπ επτετππεπ πι πεἔΙἰ8επε πετ :

· δε οππίπε ἱπτἰιπὶε ίεΐε ἰπ εκτει·ιοτει πιπ·ιιπ

πετ , πε ειπεποτο επποειε επιεπο εεπεει.ειιτ, πε

πιπιπαεπι·. Ιεειππε , επι πατα; νι8Πεεπ τπἰ

επίτοπεπι Ρτἰιπππι Εεεἱ επρἱο , πε ππιπ πε

επιπεπτι εκτεποειε οεεπρειεἱοπἰε εειπΓει ρε

:Με ἱπ ιπεππιε , επιπ νει·ο ιεπρει·πτι πεπο

εἰἱε , πε εποπειιεεπι επτειε Ρτιπιο Ιοεο εοπίει

τΙππι νιεωμ .ππειπινιε νετεοι· πε ίεεπε πι...

ιπἱπιπ ἱπ Γετἰπεππο £ΠθΓἰἱΤΜ ΡἱΓεἰπεπ ιτεεπ5

πε ίοΙιιτιπιπ εΙἰπποπ πεπεειειε ειιι·ειπο επεπ·

ποεπἱπο Πτίἱπο , φαιΜε επει]οειΕει·πιε ππππῇ`

εετει·ἰ , Ιἰεεε ιππ8πο οπιπεε , ίτππιο έπνεε ω.

πω. Ιε επἰεπ Ιεπο.τπε Ρει·ππα πεπεπειεπε,

ειπππε ιπ Πεπε ι·ειποι·ειεπτ π' παρε πεεπειιπ

ετἰειεπ ιπ πΙπε ειπε Γππε ιποπειθ:ετιο Με. δ;

πεεεΙΤειτἱε πιεπΙεειε ποπ πείἱε @Με νοΙιιπτειε ;

ἱπ Με 8τεεἰΠὶπιπ πεεεἰε ππιπππειεπ. (Μπι-Α

πιεππει επε μπει πιοπειίτετὶἰ , επιπε πωπω.

επειε, τππι ποίι:ι·ειε ειπαμε πω”εποπἰεε. ετγεπιε να ππεο επειπἰπὶίΐε , ππιπ εο8ἰεο

Πει επὶπι πει: , τπτ οτππιππε ρΙεπε Γειει5βι

επιε. Απεε οτππΙε νοΙο , επι πειτε: , νἰεἰ

Ιω ,πε ππιπ πεττιεπεπει εεε:: ἱΠε ποεπιπι

απ, ΓεποΙει πει νιτεπτπιπ δε πεεεπει: πω: ιππ

8ἱίὶετἱπιπ ,ει ειπε ἱρί`ε πινπ!ίπε Γιππ , εμπει

πιω ΐεεΙεεΗ:πε πιειε,ρειεπιτπτ. $οΙΙἰεἰτε , ω.

τει· , εκεπΒειι·ε τε εοπνεπἰε,πε πισω τπεπιἰιπε

ίπ ποπιο Πει ΙπερΙεπε ποίττειε , ποει:4ιππο ,

ππειπτι Επι πι επεπ εεἱτπἱιιἱε τεπε , ειπι ιΙΙπω

πιπειππιπ πείεεπεείπι , επἱ οιππεπι επισπε

πιειιτπ , οιππε ΓοΙειτιπιπ Π:ππιπιπππε πεππε.

πω; Σεπ πω: ἱπιρπτετπτ Ρεεεειείε ιπεἱε, πώ

πώ εοπΓοεεἱο νεΠ:το ποπ επει·πι.π Εεεε-Με

8ε Γοεπ πω επεεπιπ ιπειεπο επιπ τεεπἱο το·

εποτιιπιιιι· , επεππιπίππε τεπιεππιειπ πο; εο

!ει·επι Ρετιπιτει ποι:ιε. ΙΡΓε πε ιπππίει·ιει πιω
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τιιιιοτπ οοπτιποο τοο οπο, τιιτοποο ροΙο.- Α ὸοΒἰτοτοτ. ΕΠ: οποιο οΙοτποπτιίππιοτ Βετο

τἰοτπ οποσ, οτ οοπΓοΙο.ιπ ποἱοτι πιοα. Α8ο

Ηττοτιε ποπ πιιποε ποιιτπ οταΓοπτιει , ποιο Ροτ

Γο οοπτοτπρτιοἰἰἰε 86 ποΙΙο οι.

_ι..ιοτοε ροπτιποιε νιοί τ Γοτιτ οι ιιοπιιοΠ:ι

έταοτι ιιοΙοτιιιπτι.ο Μπι πονἰ !ιτιοοπτ ματα

ΙΓειο.ο 5γτοπι ,ποσο πταοο ΓοτιροΙΤο , ποιο·

ποτπποειιιι νιιιοτοπι , ποπ ριιτει!ιοτπι Αοοοι!ι

πο πιοπειΠ:οτιοπι (Στγοτα - τοττειτα, νοΙοτπι

ιιιιποο ΡΙοτιτιιτι εταοιι 86 τιιΠιρειτο πιο οίΐοτιέ

οι , πιια τοτποπ τοοοπίοτο ποπ οπο: οπιπἱπι

ποτε ποε τιιτοιοτο :κι τοπιτοπι οοεοπτο. Νο

ΜΙ ?απο ιπνοπι ποοτι ποπ νιτιοτιτπ. Υπο ,

πιο. ίτειτου. Καπο: πι. Μειττιι. -

 

πιο Απτοπἰοπι ΒΙτιποοιπ ιποπτιοιιοπιι Π

Ρώμα» «Ποια Ιακωβ το @τι π: @ποιο-ι

!επι πάω.: ε!σέΐ2Μο , .-ΜιΜέτωι οι,ρέπο

τ !τέΖοποπ,μοπ οίι|ει·οποπ τοτυ"Μικτ, “η

ΪἄξἔΪ. .

ο Κιιτοτ Αιποτοποε μια ἱποτἰιἰε 3 νοτια

_ Ντιπ το: άιΙοᾶἰΠὶπιο Γτιιττι Απτοπιο,

διιιοτοιπ. ι

ΙποιοπΗιοοτ 86 πιοΙτοπι ιππτιιτι οποιο

Έ)οι ποοοτ ειδοιπτι Γοτποε ω οττιιιιιε ποιοι

ποποτιιΙοτιι οτιτπιπιίττειτιοποπι , 86 :ιποπτιοοε

τοπιο ροττο οτι ιπΐοιΗΠιιποτπ οοτ.4.τοιιι ποιοι

ποε τοειο απο οι το οτο νιοοπι ποίττιιιιι ποπ

«Μοτο ποπ ροΠοιποε , ποιρρο τιι·ινιιτι. :ιππ

ποπ πιο ποίττιι ποιοι:ο 86 ;οοπτοπιρΙειτιοπο τ.

ιιιτιοΙοοπτποτ τιιιτιοπ 8τιιτο οτο νιτιοοε_ μοι

οιιι Ι)οιπιπι, οπο: οοιοε ποτο οοο (οποιο τικ

οοτιο οειάιτ οι τοττειπι. δοιιιιοτ οπἰπι ιπτοτ πιο

έτοο νιτα ποιπε ποιττοτειιιι Βοτπἱπι ποπ άο

Έιιτοτο.τιι , πιια ποε ἱπτοτ οποιο ΓαοοΙι Ροπ

οΙιτιιπτοε ιιιοτ8ἱ ποπ οπο: , τω οιιιοτποτο π.

ποοοοε Ειοιειτ, ο τοπιοπ ιιιέιτοτπιιε ιο πιο οο

8ἱττιτιιττι ποίττοιιι. δοτι παο τι:ι&οποε.

Β

·τ ΕυιετοτΑ°Χπιχ@

τιοίτοτ , ποποο ιατιιτιιτ ἱπ οο_τοΙιτιοπο πιοτιοπ

ποιο, ΓοΙοπι ιπποιτοπτ οοπνοτΠοποιτι οοτοπι,

οτ νιντιπτ ποἰ τποττοἱ οι·τιπτ. νιντιπτ ΓοιΙιοοι:

Ποιο , ΐαοοΙοπιοττοι. νἱνιιπτ νοττιπι Ποιοι ,

πιιἱΒο.τ οπο απο οιιτππ:ιτιο ; 8Ιοτἱοποο ίοιπ:

ιιἴτοτπιι ΕοΠοοε πω: , ποιοιιτοο!Ρ:ιτοτπ πιο

ι·ιτο τιποτα ΐοοοτοπτ οπο: ΓοροΙἱοἱει. Ηο

ιοΐπιοι.ιι ριοτοτιε οποιοι 86 άΜτια τ:Ιοπιοπ

το ποοιετιπιτπο&οποπο , οειτἰΠἱιπο ΐτιιτοτ,86 τοιιοττπποτ :κι ιπάο!ποιιτιίΠτιιοπι ριιττοπι

ποίιτιιιτι τι ποἱ ιιιιίοτιοοττιτα πιο: Πποπιτποπιο

ποειιι=ι πεδίο τοποοπτιοοε οΙειοπιτ. Βοιωτοι οΠ:

τονοττοπτιοοε ποπ ίοΙοπι ιπἰίοτοτἰ, ίοό. οτιοτπ

οοοοττοτο Ιοιι€ιοε; '86 οΓοοΙπτἰε οτιοτιε ιπ

ποοοπτια ιπτεἱτινοίὶοε , τι:: Ιατἰτἱα οοΙοιπ:ιτο

οοπνινιοπι πιιιιοο ιιπποΙο 86 οοΙοοιιπιοπτιε ,

πιιοτοτιι ιι!ισοτο οποιο ίἱοιοο, αποτο τοπ οι

τοι· ° Γοτροπτοε , -ίοοτριοποίποο 8τειάιοτποτ.

Π:ιιιαο , τέτειτοτ τ ποπ τιιπιπ8ο ι ποπ τα

τποποιίι ποοοΠιιτιο ίοοτοπτ τοροτοποει ,Δ οι:

οποιοι-οοο οποιοι οτο το ποίτπιπι , 86 οιιτἰταε

τοιπποιιτιοι οΗιοιτιιοτ τη οοοιτο σποτ πω

πο. Κονοττοτο , ποαΓο ,Ἐτιιτοτ ,_τονοι:τοτο :κι

οοτ οποιο οποιο , τοπι απ Ποιπιποιπ Ποοπι

τοπιο , ποοι(ποο τοπιίοπι τοἀοἱο , πιο το πιο

@κοπο Ριοτιιιιοπι , 86 πο τι τποιπβτοπι ποιιο-ι

“πιορταοἱἴοιπ πο οοπροτο ποίι:το άοΙοπιοτι
. Ροοοιιτιε ποίττιε , πο ττιιπποιΙΙο ποιοτιε πιο Ο Καπ οτι ποε , οοΙοιε ίτιιτοτ :το ΠΠ ποοιε οο

τιπιτπο. Α¦τοτοιπ οπἱπι ατιιτιο , τιιτοτοπι οτο-ι

οἰἰ τοπιο οοιπροπ:ιτ τιοπιοτι. Καπ , ιπποειτπ ,

πο! ίτο.ττοιιι86 :κι ριιττοτο , ο τιιππ:ιτιο, τοοιιι,

Κοτιάο ποιοι: τοιρίζιτπ ,ποσο ποιο οποιο 8ο

ιπτοπτετριοτοτο οιΙιπιπιοε,; ΑιπΡιο&οιποτ το

ιπνΕΐοοτιοιιε οιιοπι που ο, τοαποο απο ι.

το:: οοπίοΙ;ιτιοιιι τιοτ αποτο ΡτοΓοἰοιοιιιοε .

Το πιπτοπι οοο Βιοιτο , οτ πιο ποε ιατἱΗοοε

τοοΗτο. -Σοτιιοε οοοο Καππα τ, ποοοΠο.τιοποο

Μο τοττιποιιτιτοεοπτπιι τοπιοτοοιπιοτ. Οπα

-ι (ο το ττοιιοΐοτειε επι ποε ,οπτοπο:ιτπ οποοάτισ

οπο, τοποο τοτοπι ετοιι;τιο ροττπιττ:ιε ποΠ:το.

(ζοοππιπι νοτο ΐοροτ ΐροοοΙοπι Ι)οιπιπΠ) Επι οπιιιι ποἰ-ίὶτποο πιιπιιιιο ίοττοΙΙιτΙιπέτο.

οοπίτιτοτ-ἱ ίοτιιοε -, νιπιιο.το οποτε: ποοοπιοε ,

ο δζ οιτοοΒιιιτ οοΙοοτιιτο οποιο” , οτνοπἰοπτοιπ

οΜπα ιποιεπειτιοπιε ποιόιοπι ροΠἱιποε οπο.

τοτοτι ποιοιε ποε , ιιτποο πο οιε ποοτοιπ οι»

το ποιοι: οοιπιπιιΕι οίτ. Ιττιποο `, Γτιιτοτ οπο

ποιο, οιιπι Ροτνοποτἱτ :κι ιιοτοε ποΠ:τοε,το ποπ

πιο νοτίοτι απο οτἀἰιιοπι οι ποο Ρτοΐοίιιο- π

πιο τοανοτοπιοιπιπίτι , ποπ ίἱπο παπι ροπ

οοΙο 86 οταιοάιοιο [Μοτο πια ειππιοιιοποοπι

το μι· Ιιττοτειε οοπίοι , πο Β:οτιιοΐο οτοποιοιπ,

οι - πο οιιιΙο Ποιπιπιοοιπ , οποτε. ιιοοττο!Η

ποε ποίτι , ιπιιοπιοε το.ιποπ τπιίοτιοοτάιτι Ποτ

Βοπα νοΙοπτιιτιο 86 πιπιοίιτιοιιΙτ απο το οπο:

ιιιοἀιοοτἱττιτοπι ποίτττιπι·. ιτε , ίπποι· οιιτιίΠ«

τοο, οτ ΓοπΒοτοπι :κι τοιιποοΗτ απο.: πιο

86 οιι·ιοιί ποίιτι ποοιτοιπ , πιο· ποσά οπιπἰοπι

τοΙιΒιοπιτ πρωτο Ιιοπιἰποπι86 οταιοτοτοπιπτ

Πιιιάιτοτοπι ΐοιτποε ἱπ ττοπιοππο ῇοἀἰοἰο το.

τἰοποπι ιι ποοιε οιιιποπτπιιιι. Τοποο ἰτοιοπι

Ρειτοτπο ττιοποπιοε ειδοέτο , οτ ἰπΡιιττο οοτ:ιτ

τοτε ποε ειπιονοε , 86 ιιτοτο ΓοΗἱοἰτοε οοΙοι·ι

οοπνοτίιοπο πωπω ,ι οοπτοττιί-ποο τοπιίοιπ
οιοτιοε , ιπειτοτειτο τοιποιιτο οοπτοποιοε. οι Π τπ:ιτοτο το! ποε _ οτ τοο Βιιοάο:ιττιοε ειΓροοιο ,Η

(μπι βοιιιΒιιι1586 ιπΕΓοτιοοτε Ι)οπιιποε ,πιο Ε τοειποο οοπιιοτίιοπο ει·ατοΙοπιοτ. Αποποιπ

ποιο 86 τιιοιταιιιἱίοτἰοοτάἰα 86νοτοιτ. Εκ πιο

οτο οιτττοτποτπ οοΠοτἱτειτοιιι ποιιιιι οΙοιποπ

παπι Γοπιιτο νιτιο:ιτοτ , ποποο ποε ἱπίἰοἰοτποτ;

οοπετοο τοπιοπ τοίοττο το τπἱΓοτΞοοτάπιτιι

Ροίΐοιποε , οι: ποι ιπἰἴοτἱοοτἀἰΠιπιοε οι: πι·

ροτιοτιιιιιε προοΙΙοτιοπιοοε οοιπρτοοειτοτ,νο

:πιο πιτιιιοπιιποο ιο ρτοτπιΠιοπο ποπ πιοτιο

νοτιια , Γοτι ετοτἱα ποοποο :ιο πιοτια ποπ

πο. @απο ό· τω». απο!.Ου!!. Τοπ». Π!.

ποοπτιοΙοιιτοε άιοιιποε , ττἱΙἙΘἰοτοτιι.ἀοὲτο,

οοπΓοτο άιθ:επτο , οοποιποτ τοττο ·ΐοπτοπή

τιιιιιι 3 Γονοτιοτιποο ιο το Γανἰτο ρτοοοΠιι.

@ποπ οτι πο πιο: το τοεο,οτἱ πιο Βοπιππιτει

τοπι 86 ΒοπἰνοΙοπτἰειπι ποιττ:ιτπ ποπτπ οπο

ΡΙἱπα τἰεοτοπι οιτοοτἰτἰ.νοιο , Έτειτοτ οπο.

τοο , 86 ποε απο , ποιο ιΡΓο το οι Ποτπιπο

πιοΙτιιιιι τωἰεἰτπιιε. Κοιπα ιτν. απ. ΑΡτιΙιτ.

Ζπ
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π

ο οι ετ οι ιι ο Χτι.?οι.°

πὁΪοιιππποπι. ι π απ. .. επι Ηιοτοπι·πιιιιιι ίιιπτιοπι.

.Βι·(?ο: ωιιωῇὐι ΜΡΜιαπι , απο” ιι»ιιι.ο βο σάπια πωωπ &· Ν. ώμο πω· Μιππ
που απ' οπτ'ικοπ ?και ἐἰωῇπ.4ιπέιισσπέπ Ε - πτ·(πσκιί:. ι

ο πω» που» Μ: απ”. _ ι ι _ · ° ι ο

2 Λ / Ι). = Η ι τ Μοτοίιιιε Ηιοι·οπγιπο ί·-τπττι , πω

` Μοι·οίιπε ]οππππι-Γποτίπιιιτοτπ. ° - τοπι. ν

Εκ ιιττοτιε 4028 πι:ιροτιιτπο πο! ιιοπε- Αοοοοι πιιιιπτ πόπιοάπιπ Ιιττοι·πε πω: $

ι·ποιΙοτπ ρπττοι·π 8ο Γοοιιιπι Ροι·οοι·ιιιπτιοπιε οι·οιιο επ τιιτιο π, ποσοι το οι·οιικιππΓοι·ιρΠΙΤο

ιποπτ Ειιπποπιιιιπ ποοπτοπι £ωΡιιιιι , πιω πιιονοι·πε πω· πιππππιοιιιοΐοππι τποοΙιπι·ιι ,

ι:οττιοι· Έπέι;ιιε, το ιπ ππτιοιιπ ποίττπ οπτιτπτο πω: τππιοπ ιιττοτπ: πιιπι τοιιτιιτιο ιιπ&οπιιο

ρι-ι-ππω , ει·πτπιπι·ιοπο ποι:οιε πο ποιοέτο Β ποπ Γοπτ.Ειτ ιιιε τππιοπ ποιοι ππιππ:ιΒιιπππι

ποίι;ιιε ιιιιιποτιε οποιο. Ηπιο τππι Ρω οτιοτι -Γοιιοιπ ποίττιιιπ Μιπιπτοπι νιτπ άοίιιπθτοι·π

πιο νι:: οποο ίιιοοοπίοι·ο , οπιοππ πιοπτο ιιτ - οΠο. Νοπ Ροπή ποο ΡοίΓιιιπ οοιιιοοι·ο Μαιο

οι:οί·ο&ιιτ ιπτοιιιπο. ΑττοΙΙι ιιοε 1ιοποι·ο ο:τι- πιω , ιποιποι· οιιππτι πι πιο οιιιοιι , οιιππτπ:ρ

Ιτιπιπε, οοπνοπιι·οοπο ππιιοο οοπίοε ιπ πτπιοι οπο οπτιτπτιε , σιωπή Πιιιιιιίποτιτ Μπρος

ΓιιοοοΙΤιι ει·πτιιιιιιι; (:οτοτππιίι ι·οιπ ροπιτιιπ ιιτοπο ιπνιτπε οιιοάππιπιοτιο ονοΙΙοτοτιιι· π

ιπΓροσιοι·ιτ ) νιοοπι Ροτιιιε ιιοΙοοιπ ποιττππι , πιο , οτοιιο ρι·.ποίιιΒιοπο ιιιττπ ΐποιοιπ τποπτπ

ςιπι οκ ττπποπιΙΙιΠιιπο πο ΡιποιόιΠιιπο ποιο- ποπ νιίιιιπιιι. Ρποι:ιπι οποσ! απο” ιπί·ιοττο

τιε Ιιττοιο ιπ ρι·οοοΙΙοίιΠιτποπι ροΙπποε ρτοιο- ΡοιΤιιπι , οοιτιιπιοιιο πιπππτιΠιπιι κάτι όποη..

οι Γιπποε , 8ο οιιι·ιε"πιπο ιπ‹ιο οι·οοι·οΓοοπτι- πιιτρι·οίοοπτιιε ,ο ιιιπτιππι Ρτσοο-Ρτοοο8 ειδα

οπο , πιο" ιιοθτοππι οιιπτιτπιιτ. Ἀο πιο πο; &ιι οιιοπι Βοιπιπιιε ιπΐριι·πι·ο οιιππποιτπτ.

τιινιιιπ: Ρι·οτοδτιοπιε ιονπτοτ ει·πτιπ , :ιο ΐειιιι- Μπττοτπ ποίτι·ππι νοποτπΒιιοτπ Ν. ιτοπ·ι οοιίΐο

το ποίττπ ροτιοΙιτπι·οππιτ ιπ ιιιοε. Ρτεΐοοτι π- ιοτιοιτ απο Βοποόιοτιιτ πιο ποίι:οτ. Ρτο:οπ

που: ιπνιτι οπιάοιπ :το ι·οπιτοπτοε , ππνι νοτιι-. Ο οποοιιο ποπ πιιιο&ιιρι·οοοε θιποπττι. απο

πιο 8ειοιπιειο Ροπο ιιοΙτιτιιτει: , 8ο οι1ι νικ ο Γοιπτο,οιιπεΓο,ΕιιρΙιτοίιποπι οιΙοοτιιπι·Βιιιιιπ

πιποιιππι νοέτοι·οο ιιιοποι πιιιππε , τοποι·ο ποιττιιπι,6ε πιο πω” πιο: ιιποοπτ,·ιιτ Γοιπροι·

οιπνιιπι τοπιτπιτιιο οοπιτππι· , πο τοεοπτιπ: πο Μπιτ , Μαιο. Εμ ΠΠ Γοπιποτ·οι·ο 8ο;μπτοιτ

τιεοιιτικοπο . . . . ππνιοιιΙει:. > @ιπ ιπ το νι· 8ο πιπτοι·. 5οά-ιι:ιτο ιιπέι:οποε. @πιο πο· Απ
πο , οππ:Γο , οιιππτοπι ποιοιε πιοτποπιιιιπιπ Βιιίτιπι Ε'οπί·ιοΙΠοπιοιιε τωοπ νιιιοο. Βιοπο

οιιι , ιιπροι·ιτι ππνιπππάι , Με ροπο οποιο- άιιίτιιιιι Ρι·οκιιπο πιιττπιπ οπι Ροοππιπε·πι·ΐο

το: Βοοοιπππόπ:- ποποιοτι ΐιιππιτπιιτ πω. τπτ. Βοτπτιοποι). Β. ποιά (οπτιοπιιπιπ π,

£οπΓοιπτιιι· τππιοπ ρπίιιΙππιιπιτπτοπι ποίι:τπιπ ο: οι: τιιιε 8ο οι: ποιοι ποοπτιο (ΈπιππΙιιοΙοπίιε
ιιινιππ ιιιπππτιο , 61112 ιπ Γο Γ οι·ππτοε :Βιοτο- ιιττοι·ιε πιω τιπ&υε οοι·τιοι·. Αιιο Μπι ιτιποιο

το πιιιποιιπιπ οοπίὶιονιτ. 8ο οποσ ππᾶοπιιε. ροτεοπτιοπι οι, πιοιπιπειιιο οπππτππιιιινοτιτ

Οοίοοτο ππτοιππτ ιιττοτπε ποίτι·πε πιο πωπω Ποιιε , ιειοιιο οιιπιπρτἰπιιιππ νιι:ιοο οπιπι

πιο οι ι·ο:ιάοποπε οιιι·οε πιο οποιποιι·ιοιιπτιιι·. Β τοιπροιπ πονιτπτοπι ιπιππτι , ρΙιιτιπιποπο πι

ΕΠ οπιιπ τποπποιιοε (α) οτιιιπιε ποιοι ιιοε άιοε πιπιιο οιπο-Γιιπτ ιποΙοΙΙιΠιπιπ8ε πιμοιο.
[η ιιιιπι Ρι·πειπτιιε , οι , ιπιιιεππτἱοπο ίιππάοπτο, πιο ρΙοππ , ποοιιο ποεΙιεοπτιππι οι οπιπιπο.

οτιιιποτπ οπο: οΓοπιιτ , νινιτοιιο Νοποοιιτ Ριιιιιρριιιοπτιποποτιπιπ ωωιωιιιιοπ.οιιο

ιιτ ππειιο , ιιοοτ οιιπι ιιποιτιι ποΡετο , οκτώ οι: ποοπτο δγΙνπτ-ιππποπτ Γοτιοιπ , ποπ Ρτο..

τ.ιπιοπ τοΙιοιοποπι ποίι:τππι , 8ο Ριιοι·οε πο· πο μπει τπτιοπιιοιιε. Ποιοο οιτπ&οτοε οοΠο

οοτ. δοτιπιτπιιε πάιΙΙππι Ιοπιτοτ Ρτογοοππτοπ θ:πτυπι πιιτο τππι (πω. $οιιοπιπ πιο ιιιοε 8ο

πει ι·οι:ιιτιππ. Αιιιιιοοπε 8ο πιο 3 οι·οοοι· , @οι οτ ιππτιιτοπτ ποοοτιιιιπ οιιπέτιοπιε πάιποπο

τπιπ τοπιο , ποιτοι·ιΓοπο το οοπιιποποπε πω πο. Νοε πιο Ιι:ιοι:οπιιε Γιπποε , 8ο σο ιπίιπιτπ

ιπιποπι , οτι (ο ι·οοιπιπτ πι! ποπ οιιπιπρτιπιιιπι, πο:: οιιοτιιιίο οπιοτειιπτ ε.ττπνιοτπ ποποτιπ ,

οι·οπιιττοπε ιιιε οοττπιπ οι: ποοιε , ο οΒοάιτο ποοιιιιιπ οιτροό.ιτι ιιιπιπε. (ιοπιιιιιπιπε τπιποπ

"ιιτ, ποπ τπο‹ιο ττοπιππι , Γοοι πε 8τπτιπιιι , ιιιΠοιπιιιο οιτιοε ποπ οκροόιοποιοε. 1)πιοοπι

ΠιπτιοπΓοπο ιιτ ππτο Ρτοιτ:&ιοποιπ οκ Μισο ιιιιοΙππι πολιιιπι θπΓρπι;οιπ Ιπποποιο πποι

ποίιέτπιπ ρτοποιίοπτιιτ τ πιιοοπιπ ΐοπτιι·οτ π- άοΙοο.(ιοπΓοιπτο ιΠοτποπ πιο , οοτοτοΓοπο
8οτοτπ οιιίοιριιππτ , ποσά ιρίππι 8ο πει ιιιυπι ιιι·πττοε πο (πιο: ποιττοε. νπιο. Καπ:: :απο

Ιοτιοιιππε. νπΙο , ππιππτιΠιπιο ]οιιππποε , Ε Αριιιιε.

πιω ι·οιοι·ιΒο ποιοι πο ποποτιο ίοοιιτοπι οιιτ. ν

Αποπε ποίτοι· το ΓπΙοτειτ Ριπτιπιπιπ.ο Κοιππτ > Ε Ρ Ι 5 Τ Ο ι Α ο Χ Ε Ι Ι Ι.

ΧΉ° (ω' ΑΡωϋ' . πιο Ηιοτοπγιπιιπι Ετπττοπι.

μ) »πιο ιιιιΒιοπι Απτοπιιιε, :κι οποιο μποοιιτπε οριΠοΐ:ι. '
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. ττοττητντε η) στϊ ηστ:στητο.τσ το

36! η Ι; Ι.. 1. Β. Χ. 562.

Ποιοι: Ποιο τοστοητ Ιἱττστετ νσίττ:σ. Βοο Α τετηση Ιἰττσττσ τρΓεωοΓοΙνσητοτ ,οτνοΙοι·ηοε,

οοἱρρο Ικιτοτη τηΓσσε .το τησ ραοσἰεΔἰητστῇσσ

Με ὸἰσοοε τιΙΙοτἱ Ποτέ , τσστσατοοτττοσ τω

οποιο ηοίττοιη. νοΙοιηση αΙΙειτοτη τἱοτιο όστἱἰ

ρτοτσότοτἰ τιοίττο , ΓοΓσσρἰτοοσ ἔτοτἱίἱὶτησ,

νττοΗΠ ρστΙἐΒστηΙἱ,€1οἱτἰοἰρστοοοιεοσσοητ

τηοτΙο.νττ απο Ιἱοσητστ, τησ οοηοκἱοτη σοηίἰ

τσοοτ ἰη<ἑσηοσ , ρτστἰοτηοοσ ρτοκἰωσ,ιιτ Ρο!

Ησἰτοε σε , τοιοιτοο οίτστσηόοιη. ΡΜΠρρτ ηττ

Πτἱ ησττοτἱοτη ἰτηιηο ησο,οτοι σοτιἰἰ τοιοσο.

δὶτηοοτ Μοτο Ιἱττστ:ιε ίστ·ἱρίὶ , τηἱτοτοοσἰΠἰ

τσότΗτοε οσο τοπ. 8τττοοιη όσοοο οτ ΠΠοε

ΓειττεΕτσοιττι νοττε. 13ο τοτησητο ΑητοηΗ,οοοό,

@στα 2116τοτττεττε. Αηκἰστστἰε ιιοίττετ στο·

ίσε Βσησἀἱέτοε ειρστἰστ τΞοτ. Εεε τισ Ποτ ρτο

|ἱττἰοτ,86 ομοσ τηοΙτεσ :ιάτιοσ Ιἱττστ:ιτ ΐσττοσηό:τ

τσΠ:τιητ , οτηἱττο ἰτηρτετΓσητΞοτοιη ίσττοστσ.

(Ξτσἔοτὶοτη ρειττστη Μοτο στττησ,δηιοΙ 86 δο

Βοίὶἱηηοτη ηοΠ:τοτη , τοῇοε ΙΞττστἰε τσΓροοάσ

8ο ρτοκἱτησ. ΑοοοεΕοίττισητοε το τσ ίττ1οσ- . .

~τσ νοΙιιττ. ΙὶσΓττἰοτιε ΠΠ Ιετἱησ. ΕΠ: σηἰτη η.

τσοστ τη δέ οτηηητἰίἰὶτηιιε τησἱ.Νοίττἰ οτηοτε

το ίτιΙοτ:τητ. Ρτειηοἰί-οοε ἴστἰοἰτ :τά τησ ρτὶο›

τστη ηοίττοοι στΙΙιιΙτιτη οικω οτ τηἰηἰ ι·σίστ

ντιτστ ορτεινστειτη , οσάΠΤσ εΙτστἰ. Εἔο σηἱτη

ρτοίἰοἱΐσσητἰ τηοτοο ὸσὸὶτ , :οπο οοἱά Βιο- Β στίἱ σσΙΙοΙειτη “πιο τσίστν:ιττ σορἱσοτιτη,86 ο·

ττ1τησίτ: Μο:: οτ Κοτηοιη ηττἱ8ἱ, όσοτσνστειητ

3Ποά"ροίτ ττττΙοειτοιε τ1οἰστἱε τητΙοτοιε ηττττστο,

ιιτ ρστ ηοσ-ἰητστνειΙΙοτη τσστ·στιτί ο Ι:ιοοτσ ροθ

ίστ.τ(1οοά 86Έ:τέτιιτη σίτ. ΑστσΠἰτ στο τησ,

τ:τστΙο, ροίτ ττττΙιιοτη ηάνστιτιιε οοίττΙ, Ρσττοε

ιἱσ ΠεναΙαιητἰΒοε οοηἱ ηίρσ&οε νἰτ , το8:ι

νἰτοἱισ τη· ῇοτησητοτη οΙΙοτη τστηἰττστσ Πο

τσηττεττη νσΙΙστη, Γσ σηἰτη ρτοτσότοτοτη ηἰητ

ρτωτττησ. ·Νοητὶοοἰ ΓορστσίΓσ τηἱητ Μοτο

ηοηστττοΙοηι , ττοτσΙΤστ Αητοηἰὶ. Ηοσ ΞΙΙσ

τοτηρσττο τ,ττο.τοΙειτοε , Αητοηἰοτη ἰρίἶοτη ροτ

τειοο.τη ρτο σοηἴοΙοτἰοηστησο 86 νσίττο,τμοτη

τἱο τοηπση ἰτει ρΙεισοἱτ ρητή , τηὶΜ νοΙο86 ρΙει

σαιτ. ντιΙσ τιτηπητὶΠἱτησ Ετειτστ. Κοιτα:: τα.

στι!. ΑρτΠἰε.

 

τττετοτ.Α Χ1.τγ..

το Ηἰστοηγιηοτη τ-τειττστη.

@ο ίτήιωτ "Μουτ :κοιταω , α? ρτιση'αυτ ω

έἰτε ττέότττώ Ζ.Ζρροπωπο , το σοτ.: [Μάϊ

Εὐηῇ/ἰτοτέ , στ: σττϋπτε κτἔυττϋ.τ _. κά· Η. ·

ίτιηιἱΙὶἑιτστη'ΒΒἱησ ρτορἰηοοιιτη οπο τσίτειτοε: Ο “ωρα” .υΜΜ,ως,,

ῇοηἱσητοτηοοσ οτιεισοτη Ιἰττστἰε τισσσρἰτ ο τησ.

ΟΗσητΠ Ποιοι ροίτητοτΙοτη στσοτο σοτη του

τοττστη σἰνἰτητστη , τ1ιιτ ΓττἱρίἱΙΤσ Αητοηἱο

ρΙοτἰοοε Πττστἰε , τηοΙοτη Ποτ οπο τ:οτητηση

όοτοτη ο.:ηοοἰε , οτ τησ τι τοτε. Ισν:ιτστ , Βιτσ

Βιιτοτ.(:τσἀἰὰἰ νἰτο τιοστη :τοτε 86 :ιίρσ&οε

ἰρΐσ τηίηἰ σοτητησηάτιοοτ. $σ‹ἰ , οτ νὶτἱσο , τω·

τα Μ: τη ηοτηἰηἱοοε θάσε. Ηἰε τ:ιτηση οτσβοε

ἰΠσ,οτστστ[ο , ἀἱἴτσΠὶτ , δέ :ιτοἰττοτ ροη τό

ίτττοΙτ τηοΙοτη νἰτο. $ὶη τηἰηοε , τσίτττοσε τω.

Μοωεω Ηἱστοηγτηο ἴτοττἱ , Γειτοτστη.

ΚστΙσιιητστη το νοε Ιειτοοιηη ησ

ίττοτη ίῖησ Ιἱττστἱε τησἱε νσηἱτσ ρ.ιίΠιε ηοη

Γοτη , τηεοτἰτησ απο το” ρτοκἰτησ οτσσρστἱτη,

Ποπ ο:: σοηττηοηἱ άοτηο Βισστσητ ητσητἱο

ηοιη , ἱησΙοίηε του” τιτιοστιτσε τ:ο8ητιττ ηοίττἱ

·ΙἰττστΔε τηίοΙΩιε ρΙσηοίοοσ ηισηάασττ. Μποτ

οοσ Γτιτἰε τσ οσο σηἰτητιιὶνσττΞΙΤσ ΙτοΙτττοιτη

Ιιοτηἱηἰε ἱησρτσ 8Ιοττειττ σιιρἰσητἱε , ττοἱ τσητ

Μ. Εέσ σοτ:ιοο ρτοτίοε , οτ τσσἱρἱ:ιτ ηοιηο Π ΠΜ τοηετο:τητ 86 Ποιο ἔτητἰΒῖτηαιη'Ι`σ Έκτοτε,

ηηἰτηοΙ Γοιιτη. (ἱηΙσοΙΞἴστἰρτοτοε τοτε τσ τηἰποε

ησσσρἱ , 86 νἰἀσοοΙἰτι ητττιἱ ἰησστἱσηὸοιη Με,

Ϊοτὶητηοοσ τΙοτιητοτη ῇονστἰτ Πσοε. @το τη

ΡηἱΙσΙρηο τιετιτοτ νὶὸσο , σοόΞσσηιοοσ Γοοιη,

τρι:ιηάο @ο νοΙτ , τσίὶἰτοοτἰε οτο , οτ τ1ηοά

Ιιτιοστη ΘοΒἱε τστωοτ. -Βσ Ι.σοηετάο οοτά

ίστἰοοτὶε ἱητσΙΗεο , 86 οοΙσο. Πσοε ἱΠοτη άτσ

Ποπ; Ηἱσ σΒ: ἴορστοἱ2 Ηητε. ί:οτ·τιρειτἰσηΔ

όοτη τω σ:: ηηἱτηο οίτ. θαίροτσηι σοηνειε

ΙιττΠ”σττεττοΙοτ , σἱΒσησἀΞέτἱοηστη τησ:ιτη τη.

Με. (ἰτειτἰΠἰτησ σ.τ:τ:σρτ τσ ΓοσσσΠἱΙΤσ Ποιο , 86

Η Με νσΙοτἰ ρτον!όσητηι έκ τη σττω οΓοε ω.

_ Ισ, ὐἰἀστστοτ , ρι·οο:ιηοοτη ροΡτητοάοιη νσΙ

ΓοΙτσητ ηοη ἰτηρτοοηηὸοιη τι ηοοτε ττιω τση..

ίἱΙὶοτη Γοοτη ροτειοε. Εεο , τττιτστ, τσ ητἱοοἱά

σσΙοΙΤσ Ιιο]οίτηοόΞ , φωτο, νστσσιτητΙοτ μη.

τσηε τησ:ιτ ε Ε:: σο τοτστη άσρτσησηάστσ Ετσ

ΒοἰΙΊ:ἰ ΙτοΙΜτττιτστη ηοτηἰηἰε , φωτ! τησ ωττ

ΙἰτηρΙἰσστη τηοη:ιοτιοτη ηοη νἰἀὶτ` , οοειοόο

ΓτἱΙἱσστ τοητίτητοε σΙτ το στρὶτοΙοτη σοητστη,

ττοο τστηροτσ το ιηοηειἄστἱοτη τσάΞτσ ηοη

άσΓρστειοεπιη τη σο 8,·τ:ιόο οοο οπο: ότίσσΠσε

1ττσηοσ ἰιηρΙστσ οπο: ωστε. (1οτιτη τστη ιιτ Ε ττιιη , 86 στα ρτοί:σέτο ειΠσηοητ το τηεσηοτ

ροΠὶε σοτηττιοἀἱοε σκοπο , ἀἰΓρσηίο τσοοτη

ίιτρστ Ροιω06ω σετττηοτἀἱηητἱη. Ροτσε τει

τηση τητα· άστητοοΙοηάοπι ' ΓηΙΙστσ τἰΒ1 ,

ίεΙνο τσ ,οτ Με

απο οτε τησΙτοε 86 οηἰτητιτοηι ρτονσ6ΗΒοε

ροΠἱε. ΜοηπΙὶστἰἰ ησττοτἱη τηἰηἰ σοττσ Γοητ

ηοη τηἱηοε οοο.τη τοσο. , ίσο. Μάτ οσσορητἰο

τητητηει ροητἱτἱσἱε , οτ ὶητστσστἰατ ἀἰΙτιτἱο. Νο

ίττ:ιε Πττστοε ηοηόοοπ ησσσρἰτηοε , ττοἰει σ::

Μοτο. άΗτοΗ , όοησσ οοίοΙνστστη (Πτη

τεττοωτ νττητη ,οτ Η ροΙΤστη Με: ττιτἰοησ τητ

°ρσηΕιε Γοΐστηησε σίΕο8στση·τ :ηοσ οΜοο,ΐρσ

το , σΒΪοΙνοηπ. Ττηηίστἰοἱτοτ :τοκοι ηΙΪἰὸοσ.

(ζτσάο ηοη Ετοίττητητ τησ @σε τητα. ΡτοΧἰτησ

απο οηἱτηἱ ηοίττἱ. δσά ΠΜ. απτο οσο τω.

σοησΙοΠο τοση ,οτ ροΙΓοἰηἀσ σοηάοδτοτσττΙ.

τστἰ Ιοστιτστοτ. Φωτ! οτἰ τισ Ποτ ,ρ »Ότο :στο >

Ποσττειτσ ρτοηἰοστιε , τω.. τηἱηἱ ηοη-ιηοάο

οσο €τειτοτη , οτ ἱΠσ το.Ιΐο σίτ ορἰηπτοε ,να

τοτη οΓτ1οσ ττάσο ἱητττετοτη σα ΐοτοτοτη. Κα.

τἱοησε σωστη οτ ειΠο8στ21 σοτ Μι νστίιίη , τισ

σσΠ-ιιτἰοηι ηοη σίτ , οοτη σιτε τω: ρστ το Ει

στΙσ τΙοσειε τΙσρτσησηάστσ. τω: σηττησκ οίδ

σἰο τησο κ! ΠτηρΗτ:στη ντοΙ:οηι Δε: .νσίΗτοτη

ηοοἱε το Γοτἰἰε ησοσΠ-ατἰἱε τιοαίἱνἰίἴσ ἴετἰε

νοΙο οτ ίἱτ , ἴρστοοιισ , τοντιιττσ Πσο , ἰη Η·

οσοι οΙοοσ οτι ρστΠΠ.στο. Ετ ηστηο Ποιο στ»

Π;τσριιτ , ο: σοηττει Με ἱηΡτἰτοτοτη :ιΙἰοοἰτἱ

Ζ τη

.μι



του τ Δικτυο::εττ.εΑΜΑτουτ.ΕΝετε ,τα

.-.......ίο.-"”~ἶὺέ.τ

_ τοοΙτατ., Βου ττο ίαττε αρου τοι, αυτ. αοτοιοτυΑ

·αρεττο τοοοαε υοίττοοι. . -

Αεεορτ υοροτ ττττεταε α οοίττο Ματεο του

°ροττιαυο , αοττ:ιοε τορετττ τοίτταοτει· οουτοοοι

τουτο ροεττεοοι τΠυτο , το αοο ρτοτττυα ροο

τουτο εοιτιρτοττοοι 8ο ναττα τιαταουτοτ οτιιοτα,

Βετο τττιο(ττοαοτττ Ναοταυοοιιτ οροίευτα πιο

ττο ευττα. Νοίττ αοετο ίταιιατο νοττοι. Ορατ

υαοι οοττιι τταοίεττοετο εκ οο ετορετατυ.Εξαττ

ταεοιιτιι νοτυτοευ οίτ, αττατοτοτουτοοε το ττ

τιο νοε εουίτίτοοττοοε υιτιιοττίττοιτε ττττεττε ,

αοου, εοττι οίίοοι αρου νοε, α τυο τεαοτίττοτο

ου τοοτιίαττι θείου οοίτττ τοτίεταοι , αυ εοτυ

τοτυτττοουυοι,αοαουο εοτοτυουτοε ίτεττ ροί

ίοτ , ίεττοοτιε τΙΙτ οοε ρτττοοττι. νοτοτυ Ηττε

·ταε ατσίαοο τυπο ίε αεεορτίίε εοοαοετττοτ,

ό: , οτ ντυοο , οοαττοεοττα ίου οοττντοοο ία

τίτυτο είτ: , τιο τυτττοτοτοτ τιαέττοτιοε. ἘαεταετΙ

του τοαοτττ υτΙταουττοε , 8ο οτατ:τε οτ τοτο το

τοττταοτ. ΝτεοΙαοε τιοίτοτ ίττουοο οοαοττουι

τίτουο:τεαοοτιιτ , εοτ ττο οοε νεττ:α τυοο οο

τιιτυο ίαετεε. ]οτιαουτε -Ετιτγίοίτοοττ νττατο

αοίοΙντ αταοο οτυοουαντ α, τταυίεττοοουαοι

·αοε υουτ, οτ οττεττε ρουττίτετ αυτο υτίεοίίοτο

ττεοατ ττιοττοττοοε ττττεττε ίεττρταττι. @οτιιοτ

 

ιετ>τε·τοτΑ :ττο

° αυ Ητετοογτοοτιι ίταττοοι.

19ο ετ!τ·τι!ε αυτου 8. ά· α'ο ατσὶἰυτ/τίττώ ιο·τίτιτττ·
ο ο |ταΙπτυατ· τι: 2τε!αττττ. ·

τ -Μτττοίτοε Ητετουγυιο ίτατττ , ίατοτοτοξ

Λ Αεεερτ αταττίττοιαε ρτοττ:ταίαοοτττ

τοταε τοαε , αυτοοε τστεντοε αοαοι νοτττο , ττο

τατοτυ εατττατο ττο νοτοτιτο 8ο ττυρεταοτε ,

τ·είροουετιο. Ιτα εοτοι υτε οεεοροτ ,οτ ίεττ

Β Βετο οεαοααοατυ υετοττ υοτ.το ττααοε οο

εοίίαττο ίεττοοουουι. Ρταεετ αοτυοοι αοου

ατ:οαε 3ττντο-τοοουα: τ). Β. εατεοτ.οοι ντυοτττ

:αταοε τορτοτιατυτοοι ροτττεττοε υπ: , τυαοε

ε:τοαοατοτ Ιττοοοε , αοτρρο αυτ ττττοε ττοτυτ

οτε οτιιοτα τυοττοε οοτττ,αοατο τουτο. Βου οτ

ατττε τυοτε ττττεττε ίταυτίτεαντ τττ:ιτ , αΙταντα τοεουοουοτο υοετεντ, ίοτταίίε τ:τοντοττ

αοαοι τοττοτε. Εατυ ίοττο ε:τ Βοτιουτδτοτιο

του υτυτετίτ:τ , αοατο τατυοο ίοετοττίττοιε αε

ετευτοεεοίίο οτττ , οο τΙΙουατ οοτιτε. Έτους

οοτττι ίαετΙο τΙΙοτο :το ίετυ ίεοτττο , απ: οττατο

ίοτταίττε ετοαοτ αοου ίετττατε. νοτοττι ίο είτε

αοαιτι οείοτο αοαττι τυ ίτοτ ετατοτο ίοτοτοοι ο αταοο τουοοττατοτυ τοΙτατοοτε οοίτττο Βοοε

τττ , αοαυτταοε τττατιι ατίτττυαοττ. Ποτ:ετοτ αυτ

υετο τουτετο οιεο ίαττε , ίου ίαεττ οεεορατα

τυοοε ετοε α: τοττΙο υτίτευτα υοαοτττε ,οτ τιτοε

·αυυουττοτυ. (1οοτιιουοττοοτ ττΙο αεεοροτττ ,

τιιττιτ εοττε ίαττεία&υτο , αοου το τΙΙο οροτο

τοτυροε οτττττοτ εουτττντίίε ντυοοτ. Ηαταοτ

τοοτττιτοίε τοε οεεοίίατταε , οεαοε τοίοΙίο υτ

εοίταε , του ευττο αυδτ:οτ τττο ντι· ρτοίεθ:ο τιο-`

οοε :το υτττυοοε , οτ υε ]οτιατιοτε ίετιοΙα ρτο

: τίεέτοιιι υοταττατε οοο ροίττε.

τ Νοαοττα υοίττα ετουο αοατορτττοοτο ειτ

ρευτεοτοτ. Οτιίτίτττ οε αοου εορτοΒατοοε τατο

εοτοτττετ εουίεαοτ ροίττοιοε , αοαττιντε ττο

τιοίττίττττια ο: τιοεείίαττα, ττυροττττα τιοττιτουοι,

αυτ ίρτττταΙτε τοίτττοττ ρτοτίυε ταοαττ αοα υτ

ευυτοτ α υοτ:τε αυτ οοο τοτοτΙταουτ, αυτ ίτ αυ

-ίεαοουτοτ , ρτοε εοττιοιουτε ίοτε αοατυ οσοσ

υοίττο εουίοΙουτ. Βρετο τατιιου , οτ υτ:ττ ,

ραοετε υτοοοε ατιίοΙντ ατο τιοε τιοτυτοοτυ αο

τιοτο, α. οοίτττε τυίτττοττε αε τυοτττιοε ρουττοε

τοτυοτο. (1οου οτιτ ίαότοοι ετττ εαίττουιο

οουτοουαττι , ίτ ταοιοο τοτο Ιτεουττ , οτ αυττ

αυτίτττυο υοίτυοττο πιοο ίαττείαετατο 8ο νοττε

νεττ:ττε. Ι.ττ:τοε οτυοοε,ίτ αυτ οτε τοροττοοτοτ,

ο:τρΙοτατιο υτττΒοοττοε το ρττοετραττοοε εεεΙο

οτε , ίτ αυτό. ίοτταίττε υοντ τεροττττ εοοττοεατ,

αοου ίοττο τοοεοτυ ροίτττο. Ρατττ τοουαίτοτττ

ίεττττο οτ οιουοε. (:τουο τττοτυ οοο τατοτε.,

αοαοτο αίτοέτο ττο τττο 86 αυ το ο: ου δτΙνο

τουτο ίεττρίοτττο , το: ροτ τά αυ ουτο αοοαοε

ίεττοετο τοτοττοε ροταοαττι·οοεοίίαττοτυ. Αί

-ίοότυιο τΠοτο οεαοε ο:τοτ οεαοε ο:τοατυ. να

το , ίτατοτ εαττίττττιε 8ο ττιττιτ Ιοεο τρία εαττοτ.

Βοοιεττ τι. εατ- Αρττττε.

ταΙοτοτ ίαΙία τατοεο ίοοτ αυτ: νο! εοεττατ ,

νετ εττατο Ιοαυττοτ. Βου οοιτττο ίτοτταοι ττο

ττιττιτε αττοεαοττατο , αυτ ντο οτ τίτ:α ίυα τουα

τιαττο αυιιιτττετοτοτ οταττοοττ , εοτυ οίίετ το

οοοι υοίοτοουα ίετιτοοττα τοαουτε , οοττε εε

τοτττοοε δ: ταετγτυτε ρΙοττοιτε. Πο οιοττο Ντ

εοτατ ίοοτε ορττττιτ ίοτο εοτττοτ τουτου Βοοε

τΙττυε αοττυατ τοτίοτοατοτ. ΡΙαεοτ ττοτο αοου

Ττιαυποε ίτατετ οιτίίαοι εοΙοτττατττ τ υτίρίττ:οτ

ταττιοο ίοτεοιτιοε τΠοτο εοτετοουταε οτοτίτίίε τ

ίου τιαοοουα ταττο τιοτοτοτε ντυοτοτ , οεαοε

τατιττ τοίτττυατιυα ίουτ το τττο αυτο εαοτττ ,

Β αοαοττ το αττο αταντοττε τοατοττοττίαοο το

αουττ νττο. (ταίρατοτυ οναίῖίτ`ε ροττεοτοτο ,

ίαοττατταυο τείτττοτοοι , νυτοεττ του οουυδτα

ετεατττεο, νοτιοτυοοτοτ Ια·:τοτ. Νοεοττοττι αο

Βαττε νττττατεττ τοατοττ τυατοτττατο τταδταο

υοοι ευ: αυτου ροτοττε τ οεαοε εοτυι ατ:ίοΙντ

ροτείτ ροτ τυο α ρα:οττουττα τυτοτιέτα ειτε ροτ

ίοροττοτοτυ , υο τΙτα αυτυεοι ίτυο εατυτοαττε

εοοίοοίο ροτείτ αοότοτττατο ττιοα το αΙτατο

εοτοττιοταττ. ντυοο αοτυ ία6τ:ο ίττ οροε , 8ο

τοίεττοατο οτοτυτττε το: ίττ:τ. εττανττοτ αε οπο*

Ιοίττίτττυο τοτο αοου ττττεττο τοοατ $τοιοοτ :το

τττττεαττα τουυττω οοο Ποτ. $εευουο ουττο

Ε του ίεττρίτ 8ο οοοε τττυειτι ίετττ:ατο,οτ τοίτα.

τΙΙτ τοΙΙατοτ τουττυοταττοοτε οεεαίτο. ΒατττιοΙτ

Τοευατυτ οοΒοττοττι ουτε τοττιτ οτττ. Βε Ροτ

τοτρτιο αοτυ ίετττ:αε τοτοττταο , υοτοοαοο ττ

Ιοοι ίείο τιατιοτίίο τατ:ο ίτοττυο, οτ οιττοτττε

αοετοτοτ. (Ϊουτεεε ταουοοι τουυττοε νοοτε

ατατυΙοτ. Μττοτ εαυιεταττοτο οοίττοοι , εοτο

ρτοτττυα ίεττοατ αυ τυο, οττιττ υο ατ:τοτττ:οε

ίετττ:οτε , αυτιά οαε οτει·τιττα ίτοο οοτατε νο

υοουατε αοττεαοττ ντ:ταοε τουοετ ροίίοτυ ο:

τυ ετουατιι. Νοίττ τιοτυττιτε τοαουτυιο ,οτ

εοτυαυο το τετοιου Ιιαοοατ τω, οοο αοου ετττ
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οι τ· οι>ιετοι:ιτιτοΜπ.ιι. ιι. ι . μπι

Ρεττιπτο τιιοετοτπ τιιοιιοε ρτοεοτειιο εεοτο. Α _

ΝιιιΠ τιιιτοτ τιι·ιοτοτο ίειιοτι Βοιωτοι το·

1Πίο 8τενιτοτ οποο εο πιο εειεοιοτιι πιιίοι·ιε

ριοιιοττιοοοοεοτιε δέ ιι:πιτιτιετ. Νεοπο οιιιιιι

επιιιιειτ ΠΙοπι ποπ ρτοι·ιειιοοπι ποιο ,δ6 ετο

το νοτοτπτ οίίοπίειο τιιοετ Ρετνιτετιε. Μπιτ

οι εροττοοο ιιοΒοτιο ίετιιιοτο νοιοι τ 8: οπι

οεπι επιπ .ΠοπιΠεετοτ ποιο Γε ιεεΙεπ οι ε!»

@τι ποίιτο ροττοιιιίίο , οοεττινιε νετ ιε οτε

ιιιιιπε οι ίετιβοποο πίπε Ππι , ετοοο ιτε ιο

ίοίριειοποιο νεπιτο Πι:ε ποιο ιιιτιοτοιιίο 86

οιίοΙιεπιιίο, Ποπε, οτ ίιιοτο , οτ ετοοο, ιιοο

εετεποτι είτιιειοτ ποΠ;τε , ίοο τπιίοι·οιιιτοτ ,

οτ τιιετπτο οπιπιε 86 ιιοπο Πιιο εοτιειποοτο

ιιοΠιτιιοε. Βοοιτοιιι ττιοοπι ιιοπ`ιιοτοΠιε οοι·

το πιεοιε ερροτοτο το οοεπι οοο : ει·πειοτ

οπιτπ ιπ οιοε τπε8ιε, ποοπο οιοπι οπε τοοοετο

εο νοε ίπίτιιτετο οοΠΠο. Ατιτο Ρείειιε τοοιτο

τιιιτιιτοο , οτ εοριειοετο , ροτοτο ι ίοο οπο

Ρείειιε εοπτιποο τονοι·τι ίροτο. ΠτετοΙοι· εΙε

τιιΠπιιιιο νιτοττι Ηοττποιεπιιι ίτοοοοπτετο

τιιοιιεΗ:οτιππι , εε τοεπιιι εοιππιοτετι , 86 οο

ίετιρτπτιε εεοτο τ οοπι οι: πιο νιεΠΠιο πιο

τεοιε.:ιδειοτε Ποιο ίτεττοε οτοιιοε ιιοΡττοε

οοιεΠΠπιοίοοο .ΠΙιοε , οποε επιπιο ίοπιροι·

ίοΙετοτιεε νει ιιτονοε Πττοτεε , οοιε τονοτε=

οιοιτοττι ίετΠιοτο ποπ οετπτ. Επτο εε τοΠ

οποε εοπιιιιοποο οπο: εε οιιιοοιιτιιτ τοπ..

Ρονοιιιε Πιοε οτ νιίεοτε τιιοε. νεΙο , ίτει:οτ

επιεπτιοιτοε , δ£ πιο τοιε ιιτοεΠιπε εοιονε.ῖ

Κοιτα, ποπ. ΑρτιΠε.

μ. ο 

`

· .ι

ετιετοτ.ι :τινι

εο Ηιοτοπγτοπτιι ίτεττοτιι.
·12.ι ι

_ τ ή τ ·7ετώπωτ ΠΠ εσωπο:Μετ.

·οοιοοπι Ρτο εεΠτιε οπιιιιι

 

ε ι>ιε·τ ο τ. Α. :αντιο

το Ηιοτοπγιοπτο ίτεττοτπ.·

Θ: ο ποιοι: !ιώστέότι.ι· :σπιρτα , ό· Ροέ8·έσπι
/ῖιπιτπὶΡοπτΜτὶ: /οεπεται·έψο Μάτια κ

εσωπιτωοτττωι.

Μι·ιτοΠοε Ηιοτοπιττπο ίτεττι επιεπτιίἔ

Ππιο , ίεΙοτοττι.

8ετιρΠ εο το τιτοιιιτιιο, ιιοοπο ττιοοο οποο·

ίετιιιετιι ίετιε οεεοττιτ , τιιΠ οποο ει: ιιτονιο- ο

τιιοπε !ιττοτιε τπιε ιιιΠποεε ττιοεε εεεο$ιιιίο , ι

οπιισπε εΠ”οτιε ριοτοε ιετιι οιοε εεριτιε ειστε·

το απο νοιτετππι. το Ιονιοε ίοττοιο , ίἱεοτιε

ίποτπιπ πιοτιιπιο τοπιο τοεοοποίεοτοπι ; Ρο ·

τοε οπιτο οιοε οο το ιτιεοπιπιοοο τειιοτιττο

ποπ τποπιιιιι. Ηε&οποε ιιοττοτ εε ιτιοποο ,
τοι ίτετοι·, ιειιοτοε ιτιιτοοοιεοε τοπιιιοτοε ,τι

ιιοοπο ΡΙοτε οοετιι οιΠεοιι€οοι νοιιεθ$ι:ετο

ιτροοιτ ίοτιιτιοτι

86 ιο οιπε Ιει:οτετο πιιιιτιε , οοι ποε το τοποσ

πιο νοεενιτ οι εοτπιτεοιΙο Ιοιιιοπ ίποτιι, οι:

Πτοοε εοοροτετοτοε ετετιετ Ι)οι. Μοοοε τε

τποιι Ρετ οτιιπιε ίοτνεποοε οι , οτ ίεΠιεοτ

86 εοτοο ειτεοτιιίοτο. ΕπιιιιτοΠπο οειιο εοτι- Ο Μοοτιι οπο Μοοτιι» ίπιπετποε , οπεπτοπι

ίεττο εοιπτιιοοο ι:οοίίοττιπε απο εεριτο ιιοἔ·

Πιο. Πριτιτοε ρτοτιιτπε ,οπο ιπΠττιιε. Πο

πιιτιοε το οπτειτ , οπιειΠιιιιο ίτετοτ , οτ ιο

οτιιτιιιιοε 86 ροτ οπιπιε ΠΠ ΡΙεεοεε,επι το :το

ιτιίετιτιε οοοιεεΠι,Βοτπιπο εε 8εΙνετοτι πιο;

Ροοειπε νιτ τιιετιο οιιτιιιιοε 86 Ποιοι ετιιεπ

τιΠιπιπε , ίοετοτετιοε ΡοπτιΠειε ίοτιιτιιι , επτο

νοτιιτοτ ει! νοε , τοοιινιτ οτ εΙιοοιο ίετιιιοτοπι
το το, ιρίπτοοπο τιιιι εοπιπιοτιοετοττι ι 86 οοοέ ο

τιιεπι επιεπτΠΠιτιοε το ποίιτι , ποίοπο εκει

το ιιοιοεπιΠιιιιο , ετοοο ιτε οτ τιιιιΠ οι Το·

8τετια 86 ιιοιπετιιτετιε οοΠοοι·ετι ροττιιιίοτιτι-"

_ ΜιιτοΠοε Ηιοτοπντπο ίτεττι , ίεΙπτετιι. Β (ιοτιιιιιοποο ιΠοιο τιιιι , οτ οοειιτε Ιιεοτ-Βοσ

.Ντιπ οοιιοι ροτ Π, οτ ]εεοι:οε ιιοίὶοτ› ιιιοπιτετο ΠΙοιιι ίπίειριεε. (Σιετοετο οι: το ρω

νεεοοε_ττιοετοτο .ο νοε Πττοι·ει·οτιι τοοιτοτ.

Τοτιοι-επιιι εΠοοεοτο οιοτιοε οιιεπι Ροτενο-·

πιο ι τιοεοΠιετιο τειοοιι οτ τιοοοτιε τιιοπεΠο-:

το εοιπ οοπιιτιο Ψ. πιοΠοε ειιιοοι·επτπτ.

Νοοε επτοτιι οιτροοιτοε πιο ετ! νοε εοιιει

Ποτε πιοπεΠ:ετιο νιτι ιιοπινοΙοιιτιε, Ποιοι ιιο-.

Πιο 0ρετε.86.ιποοΠι·ιε. Μοοτιι οτιτ Πιοττι ίοτ

"πιο ρτοροΠτο Ποια νοΙοπτετιε. Ποιο

ΙΜΠοει .πιο ρεττι πιοπεΠ:οτιι , ]εεοι:οπιοπο

ιο.ίοτιι , εποπο _ΠΠοε ιιιτοτοπτιι επτετο ποπ

πετειιοεε. ιπνοιιιε οιΙ.86 τιιοπιτοτο οΡπε Πε· Ε

Προ. Ν980τιε απο ποτε οιιι€οπτοτ οιτοοοι.

τοι· , ετοοε ιτε οτ πτΠοπι ίοτο ιο τιοτπο Πει

ίεοιοιετποι ειπε ττιοΙτιιιιι Γι: οοι. Βετο: οι.

οοΠε ΦΠ , δέ οοι Ποιο τειιιοτι ο&τιπε ίειο

@τι τ60τ:τεοοοε Πιτ.. δετιΡΠ ιιπροττιτοο οο Π

ιοίτεττι 8ΠνοΠτο οπιο ποιο ίεειοιιοπττι νι

οοτετοτ. Νεο οιιιιιι οι ιτε τιοεοτιιε οιιτοτιο

τιιιοε ιπιριιεεποπε, πτ ποπ ίοι ίιτρο ποστ

@τα 86 ρτοιιοΠτι 86 ιιιιιιτοτι. Κοτιιιτ πιο
ιοπε ΑτιτΠιε. ι

τι

Π:πΙειιιτ, οπο ΠΠ οτ ττιιιπεε στο. νοιτ ειιτο

οπιπιε Ποτοε ίοοε ίοι·νετι ιο τποτιεΠοτιο. πιο

οπτιο τοσο ΠΙοε τοοτι οιΙιοοτιτοτ , ετοοο ΠΠ

ιτε ίροιιοοιιιε ιιιιοτειιτοτ. Ωοετοι·τιιοιιοιιι

Ρτε:τοτοε ίοιοπι εε νοτοιιιΠιττιπτο , ιτι οπο

τοπιο. οριοτειιιτπετε Ρτοιοεπετ οτιιιε ίετιρτε

ίοιιτ ποπ ιιιειοίεπιιε ίοο εοτπτοοιιΠιοε Πτ-·

τοτιε,ιτιοοιτοε, ίοπ ΜιειιεοΙι ΠΠο ιιοιιτο ιπ

οπιτοποοτπ οιΙιεοτιτοτ τιιετιοειιιε , οιοπο το·

Πιτοεε ι πεπι ίοπε οι. Ετετ ιο εοΠοΙε οοιττε,

86 ετοοο ίεεΠο τοιιοτιοτπτ. Ρίειτοτιπτπ ιτοτο

ιΙΙπο'οτε:εππι τιονοττι ιπ Ρερντο, ΠΠ οεισιε ο

οποοοπτ τοιττοτοε εο πιο επτοε ίετιρίοτετιι.

Πιε ίοιιτ ίοτπιο οπο επΡιτ. Ρεε ιΠοιτι ιιεοοεε

εοπιτποποετοπι. Σειιιτε ίτεττοε οπιποε. Εοο

ιιιπε τιοΠ: Ρείειιε ρτοΠειίεετ > ΠΠοοε ιονοτιτ.Νοεοτιε οτιιιιιιιοΠι·ε ίοιιτ οιιιιοοιτε. νεΙο,

τοι ίτετοτ ετπεπτΠιιπιο. Κοιτα ιο ΑρτιΙιε.

ΙΒΝ :
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Α. οποιο.ΞΙ'τπ Γοοππι. Νπω Γοτιοστο πιο ἱΠπω πο 

ΕιΡ Ι8 Τ ΟΙ. Α 6ΧΙ.ΧΗΙΙ.

πο Ηιστοπνωπω Γττιττοττι.

1.ιιέ::-οποπΓοέ:εβετ:τ πω.: 67:821|έ:26 τομ

τω·._Β: :σωρτισοτ, ό: έ: τη>τω::ιο: τ!:το

::||::?.: τστοποέ “ΠΕΠΜΑ

ΜοτοΠπε Ηιστρτιγωο Γτπττἰ ,Γπ!πτσω.

Νοπ ροΓΓπω ποπ πω. πια:τοτο 86

οιιἱοοωποστοο-, οιιοο οοε εΠσε Γπο_τοε Ππο

νοοιε :ιοπιτι. διιοοπττιτ πισωοτιπτ ιπτοι· πιο

ιοΡτιπεπισπε ρισπο ροτροτππε οοπΓοΙπτἱο ΠΙπ

οιιπ πΓΠοι ΓοΠτπε οτππι , οππι οποιο νοοἰΓ

σπιτι. Ετ οππι πισω @το ΡτοτἰΙῖτ,-_ἰτι-τσοἰοπσ

ιιπιοτπ τποττιε ἱπνοτιἰο , π Ιποοτγωιε τστπρο

απο ποπροΓΓπω. ΝπΠπ πιο τσοπισε, ΓοΙπ

τιιιτπ ιιιιΠππι , πποιοπσ τποιοΙΠιιτ τττιιππι:·,

ποοπσ πΠπε οπτιιπι πιο οΠ. Ροοοπτἱε ἱτποπσ

πιοἰεἰωρπτο, οποο πει Πω οσΓοττιιε, πτοπο

οπιπι τοΓτιοστιοΓριτιτπΙϊ οσΠἰτπτπε. Ι)ισοτο

Γππο οπω ]στοπιιπ ρΙσπο !ποΙιι·νωιε ·ροΓΠιω

οο τπο : _,2ι:Ε ·υά:ύπωω· ·υ:!ιτρ6ποβ ἰπτστἰ:

τω:: :τι στο: , ό· οι:: πιιττἱώτιπωτ τ» :τ:::έ.τ

:ωρί:::::2βκτ/!:ττ:τα. νστΓοτ οιιἰπι ρωτο

διο ιο Γτστοοτο ιπΠπιπτππι οπτπτιιπι 86 οσοι

τπτιοππω , 86 ροΠ ΓσΠοσε τω. νστοτοΓοπσ

οσΠοιπε Γοτιρτπτπτπω, ποἰτο Γπροτοπ Πιιιἰππ.

86 ΓπΙπτπτσ οπτεΠπσε τοπιο οοεοτ νοΙ ιπνιτπε,

86 οτσοτο πο Γοτσε οιτοποπτο ροπτττἱοἱε. Νοπ

οπιοσπι οσσίτ Γπωπιπ οοπἰνοΙσπτἱπ οπιπιπω

ἱπ ωσ. $σο οπἱο πιο πο ρτοροίιτπτπ ωοππιτ

οοι πιω ρτιοσπι ΠΠπΓωοοι πποπε , πσοπο π:

Με ποοποπτ›πιιτ πρρΙιοσω ππἱωπω , ἱποποἰ

πωοπππι ροτστο. Μπι σπἰπι οποστ ἱπ Γο Γο

Ποιιπι , τιιοΠ πὶΠ ΓπΙΓπω πτοπο Γποπτππι.

ΩπεΓο > πιἱ Γτπτστ , ιποοΙσπε νἱοσπι πιοπω ,

- πτοπο πΙπε οπιοπε πονοΙπτο πο οἰΓοο νπΙσπιτι,

τα ποπ ρπτιτιιτ οτονἰτπε. Νσοοτἰπ ποίι:τπ ροτ

οοοπρπτἰοπσω ροπτἰΠοἱε ποππΠιἰΙ οιίΠοιιΙτπ

τιε Ιιποποτππτ , Γρσε τπτποπ σο οτσνἱ σιτρο

οιοποπ. Ωοτπωσποπ πιο ρπττἰ ωοππΠ:οτΠ 86

Γτπττιοπε οπιπιοπε , ΠΠοε ποΓττοε οπΙοΠΠ

πιοε Ιιοττπτο , πι: ροτΠΠππτ πι οινιπο Γπωπ

πω. Οπιιοοππτ 86 οππτσπτ ιο νΠε Ποπιιπἰ

ΓοΙσωπσ πο οπΙοο πΙΙσΙπἰπ , πισἰοπο Πτι: ωο

πιοτσε ,οπτ οππτἱοπω Βοπιἰπι οππτπτσ οο

ποτ ἰπ τοττπ πΠσππ. νπΙσ. Ε:: τω): τι. ἰοπε
ΑρτἱΙἰε. ο

.Μ
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Ηιστοτινπιο Γτπττἱ.

19: Οπου ωΖωπἰπ: Ι.φρσ:πωπέ, έ: Απέ:|ο
ο ο: Μινι:: ΡΜ:έωσ , έ: Β::::π'έι!ϊ'σ , έ:

/ἱωττκοροπτέ το ο

ΜοτοΠπε Ηἰστοπνωο οπο, ΓπΙπτσπιτ

Ηπο οοτπ Πττοτπε εποε Ιοετπε ποοορἰ , οι:

οπιοιιε ρΙπτιπιπω οοπΓοΙπτἱοωε πποοτιοπε

τποἱε ποοοίΠτ. Βοποοιθτπε ποίι:στ πσοοππι πο.

πιο τοοΠτ , πτοπο τοσο Πττστα οππε ΠΠ οσοσ

τπε πιἱοἱ οπότοππε τοοοιτα ποπ Γππτ. 5οτἰρΠτ

τπωσπ ιπἰοἱ τιοπιο οἱΙἱξοοπτἰίΠωπε , 86 οι: Ατ

τοτἰο , 86 οι: ΡΙοτσιιτἱπ , Γἱοτἱοπσ Γπτιε ροτσΓε,

πε οιιπε ΠΠ οοοοτπε πιω ωιΓστιτ , ποοιιο τπ

ωσπ σπε ἱρΓσ τοοορστἱπι. Σπα ππτποπσ ροΓ

ττσωπε οι: ΡΙοτοπτιπ ντιτ. ΑρτἰΠε , :πιο νστο

Χτι τ. Γππτ Γοτἰρτετ. (ΖποτποοοΠοστ Γσ οποοπτ

τσε , Πττοτπε τιιπε Ποσπε Γοωρστ πε:οιριο,πσ

οπσΠ -οπἱοἱποοποἱππἱτπτἱε οοσποστο , οιιοο

Γπερσ οο σπε οπιιΓπε Ποπ ποπ ππιοἱιοο , οιιπε

ιρΓο ωστποτπε , ρπτοε πιο ιΙΙπε ποπ οτπτσ Ισ

οοτο,ποπ οτπτσ ΓπΓοἱρστο. 5οΙπ πιἱοἰ τπτἰο τω:

Γοτἱοσποἱ πο το, πτ οπνστοε οπω πο πΠεοε Γαι

ττιΠιι π Ποπιἱπο ]ιεεπ επιττετο ροτροτιιἰεΙ) οιε,ιο οποο ποοοΓΠιτιο ὶπτστοπτπ τἱοι Γποισπ

ρτσοιοπε ἰωρσττοε. . τ

Νοπ ππιοιοο Β. ιιοΠι·πω οοτπωππἰοπΓΓσ

τοοππι οοπΠΠπ ποίι:τπ. Ι)ο οοπιιπο· Π. πιο

τιιστπω πΠπο. 8οο πΠιιο Γειτιπε ροΠσπ νιΓπω

Γιιιτ. Ι.ἰττοτπε π ρτιοτσ ΓππΕΠ Βοπσοιοττποοο

Ρ1-, οπἰοπε τππιτπω,οιιοπΓπτ 86 οοΙοτ οοτπρπ

τπω ιΙΙππι τπιπιτπσ πΓο οΙοσίτιιπι τισοπο πρ

ρτοοπτππι , Γοο τποσπι πο νοΙπτι τππτστἱπω π

πο Γοτπιπ ττππΓπιιΠιιπι πο τπο τ, οππι τππτπω.

σιτπτπιππποι οτπτἰπ ιΙΙιιωπο ποοπτοω ποΓ

ττππι ττππΓωιΓστιτ. ΝΠιιΙ οτε πιονοοτ , Γοο

τπτιο ρΙππο νπΙιεΠοτ οοΠιτἱτ , πο Με ροτωιτ

οπω οι , ΙιιιιπΓωοοἱ οττοτοε οονἱτοε.

Πο οτπτοο νοΙπωιπο πο Μ. Ι.ἰρροωπππω

ετππΓτωττοποο Πιποο οοπίἱΠππι τιιπω. Πο

πονσπτιι πο νοε πωἰοἰίΠτιιἱ πτοπο ορτιτπι νι

τι ΑποσΠ οο Μοπτο ΡοΠοἱπιιο οτπτπΙοτ τοπι

οσο , οππποοοπτοοω ἱτπ ποοσρτπε σο πνοοἰε

πτοπο π ωοππΠοτΠ ρτπ:Γοττιιπ ρπττο,πτ ωπιο

το οπω ποο&π οοττο ποπ ροτπστἰτ. Αοστσπι

οι·πτιπε ρπττἱ , Π Ποστοτ , ροτ οοτπτπτπ ρσππ

τἱπτιι. 5σο οοο νιοσ πιοἰ νσΠω ποπε.]πω,οτο

οο Πττοτπε τπσπε ποοορστἰε , οππε τοιτιπισ

]ποοοο τιοίττο πο το ρστΓστοποπε σοι. Ε::

τστοω πσοοτἰππι οπἰοπε πιίΠτπστπω. ΠππΕ. σἰε οοπΠΠἰ πορετι πιπτπτἰοποπι ιο Γποι:ο Ι).

Γστπιο Γστιτοπτἱπ οιππιππι :τι , τοΓοτνπποπ Π

τπ πο πονοπτππι ωσπω. Τππο σπἰω νοΙ ρστ

πισιρΓπω τοπι σιιοοππτ 3 νο! ρστ πΠοε οποε

Ιοοιιοοε ωποιε ῇποἰοποο. ΟΓΠοιπΙσε οτοπτὶ

Γππτ πιο Ξωροποποπε οΙστο οοΠοδιπε , ιπτστ

οποε ιρΓο οποοπσ ιιοπΠππιπε Γπω,οιπΓοο τοι

οπέτοππε ρτοτΓπε ιοππτπε.νοτιιω πο σπω τσιπ

οποιο ρπτπτιι Πε ποοοπιπιοοπτιιε ππιπιπε ωσπε

ἱρΓσ ωσΠπε ποιο. (8οτιποοτ ρτο νιτιοιιε σιτ

οπτστο οπιιε τωροΠτπω , ΙΙΙποοπσ·, Π Ποοοἱτ,

ιο ποοπτσω ποΠτιιπι ττππεΓσττο. (ξοωπιππι

Βσποοιοτι ππιπιπονσττοε. νιΓιιω σπἱω πιΠιί

οΠ πΠο ἱτἰποτσ ρστοσποιιπι 86 τππτιιτιπε 86

οπιιτιπε. Ειτροοιτπε ποτιπο οἰε πσιοοπε ποπ

Γπω. Οτπτσ Βοτπιππω , πι: ΙιΕπο οοΙστιπε Π

οστστ. ΡοπτἱΓσιτ οιοι ποπ ροτσΠ οι.ιπω πιο

οι·πτσ ΓπΓοιριπτ , οποτἱοπε ιΠιιπι οπτιιτ πΙΙο

οπἰ , οποο ρτοιεἰωο Γοοπποο ιπττπ ρπποΗΠ

ωοε οισε οοπτιοιτ. Οπιπιπ οιΠοοπι πιΠιἰ οι:

ιΙΙο ροΙΠοσοτ ΓποἰΙσ,Γσο οοοπρπτιοπιοιιε ΠΠπε

οτ , πτ ποπ τπω οἰτο οιιππι οπριωπε οιεττιοπ

τἰ οπσπιιι. οπτιππι τππιστι πε ππτοοππω πο

νοΙστ
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νοτστ: τιισσίτε σττοεοτστ . ο Βοσιτσσε τσνετττ. Α τ.τττετσε σοε τε Βεσσοττοιτε σοοετ τεοοτοττ

Ητε οτεοσε ίσσττε οοσττίστι στο οεσεοττ.ττο- τττττττ , 86 οσο οσσσ τείσττε οτιιτίστσε τσ τοτε

τισιτι οσσοσιττ οοοστο οτοσσοττ τετ 5 τσστοσσ ττε οΙσστιιε στιεσστσε σο νστοο. ντοσο οσσσ

σοιτνστσττ ίετισε,οτντστίοτιστστστίσττ οοτσττε. ιτε τσ σοττότττοστοσε νστίοτ . οσσστσισοσε σο

Νοε τττοεστ , οσοσο ττσσττ , σοστίε σστσντ- οτε τττττστσσστ οετττ σστσ οοστεοτστε ττοστ.

πιοο) @στο Ρι·χιστοι·ηΠι θα ςουίτιεςυάο σα, ο Βθτ15 ΠΙΌΠ$ , θτ.Ι]115 38τττΙτ' ΠΙΝΩ! ,οσσ οτοστττττσ τστστσισ οσοστσισε. δσίοττσντ οτ8Π©Ευϊ ωοοθ1°σ , Με ττγσιτισε στ: τσιπ

επτα ς1τιτς;τατι στπτου;ττη , ηες1τισ στης1τιστη οσοστσε στσετσ σ ίτσοιτι ιτισσττε σσοσσ ενω..

ίσίοττστε οσοοσσι,σ οσσ τσοτοσσε οτσττσ οσο οτι. τοίο εττιτσ ίσοετ οσιοσε οτσοτεστσ σε τιτι

ίσίίοτ σιιστσίσε τοστ. Οτστε , οσσ:ίο , στ τσετ

τστίετεστστ Πσσε , σσοσσ τσ ίτσετσ σοττστστ

σιε. 5σο οιισσοο σετντσεε πιεσε ετσντ οσετε - .

Ρι·επιτ Ρωσιτοι; , (σστσ @ως σς”ι_ιτοττττω 3 τις: οτσιτι οισττσε οσσσι οστσνετιστ τστστοσττ.

ττιστίσε οστιττσε ετσστεσσοτσοσ τσνσστσσι το- Β οσε σοοτ:ε ισισ ίστσιε σοστοοοτστ ίσστ ,ο 86

σστσ. (τοσιισσσοσ σιε οστττ ιτιοσσοστττ δξ στεοο στττσε ειτοσοτσσττττ. ΝττιτΙ σεττε οτο

ίτστττοσε οτιιστοσε σε ί·ττττε σοοττε. Ποτστσο @στα 0ισττττττισ5 . ίσο οοττοσστ οτιιττισσ τ

σοοσττ σοσ ίσττοο , οστστενστσ τττττττισε οστ. στα “πατε ΦΟΦωτττσΠοσ ΠΟΠ ίσστ. ΕΑ πισ

τστττττ ττοτσ. $στστσοτε τττσιττ οίττστο στσο , στ- Με σωστο ση>ττσσοτιτιστ. Μτοτ σεττο σ`οεο

οσε στ ίσσιτττσισ ίσσιττ στ: σιε ίστστστ 86 τσο

σεστ : στοσσ ..τι οσσσ ντνεσοσστ ττοττετστ ,

οτσοἱε. νσΙσ , πιτ ίι·στετ σιτισσττοτσιε. Εκ Πτ

οσ ιιιιτ. στο. Μστσε.

σετ , οστοσε ττισεσσ ττσιτοστΗτισε. ΏοΙσο,ιστ

ίτστστ , οτοίσ8ττοσσιτι σο νοε δέ τσοττσσι σο

οτεστ οστετσ , οσσ νοε ντοσσισ ίσιστττσσιοιιε

σοοτσσι τ σστσε οσίτοσττο 86 τοο τσοσίσττσιτει

Ρστττ ισοσσοετττ ίσττοο,86 στσοο τσσι σσσσοτι:

ττττετσε πιεσε. Εσοτιτοτο σο ττσιτι ττΙτο Πιτσ

τσε οσιο , ίτοτοσε τσοοττσε οστο. 5σττοττστ

τσττιτ ετιττοοοττοτστσ σοοτσισ σοσίσστο ττ

το ισοτοο τσοοτστε , σε οσττο στοττ ίσττοετσ

τσττττ. Ποτσο ττττσε ντσεισ.[)εσε τΙΙσισ ττοετστε

οτοσετστ , 86τστσοετττττιστίσττττστττσοττσετε,

στ σοτοε σισσοσε86 σοτοοτε ετισττστ τσ τσσ

οσε τ)στ. Ηοττστε τττσισ στι σιε , στσίοσσ σσ

τσισ ττσοεσε τιτ οστστοσε στα Ασσσοττ :το

τττοτσισ σοοτσιτι τσσιεστοτσιττ σοοτοτσσι οσσσ

στο σοε τεοτστσ σοσοτττο τιττίστσ. ττσ σστιτ1

τοσ σττττοσ ίσστ , στ εσ νετ στι. οτεε οστεί

σετεσσσείίσ στ. @σο τσιτισσ τσ τστσοοτσ Ιε

νσσοτ σστσιτ σσσίσ Ωσοτιιστιτ οετοστσ τσοττστ

στσε,σσισ τστσεσ οοσττίτστ οττσιο (:τττγίοοο

ιστ νττσισ τσισ ττσττίσττοτσισ 86 σισσσοστσισ

 

Ε Ρ Ι 8 Τ Ο τ. Α τ...

το Ητστοσγσισστ ίτσττσιιτ.

Ρε οποτε@σε Ρτω!ί.

Μοτοίτσε Ητστοσνσιο ίτστττ , ίσΙστεισ.

νεσττ εσσε το νοε νσσετσοτττε οστετ

πιεσε οττοτ ίσσι.οτ ΡσσΙτ , οστ τσισ ίσσσιτοο

τστστίσττ σσοττσΙο οσσετσττ σοοτο , οοσττίτστ

ίστσισο 86οτοτσέτοιτσοοτο οτο ντττσττε 86

ίσοτεσττσ=: ττιστττο σσττοτσισε. Εσστ σοσ οτσντ

στ νοε ντίττσ.τετ. Ι.τοεσττοτιττσ σσσσττ , στου

τστσ το ίσ σοστεσε , σττσστίτ σοσ ίστοστ οισ

τσε. Ξσίστοττσ τοσοι ,οσπίο , στ οσσσ οσ νε

οτσ. σστττστε σεοτττσστιτε οτίσσοστ. Ρστττ οσο

οσε τσοιισοετττοοσ τοίσσι ίτεστττσσοτε στι τσε, οοτστσττσισε. @οσο τσττσ οσσσοε οτσε οστ.

στ οτσσεστ τσστο νττο σοοττοσε σσισσττοτισο Ε) Βσττττ. Ατσιτσσοστ σισ σοτττ , τσσΙτσιτιοσσ σ

οτσττσιττ οσστσσττσττε ειιτττοεστ.Πτστ σοσ οο- στο σοισοσττσε ίσττ οσ οτε οσσσ σο ίσΙστεστ

τοο οσσισ τοσ σττττσ ίτιττ,ίτ οοίστνσστσττοσσιτι ίσστσ οετττσσστ , οσσσ , οσσσισιτι σοσττσετε

ττοσεστττ,ίτ σεοττοσστστ: ιτιοσσοσττστσ οσσσ- οοτστ, οτίοοοτσε. ]ττοστσισεσ σσσίσ στατιστι

οοοστοεστ σεεοττσ ττσοστ τσ σσττστσισττσισ- οι σιτοττ σοσ οεεο. Πσσε σστσ τσ οσιστοσε

οσε οτοοδο ττσοστε οστ τσοτισοστσισ οσ νο- οτττοστ. Ρτσείσοτ ίτττιτσι ττΙσοτσιττ σοοΙσίσσσ

οτε οεττιτ εστ οοσσσι. Ρσστσισ σ ο ίσστ στ τεστ τιοττστε. . . σιε οστττειισοοττο,οσσστσστ
οσοο τσεσστ στο , ίσο σοιτ σοστο ἔσ ίτσοσιττε. ττσεοττ , σοίστστσισ. Νοσ οσίστ τισέτεσσε τ

Έσστσττε οτσστσο στ τιστσίσιοοτ νττοε , οτισσ- ίσο ίσστσσι το οοοισοοσστ σττσιττ οτΙτοσσττττε.

«το οτνεττοττττ σο Με, οσιστ σσσι οτττστο ττσσ- νστσ , σιοτσσττΠτσισ ίτστετ. Ρστττ σιοιτσοστττ

τεττε , τσ τστσοσσ οσσσ νοΙσστσττε ττείετσ- ίσο τσε τττοσσττοτσισ σοιτιστσσοσε , 86 οσ

ττε. Νοε οσσστε οσο οτεοσε σττοεοτετ ίοετσ- τττοσε οτσστοσε , στ νεοττε οτεστοσε το τισ

τιισε,86 τενσττσισστ στο νοε. νστε. Κοιτα οστ. οεττστε στστσστ , οσοο οεσσσττε σιστε σεισσττ

Μστσε. οσε οστ στο οοττσετε σοσ οοίττιστ , νεοττί

οσε τσσοσστ σοσίοσιοτοσε τσοοστ. νστε οσ.

σσο. Κοιτα τι. στο. Μστσε.

 

ετττετοτΑ τι.

σο Ητετοσνισστσ ίτσττεστ.

ἄστυ» :Ματ @στο σου:: κάτω» , Οσ#τ22ιιυσ

?επεφτε τσκ/τέτσΖτ,οιψοσσω τσέΜπτῇυιοΉ

σωροωε Μπάσο Ρυτά στ. `

στο

σε

Μοτοίτσε Ητετοσνσιο ίτστττ , τω

τ· τθΠΊ.

)*66. τοο». ό· Με». απο!. ωστε. ΤΜ1.ΙΙΙ, Α ο χ
.Με

οστιτσστε νεσττε σε ττισττ , οτοσσΠσσοσοστείἔ°

τσοτσοσ σο τιτοτσ , στ σστσοσσισ σοίστστσσι ·
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ο ιι τοπιιι]τιιιιι τι Ιξ Γ ιΠ το Ηιοτοπγιιιιιιτι Ετιιττοιιι. _ ο

_:ξιωειώ Μέι;" , πικάπ.: )ιυπηιάτιο2Μ

ώιβΙ:ΜΒιι:: Μ κ.ιπέμφάϊι· υπ'ιπέι ποςοιι“2.π

| Μοτοϋπο Ηιοτοπγωοπιτει, Γα1ιιτοπι:”

Ατιιιιιο οΧΡοιιιτι ποπ ιιιπιιιε. ΝοΨιι.

οιιοτιιιιο οτιιιπτιιτ ιπιροόιπιοπτει , ποια«πιο

οιιιτιιτοε , οπο: ποειτπριιοιτοο τοποιιπτ8ε Μ·

ιιοιιιτοι. ι):ιτιιιιε οιιοτειιπ οποτιόιο,οποπτιιιιι

Ιιοοτ ιιοι·οπι, πι: ονιιάατιιιιο παο απο) ίιιιπιιί

τιιιο Ι·πιδι!οπιιε ρατιιπι Μπι. Απιτπιιε ροπτι

πω. πι ποε ιιοποο οι , ιιτιιιτιοτιιτ, ΐοτι: πιο

' οιΠιπιο τοπιΡοτει οΒιιίιιιπτ , πο' εμππιπιπ τοπ

τοΙΤο νιιΙτ οΙοπιοπεοΙΤο ιπ :πιο πω. Ατοπο

ιιτιπαππ νοιιπ πω: ππιππωπ οποτ , πι: πιο

τοόιτοιπ :ιπτιςπιππι Μτιιπι Ριιτοιοτιιι· ,- πιο

τοττιιιο ΡοτΡοτιιο νινοτο νοιιιΓοιιπι 8οοπτιοπο

οοπίοΙειτιοπο δ£ οιιιοτο πω. επιππιπ πω

ιιιΓοο το ίιιοε πιιιιι τοΙιτιιιει πι. Απ-8οι· ιτειοιιιο

πιΕοιπ , δ: Μάιο ππο τοιπροτο τιιίιταΙιοτ οπο

ι·ιε , ειιιπι οτιι :ιτπιοι άοίιιιοτιο τπ:ιτ:οτοτ, οι

ΤοΙΙιοιτιιὁιποιπ ιπιππδιοιπτιιιιιι Ρειίι:οτιιΙιτ σΒ

επι οΧοτοοτοποτι :Μπιτ , :ιποορΓοιιιο ΒιιότΕισ.

το Γοιπροι· οοεοτ, 8: πιιΓομιιιπι ΓιιΒιιιτοπο Ροβ

Πιπι. Οτο , τπι ι·ι·:ιτοτ , ίτ:ιττοΓοιιο ειιποπτιιιι

τ?

.ο

ιιΜοποο_ιι ι3Α_Μ.ιιτοπιιτΝειε - πιο

ῇ " - Π 3 · οι Α-ιιοΧ:τοοπτιιτ; Νο επιτοιπ πιω. πιο άοτιιι· οπο.

ι πωππω οοοιιίιο , ίοιοτπποε τιιιοίιιιε 8ο ιπίτοο

ιοιιοπω , ιιτ άιοιιπτ ,οιιιιτποτο @να ,πάω ι

πιω οοιπΡοπὸιιε Μαριε , οιιιοτι ροΠιπτ.

ΏΪοπίἴοτιιε-οτΞο σπιτι ρ:ιττο ιποποιίι:οτιι , π: ο

τιιιιἄ οΧ·ποποιοτο νοΙτιπτ , ιπ οιο Μπι σε

τωποποιτ,ωπιπππι , πιιιιιτιιιο τοΓοτιιιο οιιιιιι' :

άοιιιιοτοτισ; Ωτοτιο ιιΙτι·τι ΧΧΧ. τιιιοειτοε οοπε

ιιιωπτ. τι τιιιποπ·ροπτιί:οΧ ιιόπιιοτονοΙπω

τιτ , πιω πιιοπΓοιιο ποπ οτιπιιιτ. $οτι πω»

οιπιτττιπι οιΙι2οπτια: , ποίι:οιιιιτπ οτο νοΙτιπταε.

το νότια ·οοττιοι· τιιέιέιιοτ Ειττοτειο πιο :ιο
Απεε ποεοτιο ποιο ιιιπιιιτ ιποιωπ, ιιτ αι ο

τοε οοπιτπιττ:ιτιπ· εΒΒιιτιΡΙοτοπτιπο. · ο

Β Οτο πι: οοπνοπιιιο Βιδλιυπόλα: οινιτατιο Μιιιω

πιω Ειοιιιο οιΙι€οπτοι· , επι ιπνοπιτιπτιιτ :ισ

οτοτειιοο πι Ρειτνο νοιιιπιιπο,τοΧτιιε Τοιιιοοτ82

οποία , ι·οίοι·ιιιοΓοπο οοΙοι·ιτοι· , ιιιιιιοΠτο οι·ο

τιο 8ο οΧΡτοπο οιιιιΙιτιτο νοΙιτιπιπιε. Ετ οιιοιπ

πιω το πιει ιπιιιτιο ιτπριιοιτιιπι απο , Μπα

Μιοιπειι ποίιτο·ο:ιτιιιιτπο Πιο οιιτοπι ιιιιιιπω

Βοτο ροτοτιο. ν1Δο , :πι ι:τειτοτ , οπο επιπισ

οπο: ροπιιιτι , οοἱ ιπο τιιιιιτιο νει Χν. οιοειιιο

τοπιοτιτιιτππι οΧροθοιπ , ιιπτιο [και πιπιιο

άοίιτιοτιο νικ ιιπποπτιπι πιιΒικιι·ο ροΙΙο οποσ.

]ιινιιτο τπο , τιιι:οΓο , ρτοοιΒιιε νοίιτι·ιε , ιιτ οι»

το τοίτιτιιιιτ νοιιιε. νει!ο, ιιιπτιπτιιιιιπο παταει;

Μπι ποίι:τοε οπιποο ΡΙοπιΠιτπο ειιΐοέτιοπο

τποο ποΡττοε :το ιιιιοε,ιιι: ιιτπιιΙ οτοπτ , ποιου Ο Μοτο. Κοπια: τι. Μπι.

το , πο σ.ιοΓοτειι· , πο οιιοπΓιιε Ποιπιπιιε απο .

τσιπ ιποοτιιπι τπιιιτιτιιάιπο Γοπιιιοτ παπι

Βιι&ιιιπε ίιπειτ ιπιιτιιοπι Γοτνιιτπ. (Σιιριο,οιιιιιι

τππι πιά: οιοπο.το τιιεπειτιιτ , ΡΙειοοτο ιΙΙι › πιπ

πιίιοι·ιιιτποιιιο πιοιιπι οπιπο 8: τοτειτπ νιτ:ιπι :κι

Ιειιιάοπι ιρίιιιο8Ιοτιπιποπο όιίιιοποτο ,β τι: οι

ΡΙ:ιοοιιτπ ΓοΙι,οιιι πιο οι·οανιτ 6ο τοόοιπιτ. Ο

'τειτο , ιππιιιιπι!ιΙΙιιιε οιοιποπτιιιπι,ιιτ τπιίοι·οο

τω· πιοι , ποοιιο πιο ριτσα οι ΠοΒοΙΙιε ,ίοΙιιιπ

πιτ επι Ριποοτο πιοτο:ιτ. €οιπιποπο:ι πιο ιιι μι

:πιο ματι ιιιοπειίι:οτιι , τιιιοπι πι» τιιιοτιιιο νι

οιΠιπι οοιπιποπὸο,ιιτ ιπτοτ οικω (Με ιΠιιιπ

-ιιινοε, ιΙΙιοπο πισω ίοιπροτ,8ε νιοοε ιι:ιοιπ

πειττο Γιιρριοπε ιιιοειε. Νοίὶι ειπτιοιιιιιτπ πιοιιπι

 

Χ

ιι ι> ιι τι: τ Α ι.ιιι.

το Ηιοτοπγπιιιπι τιεττοτιι.

Ρο τωπἰἰ.τ »απο αεέστιι.τ.

Μιιτοίιιιε Ηιοτοπ)·πιο πω, ΓοΙτιτοτιιξ

Ηοτι νοΓΡοι·ι νοπιπιιιε το ποίιτιιπι

-πιοποίι:οτιιιτπ Ειποιεο Μιιτ8:ιτιτειε , τπτοι-:Ρτε.

οπο ΐιιπιιιε ετοτο τι ρτιοτο πιοπιιΠ:οι·ιι πω ,

ἴοπιιιοτ ειειιι:οτοπτο πο!ιιε τιιιΙοι ιτιποτιε οο

πιιτο Ρειτοπτο ιΠιιίττι ιιινοπο. Ηοάιο ποιοι

πιιιε ω Ρτετιιπι-νοτιιε , ιιιι ποοοΙΤπτιει ποτα

θιιτι ποποτιει ποίιέτο. οιι:ικιαπι. Ροίιτιάιο πο

πι ιΠιιπι οιίιο&ιιιπ , οιιιοπι πι: ιπιιτ:ιτι οοπτοπ- Ι) τιιιιπιιιε οοπιιτοπι ποοοΠιιτιο. Είτ οπιτπ ιπιιιι

παπά στο 8ο τποποο. ΝοΒοτιτι τποποίι:οτιι :πι

πι οιιτα Γιιπτ , Επι τοκοι· πο Ριιιτιιπιιπι Με.

οιιιτιιτιο ιπτοτοοτιιιτ, ΡτεοΓοττιπι ιπ ΒιιΠει απ

τιοπιε.ΠιιιιοιΙο τιιιιιιρο τιοπτιτοιτ ιποΙιπειτι ρο

τοίι:,ιιτ νοΙιτ ; 8ο , π ιποιιπ:ιΒιιιιτ ττιπτιοιπ,ιπιιΙ

οι οοπίτιι|:ιιτ. Ν:ιπι 8τατιο πι ιπάιιι€οτο ποπ

μπιππιπ , ιπιτππάιιιποπο Ειπε νιτιοτιιι· οπο

1ιειδιο το Ποτ , ιιτ οιιιτι αντιτιιε οοττο ποπ ετ ,

ποοπο οοοοπτιιε Ροοιιπιιε ιπίιίιειτ ιπ πιοτοπι

Ρτ:τάοοοΠοτιε απ , πιο τιιιποπ ιιιιοτιιιιοτ ιππι

1 ττιπιιπ ιιιιιιιίιποιιι Μπι τιιι:ιτιι πιο Ιιτ. Μπι

το ιπ τποο οΧΡοι·ιοτ, τπιιιτο. νιτιοο 8ο οποιο,

πα πιιιιι ΓοτιιριιΙιιπι ιποοπτοιπ ιιιονοειπτ , 8ο

Ροιπάειιππι τιιοπιπτ. $οτι οι οοτειτπ τπο!ιιιο.

Νοτιιτι Μππο ροπτιίοΧ οοττο ποπ ροτοίι,

οιιιπ Ρτοί:ιιίιΠιιπιιε ίιτ. $οιει ιτειτιιιο τ:ιτιο ιιιι

ιιιί.οο τοπ:ιοι:ιτ υπ νιιιοτιιτ , οιιοτι ριιιτιτπει ιπ

ιιοποίιο τοτπονιίΐο τιιοιτιιτΙιιοτ:ι, ροτ οπο: πο·

τοπιοπτοε :κι Κοπιιιιισ.πι οιιτι:ιτιι ιπιιιιιιιιιιπο

@κι 8ο ροπιτι1ιε οιιιπ 6ο πάω δ πιιιτιιοίτιιιο

οοπετοιιιιε ειπιιιο οιιριτπιι5. @τύπω Ροίιπιο...

παπι τοτι:ι , Βοο νοΙοπτο , ροποοιπιιε :κι ωο

παιιοτιππι ποΐι:τιιιπ Ροπτιο-Βοπι 86 τιοιπτιο

:κι οι·οιπιιπι. Μ28πει πιιΙιι Γροε ίιιιιοττει οίι: ,

πιι ιι·ειτοτ, @απο ιππιο πιιΐοτ:ιτιοπιε ι τοτε:

οπιιπ οοττιιιπ ιπιβοο . ιιτ ιπ τπο ιΠιιιε @πιο

ν:ιοιι:ι ποπ ίιτ , Γο‹ι οροι·οτιιτ πω· πιο νοΙιιτι

ιπίτττιπιοπτιιπι , ιπιιτι!ο Ιιοοτ , οπο: πωπω

ίιιπτ οοι.ιιιε Γπιε ιπ Ειιτιτοιπ τιιοεπιι δ6 οοτιιπι

τιιιοτιιπι τπιιιι ουτε οιωιπ οίι. Το , ιπι Για.

Ε τοι· , νοΙιπιΙειΒοτοε ιπ οροι·ο ι)οπιιπι Ρτοιπτο

86 πιω ειπιπιο. Βιίοειιπιιε τειπάοπι ποπ ιιο

πιο νινοι·ο > οι πιτ τιιιι ρω ποΒιε ροΓιιιτ ιι:

πιιπ:ιπι Γιιιιιπ , 86 ποε πιο οππιιιπ πο πιο

ποίιτιε ροποπιιιε :ιπιπι:ιτ ποίιτ:ιε. Ροπιιπτιιτ

ιποΙπιπο τιιιιιτποπτιι; νιτιιο ίὶιτπειτπιιε τοιιιιτ,

δε τιιιοιι ποιιἰε ιπ τορτοπιιΠιοπο Γοτν:ιτιιτ,

πιο ιειτπ ποιιιε νιιιάισοτπιιισ , πι: τοΓιιτ8:ιπιιΒ
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(:οπιιτπιει , σσα:ίο . οοτό:ι.σσαιστιει ετσττσιιι

ιΠ.ιοπιπι ιιοΠτοτσπι. Αάτποπο Ραττοπι :ιοί

τεσπι , σε Β. τοπο:ιτ, Η ΒΙοιποιειιε ΠοΙἰιιἱτἰ·

ιπσΙοοτιοσο ποπ Ροτοίϊ. Νοεισο ι::ιιπσπι νοτ

Βιι δ6 πιίιιιιε ἰτιιοοπἀιιτ , νοισπι 66 ΜΒΜ ,

Η οιισε οΡε , 66 οιιι·οοι·οιτι Μάιο. Τσ ΠΙσπι οι:

πιο Ιιοι·πιι·ο σε! Ροι·Γονοι·οπιιιισι , 66 οσε ΠΠ

Ρο!!ιοιιτσε.Γσιιι , το ρι·ιι:Γοιιιο, Π, εισαι ω. ,

ποΓοοι:σσ: , πιο ίοι·νιιτιιι·σπι οοιιΕπι:ιει. Απ»

Ριο&οτο οποιοι Μισο σε: Έι·ιιτι·οε πιοοο. Ετ

οιι,οιιισ.ιιι ροΠιοἱισο απο ρατι·ι-πιοο Πάρι

πισω ΜΠΕΙ:: ΜετΠο-πονο: σωστο πο πιο.

ποίΕοι·ισπι ποΕι·σπι Πο (ΞεπΠιοσΙἰε,66 ειΠοοσ

τσι·σπι ἰΡίἱσιι πιοπιιΠ:οι:ιι ιιΒικιτοπι Πο σοπ- Β

τι·ονοτίσι οσα νοτίιιι:στ σποτ ΠΙοε. Οτο στι·

πισω οια:σίοε ποιοι ισοροπτιπιιιιι τπσσιωπι

ἱπ ιτιο!ισε ὸοΙἰΒοτατἰοποιιι. νοΙο ι:εισιοπ Π·

Ιοσσ:ιτιο ποοιιι:οιιι Πίσω οι: πιο , οιοσο ΒΒ

ιιΠἰοοε πιοιιπι Με: Πι το νοΙσπιτιιτοπι. Επο ο·

ιιἱπι Πιιτσι πι ἱρίἰιιε οσοι 66 ορι:ιτπι κάτι στ

Μαιο ιιοσοτισπι Ροιιοι·ο , σε ιρΓο οκ Γσσ. εσπ

Γοιοιισει (οπτοιιοιιιιιι Γοι·ειτ. Ηοι·ωι·ο αΙιοεσοιπ

ἱρΓσιπ . σε οσπι ΠΙο Πι φωτο Μπιτ, 66

ίΠιἰ ι·οπι :οτιστι ροτπιιτι:ειτ ι οοπΗΠο οπἰπι Π

Ισπι Πιο ισΙὶο 86 πιτιοπποΠιτοτ ΒιέΙσι·σιι:ι ,

οιικισο Η πιΠιἱ ίσιιιπιο σπασω. ]:ιοοοσπι

57- Ει>ιετοιΑπσΜ πιο. Χι_
Πι τποπΓσι·:ιπι οοι:ειτΕι ΡΙοπιεσοπισ (ΠιτΠΠ.Απιπστο Ποοοι·ιιοοςσσά
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Μο οί!. Σ: οσοιισιπ: ιιιταιιέπἰ Κ. πο ω...

:Με σΠο πισω οἀὶτοι: οιοσιοισιοπο πιοσ:ιΒιο

ω", πο τιιιιιοπ ΠιΕιτιιοο ΠΜ ιπσΙιοι·οο οο

1264616 ιιο:οΙΤιιιιο Γιιοοι·οοσι ωεπωιο , 20!

πιοπο Ροιιιο5Γοσπι Πο ΒιιΕποο ιποπιιο|ισπι έ.

πιω ιστοι·ι·Ισπι Ποιο οοο:: , οἰΓοσο ιιιιΠο

τσιπ ίοΙοιιιιισι οοιοΙποτ , 66 αει: οπου. απο

πιο , ΩΠτοτπ σΓοσο σε! :οσιτσπι ισοσιπ. Ρατοιιι

ιιοΠοι· ὸσΙοἱΠὶπισε οπο: , σε πιιιτι·οπι ατι.

:Πισω ,Γ:ιπθ:οτπ 66 ΐρο&ειιιΠισιοπι ἔοτπἱποιιι

οοπιτποτιάοπι σοι ; οποσ Βιοιο Πιεοπτίσι.

Εοιιιτποποποιε ποε νἱοὶΠῖπι ΠΠ 66 Ι.οοποι·ό2

Γοοπο δ6 οοπτσΒοτπειΙἱ οισε. $οτιοοι·ο 66 :ιΙΠε

ιιιΠιτσοτειπι , Τα! @πιο οοιιιιιιοι:ιο οκ ΠΠιοτο ο

ρο!Πιπι. νοΙο , ίι·αι:οι: ιιιτιοιιτἱΙΒπιο. Ωοίπισπι

66 [.ιιστοπόσπ:ι . απο αει ιτιοπ:ι.Ποιισπι Πινα

τοπ: , ωστοσο (οσο πιω. δι.οιΙΙστιιποΠι·ιιιιι

ποΓοιο :ισ οι:οιάοτιτ :ΠΠ Ροποι:ο απο τοΠησι:

ποσο. Μπτοει ἰΠιιὸ , Η ίοι·το ι:οπιιιιιίοτἰε ομοσ

το. Πο Β. οοοιι6ιι:ο. ποθ:ι·ο οοοιτειτιο ΕΠΕΜ

τιι: πιο,σοεισιά ΠΠ :ιάνοτίἰ οοπι:ισοτιο. ειναι.

πιοπισιτιοΙσπι ΠΙσό ποΠισπι , πωσ Πο ποσο

ποθ:τιεοοσΐοτΠοοτο οοεροτειιπ., μια ο. Έτο

τι·ο $ιΙνοΠι·ο , πιἰτοοΓσσο οι! πιο ι:ισειιιιρτι

πισω , στ ΡτοΓοοσἰ Π! ΡοΠὶπι , 66 απο πιο

τι·ιιπΐοι·Π:ιοτσι· απο ΕισοΙιοοεστ. Επι π.οΡετο πιο·

διΙνοΠισπι ιι:ισοτιι οοπνοπιι·ο πιοπιοπτο , Γο- Ο Μι..ιο (;;Π&2 Μαεππ2πωσ σκακι ΗΗ.

οσιποσο ιι8οι·ο , σ: σο Πιο οσοι ιιιτοι· πιοπει.

ΙΕοιισπι σο (Βιοτοοτο 66 Ιιοίιιιω.Ιο πω: ,

ποσα: Βοοοιποι·ι.ι.

Ϊῖιιἱ: ΕρβοΜ·πω ΠΜ άσσἐυιἱ.

οποιοοοοοοκοιοοο

6$$$$$ΜΦωΘΜ6Μ$$$ΜΦ$$$ΦΠ
ἔοοιοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοΜΜιοιεοσιοεοοο

ΑΜΒΒΟ5ΙΙ οΑΜΑι.οσι.ΕΝειε

ΒΡιετοι.ΑπσΜ 1.1ΒΒιιΧι.
- ~ πι) εσΜοΕΜ. ~ Π

 

Ει>ιετοι.Α .ι>ιιιισιι.

ειδ. Ηιοτοπγιιισπι ίι·εικτοπι.

13: αυπέισ Επιπήσ , έο/Ξω &ειιοαΜ'ίσκε , ό·

έ: Μωσιπέ 6Μπέκι&ω όιγδ1νοι:Μ2.σ.

Μοι·οσσε Ηἰοτοπγιιιο Παπ , Γ:ιΙστοιπ.

Α νοππιισε οσο. Πιο οτοἴοᾶι Γστπιιε ο

νοοιε ω ποΡαιιπι τιιοποἱὶοτἰστσ Πο ωιιιι

οιιΙιε. Μισο Ρσρισπι Ρι·οί:οδιι , ρι·οΙιιωπι Γοτ

πιοποπι ΙιεοσΠι:ισε οσοι ΠΙσΡετἰ οοπιιτο Πετι

ε:Ποο , οσι σοὶ εάνοπτσιπ @Με ποΠτσπι ,

οοοσπιτ ποοιε 8τει.:ΠΠπιο , (σιτιπιοεισο πιο

Ρα. οπο». οι· πω. αυγά 6'υ||οά'. πω. π!.

Β 6Εσ ίσίοοριτ. Εοιπισι οσπιΠΙο Γοοτοτἱσο πιο!.

το ποοοΒ'ει·πι , οιιιιιιστιισσο πω” π: Βάσια

Πε ίΠΠ ποσά 8οι·πιειπσιτι οοπώσιτσπι ἰποΙο.

πιοιπισε πιισΒιιτο οοπιιτι έσωσε. δισκο εισ

πιο:Ισπι τοΓροιιάιο , 66 ΙΠιοτσπι ΡειιΠ0 ΕιοΙΕ

ιιισιοΙιιτσιποσο τΠιιιΠΤσι·σι·π ιιοΙΠοιτσε οΠ.

Με. ΠΠο ΒΡΕ πάσο πστιτἰιιοσ . σε Ιονοισο οπ

απο. ΕιιοΒιιπσι ειπιἱοο , οι· στο οι·οιπειπάει

ΐοθινιτσ.οο ΒοποοΠᾶἱοιιἱε πάσα , φωσ Ποτἰ

πι οᾶονσ σ.ρσΠο!οι·σιιι ἰπΡεἰτσἱ , Ριτωι Πι

Πσπισιο οοπιπισιιιε ιστἰε ιι:ιοοι·οι:σιι. Αιιιισιο

1ΠιοπτιίΠπιο , άο.ι:σι·σπισσο Βοιωτια σΠ:ιο

πιο ίσοι , εισι σπα οσοι πσΡει·ιε οΕι οοπι απο

ριΓοαιτοπιστ ρτοπιΠΠ. Ε: 61ο 5οοισπι , ροΡαι-ι

Α ει η

κορσα σε σιωιι
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ῖ3ἔ·:ο.0ίἶτιτττοο1ιιοἩοἱιιιοιῖ ρ,οιιαχω..., Ιο ,οιἱ τ”τατοτ. Εκ ιισίττοοιοοαίτοτιο Ρσοτιε- ώ

νατθεοιιἀἱἶτιιιεΈοτιιτβατα οστά-ιι αῖΩτΜἰα βσοΐ,τττ. οσο. Μο.

·@τοιιορτιιάσοτιαοι28ιιΒοτ0οτστἱ$τ Έιοττοι , Ε·

°:Εοτιιίττιρτσριτισ ίοαοάαΙιε_τιαβἱτοιιε,`αοιστο. Δ . β - '

Έατοιιτοτια.8οοιιοοτι τἰἰο αιιοτοοιιιττιρι·στρ&ι, __ Ε Ε(1ΙΗΣ:ΖΕΠοω[ξωΑΕτ2ττξέ Ι'

ο-οαττοιω” ίἰοειιἰατἱοι αΙΙσοιιτἱ,ρ:τίτατο , τα ο Υ · .

 

το .ΐο..ρτορσΠτσ αοἰιοατἰνοττιτοιιε. :Πιο οιι:1ύ$ ' το: Μ.ιι·Μοέ £ω6Μέτοια τω,,ωιέι.

'ΠΓ1ΠΙ1Π2ποδἱτρωΡτσμο ιο Γοτιρτιε ττατιιτιοτοοτ , . β . . -

τ "δοοι·οτοιοοιιο Ετοιιτοτ ιρΓοοι ἰο οι·οοιιιοι , , _Μοτοϋιιε Ηἱοτσογοισ Έταττί,.ίαΙοιιοοι.

α τ .'Ηοτι, οο οι ὸἰΓοιιτἰοοὸἱε Ματιαοι οτἱ- -. · Ετ οιττοιε δ: οι; οσίττἱΒ.τΙζττοτῖε απο

ιιοὶοἰΒιιε ιιο8Η8οοτοε ο!Γοιοιιε , ρι·οξοότι ατι τατ?τιιτι ττοττιστ Μαι·ιατιιιοι 'αοοοτοτο-τωοἰτἱε

ΜΜΜ, το τρια τοοιοτατἱ Γσ11τοε ο1τ , α οοΓττο οοίττο οσο οπο οΜοοιιτιιιο. Ρτττοιριιιιοε οἱ

αοσοαττοτιο ρΙιιΓοιιαοι κιτ. οιἰΙΙἰΒιιε ραΙΤοιιοι _Μ Β: ΠΙΠ8 ωοτοοτἰΒιιε ριιοἱὶοἱε οι1Φωτοττο

›τοοιστατο, $ιΙνα:.οιοοσιο τοἱΠο ραΙΠΒιιε ρτσ- Β έσω: .τ100οοιιτ οτοοἱα οο1οστΕστα :Μετάτα

οτιοιατο,·άοοοτο τοίτοε οιταιοἰοανΞτοιιε_ὸἱΙἰ- τα. ΠσΙοσ, ττατοτ , ταοτιιτο Μοτο οορίβΓο

Βοοτοτ , ἰΙΙσττιτοστιο .Μια στοοὶα ΓετΙρίοοιιε Ποοοτιο, ιιτ ιιιΙΙιε Μοτο οσοτταιτο ρτ:2τίοτ11· ι

«Ιω τ:σο(-οοα , ιιτ τοἰτιιοι ω. ΟΙΐοτιτ·1ιτητιτ Ϊοτἱτ, α:οντιτοπητιο το το ο2&οοι18 ΙΦΙιττπαΠ

τιοτο «ιιιοε ατισΙοίοοοτοε Ματἱαοἱ τ:σοτιισοτ- 0011 ϊΦ008ΠΟΨ©ϊἰ© ΒΧ Ψ10τΠΥζτωτ 001πτά

ιιαΙοε , 8: ιο τωοτιουε, σιιαοτιιιο ωτηιοοι, :τις σιιιοἰιιτο οσοσιτατιιι·. εοττω ω Μοτο

ίσοἰσε , τινι τοιιΙτιιοι οστοτοοοάαοτοτ ιισσίε Παα°%, Φω)Π8 Μ Μπα τα ΕΦΗ!" ροτσορ

Μοτο , ποια τοτοΙοτιιοτ. (Στοάσ ιΠσε τατοοο τἱοτιο ιρΓιιτιιιιι οΙνἱτατο οιτοατ, οι ίοΓο οπτικά::

ίΠοί οροιέσα!ΐο τιιισά Βοίτοοι οίτ. Νοε Μαο.. τατ οι! οσε ιοαοτιο. -Εαε ΠΠ στοάτιοοσαε φταιω

όοτΞΙΙσε αΠσοοτἱ , τισ τοττἱτιιε οστιιοι Ιἱττοτἰε Με, ιιτ Πτιιιτάοιο ρατιιοτιτ , τιιιοτι οιἰοἰοιο μι·

ίο8στοτ , Γοοτοοτἰατο εαυτο οοΙανιτοιιε οσΓ- `τοϊ008 , ω)0τττο ωάτοοτ Π0ϋἱ$ι ω! ΜΜΜ -

τιοτο. $ατἰιιε.ριιτατοιιε οτἰτ σροτιτἰ τοιιιτιιτο ντ:τω,νοΙ Βέτο , αυτ ίἰεοσ οσοττοτἰοιοτἱτ,

οι νσεοσΙττιιτο , σιιατο οι αοΓοοτἰα οσίττα Μοτο τ:ειριατιιτ δ: τιιιοατιιτ ἰονἰτιιε. διιοΙατει

σοΗριαοι ασΙνοτίιιε Μοτο οισΙἰτἱ. Οτο αιιτοοι Ο οοίοι ίὶιΓρἱοΞσοο τοπια τοτε ρτατἴοοτἰ2 τιο

ΓσΠοττοι· οιτρΙστατο οσοτοοάαε, ατι @Με στ» Με οσο οανοτιιτ ΗΜ. Ετ οεσ Ποιοι οι Ρωτο

τοιιιροτανοτἰτ οσίττίε , ιιτ ΓοιΙιοοτ ριιβΙΜε οἱνἱτατἰε , οι νοτίατιιιτ ρΙιιτιτοιιοι άισιτιιι· ,

Ισοἱε οσονοοτἰἰιιιΓσιιο ασίτιοοτοτ. ΕΠ οοἱιο · ἀοτἱοοτι οιαιτἱτοο οιιρισ, ιονοτ:ατσ ατι οσο ,

τα τοτοοτἰτατο 8ο ἱτοριιὰοοτὶα ,ι ιιτ τταοΠΙ1Πο ο σριιε στο , αιιιτι!ισ οτἱατο ΒοοιιΙατιε ρστο4

°τοτιοἱοοτ Πω ρτα:ίτιτοτσε οτοτἰἰ νοτἰίἱοιἰΙἰτοτ Βετο. Ποιο ρτιοτστ ατοἰοὶΠὶοιιιε οίτ οσσιε,

ρσίΠτ. πιο, αοιαοτἱΠῖοιο ττατοτ. δοοιἰ , οκ :οι τροπο οτιαιο τω» Ιἰττοταε , ιιτ ΠοιιιτΙοοι

τιστοσ πάτα: ΙιαΒἰτατΞσοΞε , Χνι τ. ω. πω. οροττυοτιτ , ΠΠ τττιόποτυο Με απο =ιοϋπο

`- δοΒαίτἰαοσ οσοιτοιιοιτ:αΒιε , άσσο οο8στοιοι

-"τ Ϊ - Ε Ρ Ι 8 Τ Ο ι Α ΙΙ ΜοάοιτιοοιοιιιοΒοε οιτοτιοοοοιιοι.Εοοι "το

` ω, ΗρετοΠγωΠω ρωταω ' ο τ:οροτιτιε, τοι τοσοαιτοτιιιτο σοτιοοι τ”ασιτο ,

' οιιτοσιιο ατι οσε οαιιτο οιιτατο. Μιττοτοοι οιο

.Ώθ ,,"ϋ,. τω". "πρ", ή|ς,.ρύ!,ΜΩω· τισ οσιινοτίσε οσίττοε , Γοά οσΠοοι ί:τιιίττα.
°· ο· ο ο · ` οσε τατι,τται·ι , απο τικ: Ποτ σοοιιρατιίΠοιτ. δι

Χ

 

ο Ξ ' ΜοτσΒιιε Ηιοτσογοισ Γταττἱ, ΓαΙιιτοτο.υ Γσττο Γρσοτο νοοἱτο οσοΓοοτἰατ, $τοροαοοε

“ Ρσί'τοιιατο νοοἱ ατι τοοοαΡτοι·ιοοι οσί- οι: ΒαοιοΙ ΐταττοε αρτο ἰΠιιοι τιιιτ:οτο τιοτο

ιι·ιιτο , σθ`οοτιτ ριιΙοοοττἰιοα ιτοοἰα Ιιοτἱ απο ι·ιιοτ , οσοιιτο , ο οριιε Ϊιιοτἰτ , ιιοσ τισ ίαωῇ..

αΒοΙΐοτο αΠατα. ΠσΙοι τταττοτο Β. οσίττιιτο Πα ὰσοιἰοστιιοι ,φοτο οιοσ οσοιἱτιο ρσΠ:ιιΙα

ιοοοιιοι Ιοιο οσο ατἰνοοἰΙΤο αοτοτιοαοι ατινσε οπο. Οοττἱε οκ σαιιίὶε οἱοο ιοτοοόσ αποστο

ροτροι·οτ , ιιτ ὶρίο ρστἱΠἱτοιιοι οα ί:οττοτ ατι το ί). Μαιιτιιοι 8ο Τοστιιατο ἱΙΙοιο , στοα Πο

νσε. Ιοίτιτιιἰ ττιτοοο ραττοτο τ:σοτιοιισ ροτ . ρΙαοοτ οτοοιἰτἰε οαττιωτ οσίττιε. οτι Πιστο

οσίττιιιο τ-αοιιιΙιιοι τοιττοτο, ιιτ ατοἱοἰε τιισ τοτε πιο Π: αρτιο το. ΡοίΤοτ αο!;ιαε οσίτοτ

σ1ΐοτατιιτ τοἱοἱίὶοτἱσ. Έσΐοιο ραττοττι τοἰττοε οιιοσ ΐιιΓοιροτο ρτσ ὰαοτἱσ ρτἱοοἱρἰσ αΙἰοιιο

τοοΙἰστοτο. ΝὶοσΙασ ,ι Αοτιτοατ δ£ ωοτιε το- τοΒιιΙατἱ σΒΓοτναοτἰ:ο ἰο Πιο πιοοαίτοτισ , σοὶ

.Ποιοι ἀἰνἰἀο·εζ (:σονοοτιιἱνοΙττσ ιιορτοοιο ΕΟτωι18_ δ; Ωοτατάιιε ατιοατοοιτ. Ι.στοιοτιε

Γοοα οΙΤοοτ , 8: οσοι αιοἰοστιιοι σρσττοτο απο ιΠο,8: τοἰοἰτοΐοτἰτιοε οιια:Πτ.ΐοοτοοτια

€ίΐο οσε τοοιοστοε. Πσοιτοσ Ποιο , ο Με- Γιισ.: οαοι, ΠοιιιτΙοτο οι νοΗτ , ρτστἱοοε πιο..

Με" ο 3-ΜΙΒΜ τ 0Πϋπο ΠπΦΗΠ1 ΑΠά1°©2. το τοπια. Βσοιιε οΗ: το 8: τιστιοίτιιε ατοιιο ΓσΠίω

τοοιροίΗνιοε Γατιετασιατο , οιἱττοε. (:σοαοστ στοκ. Νσο οατοτ ιΠο σιιιτιοιο οτἰιοἰοο, Γοτἱ

(ὶΙιτὶΙτσροστἱ οσίττι τοΙοστιτατιιοτοτοΙΤο, σε ο:: ίιιοτ οιιΙρατ, ιιτ τσΙοτατἱ ρσΙΙ`ο νιτιοαοτοτ.

τοοοιιοι !ιιιιοΐοο αΙἰοιιιτὶ 8οοοτιε ρἰἴοἱοτο αβ Ρα: οτ·έσ οσοτιοιισ τιοτο άιΓοοΙΤιιοι τοκ τισ

ΐοττο. ΒιοαεΒ. ιιτ ρτσ οττισ ωωωιι τωοτι. Ποιοι τοΓρσοτιοαε. ναΙο , αοιαοτἱΠἰτοο έτα

οιιιιιε Γοοιιτο αττοΙιτ οΙανἱτο, τ:Ιαιιίττα ρι·σοιι- '^ τετ. Εκ οι·οπισ οσΠ:τα ιιτ. σα!. ΙιιΠαε.

τα ατἰα, ίοτατσιιο οΙανττο αΙτοταοί : «μια οσοι

ροτιτοιιε οιιτο ιοττατο οιιἱιἱοιιΙιιτο νοΠοοιιιε ,αΙιαε ορισσιιο οι οΙανοε αροτἱτο , σρσι·τοττΙοο

τοιτοιιτατι στοοια ροτἰοιιΙἰ νὶταοτἱἰ ετατἱα. ντι



ο ιιι ·

ει>ιετοιΑ ιν.

ειι. Ηιετοιιγπιαιπ ἴτεττειιι.

 

Ε.ιισιι/?ιτβ ?από έ:: |ιΜέσα:Μέ.ι ῇωιἰσαἐῇεσ

α'ε!ξέι'2.ι Μεα'εΜΙίιι.ι ῇ= λύω" , αερα

ει: εαΜωιβωπιβ.έ π:,ςιπέσ. 8 .

ΑΜιιτοίιαε Ηιει·οιιγπιο πετά, ΐε!ατειιιι

ε· Αεεερι .ιιτοιιἱπιε Με” πιει, 8: Ιε

Β

Ϊ ἰιπεειιε εεττε εαπι νοΙαρτετε , παπι ιιι πι:

ιεττ”εθιαε Με τααε ἰπ ιιιε ιιιιιι:αε86 νει·ε αει·

έπεπαεΓετιε εΙαι:ετ , παπι π·ετει·πε ί·ιιΙαειε

·· ποίιτειιι Με εοπιιιιιιτιεπι Με πιιπιειπ πω:

Ττετειπ εε Ιειιι:ιται!ιπειιι δι! πιοΙειιε εεεἰιιἰε 88

ιιαΙειτει· εειρἱε. ΑπιρΙειιαε Γιιιιι ει: επιπιο

νεΙιειιιεπτἰεπι ιπ ιιιε ταειπ, ειιιρεπιιιαε ιια:ιπι

πι τις” μιιιιιιιψυκιειε ιεΪαπὸἱε Ιἰιιεπε τεεοιἔπονἰ.'

· "Ποιο εατεπι τε οιππιτεετ Ιιιιιαΐεε ι:οπίτειι

είε ταε:, ιιιιιιιο ιιτ επτα (εινα ιιιιἰπιο Γεπι ει:

ειιιπιοπεο , ΐατατεπι πιεπΓιιεταιιιπι ιπεε: οι.

Με ιιππιοάιειε εεΙι:ετ. @ιιιε επἰπι πετώ

ει:τοι·εε επιειιιιετε δι! εοτιιρετε πεταει: , Η

ι ιἑετιιιειιἱ πιει Γαενἱίἴὶιτιι ιπ @πιω νιΐι:ι:ιιιιαε

ιιι.οτιπιτετ ιπτειιι:ιο , πειιαε μια ι:επΠιτε ιιεΓε:

·°ιιιετατεΗειιεο πει τω” 8: αιιιετιιιιι
ι Ί

πεπτεε , παπά εε ατειἰε εοιιιιιιεπτιε , ατιιαε

Ξ· ιιοΡιιιιιι: εοτιετιτἱοπι ποπ ρει·ι:εε νεπεπιεπτετ

στο. $εά τεπιεπ πει ιπεἱ τετἱο ί:οι·τεΠε ε!

τἱαε ιιιίρεθιε ποπ επι ἰιπριοιιεπιὶε. Εεε ε

πἰπι, πιἰ πατε: , ιτε παπι επεπιιαπι ἰιι ιιοε

ιπαιιετε,ι!ἰνἰπε ρειιιιἱττεπτε ιαίτιτιε,πιιιιι ιπ

ήαπθ:ο ΐεπιρει· ειιιίτιπιενι, ατι πε παπι Ρικ

ΡοΡτειιιπι πετ , ιιιεται·επαε ιαιπι:ιε ιιοίτι·ε

ιστοεειιεπι:_ , ε: ιαιιτε νεπιε ναΙ8εταπιιιαε

·ιιτονειΒιαπι . . . ιτε επιπι ιὶεπιαιιι ΡΙεπτειιι

νιταΙι ἰιπἱτετἰ νιιιειιαπαι, Η επτα 8ι·ενιτετε

τιει·2επιαε , ιαάιειειιαε ποίιτε 86 Ϊειιτεπτἰεε

τεπτε τετιοπε Ι·ιι:ιπειπαε , ιιτ εοπνεΠἱ επ ιαΓ-.

ιιαε εοπετα νιο!επτιειιαε ποπ ροΠιιιτ. Νε

ιι απο ειπα: , πωπω @'ωξ,_ταΪω

τοπια , επ ιιτειιίπτοιΙΙιε ειπεεπιιωιπωω

νειιτετα ιαιειιιειιτο. ΡΗττετεε ,ωι_1·“μωι· πι).

απο , ιιι·ε:ιετιρτιαειιο , αιεΒιιε άΙΓεωΕρω

ΡΝεεαιιτε α: Με: πεεεΙΤε επ , ιιιιιιιαειιιιει'

Γι:εΙετι πιειοτ ει:Πιιι:εται ι (επειταιπ :μπηκε

αι οι:: εοιιεΠιοταιπ ιιιεοπναΠε ιιι:ετετε Ιεϊ

εεε ιιι ειια!τει·ιι ειιτιιιιιε ι!ερι·επεαίοε ει:: εε

ε!εΓιείπείε Γει:ι·ετιιεπτιε ετεεπιιοε., 8: επιπ

ιπαπιοπεριινεπάοι , ιπειοι·ειιαε παππω

ο πε ιι!εθ:επιιοε : Βιι:ει·ιι_οι:εε νειιε ει: ιιτει!ετσε

Β

Ο

Για: τιιπταιιι ρι-ἰνειιιἰοε οι·ιιιιιιιιαε , εειιαε

ίο!ε ΐεπτεπτἰε Ϊετἱεπιἰοε. (:οπαιιοεατετιιιπ

Όοπιιπο ιιιοτειιι Ιιεπε ποίτι·ειπ, Ιοιι€ιαΐεα

Παπ Ιιι:ετ-, Βοπαπι 86 ι·ετιοα_ειιιΙεπι παπα ιιε

Βἰτατειιι. ΕτΠεπιπι ρει:ι:ετε πιεε εε Με ,

ιιτ ιπιιι€παε πω ρεπιταε Ρετ οικω Πει”

ιιιεπεται· ορει·ει·ι ; πιει·εται· τιιιιιεπ “πιο

παπα ιπιΠΒιιε τεπεο , ατ πἱΙιἱΙ πια ι:οπίι.άε..

τεταιιι , πια εποε ειἱ Ιεαι!ειιι Ποιιιἰιιἰ [Μιά.

τἱπεετ , πετ ε ασεπ. Ωοπαιιετο ιπΐε!ιιτ εεε,

παπι ιπαΙτε , παειιι Περι: Ι)οιιιιπαε μι· ω,

πειοε πειιαε ειινει·τεπτεε οιιει·εται· , ἄ μι·

ιιιειιιίατιι ιπιπε,παιπ 8: ἱπατἱΙεπι ΓετναπιΓααιιι

ιιι ιιεε ιοί-ε ει!ιπιπιίτι·ετιοπε ιιιεε εωρετἰτ ο

ρει·ετι ι δε ιιι τατε πιο τιπιοι·ιε Π:ετιοπε πο”

πιω, 86 σπιτι ττεπιοι·εειιαΙτειε πω. $ειΙ

Μ; εά ριἱιιιεε ειιιίτοΙε: ιιιε ρεττει ; ιιι Επι.

παει τεΓΡοιιιΙειιο :πιει ι ἰπτειἰιιι παπι πω;;

εει:ιιιε. · , θ

νειιιτ εό. ιιιε ιανειιιε Με Γοτοιἰε ιιιετἰται

απε ι:απι Γοι:ιο , ίοι·οι·ιιιαε ὶπιατἰεαι είΓκ.8ε

πιατα ι:ιτι:απινεπτε: ?επι ορειπ ροδιιΙιινω

νοΙειιειιτ πιει:αιιι :ιιι νοι.ρτοπειίι:ι , Επι πο..

Ιιιι τειπι!ια ιειποιήετι , ιιιιΕπιιε ει! τι: , απ.

ρι·ιτειιιιιε εε τι:: πι: ειπε ι:οπιιιιιοιιιτ, πι: πω..

Γεπτιεπι ποιτι·ειιι ιπιαιπιε ιιεΠιιει·ετι:νιάεε..

τω· , ροΠιτιιαε εεε τε 8: εοπιπιοι!ε 8: ποια

ττειιΠει , ια ιιαε π: τε Μπακ” οιιοι·τειιιτ,

δτετατε (ΞεΙεετπ , ιιι οπιπε (ετσι τεττἱτστἱο

ιιοε νειο ιΒιιοι·ετ @Με ια ιιιε ειιιοτ πιω , Π Δοεπ , ω τοπ! °οωΠαΠω, Π, Γα,Ρτι, ι,,,_

πω: 8τενἱτει· θεπτ,εε ε Ριεεεἰρὶτετἰοπε ει: τε

ιπειιτετε εΠε ιιι·οιΠιε εΙιεπε. Εεε ιτειιαε

ποπ τεπτατιι ειιιιεο άιΙετιοπεπι ΡοίὶαΙεπτἱ

ειαιιιιταπι τετιοπι οπίει:αταε ιαιΠειο πιω Ταιιι.

Ετίὶ επιπι ΓεεΙειε ρει·ιιιτι Ιιοιπιπιε ιπετειιειι

' ται· ιπιτιο ίτετιιιι <,τι·ενι επἱιπειὶνειίἰοπε πια!

Β:ετι , ποίὶἰ τεπιεπ ΓοΙει·ε τοι·πιεπτε 8: ει·εαε

Βετο. Εε αιιἱ ει: ιαι·ιε-εοπΐαιτίε ειιιἰειε πω;;

οιτειιιιεε. θειιοΕιιαιιι οιπἰττειι εοπΓα!τιαε..

ΨιΙΙιεΙιπαιιι ροτἱαε επι παεπινιε ε!ιαπι εσπ

ίαΙεε ει: πεεεΠ”ειιιε ποίτιι: : ίαπτ επἰιιι ιιαιιιιι.

τιιατεε , ι:είαιιιιιαε ι·ε(`ει·ειιιε ιιαεπι εκ πινω

Με οτε ρετι:ερετιε. Κειιιεόιαπι ι:ει·τε εο πι

εἱΙἱαε ιιειιιται· , παο ι:εαΓα ειιιιιτει· ειιιἰεἱΠἰ

ει: Βειιίτεέ ιΠατιαε ριοτιειίτεε , 86 ι:εττιαε δε ιπαε είε , Ι). Πιπαε ΐι:Πιεετ Πισωιωι ΐεπ&ι.

Ίετιιειιαε ιδταε ιπΗιπειε , ιτε 8: Γεπτεπτἱεε

τιιοι·οίιοι:ε άειιι:ετετιοπε ιιιΐι:αΙΐεε Εοττιαε οι:

ΗιΙει·π τιιτί:εδι:αε ει: ὸοπιἰπαε. Ειπε απο:

ιιιιρΙοτε Με εαιιιΙιαιιι , «μι, 5 στη” απ; '

τιπειε. νιιιω ι:ει·τε παπι εκ πει: πιοι·ε ποβ Ε ιιοπιιιιι Ιιττει·ιε , 8ει·πιειιαπι Ιιε!ιετ ιιι (ποτε

ιτε ίει:αταιιι ω ειιειιιιιιετιο τεΠ:ἰαπι πω

ιποι:απι ,πια ἱπ Γεπτεπτἱιε Ϊετεπιἱἱε Γιιιιιιπε

εΠ: ιιεεείΪετἰε. απο. επιιπ τετιοπε νε! ειι οτι

αετἰοπεπι νε! :κι ιιιι:πεπι Ρι·οι:εΠιίΐεπι , ιιοε

ποπ ρτἰαε από ιαπιιειπεπτο ε· (1ιιοιΙ Η πο·

και ιΙΙο ιιτείειιτε ιιιιωιιιιιι ιιοτιιιΙΤει ρο

ταει·αιιτ εεττε , τω πιεΙἰαε ΙοπΒε ει: ΙἱΒετἱαε

ειιΓι:αΙραπτατ ειιΓειιτε ιτεο Γεπτεπτατ ιιεΙετο

ιπιπ,8τι:. Ριτιιε νειο ι:οι·επι ιπε ατιιτι1αε μα..

τα Ιιτιπει·επτ,ιΠιε ει:ειιΐεπτπιαε, ιιοε ει:οπττε

πεεεπτε οιιιιιαι. Θεά 8: ιαιιιειοιαπι ι:οπΓαε

!

ιοί-πω , ιιι-τει· , 8τ ιιιε ἱρΓαπι επτε οπιπιιι επι

πιο ι:αΙιπιπε πιεε,ιίπεται εοπΙΗταταιιι. δεισ

ειπιι:ιΒιιπαιπ Μπι! οιπίπαταπι , ατ νειιε (πω.

Έει:πιτ ποίτιἱε. Οοπιπιεπιιο πει πεΒοτἱαπι

τπεΒιιιε απιιιιιαε ειιεΒἱτοι· εατι:. ΜαΙτε ιιι

ιιιεε ιεπαπτἰεπτατ ποιιἰε ιιΙεπε ιιιο!είὶἰἰ8,

88 ειπα ιιιε νεπεπιεπτει· ειιει·αειεπτ , α: Γε..

Ρε ταιὶεει νινει·ε. Μπι Ιεταιιι Γε ερετἰτ πο

Βιε οιεττετ αιιιι:ειπ Γρεπιι , ιιαειπ α: 61°11ιεπι

ειιι:Ιιοτειιι απο , πε ἔτε8ἰΙἰε επιιιιἰ ποί'ιτϊ

εγιιιΒε πεαΐτε8ιαπι τω”. Τι·ιΙΠε απιιιιιαε

Α ε α;

|!



ΑΜοοοει:ι ·οΑΜΑι.οαιΕΝει`ε ~ 32ο

διεπει Γειτο τιιιιέοι:ιτ οοαιἰε ,-ιοιι·τιτιοαο Α

Μο -οο€ομ ·τιαιοοιιιο -ίἰτ - ατο! οι

οποτε οοτροοιιτιοοο τετοιο , Ξιιτιιιιτιι° οπο.

τἰοοο ίοΙοτἰἱ , οι κοιτα ίοΜο-ιταάιοο . Τρικ

@πιο ι”ατατιο .ιιιιτιοατ ιοοοὶο οΡοτἱ€Μ-. Μ·

πιο ο οσοι-ατο ιροΠἱιο οοα!οτι το! τοσδιοιιοε ,

δ: οοοΐριοοιο @οι α! ιαοΙΙοοι ΒιινοΓοοοτοε ,

ο: οι: ιοοτΙο τοα1το- άιοΕοιτοτιοαο οροι·ατιιε ,

οπο: Μαιο τΙοι·ιιιοιιιο οσοι; , ατ :οοτετο ο

ροι:οτιοι οι οιοΠοοι πω. Πτιοαιο , α·ιοαιιιι·ι,

ιονιιι·ο Γα!Ηοιιιο·ι οι ιοοι·ιτοε ρι·οΙΤοε Γοροι·ο οι:

ιΙοαιΒιι οταΙοε, οποιο νοιιιιιτ αα:ιιΙιαιο ιιιΠιι.

5οι! ταἰε πιο ,- θα:: όαΙτΠΠιοο, ί·ιατι·αοιοαο

οοίττοι·οιο ροιιοοταιτ Ρτοσιοατ @και ιοΙτιιιι

 

ιειιι$Τοι..ι νι._

οεΙ Ηιοι:οογιοααι τιιιτι·οοι.

Πε οσοσ” Μαι·Ζωσ.

ΜοτοΠαε Ηιοτοαγιοο οπο , ΐοΙατοιο.

-ΙοσιεΙιτ , οτ ι:τοάο , αΒοιιτο Βου , οι:

οαιο ο8ιτειτοιο ιιιιιιοο ιοιττοιο :κι νοε @οσοι

Ιοιο οαι·ιτιιιτο , οοο Με Πττοι·ιιε ΐοι·τοτ, :οροπ

το ίαΡοινοοιΙΤο :ιαόιτοιο οοε Διοιι:οε οοΠ:τοε.

εωροι ιοιΙιι ΒοοοάΙ&αε οοίτοι· οκ Ατι·οτιο

ἱΠἰο το οαὸΠΤο οαοιοι!ειτο οιοοιιτοιο ΑΠὶίἰἱ

νἱἀἰἰΤο ω. ΑαοαΙΗ , 8: Ἐαἰίΐο ιιΙΙοι:αταιιι Π. -

ιτιατ ροΓι:ο. 8οΙατιι νοιιο1οΒἰΙοε οποτε οοΠ:ι·οε Β Μειοαιαιο ιο ί:ιει:αΙοτι ΜΜια Κ απτο , :οοο

ρτἰοτοιο , (ἱτοοοτἱαιο , δ( ι:οτοι·οε ι·ιοίτι·οε.

8αΙατιι ποιο @και ω.. , Βαριιτοβοαιο 86

ι ΑαεαΡιἱοατο οι: τοΙἰοΙαοε ,ι οαοι·αιο ποιο τοο

ιοοτιει οοτιΠῖτιιιι οι. πιο, Γτ:ιτοι· οο.ιιιΠαιο.

Ε:: οοΓττο ιοοοιια:οιαο Ροιιτιο-Βοοι οπο.
τ:ει.Ι. ]α1α. ο

 

ε Ρ 1 ε τι ο π. Α ν.

.ο Ηιοι:οογιοαιο Έτοττοιο. °·

Ο: Μαι·Μπο :Ζεα/Μι μάοΙσπέιι..

ΜατοΠαε Ηἱοτοιιγιοο Γτ:ιττι , ΓοΙατοιο.

. (ῖοιοιοοιιτὶο οι» Ρι·είοατοιο τοΒοΙΙ:ι

Ποιο. ΗοΒοτ οοεοτιαιο ι:αιο άοιοιτιο Ποιο

οιοειοτἰΠῖιοο οοΠιο ι·ειτιοτιο οο!Ιοδτειι·αιο.

Ποιο ο:: σο οιοιιοιο ΡΙοοιαε οΠίοοο. Αάιαιι€οε

ΠΠ Γοοἰαιο Ποτοὶοἰοαιο , οαἱ ααα οαιο Μο

πιά πιοιοοι·τιταιτι νἰταιο ρτοΗτ:ιίαιται· τ ορια

οιοιιια ΡΙοοἰΠἱπιο οονιτ. Ροττ Γοι:αιο Ιιττοι·ειε

τρωμε: το Μαιο οοίττω, οι: οοοίἰ:Ιο ΠΠ ίο

ιοτοοΠιοιιοπι οοΙττοιο τιμά Μαιο νιιΙιται·τιιο

ΡΙατιιοαιο. νοιαιοατ πό ιοοιιοίτοτιαιο οο

Ρτιαιο Ροιιτἰο-Βοοι , 8: , Ποιοἱοἱ €00Ρο1°ο11

το οιιΓοτιοοι·άιο , οοι·ι€άιτοαε Βοοο ίαοοοΠ”ατο

οτοοἱιι. Μιιτιοττατο οιοοιιοΙ·ιαιο .ο οοε κατ.

ε” άοοτονιιοαε, 8: οιιιαίτι·ο μοΒοοι·ο , οριο

ποναει ίατοιοτι οοοιε οίτ ΓΡοε Μαιο οι·οιορτο

οποιοι οιτοι:αταιαιο απο μια Γαοτἱιιτ οοΒἱε.

ΕΠ: οπο:: ονὶἀαε , ατ οοίτι , ΡΙειτ:οοιΠ ιοοάίο

οπιπο πιάτα. Λο απο Ιιττοι·ιιτ και» οοιιτι

οοο οιιττοοε!ειε οτι: το , Ιἱοοτ οπο νοτοιἱ πιο- -

ρἰο ποιο: Γαοττοριάετο , Γτιιτοτ, ιιο ΞΡτἰαΓιοο

οι οοτ:αρ:ιτιο τοι ο αοιοιε ιιιιαοά.τ , τιιοΙοΠ:τι

Ετ οαι τοἰιιὶιοο όοΒοτ. ΑΒιιιο,οα:ιοταπι ιανο

τιτ Ποιο, οιιατο , οι: οπο! οιιοἱε, ια:ιτ:ι νοτιιε

ρι·ονοτταιιιιι. να οι·ιιιιοτο οαοο οι: οοι·τΙο οι»

ν:Ιαθ:ειτο ταοιΒιτιοιο οαοιοι!:ιιο ' 8: προο

Ποοτ , εΠοοιιτοιο Π: Κοτοειιο ρτοΗοιΓοι. Ηοο

ἰΡΓαιο σε τ::ιιοοτει·ιαε οορτοι· τοταΠτ οοΒιε οι·

ιοἱτοτ Μωα- , Μαιο ΓοιΙιοοτ Ρτοί:ο&αιο οπο

Κοτοειτο. Ειαε τοι @τοΓοΙιοιταόιοο οατοαΙει

τἰ , ίοτιβοι:ο ἰοΠἱταΙιοαε ρτοττ:&οτι,8ε όοιοἱιιο

]αθ:ιιιο,8ε ρτοοαι·:ιτοιι οοΡττο Ιιττοι·οοοαιοαε

τει οοοε οικωΜαιο ο8οιοοτατ,68αιΒοειτοπιαε.

Εεε οι το ιοιττο οοιιτιοαο. ΜΙ @πιο οοΡττἰ

τοοιιΓειτο τοιοΐοιιττοοάειε. Βτονοε οοε το απο·

Με ιιοτΠο :κατά , ιιαιοαε :ιάνοοταιο ιοοαιο

νοε ρταιτοΙοτι οιΤονοι:.ιε. Μτιειιιε , νοιιιο οπο·

του , τοι Βετο: , αιιάιοαο οιιΒἱιοαι· οοοε,

οιαΙτιιοαο οι άἱοε ιιοιοιαοατ , φα: οιιοαοτ ο

οιιοατιι οοίτιαιο , αει οτ νἱνοτο ρΙοταιοοαο

τοτόοιιτ. νοΠοιο ρΙαε τοιωι ποιοι Γαρροτοτοι:

αιιοΙο ιοακιιοο άοοιιιτ. €ταοιειτ πιο ιοα!τατο

ἰοορτο οαοτατιιό:ιιο ετι·οοιιοτια , ίτα!ταςαο

οοιιίἱάοιιτἱτι. εστι ιτει ιοοτοοτ ἰοἴοΙἱκ. Νοε

Μαι: οοΙοοι·ιτατοιο οαΗΤοιιιατ νοΒἰΓοαιο Η

Βοι·ιτιίατοο , Γοιὶ ιιιιροόιαιιτ ΡΙαι·ιτοο. στο το

τοοτι νοτιἰοιοαε .κι νοε οοοοΙΤιιι·ιο. νειΙο , 86

ί·-τιιττοε οι: Παω οοΠτοε οοιιΕτττιο. ιο τἰτοοτο

Βοι. Εκ ιιοίτιο ι·ιιοιιο.ίτοιιο κα. ω. δορ

τοοιΒτἰε.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ..Α νι1.

πό Ηιοι·οογιοιιιο ίτ:ιττοτο.

Π. Ηὶτπιηιυιο Μ:!ιι/ϋ και! :ιιπσἰ!ἐιιω »›έ:τιπέα_

ό· έ: πιίΖωώι 2εωιω “Μακάι ΜΜΙς/Ϊτ

οι υποποιίέπω.

ΜοτοΠαε Ηιοτοογιτιο ίτιιττἱ , Γει!ατοιο.”

νοοοι·ιιοιΙιε τιειτοτ Ι). Ηιοι·οογιοαε

ἱιιοΙαΓαε τα! οοοοιΙΙαιιι ροι·Βοτο ἱοΡιἱταἰτ. Ωω

τιποοίἰιτιι ρι·αΒαιτοαε , τ1αιο. ία: οκροάιτο νἰ

Γαιο οίτ οτοτοἰτἱε 6ε Μισο. νοοιοοτοπι :ιο νοε

οικείο οι: ίαΐοιριοτιε ρΙοιιο ι:ειτιι:οτιε ειδο&ιι.

Δε. ναΙοοταται· οτιιτο πάτο: , :Μπι 6ι›ι εαοο- ΕΠο αι το ματι τοοοιιίτοιιιι να!» Ειοιοε πιοο

Με ω” τοροοάι οοο Γοιιτἰτ. οποια. τιιιοοιι

ἱΠο :ιο νοε τοοιιο ιιαιοτια:ιιο τοΐιιοοΓοοτ , 8ο Η

οοατ οιτοι·οι·ο εια6ιοτιτιιτοιο ιοΒιιιτιιτιε ουσ

οοο οο!τι·ιιτ 8ο ειιοοι:ιε νοί!ι·ι ι·οτιοαοοι Μοι

τατι Γατοαο. νιιΙο 6: πιο ίι·ιιτι·ιοατ τα: πιο οο

-ίὶτἱε ι:οιοτοοιιι!ο. (]οιιΓοΙτιται· πιο Βοτοἱιιαε

Μποστ:: οι τω. Γρο. Εκ ιιοΡτι·ο οιοιιιιιτοτιο

Ροτιτίτ - Εκπα- ν ιιτ. ιάατ Αιι€αίτι.

οοιοιιιο,οτοΒιίοαο_ οτιιιιι·ι οοιιτι·ει. νοΙαιιτιιτοιιι

ίαιιο, οι:ι:αττιιτ Μι , οατοοαο ΒοοιΒοο ΙΜΗ

μ” οοοτἱτιαο τοοοΠατιιιιι. Ι.ἱττοτἰε σα: τοβ

Ροοάοτο ἱιορτπΓοοτἱειταιτι οιΙΐοι·ο , οοο τοι·

τ:ιίΠε ααειτορι·ιιοαιο νοοἰειιο :ια νοε , Η Παπ

ιοιιιιΡοτ οοι:αρ:ιτιοαοε :οοοε , τρώω ιο οι"

οποια ιο:ιειε. Ηοο τ:ιοταιο άι:τίΠο οοιιτοιι

ταε οτο , Βοο τοίτο, οαι Γοινἰτο οιιριο, τιιιοΙ

το οοοε νοΙαιιτειτο τιατ Ρἱοτιιιο ιο νοε , ια



πι! ιει>ιετσιΑπαΜ Ι.ιιι.ΧΙΙ.! · π.

!ι!!τιαο τ!ο το!ἱΒἰσΠ στσΡσίιτι !π!!!τατο το!ειιτει-Α τειει!ε ρσί!επι οιτρ!ιαιτε. δα! νοπἰσ οι! το.

το. Ετο τοπιοπ , οα:ιπτατπ Ποια ῇανοτἰτ ,οπα

τ!στ , παπι π! οιτροι!!το ίπτε!!!εσ , α: σο!!:ταει

τα: σε !στιαοπτιαπι !τι!τιατι , Ειπα! α: επιπ

ρ!σ πσΡ::σ !ιοοπται οο:οτ!ε το!!ειτατ :τσουπ

τ!! Ϊοτπἱποτατπ τπσπει!!ετπι. (πατάει: πιο πι..

:!σ ίσ!ατἰοπὶε !πιπισι!!αι τιποτε: ἰπ!!:ἰτα:απι

τποαπιο Πο.τατ τεττποπ σροτει ροτ ποε ει!ι!οτεε

νεπε!οπτ!!, Γα!ι!ο.τσ σε τποο!σ !τπροε!!τιιοπ:σ

σπιτι!. πιο 8ο Ριπή τποπα!!ετα τπο εστππιεπ

τ!:ι ,τιαεπιπσπ ρο!!αιπ ποπ οπο:: Ρ!ατ!!ιαε

οι: επαθε. δα!α:ει σ!!!!ο!ο (ὶτοεστἰαπι Ρειττοπι,

ττιιττοε ει:: Ε!!οε πσ!!τσε. Ε:: πσ!!τσ τποπ:.ιΡτο- Β

τ!σ Ροπτ!ε-!οσπ! ΜτΙ. Κα!. δοτιτοττι!:ιτ!ε.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α νΙΙΙ.
οτ! Ηἰοτοπγτπαπι τστει:τοπι.

11ο Βιτ)ΙΙ"ί0.

ΜΒΜ!!! Ηιοτστιγττισ πω! , Γιι!ατοιπ.

Α Ετ!! !ιστ!ἱε πιοπο ποπ! αποτοτατ προ

τα! , σπιτι το.τποπ Ρετέοτο: τω! νοε Κειἰποτιαε,

πσ!α! !ιαπο οι! :ο απο τποιε !ἰττοτἱε ροτεοτο ,

στήσω ο απτο σπιπἱει ί!8π!!ιο:ιτοτπ , ποε Πε!

πιαποτο ποπε ν:ι!ετο , τιστι:ιτποαο ΐροπι πο!! ε

εἰ οσοι: ἱπ τ!!οε πσίττειτατπ τεταπι. Κήπο

ι·ιαπι , Η ἀἰνοττο: πο! νοε τειπισαιιπι οι: πιο ,

πσ!ἰτο !ισΓΡἱ:ἰσ ΐαΐε!ροτο , π!!! ποπε !Ρί! ετο

τ!ο.πι Ρτα!!:ειτο νο!ἰ:!ε. Νειτπ α: οαπι Όσοι!

- τισ !αεσσσ Πεο!!πο ν:ιττο.τ!!απι ρτσΠε!!εει

τα: , τ!ινοτ:ιτ. Τα τιιτποπ, ί! σαιτ! σε !!!σ άο

οιαο ἰρίὶαε ρειταπι Ραι!ιοει οοπνετΓει:!σπο άο

ρτο!ιοποετ!ε , εοπτἰπασ ί!8πιτιοει!ιιτ πσ!ι!ε.

Νειπι πιἱπἰπιο ν!τ!οτατ !πιπιατο.ταε , 8: οσε:

τ:οπτ!αε οτι: τ!οπασ , ί! το!ιι!σε:ατ. ]:ιοο!οατπ

παο σπιτι τγταπσα!απι !ιοτιετ!!εοε ττιοο πο

πιιπο. ντι!ο ὶπ Ι)σπιιπο, 8: στο πιο στο. Εκ

5ωΡ6πι πιἰτι! ὸοπεἔστ!σ ε:ιπιεττ!ιι!.. Με·

σαιτ π!πισο!απι , τι:ιττοίοαο οτοτπ!τεε ο.!!σοαι

:οι Μάο, οατπ ιιοοεί!!τειτοε ίπεοπτοε οπο!!

οει!!ειπ , οστιοοττ!οε σπιτια !πιίοπι νοτιε πσο

!!:τἱε , !ιαιαίοαο το! 8τει:ι:ι Βοποτ!!ότιιπι :πιτ

τοτε !π!!!ται , α: τσίετιαειτατ πο8στ!απι.

ΝστιπἰΙιἰ! ἰτι οσ τ!!!!!!:α!τετιε ε!! ,οποσ :ιππι

:ιατπ οπο: !ιει&οπα: τ!ετ!ποτ. $ετ! το: ο!αΓπισ

τ!! ε!! , α: τ:οπ:τιι&αε σπιππι οπο: ΐε!πε!ετατ.
πιοιππιο εαπι Ροπίἱσποπι :ι1ιπαππι ιπ‹!ε Γσ!νιιτ ώ

!ιει!ι!τει:οτ. Απο: οατπ ττεττο τποσ $!!νο!!τσ ,

α: εσπνοπι:ιτ !ιοπιιτιοτπ , οστιετατοαο @στα

!πτ!ε τιοεαπ!:ιε ο!ιοετο ι ί!π πιιπαε-, νο! εειττι

σαοτιτἰτειτοπι ιπτοετοιπ απο πσΡττει !πιρεπίπ.

α!!ει ειτἰἔειτατ. Ρσττσ ροοιιπίπ ἱπ τπ:ιπαε :απο

τ!ονοππιτ , πο , ποεο!!!τειτο τ!!&ειπτε, π αίτιο

πισπει!!ετ!! !!!επι ἰΡΓο εσπνεττιιτ , ί! ί:οττο νο

π!ετ ἰπ τπιιπαε ειπε. νο!!επι οτ εἔσ τπσπειίτο

τἰο Γα!ινοπιτο !ι!ιετιτἱΠὶπιε, ία! τοπια: απο!

σα:: πέτο: ίπ ειπ8α!τιιε , α: πισόαε ποπ Ετ.

Επι: στο σπιτι! !!:αι!ισ , α: ποοστιαπι επεσα

τισπἱ τπ:ιτιτ!οτατ. (ια;ιιποαειτπ νοτοστ πο! πο»

ῇαΓ‹:ο σοοαρατισποε ιπιαπΒοτο , πε πι!παε

οιασ.πι Γειτιε Π: στα !αρροπιτ ω! ε!ιτΞεοπτ!σε

τγταποα!σε επιπι , σποτ απο το οοαο:ιτι πω!

τιι:ειτο Ρτεεἱραει εαρ!σ δε Γσ!!!ειται!!πο Γατπο.

τω. Βοποτ!ιέ.”τσ ἰτοοιαο :οτο τ!ο!εΒιι!ι!ε. Τα ιπ

:οποτε το!ιετπιιοα!! , οιαιιπι:ατπ !!οοτ , πα!ἔ

τια:ιτπ ο8τοτ!ετο. Νοε σα! σ!!! τ:ατιτειτατπ ία

τπαιι δ: Ρο!!οε ταοτἰεειτιο ετ!ταεπότιιπ στππἰ

ἰπ!ατἱει Ρ!αναι: ιιτοτ!σΓ:ιτπ Πιοτιο!!εέτι!οτπ ποπ

πι:.ιταιπ πσΡττειταπι , €Χτοτ!οτει Με ροττπιττο.

δα! ΠΒπιδεοπτ!ει τ:ιπιοπ “τι ταοταπ: τ!α!ο!!!!

πιο πι πιο πτπστἰ ταο. !πιαπιτ! ιτοπι Βοποτ!!- ·

6!:σ ξυλΜ-ωλατ ;ι!!οτ1α:ιτατ , ί! απ! ίοιιτ: οιαἱ

ποπε. εισιοΒπιι νο!ἰπ: οιποτο. Ν.ιπι δ: Με πο

το !:νοπο τ:σιινοπιτ οτοπιιτιε 86 πσ!οιε , [πετώ

ΝΟΜΟ ιΠ0Μί!οτ!σ Ροιιτ!ε-!ισπί κ. σο!. Αα- Β ::ιπιοτι οσπΓαοτσ , πε ειπα! πιιπαειτατ οι: τ:ιΧ2.

Βα!!!.

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΙΧ.
.Π οτ! Ηἰοτσπνιιιατπ ττειττοτπ.

 

Β: 9Μύιβιω ή” στἐἰπἰ.τ πεέοϋί:.

Μοτο!!αιι Ηἰετσπγπιο τ”τιιττ! , Γει!ατοτπ.
Π Ηοτι οιιπι νειιι!Τετ οι! πιο πω::Ήπ

εοπτιαε , οτ:ιπι πατα:: πι Ετοπιο . !ι!ιτσίοαο

ενσ!νο!::ιπι , τιι·ιαΓοατιπι :απο !ιττοτο.ε !εεο

τστνιε σεα!!ε ὶπταετι τα:ροτειτπ , :ιτποπε πο

πιοπιιί:οτιο ποπ τεο!!ταταε τ!!ΓεοΠιί!”οτ. ΠΜ

νοτσ !εε! !!τ:οτ:ιε :απο . Γοι!ατ!στο !απι ιιπ!τπο

Βιο!εοαο ΐοτοποτει , σποτ! άο νοο!ε ει8ετοτατ

!πταε :ιαι:!ινι , οσπΐσ!:ιτιοπιίοαο ρ!ατιπιαπι

οοτρ,ιοαοτ! 8: νοε στπποε !:›επο νει!ετε , οι π

!απι ιρξαπι,εα! ιτν:ιπ!τειτο 8: !ον!τετε τποταο

!ιιιτιι, οσπ5τπιπτιστοιπ πι Γειπ&σ Ρτσρσίἱτο 86

Ι)οι τοσα: ἰπνοτιἰ. Νιιπ:!:ινί: ττιι!ιἰ Ραοταπι

!!!απι πσίττατπ !ια!ι!ταττι Πιπ&ιι: το!!ε!σπιε :το

εεύ!!Το,ποτ'οτνοτο οι (Μάο ΡτοΡο!!το. Ωαο‹!

παιιπτο «απο 8ιιαε!!σ πιοσ οοοερετ!πι Ματ!

ποπε οτκτετἱτει. !)σπιπσ ιτοπι Βοποι.!ιθ:σ

ίετι!ιιτπαε , :ποπε επ! εο.πι :επι !ο!σπεαπι πιο·

:ποιο οιαιι!επι, α: πιἱ!ιἱ νι:!ετατ , Ρτ!οτοΠ1

ιισΡεταπι (τιποτε: Μειτοπτ!τιε τ!ο!ε8ιπιιιε. Ηο

!ιο: :ια!ρτιο εατπ ἰ!!σ Ρ!ατ!τπατπ εα!ΐτστ!τιιτΙο

ο!ι νο:ετ!ε πωπω Βτιιτἰειπι. !ιιιαπ8:ιτπ Π!!

α: νἰοο ποί!τ:ι , μπορω: τιαειπι τισί!ἰ Γαιπτπ:ι

τιοεαπαι: , ει!» στοπ! !!!απι :ι!ιτο!νει: οικιπτἰτειτο

το!!τιατι : !ε!σαε πιιιιτππο Βιοισ πο εταεἱετατ:

επιτπαε Ροτοοταο εατιι αιΓροιιίαε , δ; σΧΡω..

τειτἱστιο τορετοπε!ι πο: το οορσ!!τ! , α: Η τω.

ο απ! ο απ” !ΠΕτοω”ετα!Π › ΜΠ!"Πα1ικ ει.: Ε :ο Γτιοε α!!ει τοσο! ποε ι!οΓετιτ , βεβαιο νο! οι:

Με τιιιττε ατιτ!ε Γαρρ!ο:ιε τ!ε!ιιτατπ. πιο, Ε;;

Ρσπ:ο-!ιοτισ κιτ. ΑαΒα!!:!.

 

Ε Ρ Ι δ Τ 01. Α Χ.

πο. Η!οτστιγτιιαπι ττει:τοιπ.

Β: μΕ&ιψ'τυπ α!εωΙί.τ%·ί·τ2Μά.τ ό· έτι πιω.

τρικ _βΖ·τω.

°Μ'τιι·σΠαι Ηἰετσπνπισ πω! , Γει!ατοπι.

' πω!! @οι !ἱττοτἰε (ΣοΓπι! ιιο!!τι τω.

νεπτ! Γατιιαε , α: !!στοποε Χ ιι ν. Γσ!νειιιιαε τ



ρ

α, ΑΜεαοειτ εΑΜΑτοοτΕΝετε° ,το

τΙοο5 ατττε τττεοοτοτο τττοτοατοοτ. Πε Ρεττο Ατιπρεοδοε ΦΟΦωεΠτω)τ5 τΠθε7 ΠοωτΠθ- Βετ

εατττεταττο ττοτττο ρτο εοΠτΒετττττε Γτοετοοε

τττνεττττοοε το ταττοτττοοε Ταοτ ΓοΙνττΓε τΠοτττ

ω: Με ττοταε τ.. ττε τοεττΓε ]αττοατττ αττττο Π.

Μεεεετττοτ. ετ αΙταε τ.. ρι·οττττοΙΤε ΠοΓτοο ,

ατοοε ττα ε. Ιτοι·αε ατττοτίΓαε ταττοοτοοε τετοε

.ΓιττΙΓε. δετττοο αττ ΠοΓτοοτο τοΓοτττ 86 :το Τα

ττοτο ττττετ·αε , ττοαε τΙΙτ εοοττττοο τεττττετττταε

εοταοτε. Ηεττ απο ττττεδτοε ΓοττΓετ τΒοτε τοστ

τ:α ίττνατο αετετοτττ οτε ττττεε ΓτοδτεττΓττοε ετο

:οτεεοτε εκτττραοτττε,οτ τοτττετττ ΓεΙτετοε οτατι

ταττ αοτετεε ΡοΠτοτ , νεοτοττιτττ Πατο εοοετ

τατοε τΒοτε ρτωττιοαε αοτετεε τεΡεοτε εοτττ

Ροττ , ΡΙοτεΓττοε ττεεοταε 66 ρτοεεταε ατοο

οεττττίτοοτ αιττοοοε , οτ οπο ττετο ττοτοτττε

αττεατ ατοαοττΓττοτοτττ ττοτττοτο Πτοοτο εαοο

τττεοτο ΡΙοτεττττττοτο , αιτ οοετο ττετο Γετττοτ

ποτε , δε Ραοοοε το τινετττετο οεεεΓΓαττοε Με

εκ Γταττε ττττοε τατιτττεο , Γτνε ε:: αΙτο ετττεττ

ττοε ρτο ΓατοτΙτα Ρτοεοτετ. Πτετ οοτι ροτεττ:

φωτα Βταττα , οοο ττοεταττταττε ατΓεττο τετρ

Γοτ1τ δ£ Γοα οτοτττα 8: αΙτεοα εττατο τοτΙ:ττ οο- ,

τοΙετττ , οτ ττοΙετε οεεεΓΓαι·το εοτοροτΓοε Πιο,

τοτττοε Ιοοἔε Ιτοεταττε αοτττττ το Με ουτε ντί

εετα τοεα Γοοτ, δε τΙοοε μα: οεοττε ττττετττ ασ

τττΙτεο , οοατο το αττετττε δ: ττττττΙ Ρετττοεοττ

ειτε , τττίτ τοΓο τοτε εαττταττε. Πεοτττοε ροΠτ

κ, ντοτ,Μτ 3 @Με @ΠΙΝ (ΠαωεΠτω ΠαεΙΤα- Β εττοε είτ τττττττ τοετοοτατοε νττ, ίτνε εκ τω

.ττο , ρεεοτιταΓοοε , Πεο τονατιτε, εοΗτεετοοε _

ττεεείτατταε , οτ ετεττττοττοοε ΡοΠττοοε Γαττε

Γαεετε. ΙΒοτε εοτιο τΠε Γοτοτο εοτττεετο Παο

ττοτττ ατοοτοτο ατττ8ττ , ττα τατοεο οτ ίτεεατι

ατα: Ποτ , τοϋ εατττατττοτ. ντττεο Ποιοτοοτο

Ρετ οτοτττα ρταείτατε αοτττΙτοτο εταττα: Γοατ ,

τ1τιατιττο ίτοε εοττττονετττα οΠα, Ιτεετ τοοτττεα

Γοτοτα ετατ , τοετττετπταε Γοτττ ατοοτεε. Μττα

` ττ Γαττε οσο ροτΓοτο οοοττ Ματτοττοε ταοτοτο

νεττττε τττΓΓετατ. δοΓΡεοΓτ Πιτττοε αττττοο , οε

ττοε ττοτ‹τ ορτττετ , τονεοτο , οτίτ τΙΙτ ΓοττΓε

τετττττταε Ιτττεταε. ΚοτΓοε τταττοε αττ τΠοτο

Γεττοο. @οσο Η τοτε αεεετττ τΠοε ροΓΓε Ρετ

ντττεττε , αττοτεΓεεοττ τΡττ Γοαττεοτε οτ εατ. ὅτε,

νετ ττττττεοτταε ττα εοτατατε , οτ τετττταοτοτ Ιτ

Βτ. νατε το Ποιοτοο , 8: ττοτεεε Γταττεε αε τὶ

Ιτοε ττοτττοε , οτ ρτο οτε οτεο_τ τοοοεοτε ,

ττοοττ εττατεΓεο ίτττ το τεττα ττεΓεττα δε τιτα

ττοοΓα. Ε:: ττοτττο τοοοαίτεττο Ροοττε-Βοοτ

ΧΧττ.ΑοΒοίττ.

 

ΕΡτ-Ι$ΤΟΙ..Α ΧΙ.

:το Ητετοοντοοοι Γταττετο.

Π: εποαΜοβα: ἰΜΜπτ σταταπατυ ό· ατε τακτά:

ετωπεί!.τ.

Μοτοττττε Ητετοιτντττο Γτατττ , Γατοτετο.

Α νεοττοοε ταοττετο τοεοτοτοεε, (τττττττο

ττοεε , ω οοίττοτττ τττοτταίτεττοτο τουτο-οο

οτ , ντοττεττττα αοτε Γεττττε οιοοτ ΡετΓεέτα,

τοααοοοιιε οοπττοιο εαοοτο ΠτΓεερττ Γοτττοε.

(3ετετοτο ροττεαοοατττ ττττττεΠτ Γοτττοε α νο

Βτε , τετττττ το τοετττετο οοοττ τοε αεττοοττοτττ

αΓτττττττ. ΡοΠτεττοε Γοετατο ουτε Γεοτ ορτττττο

δ: τοΙ·τττοο , οοαττττο εΙΓετττ ΡΙοτεοττατ, αεεετ

ίττοτοιο Μοτο, οτ εοταττ α τοοτοο οοο ετε

ττοετοτ ρο!Γετ. ΙΙΙοττ εττεττττίΓε τοττττ τττετ ποο

Ροτείτ φωτο ετανττετ 8: τττοΙεΡτε τοΙετττο στα

ιΠτοε τττετττα, δ: εΒτεοταοτ το τττε νοτιτοτα

τετο. Εοοτ τοοττο τοτττο :το τε , οτ το επιτο

Με ττττοε :φοιτ νοε ειπα Ιταοεατοτ. δαττε Η

αττνεττεττε τττοοαττετττ ραττετο ατἔτε τεττε

τοο τοοτεττορεττΓαε οοτ: Γοτττ Μ. ντέτοτττ ,

ω: Με οεεοττττε εΙοαε τττττττίτ αρτιο τε , οττττττα

εοετοεττττα εοταοτε , οτ οτπτττε νετ τιιτττΠτττττε

τοττττοοι·αττοοτε τοΙΙατοτ οεεαίτο. ΜαετΡττοτττ

ΡαοΙοτο αεεετίττε ττοττε , τΠτοοε εατο τοπιο

Γτετττα Γτατττε αεετρετε νετττο , τιττττΙ νεττε Ιο

εταττ τΙΙτοτττ τοεεοτττ τ ττνε εκ αΙτεττοε, Ηττε

το!Γοτετο Γε ατττιτοτοτο τ ττνε ρεεοτττα ω οε

εεΙΤαττα , τΙΙατο Γε Γορρεττττατοτοτο , τ1οατι

τοτοεοοπττοε ττεεεΓΓαττα Γοετττ , οτ αττ τεττττεο

τταε ττΙτ @με ετατταε νεττ›α Γεττοε ττεΓοετ·τοτ.

νεττετο, Η φα ταττοοε Κοτοατ ΡοΠττ ττεττ ,

ττοοε ΓαΙτετττ Ραοοοε Ρετρτοταοοε αυτ, οποιο

τοτττοττε ρτετττ , ΓετΙτεετ τσιπ. νετ :τν. Ηο

τεττ. αΙτετοτο τοεττοττε εοτττττττοοτε ττντττ..

νετ-κατ. νετ εεττε ττοοττ ΓοτταΙΓε τττεττοε εε

ττετετ , οοαοττοετοτττεοτ Ποιο! Ραοτιοε ετοε

εεοεττε , το εΓτ ΒαΙΙατο ττττεετατο , οτ νοτεο

αρΡεΙΙατοτ, αττ ταττοττετττ ετοε ρτετττ ττοο α

τοοοαττεττο οοίττο :τοτε _τ›τετττττοτο ετοοτοε

εΠ;,ντττεττεετ Ποτ. εκατ. νεΙτοοτττεε ΡΙοττοτττ.

Πτοττ , ετεττο, ετΓετ τττεΙτοε , ττοτα το εα Πιστ

ττοα ττοο Γαττετο Γοοτ Ρατιιττ τοεΙτοτεε , Ραο

ττοΓττοε τρΓε ΙαττΠττττοε εΓτ , 86 ΙοοΒε εστεεττττ

οοττταττε τατττοτττοετο , ΓαττΓττοε ττοταοτττε ντ

ττετοτ. Ρττετετεα ραττοοε αττοε οοίττατεε ετιιτο

εμε, ίτ Ρετρττττατττ ετοατττοτ ετοο : Η αοτετο

Βαττα τοτεοτα, ττεε οοΠ:τατεε ετοτ νοΙο ιτε

εεΓΓαττο. ΠτΠ·τεοΙταε τοτα το ρεεοοτα είτε. 5τ

ΡετΡτοταοετ ετοαοτοτ`, οοτα τεττοτοοττι οοτ

Π τιιτο οτ Γαεετε εοττΓοενετοοτ,8εαοττ Γοτοτοα.

τοοττο τ:αττταε ττοτστε είτε , οεουε οοτ νεΙττ αε

εοτοτττοττατε Γατ:ττε ττοτΓρτατο οεεοττττ , οτε

τετ Με:: τρΓοτο ατοτεοτο οοΓττοτττ,οοετο τα

τοεττ ετανατε οτττττοιο εοοίττττ ποο Γοετττ;

Ιτεετ Γρετετο οτεντ ατΓοτοταε ρεεοοταε ιτε

ΓγΙνα οποιο, Η τατοεο οοτ αοτετεε νεΙτοτ ,

τερετταοτιιτ. Ιίτα ττοτ , τοτ Γτατετ, τττεεοτο το

τοτοατι‹τα ρτΒετετ Γεττοετε , οτίτ Γεττετο τε

τοττττ οοτεοοτ τεΓτ:ατε ΓοΙαττοτο. ΝοΙο οΠα τα

ττοοε αΙτεττα: Ρεεοοτε τείτεττεε ΓαεεοΙοε , ττε

αττεοτ ρτα:τετττοε ποε Ρετρετοα ΓοΙΙτεττοτττοε

εττετοετετ. Παοτεετο τε τρία απο Βεττετττότο

τιοίττο , 8: , α ντττεοττοτ , απο Πτττο τρΓο α

τοαοττΠττοο εοττττΙτοτο : είτ εττττο το Μυτοτ

τοοτττ εττετεττατοε 8: οοτττοτ το οτιτοτοοε ετα

ντΠττοτοοε τοτττεττ , αε ττττεττΓΙττοε εοοΓοτττ.

ΜαττΙταττ ΜοτεΙΙτ τατο ΡτοΙτττα τττΓρττεετ τοο

τα; οποιο οοοτε, Γεττ τοτττοε το &:ορτοτοτττ

εοττΓοΙττ Γοα:. Ατττοοττε Μαοτοτττ , οτ :το εοτο

ίτττοατ οΠτεττ ατττοοοεοε. Στ ε:: τρίτε Ραοοοε

ττττττετετ , οοτ εατο εοοίτεετεοτ Γοττττττατο ,

ετατττττοτοτο είΓετ. τοτιαοτιεε Γετττοτ τοοΙτα

τοτεΠΙΌ

ο
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οιοοιιτο !ο !ιτιοο τοοι οοιιτο!ιτ τ οιιἰρτιο οτι! Α 8τον:ιτ!οοε οοοτο ο:τ!ίτιοι.ιτ. ντι!ο. Ε:: οο!!το

!πιιι!τει ν!άοτ!τ , !!οοτ Ρ!ι1τει !!!!ιιε οιιτ!!οτιτ!ο. οιοοτιίτοτ!ο Γοοτ!ε-!οοτι! , ΧΧΙΙ. Οδτο!ιτ!ε.

Ποτ φωτο οτοε!οοάτι; ί! τατοοο ν!ε!.ο!ι!τιιτ ,

Μοτο οι!οοτιο Ροτοτἰε οοοίι.ι!οι·ο. Ο!οιιοι οτι!

ι:!ο!·οτοοτ Ρτοιτἰτοο οι!ττοοι. €οιιτ!ττοο οο!ΐ.

τιιοι!!!!οτιιτο οοττ!ει , δε ιιτ οτο πιο οτο ` τ

 

ιΕΡΙ$ΤΟΕΑ Χ!!!.

εκ! Ηἰοτοιιγιτιοοι τ!τειττοιο.

!ιοτττιτο. νεο: οι [)οιιι!τιο. Εκ ιιο!!το τοο- Βε συά)4,”|ρ °,.ρ" μαχωτϋΜ6,ά_ α.. Πἰ_

οτιίτοτ!ο Ροοτ!ε-!›οιι! , ιιτ!. Οδτοοτ!ε.

 

Ε.ΡΙ$ΤΟΙ.Α Χ!!

αν! Η!οτοογοιιιοι !:τειττοιο.

Μ: οκτώ/Ώ” ω' οι·οϋπτω/!ιπιπήνσέ?ακτ2θα:.

ἔςβ'σ του: Μτωπίσ.

Μοτοί!ιιε Η!οτοιιγιιιο τ!τοττ! , Ει!ιιτοοι

!Π ΠΟΠι!Π0, 86 μια ι!!!οέ!!οιι!ε ο!ΐοο

τιιοι. Μ ο -

δοτἱρί! το! το Ρτοιτ!οιο 5 οοοιιο τ-οττοο οπο!.

Γοτ!!ιοτοιιι οιοτ!ο οτοτ. Ποοτονοτιιιιτ ίσο!!

Μοτο!!ιιε Η!οτοογτοο τ.τοττ! ρ!ιιτ!οιειοι Β οοί!τ! ν!ί!τειτ!οο! νει!!ιιιο!ιτοβιιι! οττ!!ιι!ε ο.

ι ΓαΙιιτοοι.

Πι Ροτ!!!!τοιιιο τοτ!ο οτο , οιιτ Ρτ!οτοτο !!

/!ιιοι οο!!τιιοι 8ο Βοοοι!!&ιιτο :το νοε άοοιιο

το!!! , οο οιι!τ! !οά!Βο.·ιτ!οο!ε οτ!τοτιιτ , οσοι!

ίτοτοτ οοί!:οτ !!!ο ί!ιοιι!οιτ ά!Ιοτ!ι.ιε οιιειοι ρο

τ!οττιιοιιε !τι οιοοο!!οτ!ο ο οτ τοοιοτιιτιιε.

(Στοάο οο!οι οιιιιιοτειτ! ό!οε , οιιοε ί! τιποτα

8το!!!ιε Ϊοοτἰτ , νοτοοτ τιο οιιιιι Πι! Γοοοάο!ο

οο!!ο!οτιιτ. Με. πο!!! ι!ο οιοοει!!τοτ!ο πιοο ,

οοο ει65ειτνο!ο @το ίοοιιττ;τοε , τ!3ιιο!ει ο!τ,

ι ει οοο οοτιει, .το οε. τοτοο ο τοοοει

!!:οτ!ο ιοί-ο οοο Με Γο!)ιτ!ο. ΑΜ , ία! τ!ο

οιιοτιιτοτ!ατο ο!ιο!ε ο!Ε·εοοειτει !ἰοοοτ!ει ό: !!

ροτειτο ο!ειτο !ιγοιιιο !!!ει , 8ο !ι! Γε· ΡτοΡο τ!!οοι

ει!!!ιτοτοε ει!!!τοιοοτ οοο!!ι!τειιιό! Βτοτ!ει , ί!

του! ιιτ !ο!τ!ιιτο τι!!οιιοό ε!οτιιτ !ιιι!ο οροτ!.

!ιιοι οοἰτο οιιτιτάειτο ί!οο οο!ι!ε !!ειτιιοτοοτ οο

ί!τεε Γοτιτοτιτικ Μοτο! Γτιτ!ε οοοΓοοει , ιιτ!οειτο

δ: το!!οιιει οοί!το οοο οιτροδτοτει Ρειε!οοτ!ει ,

οοτιτ!ο!ειοτ. ]ι.ιτ!ε βια! οοο!!ι!τιιτο ο!οοοτιιοτ

οοοοτιἰοιιττι οιιοιιιτ!ειττι ττι!!ι! οοτ!Ι!!τιιιιοι , μι..

νοοοπι !ιοοιιοι οιι!τ!οτο › ἴοτ! ιι!ι! ώ!! οιτοιιι!

ο ο! οο!ι!ε ο!! !οοιιτο!ιοοε!οοι : οοοιιο οιι!οι

ρτ!νειοε!! οιιοοιοτιοτο ειιι&οτ!τοε ο!! οοο!ε

ειτττ!Βιιτει , ία! τοτοτοοο!! !ο!ιιοι οοο: οινο

οοτιτοιιε. (1ιι!ο! οριιε ο!! ιιιτ!Γοοοί!ι!τοε Ατι

Βοττειτο το!οἰοιο !!!:οτ!ε !ιοτο!ο!!οιιε ό.!Βοο. Ο τ!ο οιιοτ! οτειν! ο!το!ιιτο !!ιοιρτο τιιοΠ:1!!:οτ!2

Εοο οο!οι Γο!ο τοο τι τοοτιο!!;οτ!ο ἀ!!!ἔἰ τ οτί!

οο!το ειιιι:ιτο !ιοοιἰοοε ε!ο!!οοοτ , οι!! Ρ:ιτ!οτοε

τ!!!!οοοτ. Μ!ττο 3 !ιιοιιοτιι , !!!οε , ιιτ απο οι

ο!τ: οιτττει!ιο.οτ , 8ο :ι!!!:! οο!!οοοοτ , νο! ί! οοο

νει!ιι!τ ,._τοοιιοτιοτ ΐοοιιτο. Ρο!!!ο!ειτο Π!! τοο!

οατο οτο! ρ!ειοοτ , Μ! οιι:ιτο οοοιρειτοτιότιτο

ροοιιο!ειε οι!ττο. διιοιειε οκ ο!ε , οι: ί! οιι:ιε

!ιοροοο!!Ρτ!, ί!ιροτ !!!.ιε οιιειε το!!οιιοτ:ιτο τ!!ι!.

(Ϊειιιο :οποιο οο ιι!ττει οιιιιιίοιιοιιι το!!Βοοε

ίο.οοιι!ο8 ει!!οιιοε , πιο ί! !ρΐο το οτειοτο οτι!

ὸοιτι. δο!ο οιιτιοτιιοι 2οει1!!!ετι1Πι δ: Μπιτ!

νο! οο!υ!ε ττ!!σιιε ν!!!τ:ιοτ!!›ιιε Γο οοοτοτ! Βετο

ρτα:Γοττ!οι τοοιρο!τειτο ιιιΡτο οιιοτ! ροτιιοτιιοτ.

Νοτοο οο!οι οτ!τ οι: οο!ο!ε , οιι!ο ίοο!οε Γο..

απο !ιειοοειτ νο! Φωτ. (ὶιιοο‹!ο Ποιο! οτ!

τουε , όο!!!ιοτο!:!τοιιε οοο! οοο οροε Ετ.

Μ!,!ι! !!ιτοοιο τ!![ρ!!οοτ !τιτοτο!ρ! οο!ι!ε οσοι

τει οοε!τοτ!οοςίοιιο οο!ττοε. Ιο ει!!ει !οοιοο ο!!-·

νοτί!.ι !Πτοτιι!οτ:Μου8 ειιι!ττιιιοι , ιιτ τειτο!!ο οο

!!:το , οοο ροτΡοτιιο ει!!!ο!τοιιτ. Ρ;111!!ΓΡοτ!ς_·..

νοτοτοι.ιτ , οοροτοττιιιΐουο !τιτοτ ττ!!!!ο. οοί!τει

Ποπ!! ο.!!οιι!τ! , όοοτοτειι:ιιιι 8ο τ!τοι:ιτει τω!

τιιι!!τι!ε ιιτοτοιιο οο!!ττιιτο ροτοοροτ!τ Μοτο- Ι) τοο ροτοετ!οιιτιοοο Εοττει!!!ε οιοο!!:τιιο., οιιιιο›

οιιε. !τειοιιο οο!ο , ·οοο.οτιιτο οτιτ !ο οιο , άο

τιοο οιιο!οτ οΙΤο τοαττοτ!ε. Ατ!οτ!τ , ιιτ Γροτο ,

Πειτε , ιονο!)!τοιιο ρ!οε οοοειτι1ε οο!!;τοε. Το

οτο , οι! !!τειτοτ , ιιτ !ιετο οτοο!ει τοτοε το!ο

τ:ιοτοτ 2ο τοττ!τοτ , ειτοιιο το!ρίιιιο ἰο πιο άο

!!τ!!ε Γοτνοε. δειτ!ε ί!τ οιο!οΓιιτο !οτιοι:ιτ!τοτ!!

πιο πω! οοο!!! τοοτειτ!. !)τοοοε τ:ιτιτοττι δέ το

?σοτοε οτο οιο , 8ο τ!!!οε οοΡττοε ιιτ !!ιτιο.ιοτ

!ιοττειτο. Οτοοτ , !!ιοιιοοι , οο τ!!ν!τιο οιιιτ!!!ο ο

τ:!οί!οττιτ . οτι! !ιιτοιο.οο τ!οτιτιο οτοο! ί!ιοι άο

Γτἱτιιτιιε; 8ο ιιοτο ο Γοοτοτο ο!οτ!ε πο!!!
ο ο ο ο Η )

Ροοο;ιτιε οιοιε πει οιοτοτιτι!ιοε , νο!ιιιτ . άοκ

ο!ο Ποο ί!ο ν!!!ιτο ο!τ , ιιτ ττ!!!!!στιε οιοο!!!!οι.ιο

το!ιοε οοοίοοοΓοαοιοε. Οτο ιιτ ο! Πι!τοοι πο!

:οτοτοοτο Γ.ι!ιιτοιο οο!!τοοι ρτονοο!το ροτ-.

το!ττοτ. Αι.ιο!ιο Μο!οτοοι το!ιο!οο!ε !ρ!!ιιε

οιτοτοτο ροοο άο!!οοτο, τοιι!τυοιοιιο το! οοτο

τοοι !οι:!ἰΒοοτἱ , Πιτ!Γοιιο 2ο!ιΙι!τειτ11$ !!ιοι ,

απο ιι!!ι!! Γοτ!!›ο.τ οι!. οιο , οιιιτι οτ οι!!ι! οιιιιι

!!!ο νοτιιε 2ιοι!ο!τ!ει. 5οτ!!ιοτο το! Μοτο !ρΓο

!οί!τἰτιι! , ιιτ 6ο οοοοί!!τειτοττι οκοιιΕιτοοι , 8ο

Γο!τιτοτ οί!!!ο!:ιιοι. Ι.!ττοττιε τις! !!!τιτο οποιο

τιι!ττοοε!ειε οιιτ.ι!ι!ε. ι

!)!οο!τοοι νοτιιε !ο!-Ροιι! οτι οοι!οο 3ο!

τοτο Γειοθ::ι ί!ιο Γοτνοτο τ!!οοοτιιτ. @αποτο Ε ρἱοοο το!!!!ιτο, ρ!οοιι!τοιιο !!ττοτσιτιιοι ο!οε,

!τι οοτ!οο!ἰε νοτί!οτ ιιτ οιτρτ!το:.ιοι !οοοει οοο

οί!. Ποιιε !ρίο οσε ρτοτοΒο.τ. Νειιιι νοτο του!

το οιο!οο!ε !οιροτἰοιοτ, οοοιιο τοιοιιε τ-τοτοἰτ

!ιο!!:!ε !τιτ!τοιιε οικιιο οιττοτοιιε. Ηοττειτο Ετι

Ριιοι !!!ι1οι !οοιιιιοι ν!τιιιιι !ειτοτοιιοι , οτι! οιιοι

ει!ιοειτο οο!!:το οοοττονοτ!!ο οί! . ιιτ ιιιτ!!ο!ιιτιι

οι!! οιειτο!ιιοε Ποτ! το:τ!ειτοτ ρ!οτ!ίοιιο !οοιο

!οοοο ο!!οοει οιο.οιιε. Ρτοτ!ιιοι !τοοι οοο !!!ιιτ!

οί! οιιοοι οιιοτ! οοοοοΡοτειτο οο!οιο. Ποιιοι·

οτι!ιο αυτ: πιιι!τιιτο τ!ιιοε ειιιτοοε νοτι!το οοο.

τοσο!! οοε!!οοτο ει!!οτο!3:ιτιιτ το!!ι! ; ιιτ τοοτ!ο

οι.ιιιτιιοτ οοο!!ειτο Γοτ!!ι!τ Βοοοι!!δτιιε οοίτοτ.

οι νοο!ε π! ο!οτο!τιοε τιτονοοοτ ο!ν!τοτ!ε , Ρο. - Ετ οοοο!:ιοι ροοι.ιο!ετ τω! ιιίιιε οιιοοιιο οποί

ι:οτοιιο ατ!ι!ττοε ό..ιιτ! , οι!! ει:!!!οιοοτ στου (ποσο τ!οί!ιοτ , τοτο!ττοοόιιοι !‹! νο!ιιοιοο

Γιιιιτο. Ορτ!ιοιιοι οί! Ρ!ι!!!Ρο!οοτιί!!!οοι , οι!!

Ρετ. εοφ. ό· Μ”. απο!. ΕΜ!. Τοπ». Η!.

απο νοί!τ!ε οπο! . οοττι.ιε οοο !ρί!ιοι οιιιιε

Β ο `
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πι: πιά πιπιιυε νοτιτι1τυπι ποίττπε , ττυππτιο Α ίττοτυπι οἰνἰυπι οι:πέττοποε 86 οο!Ιοέτπ::Ιο

Έοττο ποπ τππτπ τοτυιτι οτιιτιιιιττι ρτοτιιοτιιιιτ

ιποριπ , 86 πιοΙὶυε 86 €τπττυε. Τπου!πε πιο

τἰτιιιιε ουπί-τιππι ππτοοοποτι ιιοίττο . πώ οπιε

Γυτιιτιιπ ρτοοο ροροΓοιτ π ιιοὶιἱε. Νου Γιιτιτ

πιιτοττι οιυε ἔτοΠὶτυἀἰπἰε πω: ΓυΠιοοτο νοΙιἱε

πυτ τοίροιιτιοτο Με ειυπε :τι ίτπΒιιΠ ρπτἰοτοττι

ιπιροπτΠΙΠε , ροΠἱτ. Ι)πιιιτπυε οροτπτιι , ππτπ

Γοοπτο ιπτιι ἰιιοἰρἱτ Γοττπ , τι: οοιιΕοιπτιτυτ δέ

ττιιττππτυτ πό νοε , πο υΙΙυε ρπτοπτ ουοτἰπιο

πιει: Ιοουε.

Εοπιττιοπάπ πιο ίτπττΠιυε ποίττιε , ΕΙιτίουο 4

όυΙοτΠιτιιτε , δ£ ιιτ ρτο πιοπ ιπτ-οΙΙοιτειτο Πο

-πιτπυτπ οι:οτοπτ άορτοοπτο. ΑπποΓοππτ, οΒ

ίοοτο , νοοπτἰοποτιι Γυπττι , ιιοίττπΐουο ἰιιὸο

Ιοπτιτ νἱοοε , ιιυτουε τιιιττιςιιπττι πυτ ππἰττιο

πυτ οοτροι·ο ΐροτπτυτ πίΐυτιιτπ ουἱοε , ιιυιιι

ίυπιυε ἱπ νιτπ. ΡοΓοππτ ποΙιἰε :Πνιππτιι πιιοΙΤο

οροττι , πο τιιοπε ιιοίττπ ὸονἰοτ , ποτι Έπτιοτ

ἱπτοτιτἱο , ππιπιυΐουο ἰπ Πω ίιι:υε ίἱτ Γατι

ροτ , 86τ!ο ΓοΙο ροτι:ιοπτ Βοο. δἱ το ἴοοοτἰπτ,

ρ ποπ.άοίροτπυιτιιυε ρτοΓροτο ΓυοοοΙΐυτπ οπι

ιιιπ. τω” ποίττοε οπιτιοε οπο:: ροτροτυο π

τιιοτο ρτοΓοπυἱττιιιτ , 86 ερτ τιιἱ!ιἰ τρίι νἰτπ οπ

ττοτοε ί-υπτ , ?πο ΓπΙυτοε ποιιιἱπο πιοο , ρτο

Έο&υΓουο ἰιιτἰπιοε 86 πΓοοπίἱοποε οοτἀἱε ιιτ

ΠΜ οοττιρπτοπτ ιπ νπΙΙο Ιποτγτιιπτυπι , πιο

οι:Ιιοττπτιοτιο Γυπόο. νπΙο ιτι Ποτπἰτιο , Ηπ

τοτ πτιιππτἰΠἰπιο. Ρπττἰ ττιοππΠ:οτΠ :ματι υπἰ

οο ὸἱΙἱεο , πυΠπ οπἰπι οτἱτ τππι :Μπι ποοοίἶ

Πτπε,ουπτ ττιοπττι πτΠΠυττι πιιτἰοιυππι οπτιτπ

τοπι :τυοπτ οιιτυπάοτο, 86 Γοτιι Οτοεοτιο .

Ι.πυτοτιτἰο , δέ οοτοττε Γοτιτοττουε πιο οοπι

τιιοπόπιιτε. 5πΙυτπτιτ το :μι τιιοουπι ίυπτ οπι

τιοε. Ε:: ποίττο πιοππίὶοτἱο Ροπτἱε-Βοπἰ , κιτ.

ΝονοιιιΒτἰε. Δ

 

ΕΡΙΣΤΟΙ.Α Χ1ν.

πό Ηἱοτοτιγιτιυτιι ί:τειττοττι.
Ό`.Β: έ!!!!ύ74%έκδ Ντωε!2.τ Ριπή” /Μ2·υέωτε έτι

/οϋπω!ϋπ , έ: :κούπα Επ-βασωπ ,

ό· α'ε Μπάστια.

ΜΙιτοίιυε Ηἰοτοτιγιτιο πω , ΓπΙιιτοπι.

ΑΒἱτπνοτπττι ππἰιιιο ρτοι:ἱτιιππι ίο

Ιοτιιτιἰτπτοπι Ποτιιἰπἱοπ: Νπτἰνἰτπτἰε οοΙουτπτο

·νοτιιΓουιιι, 86 ρπτνυΙυπινπετοπτοπι ιπ ρτποίο

ρἰο ίιττιιιΙ π:ιοτπτο , ουιιιε ἰττιροτὶυπι Γυρω:

τιυπιοτυττι οιιιε ι Γοτἱ ΙιοποίΗοτ τπτἱο ροτΓυπ

π οοΙοοτιτπτοτιι πάοο ιιοΙ:Ποτιι πι ΓοΙιτυάιπο

πρωι τιοΡττοε προι·ο; πο ρτοροπίἰοτ πέτοιίτυε

ἱπ νοε ττιοτττο ΓιιΒἰΙΙοτυτ ἱπ ποτιἱε. πω::

ιτποιιο νοτἰε , οπιιι ίοΠ;ινιτπτοπι ροτπροτιιυε ,

ἰτι πω. υτ ρτο :ποπ ττιὶΓοτἱπ ππΓοοτιτοττι ρυο- Ε
θ

τυττι οι:οτοτἰε , οτο ΓυρρΙοι:, 88 πιο ίτπ

ττιτπι ιιοΒ:τοτυττι, ιιυοε Ιυοο οπτἱοτοε τιπροο ,

νοτἱε οοπιτιιοπ:!πτι ρτοοοι·. Ι.ἰοοτ ἱτἱποτἰε

οιυοουο τιιοΙοίτιπε ρΙοττττυο οι: ποίὶτἰε οι:

τιοττοΐοπτιτ , υτιτυο :ιοττιἰ πιο οοτιτἰποπττι ποτ

τοπτυτ , πο τἰἀυοἰπ οπτἰτπτἰε ροτιο ρτποἱ

ριπτιτ : τιοε τπττιοτι ττιἱπἱπιο οι:ιΙΗπιπίΤοπι

πιιτΙιοπάοε , πιο ροτἰοτ οτιίΗτιΙΤοτ τπτιο.

Κοττπιιυπτ ουιάοπι ππιτπυπι 86 ττιοΙοίτ:ο πο

το πυροτ ιττιροίττπ ρτπ:τοτ νοΙυιιτπτοπι οοπ.

Γοιοπτιπττιπυο ροπτἱίὶοἰε. νοτυπι 88 ιί,επ πιἰ

ιιυε Ιιποοιιυπτ ιτιοττιοπτἱ , ουπττι ιιοε οιυοππτ

Μπίτιτυτο τοττπ!ιοτο. Ρπυοιε ροίτ οικι

8 ίοΙοπιπιτπτοτπ πιάσω ρτοποτΓοπτ , πι:

τονἰΓπττι ουΙ::οε ίτπττοε ιιοΙττοε π:: ΗΠοε ίἱ

ττιυΙ , πι: οι:οουπτ :μισά ροΙΙὶοἰτυε ίἰιττι ίοοπε

γἰίὶτπτἰοτιἱε ποίττπ:: ιιιιπττι :μπω τποὸἰε

οττιιιιτιυε οι:οιιτοτο πι: Ιιυττιοτἱε πιοἱε τιιΠ:ιτιιο,

πο πάιοδτπ ιιοε ί.πτ::ιππ ορρτἱττιπτ. δοά πιο

Ιἱυε :το υπο το οοτπττι. νοτιιοτ ττιοουττι 86 νο

ποτπυιΠε ρπτοτ ΕυίὶποΙιἱυε πΒτιπε ΥπΙΙἰε-(:π
του , :μυ πἰπιἰο αίτυ όοίιάοτιι ουριτ ΐπιι&υττι

Β οοΠοεἰυτιι νοΗ:τυπι νιίἰτπτο , οιιιυε ἱποριτιπ

τυε ποοοΙΪυε πει ποε πιά ποπ ροτοΙτ οπο”

τυπι ΓοΙπτυ πο τοίτἰἔοτἰι ρτπίὶἰτοτἰτ τιποτε τπ

τοτ ππροτοε ποΙττοε. Ευ ουἱρρο ρπτπτυε πιο

:ὶο ουοοιιιο . Η τυοοπτιι τοτιιοτπτἰ πρωι ττιο ,

ποουο τονοττι πο ττιοιιπΡτοτἰυπι τπτυΠυ τισ

Ρττο. Επ ἰρίὶυε πΙποτιτπε ιποτοι:ΙιοΠιε :ποτυο.

τπτυ οτι: , ειυππτπτιι ποε πι Γροττι οτοι:οτΞι: ,

ιιυππάοουιάοττι ἰρίἱυε ποίττιιιιι Ιπτυε πιτ:

πιοτιόυπι πιτπιττιο πττιτιἱἔἰττιυε. Αιιάο οποιο.

Μπτἱοττυε τιοίτοτ ἰτπ ίο οιιτυΠτ τιιΙπτοπι πι!.

πουιΓοιπτι οτἰπτιι , Π ίἱο νοΙιτιιιιε , οοιινινοπ

Μπι, πτττριοπάυιτιουο πιυπυε :μου πΙὶοιιππ

τΠυ Γυτιιοτο ουπ&πτυε οΙτ , υ: ποπ ροΠἰιπ

που ορτἱτιιο ΐροτπτο τοΙτοοε ονοπτυε Γοουπ

ιιοΐουο ΓυοοοίΓυε ὶπ οροτο Βοττιἱπἱ. νιάο

ιιιιππι πιυΙτιρΙιοιτοτ ρτιονοτιοτιτ ΙιυττιἰΙἰτπτοπι

πιοππι ἱπ Βοποπτ8Ηοτιτουε Ποπιτπυε , ρπΙΤυΓ

:τυο ποπ ίἱτ ππτπΙοττι ίιιυπι ::υπι ττιίτττιπ οο

ΙοΙιτπτο. νοτο μια, νοτο ττιιΓοτιοοτε , :ιιιι υπο

τοττιροτο τορπιτυοτο πιιτιτ όἱ8ππτυε οι οοτιοἱ

Ιἱπτπ ρποἰε ΐτοποτο νἱί-οοτπ τιιοπ , τοτ:ιυο οο

τιοττι τοπιροτοΙπ:τιε "του ποίττπ τοττιροτπτο,

ιιτ μετά οπο ττιοτπιποτττιιυε , δέ πυπιιιυπττι πο:

ιΠιυε ττιιίοι·πτιοπο εΠΠιόοτο. ΙΡεπ πι» Πετυ

Ηοπτο νοΙυι . ιιτ ρπττἰοορε οΙΤοε ιιοΠ:τοτυπι

8πυιιτοτυπι , 88 ρτοοοε ρτο πιο ΞτιΠ:ππτΞυε οί:

Β ί·-οττοε. Ε:: Βοποάιθ:ο ποίττο :μια οιι·οπ ποε

Γυπτ υΒοτιυε ποίοοε. Οτοεοτιο ρπττἰ πιο :τοπι

πιοπάπ, οιιιίτιυο Γοποότυτοπι πιοο ιιυοτ1υο

οΗιοτο τοΐονο. Οτπνἰτοτ πιο πΠιιευτιι: πιοΙο

Η:: νοίττα , υτ ρΙυε Γοτπιο άοΙοπιτι ττιοτιπίτο

τἰἰ , τιυππι Ξτιοοττιπιο‹ἰπ ρτορτἰπ. ΜἰοΙιποΙοττι

ποί,ττυπι , (Πιττ&ορτιοτυπι , 86 Μπιπηη·ι (αρ

Ιυτο. νπΙο . ί·.τπτοτ οπττΠιιιιο, 86 τριτη φαι

το νοποτπυιΙιε. πω” ποΡτοτ 86 Ποπιἰπἰουε

το ιπιροπάιο ΓπΙυτπτιτ. Ει: ποΡττο ττιοππΒιοτιο

Ροτιτιε-Βοπι , ι:ντ. απ. Μι.

 

ΕΡΙΣΤΟΙ.Α Χν.

πιά Ηἰοτοπγτιιιιπι ΐτπττοττι.

17ο ἰπ]πστὶἰ.τ ό· οωιταωεἰἱἰ.τ . οπο.: τι /ἱιἰ.τ

τω:: Μ·

Μοτοίὶυε Ηἰοτοπγτιιο ί·-ττιττι , ΓειΙυτοττι.

Ε:: ΙιττοτΞε πιο πιο τυἱε πτιἱπιπἀνοττι

ροττυτἱιπτἰοποιιι ἰτιιιτιοἀἱοπττι ππιττιἰ τυι οι:

ἰτηυτιἰε ποθετιε , 86 οοτυπι οπο: τιιιτιιττιο οπι
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πιοιιι :ιειιιιετε ιο ποε μιθ:σ.τιε ::οπτοπιειιιε Α τειιιιπετεπτ , ειοοε , ιι πω: νειιετ , ει:ιιτοπι

πιπιε:ιι&ιΓ:Ιοε Ρτοΐε&ιιπι. Βοιεε επιπι 86

:1οιειεπι τειτιοπ:ιοιιιτετ ε.ιιιοτιε ποίττι πω» πο

μπαι: τετεττε νι::εε , οτ πιο ο.ιπιιτι οτι

Γετνιιι·ι:ιιιε :ιειιοι:τιοε , Ι:ιι:οτιειιιιοεπιτ Ηπ

8οτε Ρτοιιτιε ιπιΡετιιπιοτ , :ιοοει:ιιιε ετεινιιι:

δ6 τιειπιπειιιιιιοε είτ. . .. . οι τει τεπεεπτοτ πε
ο Ρετ οι ει:εοιιιπιοπιειιτιοπιε ιιιτιο:ιειτι νιπεο- το

1ο , ιιιοττι:ιοε , πιο τεΠΡιΓεατιτ , :καποτε :τά

ειπε , :ιιιοτοπι ίοΙοε πιιιιι , οτ ειειιοιτ, απο:

πι: , ετιτ:ιοε ΓεπιΡετ. :πιο ιπτετ Με:: ιιιίε

ιιι:ειπιτποε πιεοε ει,:ζετε,:ιοο ίενεττετε ειοε:ιτ,

ιτιεο ποπ πιο ει:ΡΙοτε.τοιπ Ιιειι:ιεο , :μια Ρεο

ειιτιε πιειε οτεειιτιοοε,νο::ετπ Ποπιιπι ό:: πιο Β

πιο ΡτοΡιτιιιτοτιο :ιο:ιιτε ποπ τπετεοτ, Ρο

τοττιτιοε ιπτιιιιιε Ιοειε ιπτετπιτετ , (Ρετ οοιιιιι

οιιιιιππι πιιιιι ο :ιείιπετι:ιοε ποτε οε, ιπτετ

εΙειιιιΠιιιιιιε τεπειιτειε ειινιπει :ιιο,ιιιιτιο Πιε

Βετιτ.

ΜιΓεττιιιιοε εδο οιι:ιιοοε εοτιε πιοτ:ι:ιει

ποε Ιιιιιιοτ , τιιιιιιοοε Ι:ιττοπι Γεί`ε ιιι:,δετιτ οειι.

π. (1οοεοπιοοε πιο νεττο , οπο! Ρτιττετ τε

πειιτ:ιε νιτιεο. 8οιιιπι ΓοΡετετ:ιτ ιιιτεΙιει :πο

πο.Ρτετιι ποίιτι , οιιι Γοι:ι οιιετ:ι. , 86 ιπ γιτοπι

απο, ίοΙειτιοπι , ειιιΓοοε πιεπιοι·πι νει ίσιο.

τεετειιο:ιτ, εοιιι κι οιιοοοε τεΡεπτε Γιιιι:ιο

ποπ :ιειιεπ.ιτεπτ. Ενοεεπτ επι ιιιιετιε δ6 1ο..

ιιιιιιπειτι ίπποι , 86 :ιοοΓεοιτιοοε ιιιιιιοιιτ (ε

τιιτιοπιε ιιο&οτεει πιιιιΙ ττιετιιιπιοε , πεποε

Γεειιιοε πωπω ει:ε:ιοεπιοτ. Βιιιιιειιειιτεε πο.

:Με Ροίΐεπι , 86 Ιιοτπιιιιιοεεε:ιετε; ποπ τι.

τπεο εοπιιπιποπτεε, νιεεπι Ρτ:ετεττε Ρ:ιτειτοε,

86 Ρι·ο νετιτειτε , ιπποεειιτιειοοε Ροεπιιτε.

ΜοΙτοπι τιιιιιι ίιιΡετεΓτ ιιο&οτιτιιτιε , 86 ΡΙοε

Ιοπτέε οποιο νεΙιιιτ 86 ιο εοε. Νεοοε οιι απο

τεπι ιιιιιτ πιο‹ιο ποτεε ΐοιιιειτ:ιπ:ιιτ Ροπτιίι

ειε , :μια τενετ:ι Ε·ιΡΞεπτιοιτι ιιι:ιιειο τιιιιε:ιοι:ι

ιΠε πω: ιπ πιε ττειιιεΐοιιιπι οι , πετιοε Ρο

τειιτ Ετιιττεε τιοΠ;τι σο τιετ-ε:'.τιοτιετιι ει Ροπ

τιίιεε Ρτοτεδιοτιε , οιιο.πι τππιεπ ιιπτε:ι ποπ

ιιο:ιινιιποε , 86 Ριοτιπιιε ει: οποίο νετοπι εΓ-:

Γε ποπ ετε:ιιπιοε , Ιιττετιιε Γοτιτ ιττιτιιτ τοτε.

Ποτειπτ ιΠεε ιπ νιΒοτε Γοο. Νε:ιοε ειιι:ιοι:ι

ιιοξιοτιτειτιε πιιιιΓετοιιτ τ, Ιιεετ ιι:ιπε ιΡΩιττι Ρο

τείιιιτεπι Ροπτιιιειε πιιιιι Ρεττπιττι εεττοιτι οι.

οποιοι Ειπε Ρετ:ιοιτ.ιπτ :1οιιπτει νοιοιιτ , δε!

οτιειττιιτοε ιι:ιοετιπτ ιοτιίι:οπίοΙτοε , οπιπεε

εποε ::ειΡιτ ποπ. @πιο οτε:: :κι Ροπτιτιειτ νο

Ιοπτ:ιτεπι , ιι Ιτιιτοτ.ι. οτ:ιιπιε οιιΙοδτειιτοτ 2

:1οοιι τ:ιπιεπ Γεεοε οι , οτ Ρετιτιίιιπιι ιιιτιε

εοπίοΙτι :ιοπιιτιι 5τεΡΙιιιιιι, ποεπι ποΓεεπάε

έτοιιι πι. Ατ Ιι::ετ ιι:ιιιειιπι πιεοτοπι πω- Ο νετι::ιτιε, ποπ εοπτεπειεπ:ιι ίτο:ιιο πιο εοπ

ι·οτιι Ρ:ιττεπι , :με ιπεοιοτπι,τιιοιι:ιΙιετιο ποπ

:ιετιιτιιτιιιτι ΡτιΓεπ Πιτι:ΐτιτ:ιτιε ιιιι:ιειιιειιι Γρε

το : ποπ Ροιι”οιιι τ:ιτιιεπ ποπ ιιια:τετε , ποπ

“Ψ ,οιιιιιιιιο :ιοεεε ιτιπετιε :ιοετττιτε τι Γε

ιιιιτο. νετιτιιτιε, 86 τεττι Ρετ Ρτπειριτιπ ιιιι

ττιειιιιτετ νι:ιεο. Νοπ ιι:ινεττιτ :μι Μιιιοτ οι

ιπ νοιιιε, οποιο Με :ιπιιιε ίιπ:,τοιιε Ρτοτεττ ιπ

εοπΓΡιτιιτιοιιιε εοπιοτειτιοπιΓοοε τεοε (επ

-τεπτιειιτι οι Γε :ιετοτοοεπει:ιτπ: οποιο ποΙΙεπι

πατε οπιιιιιι ίιιπιπιι Ροπτιίιειε :ιοτιιιοε ιππ

ιιοπτι , ποτε ττιπιετι ιπίιποποοπτοτ τεπιτιεπι ,

π οΡοττεοἱτ , 86 Ρετ εοπι οοι , οτ νοοιε Ρατ

εετετ , νιτιε Γοιε ποπ ΡεΡετειτ. (3τε:ιιιπτ ποιο

πιο , [επτετιτιιι είτ. @πιο ιΠι Μπι ίιιπτ

εοιιττο. :ιεετετο86 τείετιΡτιι Ροπτιπειει Ρο.8::ι

πιο. πιιΠεπι ιιιιιιιτοτει εΠειιτ νιπι, ιι τι Κοτοπ
ιιο Ροπτιιιεε εοπιιτιιιτιτ:ι είΐειιτ ; πονο ίιοΡετ

νετιιειιτε :ιεετετο,τιοοιιτο πιιτιοε νο.ιιτοτιι Ρο

τ:ιιιιιιι· , εοπι πε εειιετιιΙιε :ιοι:ιεπι ειιΡιτιιιι

πο: :ιοδιοτιτ:ιτε πιιιπιτιιτ Σεπ πιο ο: νείιτιι.

νοιιιε ΡτινιΙεειπ ιιοτεττε νεΙιπι , 86 οιοΙιττε

τοτε ; Γετι οπο: επ 86 πιο:ιείτιοε πιειιοτι:ιοε

εοπι Γοιιτιετ:ιτε ιιιτεΙΙιει :ι νοοιε νοΙο.

(ζω :ιε θ. :απο ιιιτεΙΠΒο, τοιιειΓοοε πε

πιιιΒιε εοτοιπ :ιετείιοτ Ρετνετίιτιιτεπι , τοπ

(ιιιιΡΙιειοτεε :ιοοτιοε εε το:ιετ ε.πιπιοτ ιιιιιοΐ
Ϊτπττεε ποΙιτι, ιιιιιιο Ροτετιτ τιτα:πο εοπτιπε- Β πιο:ιι νεπεπιε ιπιιιοετοπτ, :ι:ιτοτι 86 Ρτο πο::

τι, ποιο ΓενετιΠιπιε τ:ιπτειτπ ιιττοεοπτι:ιπι ,

τιιιιτειιτι:1οε ιιιΡετοιοπι πω. Πτ:ιτιε εοτοπι
(οπτ , πιο Βετο ίιετνιτε ιπ ίιιπΡιι::ιτοτε εοτ:ιιε

:ιεΙεπετοιιτ , ιιιΡετιοτεε ίοοε 86 :ιιιι:ιειιι :ιι

Με οτ:ιιπιιτιοπε εοπιιιτοτοε ειΓΡετπ:ιτι , εο

τοπι:ιοε εοπτεπιπετε ειο:ίτοτιτατετιι 9 Μοπετ

ΑΡοΡτοιοε , οτ ΓοΡετιοτεε ιπνιεειτι :ιίΐε&ο

· ιιοπιιιιτατιε ιιτοιττειιιοτ , 86 πιο πε :ιινιπἰτιιε

:1οι:ιετπ εοτιίι:ιτοτιε μπειτε :ιιεπεπτοτ; Ρτιοε

τεπτ:ιτιιτιιοε οτιιιιιιι,οιι:ιτιι πι πωπω νετιι:ι

πιω , πε νιιΙποε νείττοπι επι πιε:ι·ετι ΐεετε

ειπε ειιΡιπιιιετ, Ρτο Ροιππι οπιπιβοε ΐ:ι::ιε

ιιιτιιειι:ιοιπ ει:Ροπειιιιοε. @οοο ιι πιιιιΙ ποε

ιΡΐο 86 Πεο ετιππι ποιιιε :ιι:ςπιιιιιτιειε Ρ:επειτ.

Ι..ιττετιιε πο ιΙΙοπι ιιιε:ιε οτ ιοΓΡε&ιιτ ιιΡετιτε

πε Ιεπει·ε Ρι·ειιιιιιιιίιτ 5ιΙνεΙιετ , 86 πιο:ιο πιο

Ρτο οοιιιε 86 ιιοπείτιε :ι:ιιιοττιιτιοπιιιοε :ιε

πωπω νιτοε ικιοΙεΓεεπτοΙο ιεπιιτο με».

Ριπειτ. Νοπ πιο εε:1οιιπιτπιτετ τετοιο , πετιοε

ιιιοιτιιπι Ρ:ιτι:ιτ ιιοιιιίεε ιιι::τιιεΒιοτιι. Ωοιι€ε

τετ ΡΙειπε Ροει· πω, ο πιο, οττιοίοοε πω.

~ττιπ:ιιπ. Ει:ιιοττεΓεετ , ο ποιό :ιο Πιο ποπ::

πιο ιιιΡετείι: , ΡτπειΡιτιοιιιοιιε τιεειιιιιιιιιτ :

τω οι Ειπε ιιιΡετοοε ειε πιιιτετιιι Ρειτοπι

:έπειτα 86 πιοΙει'τιιιιιππ. Ηιετοιιγιποε ιΙΙε πε

οοεπι :ιε Βιιιιιεο ιι (ιετ:ιτ:ιο, πιο:: οτ ίεπτεπ
ίι:οτιιο ιιοΡττο Ρτοί:εεετιπιιιε, ποπ Ρ:ιτεεπιιιε Ε τι:ιτπ άι:ιιειτ ποιττειπι , ί·ιο8ειτοε επ. Μπι

νετεεοπτιιεε , οτ Βιιοτι ::οιιιιιιιι.τποε. @ιτε

:απο :ιε Πιοογίιο νι:: οτ ετε:ι:ιττι ιπ:ιοεοτ,

στο οποιο τιιει:ιπτ Ρτει:τει·ιτιε τεε επι:: :οτο

τιε, Γοειάειιπτποε ΡοΠε 5ετι ποσό ιιοτποοιιιπ

ποτε ει·ε:ιι:ιετιιιιιι ίεό. ιισ.ιιειιπτ Ριππε Πιο

ιιγίιοπι ίεεοπι, Ιιπιιετιπτ ]ειεοιιοπι οπτι:1ιιοπι

_ :ιτπιιιιοπι ποί):τοπι , ποεπι πιο τποιτι πιοτιο

πι. Σεφ: άπο». αυιΡἰ. ευ!!ειΕ7. Τα». ΙΙΙ.

οιιιΡΡε τα! τοε ποπτιο Ρετι:ιτοτπ ετιιτ , εεεΙε

.παπι ιπττει τεττιτοτιοπι (ποιο ει πειτε ::οπ

εειιιιττι. Ρετιιτ, οτ ίεττοτ , εΡιΓεοΡοπι πιο

ιι:ιτεπι , :κι ποεπι ετι:ιπι Ιιττετπε :ιε:ιιτποε,πτ

ιιιττιπποτοοε ποπ τεειΡιεπ:ιοπι. Ει:::οπιιτιο

πιαιτοπι ιΠοπι Ρτοποιιτιειτι , οτ πιοπεε , ιτι

ίτι::ιετειιιι , πε οιοοιιττι Ροίιιτ εοτιίιΙτετε. .@ιπ

Μι;
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3·ια ~ ιιοΜι2-α8ι-. ιτι1οϊοοΜΑ το ιι ιι ε ο ε ι τι 39=
οι: αΒιιιιιτο Γαοτίτι ιδει.ιιιΠ ιιιἰιοοοοε , (ΞοπίἰΙἰιιοι Ποιά νἰιΠ 88 αΡιιιὶ πιο Ι·ιαΒοο.·νι-ι ο

Αοβατοπι Αιτοιιοις ΠνοταιοΠο-ο·οοιροτοτο ..άοοοιιιά 8ο Ι)ιοτιγΠο Γοτιοαε. Ειπε ιοτ|ιτ ' ι

(πιο: τοπιο , ιΠοπτι Γοπτοπτιο Γιιο(οοιιοτοι·,_. ,ο Ρτοτοτνα οοιιτοπτἱο , μου οοοοιιο ροτΓροος

 

|

Το τοοιιο ταοιτο, ιιτ απο ι·οοι ρΙαπο τΠοιοο

τἰε , Μ: οοτττοτ Πιο. @ποιοι οοΠ:το τοΐοτι.

Βο , ιποποοοιιο οτ αοοοΠιιτο :το νο; ρτιοΠο

οτα οτιιι: ατοιιο οι: Βοοοπια τοποοτιαιτο. δα!.

αιιιΠ οοαιο ἰοἱοιιο (ο ΒοΠοτιι: , οιιαπτα.οοο

απο τ-ταοὸοΙἰττοταε :τριτο το ι:ΠτιιιΠτ , ρτοΐο..

ιοτιιτ τοοιιοι : οΙτ οοιοι οτι τοε ιΠίοοΠιοπο ιΠο: ο θ:οίοιιο Βοοοοι:ιτια,:ιάοΙοίοοπτοιοτο τιτοτοτ

οΗΠιοα, οοοιιο οοτπιπιττοποοπι ιιτ Ι·ΜοΠ ιιο

τοὶτιἱ τιιιιιοε οαιιτο , τπιποΓοοο τοιίτο οοπίοΙα

τοτ. ναττα οι ποιο 8ο οο πιοπαίτοτιο , πο

οιιο τω οοοίτ:ιοε οριπιο , δ8 τιοτο Γοπτιαττι

οίΗΠοιΙο οιιρΠοατο Ροίΐοιο Πττοττε. @οσο ιιιο

οποιο , αὸιοἱΠὶιιο οΠ: νοΙοπτατο ιιιιτοταιιατ ,

οιοπιίΠπιει Γονοτιταιτο ροοἱοτιιτ, Ποοιι&ιιε οίτ

αιὶ τπο α Ρτοριτιοιιιε Πιιεπτα οπτιο Πιο μανια

οοπΠιταο αοιοι:ιό.νοτΠοπο Ρτιτοοροταιο , αιτ

οοτιίοιιο 86 ι:οτοροάιοοε , οοιιοΙοο τ-οττο Γιο:

Ροιιάοπτιοε , Ποοτ τοιιΙτοοι ταοιποτι τΙοτταΙιατ

ροοιιοτιε αάοΙοΠ:οπτιιΠ Ιονιταε, οοιι·: οτι οίτ ,

ιιτ -οοιιοΙοο οιιατπιιιαοό:ι ποοιιαοιιαιο νιιιο:ι.

τιιτ. ΜαοοταΒἰτιιτ οοί'τοιΠ:ι οιιτοοτιο 88 τοιο

οίο , όοποο Πιτιε οπο ριιταΒἱοιοε. ΤαΒοΙαιε

ετοίΠοτοε οιιαιτιρτἰιιιιιτιι ΠοοΒἱτ ιπἰττοπιιιε ,

Γοοιιοτοτ οπιιιι οιιοτιιΠο ; παπι νοτοτοε ποπ

Πιτιοι·ΐοπτ,86 ΡτοροτΠοπι οοπνοτιοτιά:ιε οιιτα

οποιο. @πιο οι: Απάτο:ι ἰιορτοοο τοοπαο!ιο

ίοτἰοἱε οιΙΡΙιοοπτ ΡΙοτιιοιιτιι , τοιοοτΠιιτοοοο

οροττιιιιοτπ οσιοοοιταοιττιοε. δαΙοτα ί·-ι·ατι·οε

οοίττοε. οιπποε ί·ιΙιοΓοοο άοιοιίΠοιοε. Οτο

Βοτἱοπι ΐοποιο ί:ονο οιΠοιο ιποο. νἰιἰο οιιαιο

ΠοιοΠοιε Πάοι οεο Ππο. δοτιρΠ ρτοκιττιο τιο

οποσ Ραοτιοο , οτ αι! νοε οοπίοοταιο οαρρο

τἱιο οιιττοτοτ , ιιιοοο Γοιπιπα ρτοοο ΡοΠι1Ι2

νι , πο ποεΠοοπτ νιάοι·οτ τοιποίοιιο νότο

ΓοΠιοιτοε. πιο το Ι)οιπίπο , 86 ρτο πιο στα.

5οι:Π , οι: οοπιο ιιοΙττιο !ιαΜτατιοι:ιίε > τι.

τα!. Ποοοτο!:τιε.

 

οι; τ ι ετ ο ι Α :ιν ι.

ι ι_ οτ1Ηιοτοιιγοιοιο τταττοιο.

Π: Βὶυηῇ`σ ό· α|Ιἰ.τ.

ΜοτοΠιιτ Ηιοτοογοιο Ωω , ΓειΙιιτοοι.

8οι·ιρίοταιοι το το ίἱνο τοί-οτἰρΓοτιιι1ι

νοτιοε ρτοΙὶιιαε Πττοτειε , ιτοπιοιιο ατι Αοοιι

Ιτιποιτι οοΠτοιο , ατοιιο :κι α.Ποε , τται:ΙΜο.

ταιποοο τι·ιιττοοά:ιε :κι νοε , απο ονοοετιιε

πρωτο ο ΓοοΠε ποίττιε , Ροριιιιτι οοπτοπτΠ ,

«οι αΠοιιοτ ιιιοε τοοιοτατιιε , απο ἱοιὶο Ρτο

ΐοέτοε οποπι , οπο ποοοιιοι τπιίΐαε τοροτι. δο

ροτνοπιτ αιιτοιτι Βοοοοιιίτιια ποίτοτ οονατοοι

αι νοοιε Πττοτατοιο τιιΓοιοιιΙιιιιι άοί·.οτοοε,όοαε

.¦'ο..

νιιιτι αοίιιροτοοιο νο! Γοοιιοι ἀιιιιἱτ , οοπττει

Γοπτοπτιατπ οιοατο , νο! οοττο ιιοἰτο νοιοοτοιο

ποπ ΡτοΠἰΒιιἰτ : 88 οοιοιοοι απο ποπ τετ1οτ21

το: οιιιιι τω» ίτατιιοι·ιιπ. Πττοιποιιο αιοτοιο

ροή Ϊοτἱοπὸιιπι ΐοιτ νιπιΠ&ει , οοἱο τονοτιι

Β τταο:Πε ΓοΪΡἰοιοοο ποπ οατοτ. Ιταοοο ατι Π

Ποπ Γοι·ιοΠ>Γονοτιοε οτήοτ8:ιο8 ιοΒοοΠτιιτοιο,

δ6 ραοἱτοοτἱαιο ιοιιιποοπε Γατια αοτοιοι,ἰΡΠ 86 Αιιοοίὶἱιιο ιποοιοτ:ι.το. ἰ.ιττοταε αΒΒαΦ

τι ποΠτο εαοιαιόιιΙοπίι α πιο Γοτἰρτιιιι ποΓοιο

οιια.το οΒ οαιιΠιιο ἰπ τοε νοοοτ. Νοοοο οπιοι

όοτιοι ριιΙρατο ιιοτπιποιο , πο Γοοιιτοε το ω.

Ρα τιοτποται·οτ , οοιιτ ποεοίοιιο αόοο 'τοπικ.

ίσο :ιο ιοοΙΙοε , ιιτ ποπ αοεΙοτοιοοε οι: ατι

νοτΓο οοοΐοοπιιοτο , 86 ΠΠ οοιιοοτο αοδτοττ·

τατοτπ οιίΠταιο. Απ νοτο ποπ άοΒιιι οοποιιο

τἰ , νοΙ τορο!Γιιτο τταττοτο ΠτπρΙἰοοτο νοΙ ποο

Γοίοορτοπι οτΠοιοΓο ΒιοπγΠοιο , α οιιο απο

Ο ίοτ Με ποτο:ιοΠΠιοο τταδιατιιε ε νοτο ι:ιοΙοο

Μοτο ἰτο οιΠιι Γοο!:ιτιιιο οΠο ποΓοιο οιιο ρα

&ο ποοιιο το αιοοτιε τοΓΡοπτΠΠο 8τατία,

οιιοά ΡΙοτιοοε ἰοοτοοιιε αοιιοαοινοτττοιοε.

Ποιο ἱΡΓο οοττΠ ποΠτο αι!ίιτ , οτ ιο ποοτταιτι

ριιττοιο άοοΙιοοιτιοε , ποοοο οίοιιιιττι α @Πο

ότι οοΠοέταπιι.ιε. Αιοἱοιιε ιοί-ο 86 ατιτιοοοιι

οίτ , θά τιπιιοιοτ 86 αοττοιιιοτ νοτιταε , τοι

ΠιιτΙιοτο οποιο ποί"ττοπι ἀονονἰιτιιιε. ΤτΕ

ίτοε οτα , ται αΠτοτ ποοιιαοιιαοι ροποπιιιε.“

νιΠτατιοπιε οτΠοιοπι ιοτοπ&οιπ ιοιτιἰ τπο:Πο

οπιιιιοοε ιπτοοι:ἱο τιοτο οι: οαοίἱε , οικω οοἔ

Β οπο οιιρΙἰοοΒἱιοιιε πιοΠιιε : ιαιοοιιο τιοπιιτιοι

δέ οατὸιοαΙἱ Ποειιιιο ΓοτιρΠ !τττοταε, οιιΠ:οέ

Ροτοτοιο αοίοΙοτιοποοι. δω Πιο ΙιαΒοοιε αἱ

μιά το πο ἰιιιροἀἰαοτιιτ οιι·:ρτα ποΙττα.ι Μι

οιιαοΙιε ποιοι τοΓροπτΠπιοε Πττοττε. Κοιιάοο

ιρίι Γοαε , 86 οιιιτιοιιιό ΠΠ ιο το ιιοίττα όιοϊ

τοι· , τΠΕτοιο μπα. ΠοΙοο οκ τοιιιπο ταπτειιο

οπο ιιοιπιποιο 86 αοοο ιποοπΓοΙτατιι ειιιέιαι

οιαιτι > ιιτ ποοιιο οι» οοοιιο οοοιε ρατοιιιιτ,

τιοτο ίατιετ.αοιαιιτ ΙιοιιΠοι άοττατιοπιΠ ,ρο

τοιιτοιιο πιο Ποοτο , οπο ποιποιιαιιι ροτ

ιΠνιοαε ποοιιο Ιιιιιοαπαε Ποοοιιτιτ Ιοεοε. ΑΒ

Βαε ποίτοτ πιο ιὶο (Ϊαίττο τοοοοτπ οι , Π

τιιιιΙοιιο οτι νοε οτοροταοἱιτιοε. Ωω ποιο! ιο

ΕτΠατοτο οοπττα ιιοε ραπάοτο νοτιιιτοοε , πο

:τοε το , τι ΜιοιιαοΙο ποίιτο οπαε , 86αο ειΠιε Ε ίοτιοιταΙιιοτο !ιοτπιποιο πιο ποοιε ορτἱιπο πιο·

αΠαο. ΝιοοΙαιιοι ΐταττοπι οροτιτι αι!νοπτιιοι

ατι νοε πιοιιοι , οοἰ ροΡι άοοιπιιιιο ιΠοιο ?ιι

τοτοε ορτο:Ιαοοτ,Π ταιιποπ ιτιοτα οιοε ιποοαΗ:ο

τισ οσο Πτ οποτοί-α. ΙπΡιιτιιι οοιιο ΠΠιιιο Ρτο

Βοιίοι,τιοοοο ταοι Ποοιιτοτ , οιιαιπ ποοοΠο.

τιο,οτ ΐοοΠε ποίττιε Βοταιτιοε τιιοτοτο, πετονι

_τατοτοοιιο Ποτπἰιιἱοαιιι οοΙοοτειτο νοοιίοιιτο ,

δέ Π ποπ ἴοΠτο ΒαιιιΠο , οτ τοπια: άοιιανοτιτ

Ποιο , οτίἱ οι αιοιατίτιιάιοο ειιιιιοι οΡοε ει.

- ο

τἱτιιιο. Ι.ιοοτ Γιιτἰε νοτοιοοι· , πο οοίττα πιο

οιιιι&οτἰοοο ρατιιιο ρτοί:οοοτιοιοε : τοΓοτειιι

το οοιιτι οι» άιιοιτατο νικ ροίΓιιιπιιε , Γιο! πιο·

παιτοτιι άοι!οοοε οιαΙιιιιοοε αΠοοο οιιατπ πο

Πτο οι: οτο ροτοτρι:ιτ. ΕτΠ αροττἱε ἰιιιἰἱοἰἰε το!

Ποοτ τ-οττο οιια:ιιαπι Πτ οοτοιτι το τπο ιππο

νοΙοπτιαι , οο:ιπτιιε :ιττοδτοε , οιιοε αριιά ιΠιιιιι

ρτεαΠοατο ποιποιιαιο άοίτιτι. Αάνοιιτοπι ο·

ιιιε τ-ιιτιιτιιτιι ιιοπι ματι τποπαίτοτΠ ΡτατιΠοο

/ |
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τοτπ , 8ττττο ν1Γτιε οΙὶ ο.άππττοτο , ροΙΙἱοἱτιιε Γο Α τοπτιτι· οοοπττοοοπτ. δοΙοτο ἴτοττοε ποΒ:τοτ

ΠΠ οοοιιτΓιιτιιτπ , οιιιπουο Βοπἰ8πο Ιιαοἰτιι

τσιπ. $ἰ Ροτίὶοϋὶτ ἰπ πιο Γοπτοπτἱει,ετοτο :το

εΞΡΙοτπυε. Νοοιτο ΡΙιιτο οπο: τποὸο τωοο

Ποτ: ΕΡξ|ιτο!ατοπι ἰὶἔτἰαπιἰττἱπἱ.

`

κ” - 'ν. ο. ιν ο Ν τν· Ν ο

^τ=”` ·" ο /'ο ·”ο /'ο |`ο 'η α” ^ο" ^ " Ι' " |'ο "ΞΡἐ:δ (ΒΒΔ κ Θέμ.'δ Φ @δ 2.τ8 Εξ' ἐξ! σ.6: ο

οιποοτ , ο: ρτοοἰριιο ΜὶοποοΙοιτι , Α118υΠ:ξ

πιππ ο: τοΙτοιτοε. νοΙο. Ε:: :τοῦτο Μπάο

:το Ροπττε-Βοοἰ π. Ι)οοοιποττα ω·

ΑΜοποετι οΑΜΑτουι.ΕΝειέ

μουτετοι.Αιτι1Μ τ.ιΒιεττΧττ

ΑΙ) ΜΙ(ΣΗΑΕΙ..ΕΜ ΜΟΝΑΦΗΐυ·Μ.

 

ΕΡΙΣΤΟΕΑ ΡΚΙΜΑ

τω. ΜΞοΙτιιοΙοτπ.

6"τπια!ατοπ Μέ οπο _ά: βΖΜ«ι χω... , σία

σ!ωνι: τω· οι! @βατ πω: ·υτού.ι:.

Μοτοίίπε ΜἱοποοΙἰ τΉΙοόΗΠτπο Μο ,

ΩιΙιττοπα το Ποτπἱπο ό: νοτοε ἰπ Ωιπσ.ΐτ:ι

Γοτνἰτιττο ΓιιοοοΙΤπε.

(Στοά οΙτοιωπτΠιι Ηττα” τποοε Γποάιτκο

ττιπ τἰΜ , πΠπΙ οίτ, ΠΠ , απ· οτοὶττοτἱε το ο. πιο

ποΒΙἱΒἱ. Το οπτιπ , ΕΠ , 8οὸἰΙἰΒο 8ο ὶπ ίἰπτι

τποο τονοο Γοτπροτ , οτοπο ἰτο , π: ὸἰῆοπεἰ

-ω

ο

Β αποκτα ροΠοιπικ οκοτοτο ,|ιιτ τποτιτοπότι ποπ

οσα ποοτε οιἡιιἴρἰοπι νο! ποτττάει Ϊοοἰοε ,

οιι:ιτπ τοπτἱ Ϊειοἰππιτε , οιιοπτἰ άοΒοτπιτε. .ΐοά_

πο οάνοπτιι ποίττο ιιοοτἱοτοτπ τποτοτὶοτπ :Ιο

Ιοτἱε οδοπάειππιτε , Η:ιτοιιο πονΞΠὶτπιιε οπο:

Ρττοτο ὸοτοτἰοι·. ΠοΙοπιιιε ουοο οιτειπτιιτπ

ποοἱε τποδοτοιπιιτ , οοοπτοιπ ὸοτἱποοιπιιε

ἀοΙοτἰε δε ἰπὸἱοποτἰοπἰε οοιιΙοοε , ποπ στο·

νοττοπτ Ρτἱτποτοε ποίττἰ , οιιτ πιιτπουο.τπ, πἰίὶ

ΙοοοΠἰτἱ8: ρτονοοοττ :το ΜΒ, οιιτοοιιοτπ τού:

Η Ιἱπιπε οοιποίΗοπ οΙ:ττΠε ο: ἰπτοίτἰπἰ τποΠ

ιιροτἱτο. Νοουο τοτποπ οάνοττοτο πω: ἰρίὶ

νοΙοπτ ,οτιἱ οπο: νιιΙποτει ω.. ρειΠὶτπ οτππτο

οπο πιιτΙαπτ , πιεήοτἰΒι1ε [ο οτἱπτὶπἰουε βοο

ποπ Ριιτἰ:ιτ , πο :ιίΐοθ:ι1ε ποίτοτ Με: τἰοΗποτ , Ο Ροτ ἰπνοΙνιιπτ , ποτπἱπο ποπ ττπρτοΒοπτο ,

ετοτιτΙοτοιτο ἰτἰἀοτπ το , ροττιιτΒοτἰοπἰΒυε

ουκ ἰποἰὸοτιιπτ οτπἰίΪἱε , ίοΙτάο οπο (Ε&ειτοπτ,

ποοιιο ι1ΙΠο:τ Με τΙοτΠΠο τπο.πιιε. Πει οπιτπ

το ω: Μάο ποίττο οπο τπο8ἱε άοουΗΠ , οικιιπ

Η νιιΙοοτοε τοουΙοε Γοδ::ιτι15 οΠοε , τπἱτιιπποιιο

ἱπ τποόιππ ΡΙιτε ΡΙο.οιιττ ίἱΙοπτἱπιπ τυπιπ,ουτιτπ

ΗΠοτιτιπ τποοτιιτπ οοτοτοτιππ οτοΒτἱοτοτ Πτ

τοπο, οιτἱοπε οοπΓιτΙτο το(-Ροπττοτο ἰπτοττπἱ

Η , πο τππο&οτοτπιτε ἱποκττἰοαΒἰΙοε ποάοε ,

ποτοτοιτο οιιοτἱᾶἰο Ξποπτε Πττοτοτυπι ΜΜΕ

τιιοο τπἰπἱιπο οτεινττοτἱ Ιοοἱ οοπνοπἱοπε οικω

ἱπἀἰοπιιε τοποσ. Ατ νοτο Ματ οιιοτπτπά:ιτπ ο

:τοοἱτοτιιε Ιἰττοτἰε ΓοτὶΒοτο οοττιΡοΙΙοτ , ποτώ

ποπ τ!ειιπποπτο ΠΙοτιιτπ ειδα , σιτΙοο ιιτ νοτοτἰ

οτοροτἰτπ , πο πιοπίοο τιττποτ ουτοε οποοιιο

Ροπτἰίἱοἰε ροΙΐοτ. οιπ Β ΡοτοοἰΠοτὶτ , οπτποτπ

τΙο τπο νοτττοτοπι ποοοίΤοτὶο Γοπττοτ. Με. οίτ

τοτἱο , απ ποπ οοοοάτιπτ :το νοε , ΗΠοτιιτπ..

οοο τποοτιιτπ οοπίροέτο τ:ειτοοτπ τοιπότο , τι::

οιιἰοτί πίττα πο πο: Ροτ οτππἰο οοπίιιΜπ ,

ποοιιο ττΙΒιιωπ ουοτοΙειε νο! Μερα Ιοοιιιπ.

δἰ ειοοοτΠιτ , τι: οοπνοπἱτ , τοττειίΤο νοπἰοιπ,

τπνοοοτιτο 5πτρταΓοπττοι·πτπ πιτΙΙο` τοτἱοπο

ΡτοΕοΕΐοειι·. 5ο‹ὶ ΗΜ , οι , το Μοτο τποτἰιιιπ

οιπο Πο απτο ροίτιιΙειτ , οτ οτππἰο μιτοΓοατ π»

τοπτἰο ποίττο. νἱἀοπιιιτ οιιἰὸοτπ ΕοττοΠε·

ποτπ οκ οιππἰοπε άοΙοοἱ, ω οιιοτπ ...οι ί-οτἰ- Β οπἰοιιἴὸοτπ ἀοὁἰΠο ροττιιτβοτἱοπἰοιιτ πωπω,

Βοπάτττπ οπο:: , ουτιτπ τἱΒἱ. δοτἰΒἰτ ποΒἰε θ.

Ριτοτἰἱἰτοτοιτο Γοτἰε ἰπτοτρτοτειτιιτ οπἰτπιιτπ

ποίττυτπ , ιιτ μποτ πω Ραπἰτοπτἰοτπ ποίττειιπ

-ἰἀοἱτοο Γποττο.ποτο, οιιοτὶ Πτπιτε ἰπὸἰοποτἱ,

οιιτ ἱΠιτο οιοοοοοτο νοτοειππιτ, πἱίἰ νοοειτἰ Πιο

τἰτπιιε , οιτειίἱ νοτο πω ουἱοοιωτπ οὁτπἱἴοτἰ

τποτ,οιηπε ἔτοτἰοἰά τοΕοττπτόε1το τὶοΒοοτπυε.

Ιτπτπο Ποιο ποπ ειοοοἀἱππιε , πο Γιτοοοπἴ:ο

Ηεπ·πτπ:ο ἴοιπἰτοτπ πο5 τπἰπἱίὶτοι·ο οιτει:τοπτπτ

ΡτεοΓοπτἱο ποίττει , οιπ τπειΙει οο ποπτε τοοΞΙο

πἱππἰε :το Ιἱοοπτοτ ειοοορειπτιττ. Νοπ νοπττπιτε

ριιίΠΠ οπἰπιἰνἰτἱο. ΑΠοοιππ οοπίτιτει: Γονοτἱ

ίοό ἰπ το” τοἱ ετοτἱοτπ οΜΗποτπω ονοοἰε τ

νοτιιτπ οοπττει ροπὶτπε ιιτ Ροττιιτοειττοπο ντι

οοιπιτε , οπἰτπἱ οιιἱοτἱ τπουΙοοοτπιιε. Αττ

τποπο θ. ιιτ τἱυπτ ΓοτἱΒἱτ τποάοτοτοτ ίῖΒἱ , 8ο

Ιοοιιτπ , ροτίοπειπτ , τοτπρο(οπο τποτἱοτιιτ.

Νοε ἰΙΙπππ ὸἰΙἰ8ἱτπιιε , ΓοτΙ τποποτο ἰπττο του

τπἰποε Πω ο Ιοεο ρτετἴοτἰρτοε νοΙιππιτε. @Με

ίἱο-ΠΗ οκροὸἱτ , πιιΙΙοοιιο ὶπ το 8τοτἱτἰοειττ

ποοὶε ππιΒἰε ροτοτἱτ ,οποιο Η Γοοτοτοτπ οοΙ

Μπιτ Για ρτοίοοποπο όἱνἱπἱε Ιοίο Ποτἰἱἰε άο

ότιτ , ΙοδΠοπτοπΓοπο 8ο οτοτΞοπἱΒιτε νοοοτ ,

δ6 ρω ποΒἱε ὁτνἱπειτπ_ οΙοτποπττο.ττι άομα·ο.

Με; ~
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Φωτ , 8ε Πὡἰὶἰο·-ατοτποπιιε5ἴε&επτπτ , δε

οπτε οτππἱε ρτο ποΒἰε οτεπτ. (]οπιτπεπεΙο

ΜΝ , ΠΠ ) τΠΠεἰΡΙἰποιπ Πιπ&ειπι 8ε Ποττπ:ιπι

-ππειττι :ι ποΒἱε οεεεΡἱΠἱ. κατω ἰπ·Βοτπἱιιο εεε

Πτεεοτιπτο Γεπεπι ει: πιε Μοτο 8ε τετ-Μα'

::Χτ. Νονεπιἱιτἰε.
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· πιτἱ Μἰσὶιειεὶεπι.

_2ιτευταπ_Έφτετ [ΜΕ μέσα ει: Ωω οπο: ,

/τέύττ/δ Ρ|ω·τωίτυπ ·υεπτετιωτ , ε Μ”

/τιπιτπιτε παπα[πετάω

ΜΒτοΠπε ΜἱεὶιοεΙὶ ἀἰΙεέἙἰίΠτπο ΠΠο,Π1

τ Ιπτεπι.

Ι..ιττει·ειε τιπιε εεε ΠτετιίΠτιιοε ΠΠιττΠΠοτ

Πει , ππιππε τεεΠο πποεΠι.πι 8ε τιπποτε ειπἱ

πιτ το ὁετἱπετἰ ΠἔπὶΠεεε , οπτεΐπιιε νεα Π

Βεττοτἱε 8ε πω 8ε ποΙειε οοτετο νἱὸετἱε. Ο

πτΞποπι πιπόειπ Μ. Πετἱ ποίΠτ ε Πο επιππε Πι

Βοτἱοπε ποΠτἱε ἱπιποπετε ρἰετοιε εΠνιπο πιπ

πετιιτ , ιιτ Πιππ! ἱπ πιπετε οτἰοπιιε νἱνειιιιιιε,

8ενοεπτεΙιεεπτ 8ε νἰἀετε πππιπ Πιιινιε εΠ:

Βοτπἰπππ, ωιποτππιππε εεΙεΒτειτε ποια

τππι. νετιιπι Ιιοε , όιιΙειε ΠΠ , ορτοπιιιιτπ πο

ΒἱεεΙτ πωπω πιπιπι ΐρετεπεΙππι. Τοπτἱε επΠπ

ππόίππε οεεπροτἰοπεπτπ πιοΙΠιπε ρτεπιιτπιπ·,

ιιτ τπει:πετεεοεειτπιιτ ιιεεεΠοτἰο , πε οΒτπο

τπιιτ. Ειτοπτετε ΞΠεε ἰρΠ πποπιιε τεειιπι νε

τιεπιεπτετ οπτειτπιιε. νετιιτπ ἰά πτἱ πε Ποτ ,

ΡΙπτἰτπει Πω:: ἱπιρεἀἱτιιεπτο , 6ε πι ρτπιιἰε Πι

ρετἰοτἰε ππτπε, ο ποπ τεΠΠτε , Π τυπο Πεετετ,

ΠεΙΠποτειπ , 8ε τεΙἰεἱοπἑε πο:ιτπ τπεπάσ.τπ Πι!

εερἰ , ετιεπΙππι ποιο” τπεοπ:ε νετεεππ

ΠΠ:: ΠΟΠετ εοπιππ&πιπ. . . Νεππε επιπι :πε

τετιιτ Ποεε εοτιιτπ,πιΠ επτα: ποΠτα Πιπτ ετε

· όἰτὶ,`πτ το πείετειπι , π: άείοΠιτοε πε (πω

τοε ρετἰεπΙο ειπιοποπι , ο πιιΠεπε ποιιτππ

Α Μ Β~ΚτΌ ΠΕΠ!. ΩΑ·ζΜ-ΑζΙ.Π)Π ἱ./Ε°Ν δ Ι δ 396

απ. Οσπτπππ`οιππεε ΠΠοε ποίττοεπι τιτπο·-Α. ο Ι Ψ -

· τε Πεἰ , εε επιτὶει Γοπ€τὶιπΠἱτιιτἰ τα στο ει: ”

πιο, οτπΠΠε π· ωέπ @Πειτε εετττε Π:Γε τω.
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ω ΜιεΠ:ιεΙεπι. 5

Μ· ΜπατέΕ.σ μα: Π@η |ωβιε ό· έ: /ῇε

ματι: τι: .Β0ΜϋΜΜ Μάτ.

ΜΙιτοΠπε ΜΞεΠοεΙΙ, ΠιΠιτετπ Πι Βοπιι

πο 8ε νοτοε @και Ξπτετἱοτὶε !ιοτπἱπἰε

νοτε ΠιεεείΠιε.

ΑεεεοΞ Πιεινεε Πττετεε τιπιε , ΠΠ , ντεεπι
ο ιπάοΙεπτεε ποίττοπι , ποοπει ποιοπε πιἰπἱπιε

οιππιππι ὸεΒιιἰτππε , Ρ:ατοπι οΠιεἱοίε ττ:ιέτε

τππτ , ἰτππιο οτι εὶε Ξπῇπτἰ:ιε το!ετειππε , πποε

Β Ραπ οεπΠε ἰτ›Π ιΠΙἰΒἱπιιιε. Νεππε επιπι οτπτιἰ

πιο τποΠτἱοπε Πω δε τεΡτεΙιεπΠΒἰΠ ΠπτΠο

ω ετιεπι είΠεετε ροτπετππτ, πε οπιιττοπι ετι

τἱτειτἰε Βοπιιπι , ιιτ ποπ ΠΙοε ετἰοπι Ρτο:τετ τπτ:

τιτα οιΙΞεοτπ. δει! Βοπο Πε οπιπιο, ΠΠ , Μ.

ΙεξΠοπεπι Μπιτ ποίττοιιι , ιιτ πιο!εετε εσπ

Πιενἱτ οΙ:ιπάε , Πο πω οοοε επ: ἴεενἰτπτοτιι,

πε τειιιΠΠοπε τιπτ ἱπὸπΙξπεπτἰο πἱτπἰαἰΙΠ Πε

εΙεπτπτ , πποε ἱπτἱπιο ειΠε&π Ρτοί-εππἰτππτ ,

εε πιιοτππι ΙιοπεΠοτἰ πε ΠιΙπτἱ Ρτοΐρἰεετε 8ε

οτΠεΠ ποΠ:Π ἀεοἰτο ὶιιΠἰτιιἱτππε. Σεπτἰεπτ

οΙιππτιπάο ἰτοΠεεπτἰε ριιττἰε ἀἱἴεἱρΙὶπππι πε

εεΙΤοτἱο , ππἱ ΠΙοποοπι ΠιιπιΠεπιππε άεΓρε- ο

κετιιπτ. Νεππε επΠπ ποίττει ὸοτπιἰτοτ ἰπτεπ

τἱο , ιιτ ΡτετἰοΠοτε ππαππε πάτα: επτα

ΡετπιΠΠι: ΓπρρεΙΙεᾶἰΙἰε πεπΙιεοιππε, αυτ τοτ

τππιπἰ πετ ποί)ττ:ππ ειεΠιΠο.τπ πετπιιττο.πιπε.

Ηἰε ποε , ΠΠ , ετπεἰειτπε ρτ:ε εετετΞε :ιπἔὶτε

πποτι πποε ΓοΙοτιππι οπιτιΙἱπιπππε πιτετ επτά:

Πιτειε τεΠππειε Πει!εετε ἴρετπνἱτππε , Μάο πο

Πτιε εεπιἰτἰϋπε επιτΠτιετ. Ετ ππἱΠετπ Π 8τοτἰ

ω” Πτειττεε ποίττἱ , ΠΠ ππἰ ἰπΠτΠειπτιιτ πο

Ιιἱε,αεΙνεττετε εεττε τΙε!επετιπιτ τιπἰιπιιτπ ιο Γε

ποΠτιιτπ,πεππε :κι Η Ρτονἰτατἱε ει·ππιπετε,

ιιτ ποεπι πω: Π:: ποπ ρερετεἰΠε,πτ εοτιππ

ππἰετἱ εοπΠιΙετετ , ποπ ἰ8ποτοτεπτ> εππιιπ

ΐεδδ::ιτί οτΠἰε ρετπετεπτ. Νεππε ττππεπ , ΠΠ ,

όεεΠ ποΒἱε ὶπτετ Με ειπΒιιΠΠιε ποίττειε ὸἰνἰ

ίετιιΡετ Πισω πιπτειτἱοπἰε Πι τπεΠιιε τετ-οτο. Πω πιἱίετοτὶοπε εοπί-οΠιτἱο : ππιιπἀοππἱτἰεπι

ο δειι στο , ΠΠ , ἱπΠοπτετ , δε ἰτπροττππἰε Με

τι Βοτπἰπο ρτεεΠιιιε Ππρεττει , π: τιιιΓετε;ιτπτ

ποίττὶ Ποπιιππε , 8τεΙΤπίππε ποΙὶτοε εΠτἱ8ειτ

@και ρΠιεἰτιππ Γπιιτπ. ει ροπτἰΠειτ Ποτεπ

τἰοιπ νεπετἰτ , εά νοε πιοτπτε ρτορετοΙιἰπιπε,

δε εοτειπι ρΙιιτει τττιότοπιτππε. Ποπ ροΠ οοἰ

τππι ί-πονἱΠἱπιἱ8ε ΠιπἐΪΠΙΠτπἰ Πτεττἱε , πεεεΙΠιε

ειά νοε ρεττποΙεΠιιε Πτ. Απετππε τ:ιτπεπ,πιπιπ

τιππ ῇπνετἰτ Πεπε, πε νοΒἰε Ππιπε οπετοΠ.

·νοΙε ἰπ Ποπιἱπο , ΠΠ εειτΠΠπιε , δε ΠΠοε

ποΠτοεοπιπεε :οΙΠεΞο ατππε πω” ποΠτο

;ίοΙπτει. κ. Ρεοτπετὶἰ.

Πι

Π?

Μ Ποπιο Πει ΓορετεΠε ΠΠοε τπεοε ππἰ τεότε

:το ενοπ8εΙἱπτπ 8τοιΠειπτπτ , ειττεπάο , πιιἱ

πποτπτΠπ ό.ιιτοΙπππτ ἰπ Μιὰ:: τεΙιο>ΕοπΠ Π...

ίΠτιιτο , ἰπτεζπτἰτοτετπ πιοποίὶετἱἰ πια πιΠιἱ

Ιι:ιεε ἰρΓ:ι. εοτἱοτ εΠ , νιπετε εε Ποτετε εαπ

πετιο. Ατ εΙΠΡΙιεετ πὶπιἰιιτο , ΠΠ ε:ιτιίΠπιε ,

ππιπΓεειιιοτΠ το νοε Ιἰττεττιε ππετἱτιιοπἱετππι

ΡΙεπε.ε ἴετἰοετε , π τπἱππε Ποτ: Ποίο ππἰετἰ

πίττα εοπΐπΙπιΠε ερτεΠεπάετ, ππειτπ Γοτ

νοτἰνοΒἰε ἱπνἱοΠιΒἱΙεπι επρἱο νεΙπτί Μάιο

τοπι ΠττπΠΠτπ:ππ Γρεἱ πάτα. νοἰιἰε επἰτπ

ππἰετἰε6ε οτειπτΠιιιε ει1τπ ΜογΓε ἱπ τποπτε,

ποε ππι ὶπτετ ΠεΠοτιιπι Πτετπἰτιιε Πππιιε, ντ

&οτιοτπ εοπΓεππἰ εονετΠιε Ατπο.Ιεετι Γκιώ

Ππιππι ποπ ὰπϋἱτειτπιιε. ο Ηοττειππ11τ ὶτειππε ,

ΠΠ , 8ε ειΠε&π ππο ποίΠιπιπε , ειότποπειιιπε ,

ιιτ οοτετο οπιπεπι το ποτΠε πε ΓοΠεἰτιιἀἱπετπ

Ροποε , ιπτεπτιοπετππιιε ἱπ Βεππι :Πτιποε ,

ποτ:Πππε οΡεπι Ρετρεπ.πι Ρτεεε άεροΓεπε.

Ξειιππε ποε , επεπτΠιιιε ρεεεετιε ποΠτἰε , τΠ- _
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:απο οσα Γα!!”τασ!α ποπ πιοτοτ! , ποσαο ι:α- Α σασ!!σε: , οταπιαε α: νο!αιπεπ απαπι ε:: στι::

τπεπ :!εΓσστατο σο!!αττιαε ατ!α:αται στ:εε!σαε ταστ ω)! ν!:α !!!ιο σοπΓστἰστα: !ιασοπτατ , σα

σαπι !!!!οε α:: τταττοε πσ!!:τοε στατο στο νο· τι! !!!!αε σα! σα: οι! το σεττετε: , τται!αε αι!

σα σο8!ταπιαε.Ε:ί! επ!πι !πσ!!σπ! !σί! !απιαε ·!!!απι τταπετετεπε!ατπ. Βεσ!σἰοε α! ασ! οπο..

σα! ααι!!αττιατ , πιστο:ατ :ατπεπ !σσαε σαετπ, μα: σιδιο:! !πί!!:α!:. (Σαατ!σποιπ :αιποπ νε! -

Όσο ι!!!σσπεπτο , τοτ!πειπαε , νεί!τα Γα!!_τα··

8απ:!σαε πιοτ!:ἰε , πε α σα:τε-!αιιι!!!αε ίσοι

πιο πεε!!σαττιατ. Νοτι σσΠαιιιαε ποπ πια!

ταπι οσπ!!:!οτο ι!απι !π!!πἱ::ε !!!!αε ιιι!Γετα:!ο

πα !πταειτιατ ασνΙΤαπι. Οτο. !τασαο , τω, σοτ

Γενετατι:οτ , στοπ: 8: τ-τα:τοε τα! σατ!:ετ , α:

Βστπἱπαε σοτ πσ!!:ι·ατιι ία! απιστα !!απιτπα

!!ισσετιι!α: , σπιπετπσαο τασἰ8ἰποπι απετιο

πα ποιά:: οστά:: πο!τι·σ στστΓαε ε!!ιπ!πε: ,

α: σατεα:σ σοτι!α ναΓσα!σ , Βεαε πσ!!;οτ !σ!

Τεοεπι πιέστε α:σαο σετσε:ασ !ιασ!:ατο :Πε

τιεται· , 8: !π:!ε νε!α:! στοσ!:ἱα:στ!σ τοΓσσπΓα

ει:σαε στασα!α οι.!οτε. δα!ατα (!τεσστ!απι σα.

:τσιπ , 8: το!!σασε !!!!οε ιισιττοε με αυτοι:: ,

Ε!! , Ι)στπ!παε Τ:: ε τι ε (ασ ίσα στστεθ;!σπο

εα!!σι!!α:. να!ε. Ε:: ιισ!`ττσ τπσπα!!ετ!σ ?στα
:!εοσσπ!. Χι!. !:εσταατ!!. ο

 

ΕΡΙ5ΤΟΙ.Α ΙΙΙ.

οι! Μ!σ!ιαο!οπι.

1): σιιέότι/Ζωσ πω: ἔτατΞ.τ ό· !.ο:Μέτ.

α Μστο!!αε Μ!σ!ιασ!! , Τα!ατεπι.

Β

!!::ετα!ετιι α σα:τε σετσ!σἰεε , σ!: !πεα!επτοε

νατἱσε σαίαε. να!ε !π!)σιπ!πο , δ: ποε σαιτ!

ιπσπα!τετι! , Γτα:τἰσαΓσιιε εσπιττιειι‹!α , πο

σ!ίσαε τε!στ!σαε απ ίαενἰτε τ!οί!!τετ!: αι πιο

πα!!ετ!ο !αεε. Βσπσπἰα: , οι: ποί:τσ τπσπα!!ει

τἱσ Απσε!οταπι τι. $εσ:οιπστ!ε.
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αι! Μ!σ!ιασ!οτπ.

Β: Μ.: Σ. 0|:η/Μουιι έ:: Μετώπου: , (ή πι·

Η:Μιο!.:τω ΓινιπτΜἰ Βιιτύω·2 κοστισει::

α: πιιυηβετια /λι/ιιισΜπ:.
.Η

Μστοί!αε Μ!ο!ιαο!! πιο πο!!τσ, απ.

τσιπ.

Ι.ο$!ιπαε στενεε !!ττοταε , σα!σαε εστιάσ

Κοπή ίασοτ Μα::!ι:οαπι στ!τπατπ σαττειπ οπο

ασα:! :ε ποε α:!πισποε. Μἰταιιιατ σπα! Π: σα:

ποπ α:ταπισαε Γεσαπι νσ!ατποπ αττα!ετ!τ εἰπ

' σ!αε. Ρτ!πιατπ επ!τπ , α: πο!!! , σατ:επι ποπ

!ιασετπαε , !ιοτπε!!αε (σώσε: ::ι.ν. νσ!απιστι

απατα !ιασοσα εισαι! το , ι!οποσ :!ε!!σστοπιαε.

Ε: Ποτ! σσ:οτἱτ, α: !π αι!νεπ:α σοπ:ιτ!σα

Ασσοσ!πιαε ε:: τ-τα:το (!!επιεπ:ε σπα Ο ποε !!!ασ σσπίεταπιαε , :ατισσαε σπα! πιάτο

απο: νσ!απιἱπα , (ακουω Ναιἱαπιεπι , ει::

Ι.ατ!παπι Αασα!!!π!. Μπα! > π! ία!!στ , ασα:!

νοε ε!! Ναιἰαιιπειιἱ , !π σασ σ!ατοε !σπσε Γε:

πιοιιοε πω: , σααπι αι !ιοσ πισω σσετ:αττι

σστ!ο , !ιασεπε ε:::τοπιἱτα:επι τασα!α=: εστω

Γατιι , !!:τετα ασε: Γατα στατα . αιιτ!σαα :α

πιστι , ε: σποτ! σ!ετ!Γσαε αι !σσα στιτεαπἱ

σαε στά-ετα: Τστι!εε. !!!αι! , σαπίσ , !ιισα!ταε

α:σαε αι! ποε τιι!τ:αε , Η :ατποπ !σ! Και: ι!ε

$απᾶο-$σ!τ!:α !!στ! :πιο , στο:!ο. Ναιπ !π σο

σπα! ιπ!!!!!:! απαε 86 στενα ε!! Γοτπισ. Βετ

τπσποε δε σασο α ποσα αππσ στα::ετ!τσ :τα

σ :!ιι&σε , ί! Γαπ: σε:ιεε το , στο α: πι!::αε ,

τ: οσαε . σ!απε τ!ε!!σοτασ!πιαε. !:ταπσ!Γεαε

Βατσαταε ε: Ηεττπο!ααε στο:!ισπο:ατ!αε πο.

σο: !!!!αε , !!:τεταε. ασε το πι!!!αε Γστ!σαιι:,

σα!σαε ο!!!σασ!Π!ιιιε στοσατατ , α: Ηοτ!πσ

!ααε !σί!ε νσσ!ί!σαπι !π τπσπα!!ετ!ο οι: σσΠἱτ,

!ο!σαο !τπσεπ:!!σ σε ποσα σσί!α!ατιτ. $στἱσ!

τπαε σε σα το στἰοτ! 8: Γταττ! $ν!νε!!:τσ > σ..

ταπτεε α: !!!απι !ανεπειτι σαι!!ο!!!!πιαπι σα

σετε ίεσαιτι νε!!πτ. Τα σαοσαε σσεταιπ σααπι

σοτετα αστοιπ αι σο:: α:!!ι!σεσα. Ρτσπι!!!'αττι

!!!:! απ:: Τστ!σὶ: Βατσαταε στο , σαιπ οπο:

!π τπσπα!!ετ!ο, !Ρ:!α!πιοι!! στο πεσοτο :ανετ

Γοι!απι. να!ο !π !)οπιιπσ , σε ποε σα:τ! πισ

σα!α !!!σε παπισααπι τεσοτ!τε να!ετπαε , π!!! Π πα!!;στ!! σσπιτπεπ:!α. Οτοσστἰατπσιιε δ: αοσ

σ!ασε στ!στεε πιαπα ται!. να!ο , ε: στο ποσα !είσεπτα!σε πσΡ:τσε α!!.ε&α πο!!τσ Γα!ατα. Ε:: σ

στα. Ε:: Εσπ:ε-σοτισ ; :!οσ!ιπσ πσπο σα!οπ

τα: Ματτ!!.

 

ιει>ιετσι.Α ιν.

αι!Μ!ε!ιαο!οιπ.

'

.

Ό: Ρ!ιιωτώ! σώσω:: @σε το:Μπιιέετ.

ο Μστσί!αε Μ!ε!ιαε!! !!!!σ πσί!τσ, Γα!α

τοπι.

Ατ!!!: ποε απο!ε Ιται!!σΓαε στοεαταπι Η:
Ε.

πο!!το ιπσπαί:ετ!ο Ροπτ!ε-σσπ! , ::ιι. !απ!!.

 

τιιιετσι.ιινι.

ασ! Μ!σ!ιαε!οτπ.

Ηυττωπ ω! σωσει».

.Μστοί!αε Μἱσσαε!! σατἱΠὶπισ !!!!ο , Τα.

!α:ειπ, ε: το!!σεε!π Πο! οσετο ασ Τετ

ν!:ατο Γαστα Γασσε!!αε.

Ετ!! π!!ι!! Έστω:: στα: σποτ! Γοτἱσετοιπ,

τεταταπι ποσα οσ:!πιο ποταε σε σατιιε , Ι.α- ` ποπ :!οσα!ταιποπ :!!ατ!αε!!!οτε ασια! το. Με

σαεσ!νἰε πο!τοτ , οταιιε α: ναι:: Ατα:! 8: Ατ

:α::ετ::α α Ρ!α:ατσ!ισ Γστἰσταε , Π!! τπα:ασ

ι!απ:!αε σατατειπαεσ σποτ! α !!!αε αεσΙσετε

πεσαασααιπ σο!!!: , 8: οαε σασ!: ασΓο!νετε

ατο :ταο!ασ! σο:σταε. Ε: σαοπ!ατιι οσπΓιι!ει·ε

σπιτι επ!πι σε !ασ!τετ > πι, πεσαε πιεπιοτ!απι

τα! οσσασα:ἱσπεε α!!α:, πισ!εί!;π Με: ασ να- ε

π:: . οσταπ:!ετε σαοαπτ αα: !ιιτοτσ!σετε , απ.

πιο !!!α: ισία πιστο!ασεε απ:: , α: τα! παπι

σαατπ σσ!!ν!!-σατ, ο!!!ισ!απ:. Ναπισιιο παπι

σασ!τιιαε :ατα !π!!ταθ:!σπ! Για:: πιο: α:!!!:ατ! ι πο: ίο!!!σ!τοτ , τπειιΓσαε α σα!ετα Για: π

κ
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Π:ττοτσ ντοΙεοτετ αοττταττττοτ , νετΓατοτ αυτο Α αιτττοοε τοοεττε είτ , ρτπτεττττ ατοττττ τετορο

σεοΙσε ρττΓεα τ1οτεε Β: Γοτττυ‹τσ ττοΙετΠτοτα ,

Γαοοατοτττοοε ττεττεατοοτ , ουτουε σττττττοοε

ττετττττττιτε , οτ ρατ εΓτ , ετστεσ, τΓοοε ττσΙστ
τ εττεοτττ Ιαετττνοταε; τυοεττοε Γυοττ τττακττοε

τ ττττστυτο τοεοτυτο Γετορετ ετατα τοετοσττα ,

ουστυτο ατΓεδτιτ δζ ρτεετοοε τετεναοτταε οσΓ

τταε τοτΓετταε τεοττσ ,Γρετο , εσοττττσ. Πανε

εκτττττττεε , ττοτετε τοτ , τοε το οσο εκ αοττοσ

ρτσΓεουτ. Νσίττ οοτ το αιοστ αττ νσε οτεοε:

νοε , το, ττοΙεε ατΉτέτσΓσταττοτττ ετττε , το

οοστοοτ τοετοσττα οσο Γεευε ατττοε το ατοσε- Β

:το τττνετίσττσ αεουτεΓεσ Γεοτρετ, αττ1ιτετοττε

Γρετο τττακτιττατο αττοτοττ τττντοττυε αυτττΙττ εα

ρτσ , ουτε. οτε α νσοτε τττττετ ντετΓτττο Γετο.

Ρετίτττε , το , το τττοστε Πετ, ο: Γαοθτσ τυίττ

τυτο Γετορετ τιτοα:τε. Ντοττ τε ρεττοτοεταο

Γεττττα ττσίττα, οεουε ττοτα εοτρστεσ οσε το

τοττυ ντττετε ττεττΓτ:τε , αοεΙΓε οσοτε αττττοσ ρα

τταττε. οτα τοΙτατττετ, οτ Ποτοτουε ]εε_οε νε

τσεττετ εσοτετατ δαττταο Γοο ρετττοοε οσίτττε.

Ησττατε ττυτεεε Γταττεε τοσε ττΙτοε τοεσε , οτ

ατττετττετ τοίτΙταοτ ρτεετουε , τοτοτοοε τοτετ

τοστείτταε ττοΓτταε τττντοτ Γανσττε αοταε ττορτο

τεοτ. ΡετΓενετατε , (τοτ , ο: ίττεττοε τττντιταε

ροττε τταοτττα τεΓατεττε. Νοοτταοτε ττττ οσε

ττεε ουσττοε Να2ταττιεοτ σταττσοεε ττε ρεεε

ρτορετττετττ τοτττετε τοΠ:ττυτΓΓε , ττυαε ατεοτε

ρτΓεσρσ ΜεάτσΙαοεοίτττετττεαντ , το: εοττο

τΙτε στανττ. δεττ τοτε εα εοοτττττσοε αεετρτετ ,

οτ ουτεεοοτοοε τταοετ ρετε8ττοα, Ντεστασ

τρίτ ττεΓεταοτυτ. νατε , το. Ε:: ττσίττο τοσοα

ττεττσ Ρσοττε-οσοτ , πιο. ]οΙττ.
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α‹τ ρττοτετο δ£ Γταττεε Β. Ματταε ττε ΑοοεΙτε.

Πε Ο. :κοιταω ?το Ούτω!/τσέ·ωτι /ἱωτοτ τα·

ωβτατ. Οροι: απο ω· Μ: , ύστττττετρε

462' τυττττατωτ. τ

Μοτοττοε Γαοεττε (τατοατττυτεοίτε Ετε

τοτ ρττστ τοοττττε , νεοεταοτττοοε Γτα

τττουε οσίτ:ττε ρττοττ δ: εσονετττ.οτ τοοτταΓτε

τττ Γαοδτατ Ματττε σε Αοοεττε , Γατιττετο το

Πσοττοσ , 8ε ροτε ραετε ασ ττοσετα: ττττεάττσ

οτε αΓΓετ.'τοοτ.

Κεττευοτε αττ οσε Γταττε (:Ιεοτεοτε οσΡττο,

ττορΙετοτο εΒ: ατοατττυτττοε εοτ οστττοτο ,

εττευοταε εεΙεοτατε, νσΓουε ασ σεευττεττοοτο ο ουτα τατττ ε:: νεττττε ττττεττε , ττυατο εκ τρίτοε

νεοτεοττ ΓροοΓσ ευτο τατορατττουε στοαττε σ

τεσ ρττερατατε. Πτντοτε εσοΓρεδττοοε αιτίτα

τε , οτ είτ ρτσΓεΠτσ νεΙττα , Γατα8ττε. ντΙε (τ:

στοοε τοστταΙτε σοσιτ ατττοεττ σοτυτοε. τοτ

τοστταΙτα ΓσΙυτο δ: αττετοα συτττττε , ετετίτσΓ

Δ σιτε το ετοΙοιο σεοτσε αττ τεττεττα Ηεξτετε ιτε

τττοοετοτοτ, Γστσοοε Γετττρετ το Πετ ατττοτε

αεοοτεΓεττε. δεσ οεΓετο ουσιοσόσ α τε οοο

τοτ εετετσε ουσουε οσίττα Γε ττετστίττ σταττσ ,

ττεετ οττυιο τε το στοιττουε οοτ αΠοεοτοε.

δατοτα Γταττεε τοσε στττττεε. νατε, άυτετε (το ,

ΒΧ οστττσ οτσοαίτεττσ Ι·τσοττεοσοτ , τοστ.

]οοττ.
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ασ. ΜτεοαεΙεοτ.

.ΙΜ 9κιτέι/τίαυτ ό'. Οττέρτέτ Νεο2ω.αεπέ επι

τέτωτύωτ .Με 1Μετ/?ατί.τ.

Μοτσίτυε ΜτεοαεΙτ τοτε οστττσ , Γατο

τειο.

Πτεοοε ρτατεττττε , οτ οτε ττεοττο ουσττατττ

αοΓστνετεοτ , τταττττοττ σταττσοετο ουατοττατο

(ττεεστττΝαοταοοεοτ σε Μσττε ρατττε. Ετ

οτε ρετεερττοοε, (τ. οτσοαεοοτο τοττε τττΓεεΓ

ίττΓε , Γρττττο Ιεντταττε τοετταττιτττ,8τ Ιενε Κε

ττετορτσττε τυοιτοτ τοτοευττ εετντεε οτα 8:

εοΠο ττετττσ απ: ρτστετνσ εττευττετατετο. Ετ

σοτττ τττεττουε , Γταττεε οσΡτττ τ:αττΠττοτ οι α

τοαοττΓτττοτ , οτίτ τττοτο οσο ΓυτΓΓε τττεττοτο άτ

ντττα νοεαττσοε αεεετίτττ ευτο Γτατττοοε ασ

τττττε ττσίτ:ττε , οοτ αττ Πστοτουτο τοτε τοτοτστ

ταΙττατε οττοτανετοοττ Ρατττταοατ οσε τττε ουσ

τττττε Ιτττεττε, ρετεοε οτ οοτ Ιτεετετ τοττετττΓ

εετ.τετε , οεουε υτοττοαοτ ττττ τετρσττττετε νο

Ιοττοοε , εκρεέταιττεε Γορετ τΙΙοτο τοαουτο

Ι) Πσοτττττ , ο Γσττε νετ εοτ εμε τττντοα ττοτοο

τατετ ετεοτεοττα , νετ εοτο αττ Γε το ενοεατε

τττ,ετοατετοτ. νετε εοττο τττεττοοε , Γταττεε οο

ττττ αοταοττΠττοτ , οττ€τανετυοτ ττσττττοΙΙτ εκ

νετττσ Γαοτΐτσ εσονεοτο , ουσε τοααοα αυτ

ταττσττε ττεττοκτοτυε , ουτα τουΙτυιο τΠτε ττοτε

οατοοεα Ιενττατε , 8ε ουτε τρίτ Γτατττ Γερε

τοσττετο ττορτεεαττ Γοτοοε οαοε τετορστατεοτ,

οτυττυτο τΙΙτ αο αττετοα τοετοεοτεε , Γεττ εττατι

τττττ ιττεοτ οσο Γοττουε. Νσοττοτο νεοττ :τετ

οσε. (:στταοττουτ ετττεετε , οτ τατο τρΓυοτ

.ουαιο Γταττετο αττοτο νοοτε τεττττυατοοε. (ἶσττ

ττττετε οσο ρσίΓυοτυε ατοαττΠτοταε ταετντοαε,

οοσοτατο τταοΓεττρτατο αεειτταττοε τοτττετε Ε τττΙείττΓίττοτ Γταττεε, οοτ τα οσε τεΓετ·ναττ (Π

ευρτσ ερτΓεσρσ Βοτεεοίτ,νττσ σρτττοο 8: το

τεττεττττοσ , τεοοοττα οσοτε αο ναεετ εατο

Γεττοετε,οτ άεττοετατε ροΓττοτοε. Νατο ο Γοτ

τε σοίτατετττ σεεοραττοοεε τοπ , αττεττ οσε

τουιτοε τοτυοοετειο. Νεο είτ τουττοτο ρτο

ττττα , οτ τττουε αυτ οοατοστ οοατετοτσοτοοε

τοετττοεττε νοτοτοτοτε εαρτ ρσΠττ. ΝτεοΙαο

ττσίτ:τσ ρυτοαοτε Πτεοττοιο τοευτο , τ1υτα τε

νετα το τττΓρσίτττσοε ΓατοτΙτα 8τ εαρττοττ οο

Γτττ ρττεραταττσοε Γοτο σεεοραττΠτοτυε. Ποτ

νετσ Γεσροτυοτ τΓτυοτ ρτ:ετετνε&τ ετττττοε ,

τ ›

οτοε , οτ ντττεατουε ΠαεεΠυοτ αΓρετοοτ ετε

τοεττττΠττοτ Πστοτοτ 86 ρττΓΓτοττ ρατττε ττοσττ

εττετειτττ νσε. νετε εοττο ρΙα8α τοττοτετ ρετ

ευίττίΓε ντττετοτ Πστοτοοε ρτεοετο Γυατο , εα

Πτεαττσιτε ετοττεττ. €υρτοτυε τρίτ ορετο αττ

οοατο τεττε, οεε ρσΓΤοτοοε , ρεεεαττε οσε α

Πεσ Γεραταοττοοε, 8: οοοετο τοτει· τΠοτο δε!

οσε σρρσοεοττοοε , ιτε τταοοτε ροίτττ σταττο.

Οτοοτοσ Γεετετα οσίττα οσε α τττοτί'το εσττε

ατο νείττσ α ρττττετρτσ Γερατανετοοτ; ττυοτ

συτετε τΙΙα 8ε Γαετατσ σττσ Γτοτ οσο τοετετε-Ϊ

τουτ ,

 



@οι

τοοε,, 8ε τοσι!σ οιισοιιο τισ νσ!ι!!οιιτο , ιιτ

τοιι!τιιττι οοττο οιιρ!τιιιιε , ο!!! ρσί!!οιιιε !οιρο

τ!!ιιοτ. Ιτιτοτ!το, !!·πττοε πτοποτ!Π!το! ιισ!!τ! ,

οιι!ποστρστπ!! ποοο!!!ι οοοιιποιιποι νπ!οτοιιε,

τι!!οό!ιι δε ὸοΠἀοτ!σ νσ!ι!Γοιιτο !!ιτιιιιε , οπτο

τοε οιιπτιτσ π!!!οό!ιι Ρσί!!ιοιιιε , ιιτ οτο τιο!ι!ε

στπτο τ!!ετιοοι!ο! , πιιτοΐοιιο ο!!ν!τιιο ρ!οτπτ!ε

ιιο!ι!ε !τορ!στπτο , ιιτ πο! νσε τοττιοπτο , πο νο

!ι!ίοιιοι ν!νοτο, νσ!ι!!οιιττι τοστ! ν:ι!οπτοιιε ,

8ε !!ι! ο!!!ιο!!οτο οιτττοοιιιοι ΓΡ!τ!τιιοι , ο!ι!

τιτ!το!τ!πε ΓΡ!τ!τιιε ποοοο!ιιιιιε , ιι!ι! τοοοτιιοι

!πο Ρ!οτπτ!ε Γιιιτ!τιιιιε , πο! πι! ν!τ!!οε πτιοσε ,

πτοιιο ιιτοποι !τπ π!! ΓΡ!τ!τπ!οοι ατπτοτο οντι

ί!!!·οοιιιε. Μσνοτ οσε τοιι!τιιοι τ!οΓοττπτ με

τοπττ!ε !ποτγττισίπ 8ε !ιιτ!τ!π Επο!οε. νοκ !ο

Κπτοπ πιιι!!τπ σ!! , ρ!στπτιιε 8ε ιι!ιι!πτιιε , Κπ

ο!ιο! ο!στπτιε ί!!!σε !!ισε; δε τισ!ιι!τ οστιίο!πτ!

ιι!τι οσο Γιιτιτ. Οτποιιιε νσε 8εο!ιΓοοτπιοιιε ,

3!!οό!!!!!το! Ματσε, ιιτ !‹!!ρἴιιοι τ!!Γοπτ!ε στο

τιοε , δε οσο Ποτ οι νσ!ι!ε Γο!ι!Γοιπτει. $!τ!ε πο

τοτο ιιτιπο!τοοε , εε ιιοσ Γρ!τ!τιι ε!οτἰ!!οοτ!ε

Ποιιτο 8ε !)πττοτο Βοοι!ο! οο!!τ! ] τι ε τι

Ο τι τι. ι ε τ ι , Γσ!!!ο!τ!Γοτνπτο ιιο!τπτοττι Γρ!

τ!τιιε !ο ν!τιοιι!σ ριω. Ι.!!ιοτ οο!ιτι ιιτ! πο!

ΕΡΙ$ΤΟΙ.ΑΕΠΜ Ειτε.

οπο, 8ε !ο οοοιιρπτ!οοοε !τιιιτ!!οε !ο!οέ!! Γιι- Α

ΧΙΙ. .εστι
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πε! !!στοοιιτο Μ!ο!ιπο!οοι.

ΜτΠ7έά! πτυαβτέ62 ρωτάτε»! υμι/2τώι ε ειναι,

έ»! Ζ.ατέωυπ τι ο· :εικοσι/Ζ , φωτιμε

με!» του ω! ω! κατι!.

Μοτσί!ιιε τ!!!οέ!σ !!!!σ ο!σοιοσ Μ!ο!ιπο

- !! , Γπ!ιιτοιιι !τι Ι)σιιι!ιισ.

Εκ !!ττοτ!ε Ν!οσ!π! οσί!τ! οοττ!οτ Ειό!ιιε

Ροτ!οιι!οίο τοστ!ισ τοοτ:ιτιιτο , 8ε οι!!!οτ!οστ

ό!!! Βο! !!!ιοτπτιιιο. ετπτιι!πτιιε !!ιτο δε οκ οστ

Β ο!ο οο! ετπτ!πε (Σ!ιτ!!!σ 3 οτι! το τισ!!τπ: σσο

Γο!πτ!οο! τοίοτνπν!τ. Το πιιτοτο , Ε!! οπτ!!!!

οιο, τοσοοσ , ιιτ !ιοο !)στο!ο! το! !!πεο!!ιιοι

!τπ πττιρ!οιτοτ!ε . ιιτ Ρτσ!!ο!πε ο!τ οσ πο! Μοτο

οπτο Γει!ιιτοοι τιιπτο. Ιτπ ν!νπε οπιιτο , Πο το

!!ο!οΓο , Πο ρ!ο , ιιτ ιοοοι!ιιοτ!ε Γοιτιοοτ οο

ν!ί!!ιτιπ τοπ. Ετ οιισο!πτο ΓοτἰΡΓοτπτιι π!! το ίο

τιπτιιε !ιιοττο!τπτ!ε πιο , οστιιττιοοάπτποιοιιο

οοΒστ!ιιτο ττπο!οτ!!οοοο!οτιιτο οιιστιιτοάποι οι:

οριι!”οιι!!ε π οο!ι!ε ττπόιιο!!ε οτο τ!σοι!οσ Ιο

επτσ τισ!!τσ , ί!πο!!ιιιο τοτ!!!!!! !τι ν!τοε ,σο

οιιοπτ!σοοτο !!!πτο, οιιπιτι Ν!οσ!πο οο!!τσ το

οπτιι τστπ !οτοοτ!στιο Γοοιι!τιι!ο!. Α!! Βοξ!!

νσε Αιιο!!ο!! .νοτο!ε ι Βί!!έ!τε Μπάτσοι ό· Μ!- Ο απο @το οσοιττιιιοοιτι νσ!σ,πί!!ιττιπε, οιιτο!οιιο

#πι απο” αυτ! Μπέκ:: μπακ. Νοτοσ . Ετο- ὸἰ!ἰἔοοτ!!!!ιτιο ττποΓοτ!!οοο‹!π οοο τιιτιο οστπ

ττοε , οπο!! !!ιπ !!ιτιτ οιιπ:τπτ , ία! οι1πτ Ϊ Ε ε τι ν!τοιιε τ!ο!. Ροοιιο!πε οοοο!!πτ!πε (ΪοΓτιιιιε !ιο

(] ι-ι οι ε τ τ. ν!τ!οτο νοοπτ!σοοοι νοί!τπτο εε ροοι!οτ,οιι! οτ!ποι !!!πόο το !!ττοτπε ί!οτ!ρί!οιιιε

πτοιιο πο! οιιιτι Με οτ!πιτι οριιίοιι!π τοποιι !ο

τοοο!πτο οο!το δε οιι!οτοοι 8ε ρποοτο νοοπτ! 8πτ! !ρί!ιιε @απο ττι!ί!ττιιιε. !)!ο! οσο ρστοί!

οί!!ε. Α!! Ρσττποε!ιιτο !!ιπνο οπο!!! !ι1Βιιτο οιιπιιτο ί!ιι‹!!ο νοτ!ε ο!ιιε Γπτ!εί!οτ! οιιΡ!πτο ,

εεε στιιιε !ονο νοοπν!τ νσε τ!!ν!οπ ο!οτοοοτιπ.

Νο , οιι:τε!!ιτοιιε , σοοτπ οτπν!π οπτοπ!!ιιττι οτι

.Ρ!‹!!τπτιιτο !!.ιροτ νοε !ονπτο νο!ἰτ!ε. ΡοτΓο

νοτπτο , ε!!!οο!!ί!!ιο! , !ο ί-πτιθ:το !ιιιοι!!!τπτ!ε

οιι!π δε ποι!ο!Π!ιιιιιε ο!!, σε οιποο! στα!! ,οσ

!ι!!οιιο οο!-οτνποοιιε σε !ο !ιτιΡτ!το!ε τ!οτ!!τιιε.

Ι)!σογί!ιιιιι Γσ!ιιοι σττι!ττοτ!ε, οιι!π τιοοιιο Βι

ο!!ο !ιπ!ιοτ! !ε ρσίΐοτ , εεε ο! π οσΒ!ε οιιττοττιπ ,

!ο!!!τιιτο , !!ιο!ο&!οιιο ο!!στο !ον!οοτο !τι τ!- τ) ιιτ ά!ο!τιιτ . ιιοοι!ιιιτι ο!! !τοροί!το οιποιιε.

τοστο ()!ιτ!!!!. ]ιιτι!στοε τ!οί·-οττο Γοο!στ!!ιιιε ,

δε στοοοε Ρπτ!τοτ ρπττ! τοοοπί!οτ!! οιτ!ι!!ιοτο

τονοτοιιτ!πτο 8ε ο!ιοι!!οτιτ!πττι τ!ο!ο!τπτο. β!

οτι!!! το!οιιε Γρ!τ!τπ!!ε οΡοτ!ε οτειτ !τι νο!ι!ε

οτιτο !!!πτιιοι νοο!ε ο!!ν!ο!τιιε !!ποο!!ιιττι , Πιο

Ρ!οτο οσοτοοο!!το, οο δε ο!ο νσ!ι!ε , οιιστ! πο

Ετ, ό.!οπτ !)στο!τιιιε : Ρττάτε 2πτειι% ]ί!!σ.ο

οπο: , άΦΪΡ|ἱΪΪσΪΜ πω: παρω”. Ετ τοτ

!!ιτο : Ρεποί]! τω, ό· κ” είπατε”. !τποιεο,

τ!!!οό!!Π!το! οσί!τ! , ποιο!οθ:!οι!τι! ά!ν!οπτιι !τι

νσε σοο!νσ!οοτ!πτο , οιιποι οτ!ποι !οτοτ οι!!!

Βποο!!π ο!οΒοτ!ε τοοσειισΓοοτο. @Με σ!! οοἰττι

ο!!ιιε οιιοτο οσο οσττ!τι!τ Ρπτοτ 2 [)!!!ο!Ρ!!οπ

ο!οοιοτιτ!!!!το! Ρπττ!ε νσ!ι!ε ρτο!!ο&ιιε νο!!τ!

οπο!!! ί!τ , οσο ε!οί·οο!ιιε. Ποιο! ί·-πο!το , στπ

τοιιε , πτι.το στοιι!π , ιιτ τ!ο ι.ιτιπο!τιι!τπτο νοί!τπ.

σε !!·πτοτοπ οπτ!τπτο οπο. ΓοιτιΡοτ πιιε!!πτοιιε ,

οιι!π !ιοο ίτπο!!!ιιε οιιποι οοτοτπ οσε ροτττπ

-!ιοτ π!! νσε. (3ιιρ!τοιιε οτι!τιι οιιοι ί!!!!ε ρπο!ε

!τι τοΒοσ τιπο!ε οοονοι·Γπτ! , οιισε !!!!στιιοι π
!!οοστιιτο Γοποτ!π!π ιιίοιιο πι! τπττ!!ιιοι Εροι·τιιτ

!ιποτ. νπ!οτο !ο Βστο!οσ , τ!!!οο!!Π!οι! Ηπ

ττοε. βπ!ιιτπτιιιιε στοτιοε οι: οστόο. Ε:: τισ!!τσ

τοοτιπί!οτ!σ Εοοτ!ε-!ιοτι! , νι. Νονοιο!:ιτ!ε.

Γ”. δοτου!. ό· Ματ. απ”. 6'Μ. Το”. Π!.

Μιι!τπ !ι!ο !ο ο!οε στ!ιιοτιιτ Ρ!οοπ ττισ!οί!!!ε

δε οοιι!ο!ε. Οτπτο !)σοι!οιιττι ιιτ οο!οτ!τοτ

οκρο!!!πτοιιτ πτοιιο τονοττ! Ρσ!!!οιιιε πι! νσε τ

!τ! οο!ιτι νο!ιοτοοοτ!!!!τοο οιιο!τιιιιε , ί! !π!ιστ

ιισί!οτ ιιτ!!!ε !!ιτιιτιιε ιισο ο!!, οιιπιιτ!σ8ε σο

οιιρπτ!στΤοε !τπ ιισε σ!ιτιιοο!ιιοτ , ιιτ οοοιίο

!ι!οο ο!!ίοοάοτο νο! πο! !οοιι!τοιιτ!σε Ροί!!τοιιε

!!!ιτσε , τιοοιιο νποπτο ί!ιιτ!!!ε πιιτ !!ττοτ!ε.

Ν!οο!πο οσί!τσ ιιτσιτ!ιιιο ρτο!!ιτπε !!ττοτπε

τ!οι!!ττιιιε , οοοιιο τοστ!σ οτι!!! όο οσνσ !οτ!

!ιοτοοιιιε !!ιροτπτ , τι!!! !ιοο τπτιτιιιτι , οιιοι!.

Ε· Ειι!ο!ι!! (:!ιτσο!οσο ποτἰοιι!!!!ττιιιοι οτοιιο οι:

τ!τοιιτο !ονοο!ιοιιε , οιιοτο ιιιτ!ε ω! 8ε τοπιο

πιο οιι!ι!οιιιε , 8ε οσο τ!οΓροτπττιιιε , οιιτπτοιιί:

οοο !τ! οιιττι Ρπτπν!οσ ορ!Γοσοσ οι!! νσ!ιιττιοτι

!ρΓιιιιι !τορτπ:ΐοτιτ!πτιιττι !ιπ!ιοτ. Ει.ιτο !!ι!ιιτπ!:Β

σί!!ο!ο τισ!!τσ . δε τοο οτο ν!τ!!›ιιε τοτο !!!:ιτπ

τ!πτι·ι οιιτπτιιτιιοι ΠΒο!Ηοπ!ι!ε. (Ξσττιιτιοοτ!π οσε

οπο! ιτισιιπί!οτ!!,θτοἔστ!ιιοιοιιο ΐοτιοτο ΐπ!ιιτπ

σ!!!ο!σ οσί!το,8ε στοοοε Ποιο! οτο οοο!ε στπ

το , ιιτ ροί!!οιιιε οτα ποοτιόπ Πιίοοο!οιι.ιε , ΐο;

!!ο! οοο οστιο!ιιε!οτο, 8ε ει!!οιι!τ! ο!!8τιιιτο !ο

!ποε!οτο Πο! οροτε.τ!. νπ!ο !ιι Ι)στο!οσ 8 τ!!!

οπτ!Π!τοο, Βπί!!οα Χνι. δορτοτο!ιτ!ε. ·

(?ο

Ι



. ·· υ .ϊ ί .ο οι:: Ε. τι κ.

.|

 

.ο 17 τ :το τι τ:- τ πἀιΜἱοΙιποιοπι, . . Φ. η

Ρετ:: |τύω.τ @μια |Ε!!”ΔΗ' Οτ.τω.τπ8ϋπο σπ

ρ μα:: υ#”ετσπάσ:.

ΜτιτοΕυε νοιιοτπΒἱΠ ΕΠο ποΕ:το Μἱ
οτιπέΠ ΕιΠιτοπι. π' Ε - ρ

ίζοττιοτ Εοτὶἱοπρἱο , ΕΠ, πιτ τιποτα Ξπτο

οτε οοπιτπ!υοτιε. αυτ:: τιιιιΙτι.ιτπ ΕιΙΙΞοιτπτ τιοε

οιιτπ τίτπ πτ:τιιο οοπττπτιο, :μια ΓπΙυτοττιτυπτπ

ίτιπιττιο ουριτπυε,ρωτοτ π:τοττιππι ιΙΙιιτιι, τοπι

ροτπΙοπι οτιππι. $οτιρΕπιυε πό το ::οτιιττιοτι

άπτιτοε ΠΕΠ ιιοΒοτιυττι @οι τιο1τττ, απ· πιο

τοπι Βοτοτο Ε1τιιττιο οιιριτιιυε. Ετ τιυπο ττι:Ιοτιι

ιιιοποττιυε , υτ ΠιιπιοΕΕιττιο'οι:οουτροτ8πε

:μισά ουριτι ουἱπ τονοτπ τππτυπι ἱΠἰ νιτο

άοΒοο , πι: τιυΠἱ Εοττιιο ρΙυε , 86 πνοο ιιοπο

ΕἰΙΠτιιἱε άοΕποτττε (Με ποπ :Ιοοίΐο. Νιοο!πο

ποιττο ΓοττρΕτιιιτε οτππτοε ι ιιτ ορυε Μπιτ! το

ρπτἰτοτ ΓιιΓοιριπτ. (ζιιοιιἰπιιι νοτο Περπ

πιο πιο ἰιιοτοὸἰὶιἱΠ άοΕποτιο τοποτυτ απο

οοπιιτΙιττοτπε θτπτοπε, οἰτιιιο οροτι οιιππτυπι

ρ°οτοΕἐ τοτιιροτἱε ιιιιροττιττιιιτ . ρτιτιοιρΠε π

που: ροτοορττε .ιρΠτιιιο τιιιι1τυπι τΙοιιοπιιιε,

86 ρτοτιιονοτο Με:: ἰρΕιιτ ΕυεΠπ Πιιιιτιιο ου- Ο

ριιιιιιε 88 νοΙιιττιυε ,ο πυοτιιππι τρίο ττπ στει

το, πι: Βοοτιιιιτι ἱΠιιτιι τυπου ποΕτει (ἰτειτουττι

. 86 Επτἰτιιιιιι ιιοτιιιιιο Ι.οοτιπτόο :ιο ΗΜ::

οοπΕριι·οε τω οιιτιι ροτίοτοπόιιιιι . ιιτ ροΙΠτ

οτι υπ ρτοτο&πε π: 8τπτἰπ, ιιο:1υο πιτιιιι€πε

τθωτιιοτιόπιιι ,ττυπττάοιΙΙο υΠιε οτιτ. Νοιιυο

τετοιο πιοπο , νοτυπι 86 ονπιιΒοΙἰπ ΠΠ. Μο

«πιο ιτοΙυιιιυε ιιτπ:Μπε , οιιιπ οπ ἱτἱάοιιι ντι!

πιο επ ῖτ , ::υττι το:ποτο ποΒἱε τοό:Πτυτυε πιτ

@υπο τι. Νοε υιτοττοτπ ροτἰτιιυε π ροπτἱΕοο

ΜΠΕ ,' 86 τποο πάνω το:Πτυτι. ΝτοοΙπιιπι

'ἰιοἰἘτυ°ιιι :Μπι νἰόοτἱε ΓτιΙυτπ , 86 τιοε ορτιιτιο

ποιοι:: ΕΒιιιΕοπ. ντιπ, ΕΠ ιΠΙοθ:ιίΕπτο. ΒιιΕ-'

“Πέ τπτ:: Φέτοοτιε.

 

τι τι τ ε τ οι. Α κι.
- Ε πό. ΜιοΙιποΙοτπ.

προτπξυπ'α @τῇ ΐ079%74 ΜΜΕβι:Μ ,Ε υπξβοητ66

'Α _ Ϊ£#£|ἱἐ1.ι° τι ρΜη)Ειε· Μ^ΟΜΜ.τ.

° ο ΜοτόΕπε ΜιοὶιπϋΙἱ,ιΓπτυτοπι.

· ` Ιοοριτιιυε , ΕΠ , Ιιττοτπετυπιτ,·ουιΕυε

·τιοττπττε τοτ:υροτπτιότ Ίιοποττε τιοίττττοπιτρυε

ιοροιιτυι·ιυττι,ποσάΐροπτοΐο:ϋπροτιτ,ιιοπιπο

ΈΠ ππιιιε ι_οιυοτιἰπιιι :ΠΣΕΠ ΠΠ 3 Μοτο ποπ

·ιτιο τἱ , ίοΕ ·πΠοτιἰ διΙΕΕοτο :και Ε: σωρο

<τυπτ , Γοοτυο πιτοτυττιιττι Ιποοτππτ , 86 @τι τισ

4ετειιροττο86ρπωυπ στο άοττπΠοτο,τιοΕιππι

_ ·οποιτσωοτι ·οπ°τροτο Πιιιττιππιτοι· οοπΓυονο

τππτ, τιιιιτπτο ΕπΕιο,'Γοτ'ο ἰτινἰοοπι ΦποοΕυπτ.

·ἈπιρΙοᾶὶπιπτ . ΠΠ . ρτοροΠτυτιι ριιιιιι :πιο

Ετιοίττο Ιιοποτι ἱτπ οοπΓυΓοτιῖἱιιττιΪΕυόἱοἰο τρυ

τπνιίΠζ οοιιΕΙι-υπιουο τιοςυπουπτπιπιρτώπ

τιιυε. νοτυπι Π! ΕΜ ροτΓυπάοπε , ποΕτυττι

ποε Ιιοτιοτοπι τιυττιουπτπ ιιοΒΙοι:ιΕο , τιοπιιο

`

- Ε' τ. Δ; Ε· Γ Ε Ε” 5 ο Α οπιπιποπτπιΕΕοι Επιπ (Με ΕΝΕ-τι οτιπΕιετ8·

:τι ποεΕιτιτ , τιιιΙΠπε ιοΕιττιπτιιυε , παρω τπιι1.ι_

τσιπ ιΠπ ποε πιονοπτ , :μια τιιοτιόποτΙΕτιιο

Επιτ 88 τπιρυποτι:ΗΕπιο :Πιίτπ. Νοπ ιτποιιο

ποτιιε ιιΙΙπ οοτυπι τω) τιπ!ιοπά.·ιντάοτυτ ,

ουτε Επι:ιτ ρτπνιτπε 86 πιι:υτιπ πιπ.Ιιπππιιτπιτιι,

οτυοε ιπποοοιιτΠι οοτιΓοιοτιτἰπ: Ε:Ιπ 86 μετρο..

:υπ οοπιοε οοτιίοΙπτυτ. δππο οποιο Ιιοττπτἱε

Ειδτυτι ουιἀοιιι ίυττιυε , ται ρπυΙο ροί):. να

ιιοτιπε π ροτιτΞΕοο τπιίΠ , θττοι:οε Μάο οιιιτι

τιοποτο ὰοἀυκἱττιυε. Οτπτοππι οτπτἰιοποττι

ίοτιρΕτιιυε :το ττιπτιοπτο ροτιττΕιτιε . 88 τω. τη:

τιιΙιΙΙ-Βτεοιτπτιε Επ οπ ὸοΕἀοτπτυπι· Ευ, Επι:

Βτιπππι ουοουοοπττιάσπι Εοοι:ιιιιε : Εοιοτιιυε

ιιττπττιουο τιοΒ:Γουττι ροτπ>&π ΙοΙουιιιιτπτο

ΡπΓοτιπΙἰ. Συτιτ· ιπτοτ ἰίτοε ρΙοτΕπιιο οιιυάττἰ

«οι , πιιιΙτυπιουο ποτοιε Μοοτε , πιο τωροτπ

το: 86 ΡπττὶπτοΙιπ οιιιτιιιιιιι Πι ποε πΡό·:άτιιτιι

Ειροτπτιτ. Πιάτων” πριιά ἰττιροτπτοτοιιι ρΙο..

τπουοβτιτοπ ι2οΙυπιιτιπ :ΙΕ8τιπ ιιιοπιοτιπ. 8%

:το τιιοΠ-υε οοτπτιι οιιιυΓτιιοπι τυπο οι:ροτιο

πιυε. πιο :τι Βοττιιτιο , ΕΠ. Εοττπτττοι:τ.
ΜπττΠ. ο τι ·

ΧΕΡΙ$ΤΟΕΑ ΧΗ..

πιἱ ΜἰοτιποΙοπι.

1ϋπτώτ σύ το !έ$τω· βέ :τω/»2Μραττ.

ΜτιτοΕυε ΜΜΜ ΕΠο ποΕ:το ,ΕτΙιτ-.

τοπι. .

Αοοορἱ ρτοι:ἱττιο τω” τιιπε _ οριΠιυε ιπ

τοι· τ:οτοτπ πιιτιιοποε , υτἰ :ὶοΒἱτυπι ροτΓιιΙντιι.

πω: ΜιοτιποΙι τιοίττο. Επτοοτ ουττι Γυιιιπιπ:τι

ιρΓειττι τοιιυιτοτοτπυε πά ποε ποτε το ιιιΕΕ-πττι·,

ιιοιιυπιιυππι ιπνοτιιτο ροτυιπιιιε , ποουο τοπο

τιιυε πιοττιοτιπ τιυιοτιππι ΠΠ ττοτιοπτιιτ. Αυτ

ἱΘἱτυτ ττιτττπε πά ποε ι:Ιοιιυο οπτοιιΙτιιιι ιΠιιπι,

πιτ: Ε τιοοοΕιτπτο ιΠο Εοττι!Το υτεοτυτ , πιπ

°τυο π. ΡΙιἰΠρρο ιιοίττοιρίπε ροοιιπιπε ποσοτι

τπε ΠΠ τοΐΠτυο. Ερο οι Γ:ιτιείτιοτπιιι. εστω

πι! ιιοε ΡουΙυε ποΓτοτ . Ε Ποοπτιιε άΙΠ τιιτττπ

τω: , ριυτοε Εκο «μυ ττππΕ:τΠ:ιππτ, ιιιτ που

ιι.°οτιιιτιι σιιιιε :τυποι Ειτυτυπι Ε: , οοιοτιιιίουο

:το τοε οι:τ€πτυτ , τα οποάπιυΙτυπι οοττο ρτο

Βιιπιιιε. 'ΤΙ:ιοΓπιιιιοε ΕγττΙΙι ιιι _ρπιργι:ο τιιτοτ

ΜΜΜ Νιιοοιιιἱ νοΙππιιτιπ ροτιιυιτέ όιΙιττοπ

ΜΜΜ: Εποὶπε , 86-πά ποτε πιιστοπάοε αυτο.

ΑττιππιιΕι ·οιιοσιτυο οπττπποπτιι άττ:τοπι νο

Πιτιιοπ , ποπ Ειπε άπ Ειουτπ ιιΜοορτπιοπο

Ετιιιιττιο ποσοίΐπττἰ ΐοτιρτοτοε πιτ , ΤΙιοτιιπε

Επ·τπιπειιοττΕε ντι· ΠιιττιππιτΕπιιτε .πω ποοσιπ

Μειώνει: τυπο τω:: ίοτιιιο τττοιιπιυττι·νοΙπωι

 

Επι , πιο: οι: (ὶπΙΠἰε τΕιουττι πιιάυι:οτπτ πισω

·Ηὶτοτιοἱ °οοτιττπ τιτοτοίοε το ρπργτο , οριτττι

ΊπΓουο Τιιοοριιιτι πιο ΡαίοΕπ οοτττττι (Βιοτο

·ποπιτπΗιοτοπγιιιοτιοΕτο ιιτπάυ&πειιπ ·πιοτιι

·Βϊτιπτε. -οπιτιιπ ΝτοοΙππε ὶρΕ: :τι ·τισΒἰε

·ΙιπΒιιιτ . οτι τοπυιιιτιιιοπιοτπτυεπππουε ιιο

Ώέτ. °νοΙοτυιιτ ιιιιτροιιοι:ι: Ετ ΐποοτο .ιιτ ·πτΙ

τιοε ττιτττπιιιιιιτ. ί)ιποιυε Βοιωτια π πιω:

ροτἱτ ἱιιιπἔἱτιοε ΡΙιιΙοίττπτι ι πτπτυπι οτι: Ε

οπε ττιἱΓοτἰε. ΕππτΠιιιυε ΜοσΠοΙπποπΕε τορο

Ύ



π., ετιιτοι.ΑππΜ τω. πιο .ιο6

ιΙΙιιιι·ι ιιιιττπι οτπιιιοι. νπΙε, Ρεττπτιπ: ι:ι.

ΑΡτιιιι.

 

ΠΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΙΠ.

' ππ ΜιειιπεΙεπι..

ι'ζ22% ἔε-τιι·ε πιο:: :πιο ]ε!Μπιιιιι·υιτευσ

· /ιτειππω, ό· πιο το τω”.

Μιιτοιιιιι Μιειιπειι τιιιο τιοΙι:το , ΓπΙο

τεπι. .

ΑεεεΡιιιιιιι Ιιττειπι τοπ , ττοιιιοι οποιοι

τιοπει νεΓιι·πι πι: Γετιβειιπο νειιιιιττετιπο

ποοι ει: εοπνει·ιιι νειιιιι το ιιιιιπποιιι Γοπι

ποιοι νιτοπι, ετπτιπ νιίιτπτιοπιι πΡετιι , 86

οιπι οι :ιοιπ ιππε πιο Γετιιιππιοι Ρει·Γετιιιπιπ

πει τε. Νεο νιπετοτ ιπτετ πιει Γοπ ιπιτιπ ιιι:οπ

ιιοοπ ιπτεππιτιι πττεπτπππιιιιι , ιιοιπ 86 οπε

τπτιίιιπιοι επ ετπνι Γποιιιιπ, 86 πε ιειιοι ιτ

τιοΓιποπι ιττιΡοττοπε πιοπο , 86 οι νετεοτ ,

πιοιείι:ε πτοοε ιιιιιτιιιτει οι Γιετετ Γειιιιο.

ΟιιΓετνποποιο ::ειιΓειτιοι τειιι οι ιιιπειι πε

εοιπτιιοπιιιιι , ττοπιιπο οπο ιιπΡεττπτιτ π

` Ροπιιίιεε Ρτο ντιπ: Γοιιίιπιο. Ροτειι:ιι τπιιιειι,

οι π ποιιιι νοιοιπειι Γοοιιι πι: νοεπιιοιιι , ιιιιΜωωιοπ πιιιωΡω ιιιιειιτιπιπιε ιππι

πιοι , ΡποΙιοοε Ιιττετπι Ροτιτιο::ι πετοιιιιιοι

Ιεεειιππι. ιι ποπ 8επετοιιτπι ιΠιοι Ρεᾶοι

οιιΓεπιτ , Γτο&οπι ειτε Ρπιιειιτι Γιο οποιοι,

τοΙει:πιιιιιοι οι: εετετπ. νπΙε ιο Ποιιιιιιο.

Έειιπτιπ: νι ι. ΑΡτιιιι.

 

ΕΡΙΣΤΟΙ.Α ι:ιν.

πει Μιειιπειειτι.

ι Βε Ρ|ιί!ιιιφε ό· έ: επιθιή.ωι :τοπ

Μοτοιιοι Μιειιπειι , Γπιοτειπ. -

· Ι.ε,οιιιιοι ιιττετπι τοπι , οπο” πε

ΡιιιιιΡΡο ιιοΠ:ιο, πειιοε ιΙΙιοι ΡετΡετοπ πο

.ιιιππιτπτε 86 Ιι:οπιο ιιπετπιιτιΠιιιιο Γετιιιιι Ριο

τιιππ , ιιοττπιιΓ:1οε οτι ΓπτιιΓπειπτιι ιπει:Ριε

Με πνιπιτπτι Γοπ , :ποιοι ΓοιτπΠε πε ιππο

πιο τιπιιιιιιοι , οτ Γετιοεππι πιπτετιππι πιιπι

τοτΡεπτι Γοοπιιιιιίι:τεπιοι. ΙπιΡΓοπι 86 Γοιι π

ποιιιι ιιττειιι Ροίιοιπτ ιιοπιο ππιιειΠιιιιοι. ο

θετειποι ιΠι ιποτεπι οοπτπΡτιιιιοπι,ει: ππιοίδι ι

πιο ειιιι&.ι οι ει:ριιεπιιτει , ιτπ οτ νοΙοπιιιιπ

ιΡΓπ Γοϋιεθ:π οειιΙιι ΡοΠιτ πιιιιτιπτι. νειοιπ

:ιοοπ ιτιοπο οεεεοττιτ πΡετιπιιι. νοΙοπιεπ

ίινοΙτιι ιιοιιεΙιο ττιοπο ιΠι πιιιιοιπ Γετιοετε , Ο ιΠιιπ Ριοτπτειιι Ρι·πττει $γιπΡοιιπ, ειιιοπ πω..

π; ο μποτ ετιπιπ εοπνειΓοι ιιιιττειε ιο οι

ποιο οεπινοιεπτιπτ 86 οιιΓετνπτιοπιι 86 πω

τιοπιι πιιτιτιοα, ίιιιιτιοε οιιεττειιιοοπίιειιοπι,

τι οοπτιπο Γοιτε ιιοπνιι ει: εποΓπ ΡΙοιεπιι.ιιιι _

ιΙιε πινεττετετ. Ριπεετετ ποιεπι πιποιι , οι πε

.Γοιιιιπιο Ρτο ιιιιιιι πιο ιιπιιεππο ιΡΓε ποιτιι

πε Ροτιοι τοο τουτο εοτινετιτοι ..ι εοπι πι

ποιπ Γετιιιετει , 86 ιτπ οτ ποπ πΡΡπτετετ ποε

π Ρπτιε πιοππίιετιι πο: π εοπνειιτο ΡτοιιειΓ

ο , Γεπ ει: τει οτ ιονειιιιιι Ροτιοι πιποι , ο

τει ιπ εοιΡπ εΓΓετ πιιτ οι πιΓΡΙιεετετ , τεΡιε

ιιεπίιοπι Ρ_πτετετ , :τοπιο τοτοι ίπποι εστι

πεπι πΡοπ ποι ποπ οι , εοπτιπετ πιιιιι , πο

πιιπει ιιπιετ εοι :πιει ιιοτιιιιιιιοι πο!ιιι ,

πιοιπΙεΓοοε οιπτιοπει επΓπεττι. νετοπι δγπι

·Ροειπεπ ιΠπ τιιπεποπι εεττε οΡοι πείιπειπ

πιοι , 86 Γετιιιεπππ εοι·πιιιιιιοι , ο ιτιεπιιιι·ποπ

πιιιειππτοι , ιππιειοε Γοιιπττπτοι Ιιιιτπιἰοι οπ

οεπιοι, τοπ Γε οποίοι εποΓπιιτοτ τπιππιο Ρετ

πειτε. Ιιποοε ιιοι·τπτε ιιοπιιπειπ , οτ πιιττπτ

οοπι ΓΡοπτε επ ΡοιΙιειτοιι ιιπτιι οι:: τππιπ

ειιιι τει επιιτπι επ, οτιιιιιιι ΓιιΡτπ. (δοτο

τπεπτοπι ΓοΡει ΑιιΙιοτειιι ποτιοτπ $ιπιΡΙιειι

επ. $ειιΡίιπιοι .τι τε ιιοΡεττιπιε , ιπιτι:ιοε

` ποιοι πτ8οετετοτ ιιιιΡτοιιιτπτιι.. ΡοιΓετ επ Βτιιιι πιιιιτιπιιιοτ τεππιτπι ιιττετπι, 86 :ιοιπ

τει ιτπ πει, οι ποπ ιι·τιτπτετοττ, 86 νεΙοτι ει:

Ιπτειε τπιιιτι. $ειιτιι ποιό νεΙιπι , ποιοι Κπ

πε ποίιιο Μιειιπειε εοπΓιιτοετειιιοι ππιιιο

ποιτποι. Ρποιο τιοοοοε ιεΓετιΡίἰτιιοι , πονπ

τοπιο. ΡιιιιιΡΡο ποίιιο ΡτοΙιιιιιιι πε τε ιιιιι·π- :ιοιτππιιι πιΓειεπτει. Ηπι ιποπο Γειιιιιπιοι

τιπ ΓετιΡίιιιιοι , 86 Ρποιο ιτιπεττι , πειτοε Ρπ- .οι τε, :ιοοπιπιτι επιπιππΙιι ποίιετ ιτπιιΓετιισι

τιτοι ιιοτπτοπι ππεοΓιιπ , οτ εππειτι Γετιιιπιπ πιο Ριοπεπτιοπι , δεποιιιιπιιιοε εοΡιτ , οτ

,ιιιοπο ιιοοοοε πι! το: ιππιιιπιε απο ετεπππι ππτιιιιιιιιι παρε οΡτιιιιιι Ιιττετιι. ]ονεπεοπι

τιοι Γοτε εοπιπιοπιπ ειπαμε ππ ιΠοι πω.

ιπιιι. (ιοπιτπιτιοι ιιιτει: Γοτππιπ τιεποτιπ πτοε

ιιοιιιι πιοιιιι οτιοπι , 86 (ιιιτγΓοίι:οπιοπι Γο

Ρει· Μπττιιπιοιπ Ρειίιεετε τπεπιτππιοτ. Ετιτ

Βι·πτοπι ο νοΙοπιεπ ιιΙοπ ει: (:τγΡτπ-Ρεττπιπ

ππιιοε πείιπετπτ, ττιπτιοε τππτιιιτι π νοιιιι νο

ιοπιιιιπ ιΙΙιΓοπτ τεππιτπ. (:Πιτιπιι , Ρπττοιιι

_νιτπ: 86 δτιοττιπτπ. Ποππτοπι Ρπιιειι Ροιι: πιε

πιο ιιιιίΓοτι Γοιποι , :τοειο οΡοττειιιτ εοιπ

οτππι εειετιτπτε τιππΓειιιιι , επ οοιΡΡε εοπἐ

Ρετιπτοιπ ποε ιιιιΓετιι , :χοπ Γεειιιιπππι οι πιτιοπεππ νοι νεοιετ. πιο. Ρειτπτιπ νιιι.

ειοι οΡειιι Ρπττειιι ππιιεοι ποιοι οΡιιιπε Ε επι. Μπιπι. ` · `

επιοι πω. Ιπεο ποτεττι τε Ρπτετιιο :πεπε
,πιιιι επε8ιο, οι Ρτέτρπτει Ιιοτοπι.ιΝοιι πο

τειτι ιΡΓοπι ττιοπο πιιττετε , πιίι πιιιι ποίιτιι

_ιιττειιι εοτινεπιπιιι. Ρετοοιτετε Ρτιοι ιπτεπ

πιο τοτπτιι πιο ειπτειτπτειπ , Γι Γοι·τε πΡοπ

πιοειιιΡιππι πειιτε!επτ Ριιτιιπ ειπε οΡετιι Ρπτι.

πι π:ιειιτ, ποπ Ιποοτπιιιι Γτοίιτπι Γιο πιιιιοι,

π τιοιιιι ππιιιοπιτοι πιιττει. (ιτπτεπ νοιοιπιππ

.ο νει τπππεπι ΡεινειιιιΓε εποπεπιοι. Ριπ

1ιΡΡο ιιοΓττο οι ιπεπιιιι·πππι ιπιτ:πτ εοΡιοίιΓ

ίιπιπι Γετιπιπιοι , :ιοιπ ποπ οιιοΓε ιιιιττεπτοι.

16:ι..5'τιππ. ό· Μ”. ευιΡΙ.ΟΜ. Τσου. ΙΙΙ. __

ι 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ι:ν..

ππ Μιειιπειειπ.

στπι2.ιι απ: π. ,πωπω ταιρι πιήιΠ0. π;

ιαΜέσοι!έ ή· τι: Μ: με Έστωτιιτ απαιτει. Ρ,

Μιιτοίιοι ::πτιιιιιτιο οπο ιιοΓιτο. ειιπεΙι , ΓπΙοτειιι; . ι Α

ο Ι.εειτοοι Ιιιιεπτι.Πιιπε Ιιττετπι τοπι,·:ιοιιιοι

Ριοτιττιπ::οιποιετιππι τιοΒιι.. το τιιοπο ιειΐ

Ω ε ιι

ο

π.ὲ`___..Ψ.ε



»ο

ι 408.Α οπο. ο_ε 1 ι νεοι πιο ποστ ε τι οι ε ο

.ροπ8οτοχοοιοτπιπιιιι 88388; οοοπιπτιππινο ιιτοιιιοπο αιτοιιτο. Μοτο οιο8:οτοπιάιπροτο.

, οΕτιιιομ_Βοοοτομδι:!ιιιιοτο8ιιτς σε τι:

(τοιΠτο οι: ΠτιιοαΓοο'τοποτπιτνια8πο<ω0"ο·
_ίιοτιμιιτ,ι86 @τιοτο ἔοιἔἶ€°ἴοἴοοΡτι1τοιτΑ8ι›- τι

οιοΓοοο οταιιαοοατιωτι τοπικο- οιιιιι- οπο·

ιποοοριιιιοποιοπιοπαΠοτιι ποίος οιιαπτοιο·

το ι><>οιι › ι>τοιοεατι ο Μυο!τοο πιο

τιιιΓιιιοάιιοιιοτοο οι: οτοοτιιιοτπι·οοαο!ιοε, αν

τοαιιιιοοοιιο οι:Γο·ιιν τοτρτοιοτοΓοιπροι·Γοβ

οιΡοτο Βιιτιοατιε 86 ετιιτο ο ιιτν!ιοτπιτ·οιιοτ

--Ριποοτ ο ΠΠ οιιτιιιιτοο , οικω! ιιοπο ιιοίιτοιο

οιιι·Διπα!ιοπιγιιιτιιιο<ΜΜοτιτοιιττοτο 86 ιιο

πιο ,;οιιιιτι τιποτε το Μουτ οι τα ιτιιιιιιιιιι

οπο” τιοτο ο ιωκ1ΠοιοριοΒ ιοτοτ ιοτιοαποτ

ποιττω, οοπι τ!ο τιιοπω!ιοτιο ιποιιιιιιδοτιοοπ4
Π πο, ιπ-ιιιτοιοντίοτ οι!ταρροτοτο,1ι οιιοπιι!ο το

_τοοπιιέταιιιιποοΜΓο μποτ ιιοε ιϊετατο!ιιτποτ

Ποέ μα φωτο πο” ΗΠο!;ττο οπο ρο!!ιοιτοτ.

3αποτιοΒοτιοιοιΠοει οοοιιιιοπιιιιπάι πιο τοιιι

ι!ιοτατιιιπιι ο [ο!οιώιιοιποοο ροΓοοιιιιι , ποπ νι

[πιο οι πιο τοποιοτο (ιι€δοτοτ9 τ!ιοιιατιοπι

[πιο ο οοιιι ιϊοιιοτιιιττοιτοιιιοοοομιτοτ οι ,

ποοιιοτποτιο οοοορατιιε ι νοτοτιμ διΕ μοριο

απ: οιι;τιο ιτιο!τιιτ 88 "πιο , ιιτ τιιιιιιιοο τοποσ

τοιοοοΠινοπι Ροτονοτ-ιπιοε ΠΠ οι: παο το .νοτ

]μι οποιο. Νοε ποιοι τοιπ Γοο--τοπιροτο διοτι.

το οιιτοισιιιιοε , οιιατο νοοιιιοιπι·οιιτι·τοτοοριιτιοε ο, δέ Ρτο πιο οι ΒιιοοιιιιιοπιιιΠοοπι

ο

οπο» [ροπ_το Γοιιτ!ιιιιιπιιιε ,· οατ-οι:ποπο τοπο

πιο πιο!οτο-νο!ιιιιιιοτ , απο οοιιιιίοττο οποιο

οιιοιΜΜε ονιοπιτοτ. ο ·

πιο φαι ιιιο οοτοπτιιι·.πιιιοπο Γιι 08,88 «Πο

τι.ιο οπο τιιιιι.ιοτι τοπιο οι!ιοοπτιαοιιο ττιιιΐτοπι

πιο Μο!τοιο ποο!ιοοπτικ ο ιισΐττιε ιιιιιιιιιττι

πω, οποιοι οοπιιο·στιοι 4ι9ιοπο ποίιτο , οιιι

Ρτο ιιοξιποιτιο ποιοι οι τιιιιιοοο ιποοοΠαι·ιι φορ·

το, οιΙοι·ιιι απο οιιριιπνι ιπιοττο-., οικω ιιι

το; ποίι-τιιτΓοΒιοιαοτ. δώ. πο δικιο ι ιι οπι

@οτι πιίιτπο!τοπι [ποιοι δ; :ορο πιο.

Παοκ Ετ ,οι 86 »πιο τιιτιιιτοσ 88 τοπια

ο ' ο ` -Ροιιτατια ποιοι. .ιΧ οατιταιιο "Με οιιιοιιο νο!εοτιιτ.ιο ιιιιιτ!οιπ ·

6το!οτιιιτο πο. ο ι ° τ' τ η ο "

τιοτο μι.ττιτι ίοιιιοε ιιιιιιιιιοτο, ίοοοιιο·,·οτ·ο!ι. .
ι οιι_πιιιοι, τοτπΡοτο τοτιο!οιιιοε !ιττοταε τ”28ι)

αΜοοοοιιο: ι!ιοοποιο-ϋΦΙΠΒοττώνοτοπι ντι-ι πιο: οορι·ιοοιοτοοτοοιιμάιοτιτοτοοο ιπιιροι·.ο. ο

πιο: πιιιιτιι.ι:86 οοπτ·ιτ!ιτιιο: .ταοτιε τοπιττιοε

_ οποιο 86 οοτιιαπο!ιτοφτο 089Ντιοπιιιι , διοτι.

οοιπροιιοπιι.α ιιιιιι.ιιε κι Γατιιοτιι οοπίιιια Γιι!ῖ_
οιριοτιτιιι. Π: τοιιοιιιε τιιπιοτοο τιοτιιπτοι· να.

οι , οτ οοπιιΙτοτο πιιΓοι1απι ΡοΠιπιο: οποιοι ,

[τομ πιο τετιιοατ @τιοτο ιοτοτιπι Ρωτώ:

<!<= @το Μιτιιιιο(Με Εκο·

ι·οοιοε. να!ο ιο Βοιωτοι , αποτο ποιοι: Ειτε.

° ω α· τι·

.ΐ.

 

.Δξ "ο

ωιιτιε Τ ο
~

@σωστο πω: Μαιτιστ,ι€τ ο άττο99Ξε

· ο “τα )”ι"(Μώιι ιι 92ιτ:ιιι ι·-_:.

.πωπω Μιοιιαο!ι οοτι-ΙΙιπιο ιιιο,π.. °
ι ιοτοτο. ο κ ι .ο ·ι: ·ιι- τι

Ειπα Ροττατια 88 οιιΒοποπιιι·· ιοΐοιπιπ ι

ιιτόπ Ρτοποιίοοτοτ «πιο το το , ποοιιο ατο-τ

.!ιιοοιιι:ιι· τοιιιιιταε ιιτι:οτιιτ οπο; Βοποπιο

-πιονιιιιιο οι ι ν. Μπι, οιοον.·ιΒοττατιιιπι··τ

νοπιιποο. Ιπόιο απο οποια Υοιιιοι:ιιο1-πον

;-ο0·

ο

Ο ροτνοπτιιτοτ ροτοτοπιοτ,οιιοποιοτιιοπιοπτιο,

ουτε οι: ροττιι :κι τιιοπιιιιοποιο ιιοΙττιιιιιωιιο ο

-ναιιοατιι:ια απο ιί·ιιιπιοΙο επιιιιοιοο ,τι πανια:

οοπίοοποιοιιιιιο. Επι οι μ·οίοοται πιο Πιτιοοοε

νιεατιο. Νο.πι οιιιτοιτ τιοτο στι.. τοπια ΜΕ

ὶίοιιιτι οοιιοιιιτι Ροιττικιιο ιιι:ινοι·Γο νοπτο·- τι-:

Βιιτι,νιστ :ικν-.1ιοι!ιιο. οιιιιιιοπι οιτοοιπιοει Οι» -τ

οιιοιοοαοτοπι ιιιο αιτιιιο τοπιο ιποτοΠὶ-,ινοπ·

το ιιαιιι:ο ΐοοοπτιο,νοποτιατ «ιιιο ί·-οττποιοιιοθε

ροι·αιπ ιιοοΙιποπτοοοινοπιιτιο ε. 1·ιτοοιτ Ιτσιπ·ιι-·

οποιο 82 ιιιοε:: ιιο$ιταιι οα ιιανιΒιιτιο ,οποια πιο

νικοτι.τΙ:οποιο!ιοοιΦοο&πτο τωροτιιιιιιο. Οι».

τιοτο ιιοε βιοπγΠοε ιιοαιοιιτο ΐοοιο , ιιιαοπιι- τ

οπο οοιιτοπτιοπο , ιιτ μποτ , Ποιοι πιιιι·οιποο

-ιποπιιιιοτιιιιπ , οιιιο·οοιιιιτ. [Βινοιιτιιτιοοποοι

αποτο οοπιιιιτο οι! Ιιιάαϊοιιιιι , οπο πο: ο

πιο .νοιιοι·ιιιιι!ιο οπο· πιο” (πιω »πιο

οποιο, 86 μια Βιοάι .Ματτιιιιιτ. Όττοοι- :ι

οπο τιιοτια.ιιοποιοιτιιτο 1ιιιιίοοριπιιιο

οπο· οσε οιιοπαπι οπο οσοι: ιιινοτιοπο

ποιο οιΤοτ οοπττονοτΠε οτιιιοτιιτ , @ιιοε ειδ

:οποιο ιοπ8ιΩιιτιοοιοτοττιι!οιτι Νοοιιο τα- πιοοα!ιοτιοπι Γατι&ι Μιαιποιο οινοττοτο

μοοπιοιι_τ!ο ΐοιιι:ι_οσΜΜοπο οτι ιιοΐροτιι

ιιιοε ,ποιο τοπιο ιιοτιοιι:οτο νο!ιπιο-τ. πιο

απο ,πιο νιτ-ιΒιοτιπωιτποοοιιτι τιοιιτοτ :πιο

τιτοιωιοταφιοιισοιιτοπο-αιΠισττοοπο,οτ

οοποιτοιπιοε.ι ίοΤοοιιτι ›οτιπι

ἐτατιο-. Ρ!οτοΐοιιο οποιοι οιοιοοε πο.

τοε Μοτονιπιοτ. €ταιίτιπιι!οοο το!! @στο

$ι:οτιιιιπ ποιοι Μαι:τιιιιο ιρι·σιοιοταοιπιοτι Νο- -

Μοτοοοπιιοιιιτιοι φαι ΕΜΜοοϋιπιιιτ, πιο εοπι οι τοπ ποπ οοιιιιιιιιτ πσιιιιι τιμο

`ταιιπτωοιπιιιι , Ποιο Ρειτοιο (2889) Μοιά

Βιιτ απο οιι>τοιο 9οιισιιιι ιι=οοιοι>ιοπιι

οπτιιτ_,_ρτο:ιατιοιιο τοττιιο οιποο83$Φωοτοτ

Ε ποιο σαοοο) ινιιιοοιιοποιτιια 86 Γαιιιιιιιιιαα

οοτις!τιιιι ι:ιποποιτι. Αοοιιιιοϊοοπτοε οοιιιιιιιη

@ο ιιιοθττοτοιιιι α, @τιοτο ΐοιιιτοπτια ιποιοοι, °<

τοπιο , ποιοι ποοιιο φοτο Ροίΐοπτ·, ποοιιο του οι αιιοπο πιο! ποιοι »ο πιο ροτιοοιιιιο ο

ροτιπιττιιπτοι· οΒίοοιιοτο.8 Ειτοιταιποτ οιιοτι

,ιιιο πονιε 86 ετιινιοιιοίιιροτνοπιοπτιοω οπο.
το , ποοιιο πωπω κι Πο οιιροτειίοι νοια

οιιιτ. (1οιπατο Ποιοι τιιτάιταιέιε ιο οποια οι ,

πιο ώ .ποίι:ιιιιιφα.ιινιϊοτιο `τοπιοτο τιοτο ιιο

ιιιοιοιπ. εοπτιιιιπιοτ Μοτο ιιιΠοιοιπο τοτ

οιιαιωιοιιο τ:ιαιτει.οπτιιιτ , Ποσ μποτ πιο·

τιτιι οποιο ι·ιιιιιμπτο ποοοτιο ;· 86 ποιο πο?

ι

δ

8οοοι·οτοι·. -Μο!ται οΐοιιιιτ!ιιιιιοοοσπίιάΠοπιο

οποιοι , οιιιαιτ, οποιο ιιιιξοι··οπτο ,οοτιιροποιο

.το ττιιτιτιιιτιιιοο αιτοπο· οοπτιοαιο. οτι ,οι -,ιιττ·°ι

Ι)οιιτιιτιοε σιιτοοιιοιτοτοοτοιοοο τ·ιοτττοι, °

ποοιιο πο: ιιιισοττα:ι·ο· ροτπιιττοτο τωιαιωτιιιο.

Ωοιππιοπιιο. τιιο;ριιιιτι :μισο ,μοιοοοιιποο·ιιο» ι

οιιτιο οτατιαοαοιτοοιτο οιιι!οι86 ποοο!!ιιτιο

τοποσ:@τιοτοοπο» Ω!οιοοπτο ,· :πιο ο -

 



Μ. ο τι πι: τ οτι.< Α τι 0.;Μ ι τω. ποιοι τ. τι,το;._

πιο ποΓοποιτιονοΙΙι οιιτιττττ ;8:·οτοιιο οοιι- Λ Μ” τωἰπἑοπο ;!οττιτοτοι:... οπο .·οοπτιπε ο.. ο

ίἰττππτἱοττοτἱἰΒἰτ οάποτ.Βοπιπιοπάο τιιοί'τι- - τωπιτιατιιιιιμοπο οι: πατα τοροτΕπιπτ.: πω. '

τοπικ. οτιιτιἱτιτιο. πιο Ξπ.Ποιιιιπο. νοποτιτο ΜΒ τω( ΜΒΜΦ0Μ&Φϊπι αποπτεΙΙΒοποπο .

χ". Μαιο _ . τ τι; . ·· πιιΙ1ιιιιτ·8τοττπο 286 ττοποτιιΙΙιοτο ιιπππο Δ.:

. ο ΓπαιτιοτοινοΙππτοτο τιοτοοριτ Ιοεοτ ποι'ττ:.ιι.

Ρποι!ει.πιτοι·ίπ οοΙοι:ιτιτ:ττο ττιοποίτοτττ οοπίο

οτονιιιιιιτ ορτἱτπο ιπτιοΙιτ , Ι.:ιπτοπτι:ιτπ πο·

τιποτε, τιοιιοίτο ορριιτιιτιι, δέ ιτε τιτ ΓιττοπΙοτιππιοοπττα. τποπειΠ:οτιτ πιοτοιιι ἰπτοττῖιοτἰτ ποιπο.

Τοπτο το ο!» οιππιτ.ιπε ιτροτοποττιτπ οτι ττωιο,

απτο οιτιπἰτιιιι οοπίοπΐτι οιτοορττιττι , πι: τω..

οιιτιοτοπι Πιτ ΐοίτινιτσ.τοιπ ππτποπ:ιιπΈπιίΐο

οοιοτιτ:ιτοπι πι:ιεπει οππι Μάτια Βττοτοιιττττ.

ποοπο @ποπ οπιιτπ τω ποποτΠιοο :ιοοορττιτ Β εξω μποτ ι Οιτιποε τοΙτοττιιτι πιο. Μπιτο

Βιοτιτπ Ποπιποονἱ πω. Ρτἰποἰρἰο οποποο π- το ντίττ Γπιιτ. θΠιοιιιιιι ττινιιιπττι ιιιιπιοτιοιτι

πιο τοιμΙιοτιι·,Έτοοτιοτιτοοπτπιοοττιπι οοπνοπ- Βιιιιτοϋπο ιιι οοιπτπτιπο οοΙοοττιττιτ. Νι1ί-_τ

τπτ Γιιοτο ποοΗττιπι πο ΒιιοτοΓοτππι ιιοπιι- φωτο ροτιτιτιο 8: πιοτιπΙοτιιιτ οπτιτω.τ ΝπΓ...

 

·“ΕτιοτοτΑπΧΥιπ.

πιτ ΜιοτιιιοΙοπι. ` '

τ ^·228τιιΜυ οκτεττϋ.τ°[τοτἰτ Βσπρτὶ.τ.

..);;;.ι τι .ι.τ η". _ι _

ΜοτοΕπε ΜιοΙτιτοϋ οο.ττΠιττιο ΕΙΞο , Γει

τιιτοτιι.....- . .

$οττρΠ .το το απο Βοποπτιιιπ _ρτοποιίοοτοτ,

 

πιιιιι , ι32άπ.τιττπιτε Μπιουτ τποἰ , δ: δτοπιιιι

πι Ροτοϋ ρι·ωτοτττ , Η:ιττιιιιι οτοτιο οοπττπιπ

Κοιτιιιποι·τιτπ. Ειτοοροττιπτ ιιοε ΡΙοτἱοπο τ:οπή

νἱντο, ποοτιο Ποτιιτ τοΙτιτἰτοτἱ , ἀοἀπᾶιιίοτιο

ΓιιιιτοΒιοτοΓτίτιπιο Έτοοποπτι Γοιπροτ οοτιιἰτο.

τιιτ.Αποιιιιτοτπ μποτ πιο Ει.Ιτιτοτιππ , Με...

οτιιιιιι οπτιπτπιιι πιτ τιιοπιτποτιππι νίτοπιιιπι

(ΠΦινι95 Βαέατ18 απο. ιΈ.8οτττιπο ΐοτιιιιτ..ποί.

οοίΐτιτιι 1ιοΠ:ττιπι ,ο 8: το τττιτιοπάιο ποίτιι!ει

τιιπτ , π: τ:τοοτο τονιΠιτιτπτ ο πὸοἱἔ. @πιο

οτι πιο πιοιππιο οτοτππτ , ῆΙἱΈτΓοἰΙἰοοτποΙττι<

ἱπ ΕΙιτιίτο , δε Αππο ..το ΐοτοτ , τι; οτ:ιτιο

τιιιτιιιίοτιο ττοιιιιιτ.ττ ιιΙίοτιοτ ριτίπιπιπ τιιιΙΙιοπεύ ·

ντιτοτιο ροτίιιοττοτι διιτροτιιιτ , πο πω Ροτ4 ρω πιο πιοοποίιποπιίτι ἱπτοπτἰπτ οτιιιιτοτΈ

ι-πωπ.ιιιίοπο.·ροτΓοοποττιτι Ρτοιιιονοτιιτιιιιτ Ο τιτοοτο Ροίΐοπτ νιτΙ.8ο.ττ Γοτιποπο.- ΡοΙΙἱοἱτιι8 .

5;τιιι:ινί81°ο άτιοτιοι:τττιτπιι!τοπο ρ:ιίΐτιτιτπ, οπτιι [πω ιιιιοττο το Γοτι1:ιοτο οτι το τ Μ. ΟοΓοοτσι

τοποπτοιΠιοιιγΕπιπ τι:ιοτιππτιο οονἰιιτπ 8ο ιτοοτιο-οΙιοπ.ιτπ πιιιτιπποάινπΙοετοιπ ρτοοοιιιι

ίοτιοτ:οοτιἰτοε., στΗιοτ: αίτιο ρτιοτο τπιΠοε , πτττοτιο τττιπΓοτιοι τω” , ειτοτιο οι! οπο τττττ-β

τιοτιοε ειιτοπιτε τι” το τπἱττι οτιττιτοπι , οπ:ιεζι ι

τι:: ποανοποτπιτ πΓοπο τιοοποοτοιιτ , άτοοτιο

μια. :τιτινιοΐροτείοοπτο· Ροττετιιιιτι.. · οτνοιιι

τπιττωΜειτοτποποττινιΠτοτο ιιπιτπιιτ “τ , Για!

οϋοπ.·Ιτοοπο·ροίτ ροπΙπΙπττι ττοτ ττττιπτιππτιο

νοποτ·ιτιο ρτοί:ο&πτι , ..τι οι:ι:οποε πιιιτιοτιπτ

ἱἔποτιιιπιιτ, πιίτ οποτἰ οοπίοι·ιει ίοπτοποιει που

πττ1ττοοτοτ Βοτροτιοπιιι ρτιττάιοτιπτπτ. Οτο πι:

ποτΠοιιιἰιιιιε τιιιιτινοτ, δέ .τι ροτιοπΙιτ πτωτ

τ:ιτ. νττΙο το Ποιπιιιο που , το τιτο πιο οπο; ο

οτιἱ ι·τιετεπιτ πποιοπο Βιι&τοπτ οπιιτιοτ, πο

οτιο ιπιπτιτ οιτροᾶιιτἰτ οιιιιπι ρτιοΓοπττοπε το.

τοτ. Οτπποε τιτΠιι ιιιοτιιιιιιτ οτι πιο ρτοΐοέτιο-ι .

πιο .οι Γιπιιτιτ το πιτιππ Ποιιιιπτ , οτιτ οοτόιο

τιοίττἱ ἰπί-Ροδτοτ δέ ιττοιτοτ. Νονέτ πω ποιο

τ:τιροτο ρτ:ττοτ τω” ΒΙοττειιι. 8ιτΙτιτ:ι οιΙοότοτ

Επι» τποοτ οπιποτ. Βοτιππιοτιο ποΡτοττπτἱΙ

Ειπε ττιοιιττιτ @το οτιιπεΙειτιτιο ι3:ετΙοτιο πω. τιτττι το ΓειΙπτιττ. (ζιοτποπο ιπ:ιιττπιο Μπιτ το"

ι·οιπτιετ Ρι·ιι&πε τιιιτποοπετι ποτἰ ροττιοπἰ, ΓοΙἰ- Β Μάο 8: Μπι οΒ:. Κοι:τιτιπειτ τοπιο πιο: Ποιπτοι

τι ροΙδοτιο Ι.ΐοτιτοττοο Βιτιοατιιτ, οπο: οιιιτΙοτπ . πιτ: , οιιι πιο τιιιιτο Το!ιιτιο τοπιο. Εκ ποιττο

ποοτττιιττΓιιΗτιτο πι. νιτΙοιπ Ποιπιτιο, 25: μι: ιιιοπιιΙιτοτιο τωιιοτοιω , οι!. Μπιτ. :Ρο

πιο οτο.Ειτ Εοττετιιι ντιπ τω. τ - .ι τ. .- τι τ . . ι · . τ . τ. .

.ω_Ή_μ Ψ · τ ι_εττετοιΛ.ΧτΧ””*

ΡΊ δΊ" Ο Ι.”Α” Χνι Ι Ι.. __ ' Η Ώ οτι ΜιοΙιτιοΙαιτ.. π' Ι :

 

 

οι ΜΜιτιοΙοτπ. τ · ι . ··° . .ΝΝ-τ

· ”ου'""Π ' Ϊ τ τ· ο · ο· ο . 'ι 6'ιτ!ιτιπσ.τ , 6'πστπτυπ πωπω Βιιτἔιτἱ, ό; πιο

“ΩΡφν€βιιάΜε °πιΜΩ_#στὶστισΜ .θσιτυοϋ. ^'-Π· τ ο ° π. τ? ΜΑΜΑ | · @οι

«ο το:ιτ:τω ι τ ο · τ ι · .~ .τι -· ο - «Ή-_ _:·.τ·ττι

' · ο-Μιιτώι45 ΜιοΒιιΕΙι οιι.ττΙΒΜτι ωτ0., οι ·· .ΜοτοϋιιοΝποιιιιΕΙι οιτἱίἱἱττιο Πιο , Το..

_ _Ιτιτοττι.το__
-- ι - .Ιτττοτπ. . τ. ο ώ τ .τι

ΜΜΟ τω το οπωτωοτοιωπο, οπο:

οπιττοιιι οπτιιτιοτιιτπ., (οτι οποία οπο. (τοΞ10

πιο Γπτιτ. ΝτοοΙιτο ·ποίττο οποιο ΓοΙτεοπτιο.τ τι

πτ Π· οποττι οι: ο`ἰτ οΙοεοτιτ, ωτιτοοιττωιιο

τισ ποιοι: το! :οιτ οιιττο·ιντάοεπιπτ. Πωπιο

νοτο πιιιιοτοπι το πω: οιντττιτοππιττ[οο τοιιτιιιτ

Ροπτιτπιπι οιιοτπ.ἙΙοτοπτἰο-ρο.τἱτπιιτ .ο ιιτιοτιο)

Ποοτ ιιοΒοοτιο ρωτά 8ΖιτοΙιιτιτοτἰ .ΒΩ.Ω!812.ο

τιετττοοτο , οι: οπο. ο058τιι @Μπιτ τω;

Γοτιτοτιπττιτ. νοΙιιτπἱπο οποοπο·ιβτι .Ωιικοττ,ι.

Βιιτο:ιτι·τποι τιοπιιτπ οτ νττΓοπΙιτ οπο τοΙτιτοοο τ ·

ιιΙτοττττττ οΡἱιιτωμτΙτοτιττπ Μιτωιτιττϋιοοιο

πιώ ο ίιιοτο τιοτ Ιιττποιοπἰ το ιτει:ο Ρτοποιτοτ.;.

- ο π)

-ταιρι ω. το ρτοιιππο , ποοιιοτιιοι:Ιο οιιιειΕ

ΙοτιιΙιοττιπ ξοτιτιο. Γπροτοτιιτ.Πτ τετοιου. τιποτε

ποπ τπτ Βοποπτο:ποίττπω πεπϋτατοπι οι..
ΙιτιποποοπτΜιττοτο6 ιιεΙά:στορ1οσπιτ.12τπω τ

.Ποπ οπο., ποιο τιτοτο6ιπτι παπι” , πω.

το ττώτιο. τιτοπιιτοτιιτ ΜΒΜ., δέ , φωτια

@τουτο Προπο-πε , Μοτο” τιιοοιιιιω

τοττιροτυπι τοττιιιιιιτικ Μοποιτοτττιιπ (Μοτο

οι..ιοπο ποΜΙο οι οιπρΙιιττι ποοοίΕιτιο τι.

Πτεινιιππε , ο: ο8τιιιτιιι Βοο @απο . τω· ιιοε

εισιοροττιπτ τατιιοτιιιτπ οπεο!ιιτιι Ποτ πιω οι).

Γοοποπτοε Ετιοτπτιτ , πτ πω: ιοοτπο.ποπιάοίο

ιιοττττοτττιι. ΡΙιττιπιο ττοιιΙΙο :ιιιοπο.ΙΒιοτιο. το Δ



πιτ · Αιιι.Β-110ε.1]Γ·ειΑΜΑΜ) σεεΝειε μι.

τπτ εινετπ νειιτππιάε Αιτονιτιε πιιττετε, ιπ- Α Πιο , πιιι ποε τεάάιάετιε Πετιοτεε τιιιε Πετε

Πιρετ ετ ειιιπτιπιι ΠιΓειεπΙπιπ τ πποά Π πε

ππινετιτ ,ιρΓε ω νοε ειΠετιιτπ.

πωπω ιιιπε άιΓεεάιτπιιε Ροτεινιππι ρτο

Πε&πτι , τειιιιε ποπ πω”, πτεπριεοοιππε ,

τω τιιτπεπ πτειιπιππε εοτιιτιοΠτιε. ΝιεοΙοο

ιιοιιτο τΠεεε πιε ππιπτπιιτπ ιΠοπι Βετεπιειε

ι·επιπαιτ πειτε , πτιει:ιτπ ετ (επιιεερρεπάεπ

:επι , ειιιΓπιιε πιιιιιτιιι ειΠειεπι ιτι ΡΙοπιιιο Η

απο ρτορε άιεπι τιιι(Πιτιιπι. Αιειττιπάτι ετι

Πειιιπιιτπιτπιιπιπετπ νιάετε πεππινιΠε, ποσά

ροΠεΠοτ ειπε ιιοπε άιιι:τιιιτιπε Πετοτπτ , 8ε εά

τεειοτιεε πιιΠΙΤε τετιιοτιιε. Επο πιιτππιπιπι τε

ιι:ιπιοιιιο πιπιτοττιπι , πεππε Γοπιοτ , πεπιιε

νεπετιοτ τω , εΞετπιιε Με ποπ πιοάο ποπ Πιε

Πτ , ι”εά ρΠιτιπιπιπ Μπιτ. διιΠιττι οπιπεε άι

ιεδτιιΠπιοε Πτεττεε ετ ιιτπιιπτιιΠτποε ΠΠοε πο

Ιιτοει νεπετιιε , πιατα. ιιιτιιι.

 

Ε,ΡιδΤΟι.Α ΧΧ.

εά Μιειι:ιειεπι.

.2Μπισάσ πισω σ.ιστερτω.<|Πι·τέτ.

ο ΜΙιτοΠπε Μιειιαειι ΠΠο ειιτιιΠπιο, Πι

Ιπτεπι. π

ονιπιπε ιιετι νεπετιιε , εοπιιιοΠτιε πιπ

άεπι πτιΠτετ πεποτιιε ιιΠε πιπιπτιιπι Πειιιτ

Ρετ ιπιιτιιε ττιιπιιι:ετιπιπ ποιττιιτπ , νεπιπιπι

πι1εΡειτο.νιιιπι Πει ματια ιπεοιπτπεε. Ειτ

εερτι Πιιππε ιιιιωειιι πιττωμ ποίι:τι επιο

τππιππε Βεπινοιεπτιε , Πιπιπιππε ιπ άοπιο

ποιιτι πιοπείτετιι Πιπετα Ματια: άε (ῖοτεετι

Βιιε τιτποιιίιιτπει ετ οτπιιτιίΠπιει. Ηιε ιιιτπειιτε

ποίι:τει ρταΠοιειιιιττιπτ ιιιάπιππ , εοπτιππο

ΡτοΠεει:οτι :κι νιΠτο.πάτι τποποιτετι:ι νιειπει.

Ηοπιτιπιτετεπι ,·ιπιπιο ριετιιτεπι Γετιιε ποιττι

οιιτιιιιι ειιιοετιε πιιετι Μιειιπειιε,8ε ιαετγππιε

τιιπι πιο ι Γε πιιιιπι τι εοπετεπειτιοπε οπιπι

[ειπε πι Παω" ποιττο , τιτονιάεπειτ.ιπππε

ετι:ιπι ιπ πιιιιιπιεπττιπιιε πιιπιπιιε , πιιειπάο

Ο

τιε, 8ε ιιιεπτιι ετιτπεπ ριιτποτε πεττει:ετιε ,

τετιοπεε Παπά ιτπτιτοιιτιπάεε εΠετεπε, πει

Ειπε εοπ·ιπιοτιοπεπι ποιττιιπι, Ππιπε πιο εστι.

ττιτ τε ροΙΤετ , πιΠι. τιιτιοπε ΠοειΠιιπε τεπιι.

ΠΠειτιοε. ιπάοΠιι τπιτιΠεε νιεετπ , ειιπι Πάι

άπετπιπ ει: ιτιπετε ρωταω Πει: άιππιτπιπ τε

ιιτιπιπτπ τιιι&οτε εοππονι. Κατι εεττε πω:

Γεε επιτιιιιτπιιτπ δε τιμά Πεπτπ ριεπιΠιιππιπ

πιετιτι , ΓοΙΙιειτιιτΠιιεπι οπιπετπ ετ πε ω

άιιιπι ιπ ω. ιρΠοε ιιιιετιιτιοπε εοπ ετεπάο.

Πειιε ιοί-ε οπετπιπ άε ιτπριοτιιπι ετεπτππι

τπεπιιιπερετεπτι πε τεΠειοπι τειι:ιτπετε άι8

πετιιτ. ει τεάιπιτ , ιιτ ειιι:ιιτππε , ιΠιιπι πιω

Β ρει·πειι:ιτ , πιιττιτο ι Γετιιιείποε ειιιι:ιτι ε;

Μιιτιοττο ποίι:το , πι: επτπ ιιιΓειρι:ιπτ , :ιο Π..

ετιε ιεπιιιπε τεΠΒιοπιε ιτπιετιεπάιιπι ειιτεπτ ,

ποπιιπε 8: απ&οτιτατε Με”.

ΕιτειιίΤοπι τιιιι τιΠιτπ άε Π·ε&ο πετ πανι

παιτιοπιε ιποιεΠιοπι Ποπιεειιο , 8ε ιρΓε πιε

εππι πο, ποσά ρ:ιτππι ειπιπιειάνεττετιε 8ε τι:

δε ΠΠι Μπιτ ποιά ΓετιρΓετιτπ. Νεπιιε επιπι

ιτοπιιτιιτπ @πειτε νοΠιι , πιει πεε τπιιιι πεε'

Ιοειιε εοπτιπιτ , ίεά άει:οιιιτιιτιοπεπι ιπιτειιει

Ιεπι, Ρετ πιιετπ Πιέιπττι είτ ,'πτ άιεε οιιιτιιποε

ειιιοτιιτπ ΠΔΠιάιππι ΡετΠεττετπ Μετα πιι:ιτπ

ΓοΙεο. Ατ πιιπε Πιε:ιτε ίτοπιειειιι ιπτετπρετιε,

τεεΠιτ ερρετιτιιε , δε Πει τπιίετατιοπε νειε- ·
τπιιε , πεπιιε τπιιιι πιοιείτι2 οποτε εΠδεττ εε

τιε ιοί-α πιπτειτιο. ·

νιΠτενιπιπε π·ιοπιιιιετιιιτπ ιΠιιά τιτοΠεΕι:ο

νεπετιιιιιΙε Γεπ&ιιιιπιεππε ιπίτιτιιτιιτπ μονι

άεπτἱει ριιιιοτιε ορτιιιιι ε τππιτπτππιιε εοπΓο

ιτιτιοπιε_εε ιτπιιε οιιι”εππεπτιιΠτππιπ ποιειε

οτιττεπι ιριιιιπ , πι: επ ιιοεπτιιΠπιε πεπιε

τετ πε Γροπτε το!ετιιτετ ,π πιατα πιιΠο ποτε

εείι`οτε ποιιτο πππιπιπιτπ τετοιο Πιιι:ιππιτ ,ο

ιεπεε ποίιτειε ριεπιΠιπιε εετιττιτε ιιιΓειιιιεπε ,

8ε πετ οτππιε εοπιεπτιεπε νοτιε ποίιτιε. δεά

Με εοτειπι πιειιιιε ππτιπάοπιιε , Π Βειιε ιπ

νετιτ, ειπιοτιεπτπτ. (Μπι-ειτε ιτι ιιοε ιρίο_

εεε πιει τει·-εττε ροΠ“επι , ΠΠ τ Με πιειιπει) πιοπειιετιο Πιπέτι Μειττιιια ρτιοτοπι 8ε τιιο

εοτειιιι εκριιεειιιιιιπε, οπιπο Ρτε:νιο πε άιι.

εε. Ι.ιττετιιε ιετιιιιτππε οεττιιοπε ετεπιιτιε ,

νιε:ιτιο , ετπιιε Μιιτιοττο Με :ιάιππ&ειε. Ειε

ιΠοιε επτειιιε-τεάάεπάοε. Οττιτε Πτππι οπιπεε,

ιιτ Βοπιιππε άιτιπετ επτΠιπι ποιττπιπ,, ιπεο

ιππιεΓππε τεπιεειτε ποίΠπιπε :πι νοε εειετιτετ

εππι Ιππάε 8εΒιοτιιι πω. Ρειτειιιι :τιτντ. Μ..

πι. '

ζΠΤΦ---2---ε-Φ--

Ετιετοι.Α ΧΧι. -·

επι Ηιετοπγιιιππι Πττιττεπι.

Β: μα” μου:ΡεΙΜΙστ τι τσίιξιοπ:/ιτόπωτε

τω". 0ο "ρωταω ·υϋπιπισπ. Ώ:ῇω τω!

αυτά!ίτυπ |ιτιά2?πυκ. Β: πιστεύει· πτωτι

ι ωωπι6ω. Βε πεύκα Οπωι!έείσπβ Ο:

` -εεωι πω: οι ότι” τω» Ει·επτϋπε Βιετ

$ιτισ.τ τό· ε|ἰἰ:.

ΜιιτοΠοε Ηιετοτι γπιο Π·ιιττι , ιιιιιιτεττ..

ι παπι Πιτιε οιΠειοτπο σε τοτο πο

πειειιοε, Δε εοΙοτε πιιαίιτο τιιτιοπιιιιιιι, ποσά

Ιοεπε Με εοπιπιοάιοτ :ιο νιειπιοτ οι ποιιιΠ

ω” :κι ποε πποτι:Πε εοπΠπεπτιιιπε , 6επιτοά

πιιιάάτιπι ορετιε ιιιιο:ιε ιρΓε πει τι ποοιε επ

ειτα, ποσά πιει ποτε εετεππι πεπιιειιτππετ

ιιιτπππε παρει ει: πατε ειπιπιεπ ειπιτΣιιτπ πι,

τππιτιιτπππε ποΒιε πρεπε τείι:ειτ , ιιτ πεποτιε

εοτπροπετε εε άιτιπετε νειειιπιπε. Οτο., ιιτ

'ποιιιε Ποπιιπιιε τιάίτιιτετε άιεπετιιτ , ΠΟΠ»

ττππιππε εοτ Πιε ριετατε τωιω , πε ποιά

ιπεοπΠάετετε ἱπ τε οετοιειπι 8ε τππιτπτπ ιπ

ιιοΠιτει Πιειετπιιε. Ωεπτιοπετπ.ιιι:επι ποίιτιιτπ

πιω ποίι:ετ ποπ τποάο ειροτοιπνιτ , νετι.ιτπ

Πιο ιιιοπτε, πε ιιιπε πίππιιπι άιίεεάο.πιπε ,

τω” Βεπινοιεπτι:ε ιιισ.νιττιτε πσε εάτιιοπετ.

ίιτεινιε επ εεε νιΠι ειι: Πιοπ)·Πο , ετ ετεάο πι

πιιιά πω: οι! νοε. νετιιτπ πιιοπεπτπ ΠΠ

εοπΠάεπάιιπι Π: ποπ ιπποτειε. Νοτιιτι πιο

πείτετιπτπ ππετιτι.ιτ , πιιοά πιιιιΠ ε νεπεπο

ποιιιε ιπετπειιτεε , ειιιππι ιιΠε πω: ιιοτι.ιπι πε

πιπιππειιπ νοιιιετιτιιιιε , ιιε Ρετ ιά απο οοοε

ο·



ο”

«οι @πιο ε οι οσο οιοκοοιωιιοΔω

ω. οοιιιιτοπι ιοιιοιο φωσ @τινι

ι.ιον1ε Βου-ε πιο οι οτωοοιιο οπο»

Ιορίοτοιοι. τοϋ ΜΝ Ζοσέ εοΜ ιοοΕυί!ΐουτ σε

οιιιιικοι ο:=Μο θα ιι$οιοεοοιουιίοεϊνοι.οο

σάπια ὅσοι ΜΜΜ: Μι ο ω: 6419ϋιΠο

ωραιο , Μοοσο ιειιιιεἰ οοοϋΙὶἱ Φο ε Ποιο

οοεοΦτοκιιιΕοιοπικι ο οοι Μου οοΕἱσιω

οοοοκιιιι τοποΜοοΒοο ιιοΒςο τωιο οποιο

Πκτ“ πιοοο ίοοοο. κω«ιο οι Ιιοεοτοι Με

οικοοιιιιο1Βοιο οιοο Βι1οοιοιε οι οοφο1οκο

οπο, ιιοοπο @οι οι: οποιο. οι οοι Μοοτιι

ροκ οοιοιοιωστο οιιριὶο , οι £οιοι οιιοιοοίΠ

~ ~ Βιιιιιιιιι ~
@οποιοφκέοΜΜ@ιο »Μι οοι-Με ο 99801ικιοΜινσοιοηεοάοβοοο8. που ιιο

Μ

η Βοοοίοοι-Βιιοποι @ο ιιιιΒιιοκοοο οι:

`ξιιπιἱοο οοοοοποιε ροΕοοοττιπιο οι ορτιοιο; _

πο·οιειιο οεοὶοιο οτο 66 ο9ο1οο£ὲὶ£Πιιιο,

ω:ο ικοοοο_τοε οι και οοτροτορο!οοοπω

Με 66 οοιιοΦίΒΜο-!ιετο:ΜΜ- θτοεοιπ

Νοοιοοιοοι να οποΐοιι1ο ροεοοτιοερομ

εοφ ορτ1Φωοοοο ιεοΙοιτιὶοο οι ορτιπιιε @ο

σοοο Ε=ι ιιοοπο «ιδοτοπ το! οπο: ριιιιιιιιιο

τω. Β ο πιο ἱιοροοὸἑο ΡοΠοΙονικ , ιιοικιιοιι

ίειοᾶοτιιοι ροτοιοι 265 πιο ποοιι&οε , οποιος

Μοτο ΕΡιτιΜ σοκοποοόο ρτοΐυτοτοε κι οποιο

ίοι:Εοοιιοοε ειοειροτοε. Ρο!!-ιοιτ.ιιι,ο& Π: σο! _ το

πιο., δέ οοΜοτοιιι, Μινι Μοτο, ριονοόΙοιιτο ο οι: ιο Με Φιευτοοι Ιικοειιο Πετιπο Μο @ο

:πᾶσι ροοοιιιιιο. . χ

13ο Ρωιοοιοιιοιο οο.ιιοιΙοοιι πιο-Μο Μο

ι1οιιο 20ΒΒΕΒΒΕιττ , ο!:ι οι οιιιιιιιιιο φαιά οι

να” Πιο Ιοοιικοο ιιιιττοπο οοιιΒιιοικ , φα ω,

το ΡΙο;οιικιοοε ειιιοηι1ο ί00ἰοε δω οοοοΕΤμ:οο

οιιτυπιοιπ, Θ: οι ριἱοιὶε νοτο 1988τυε τΞἱνἰϊο

οιοοϋτοε , οοι ειιοοινο ὶιιἀο ρεοΙἰκο8 ΜιΜπ

ίοεοιοοοε ,Ξιιοπιιιιιοιιο Ροκ οΙΤοτοοπ ο @ο

ιΜπο οιἰίῖιιττι. . Ι

@οσο 5Ποοιιε πιοΞε ἰιι ίζοειΠιο οαιΞΙδιοιο

Απο:: 8ο Κοιιτοοτιιο ρτοοοε οτο πι”ως”

@οπο ;μιοπιι:Ηο άιοοιιοοαΜιολιιιοΙ ΒΙιιιειτιο.

Με κοἱΓοτἐτ-οοοἱρἰο ΒτοτἱίΪυτιο , Ιιἱίἔοτἰειττιουο

οι: οΙιοιιατιι νικΒιιιιιιιι ιιιἰττοε , οιιιιιιάο οπο:

ίπποι, φ1219821ηο Με: Γιά οοιτἰωεο ὸονἰπΧοο

πιο , οποιαδοέΙο νοοοιοτἰοιιὶε Ρ:οίοοιιακ

Με , :μια Ιιιιιοϋιτοτο ποιοι πιοίΕοι ΓΠΓΕΟΡΟ·ι·

πο: ›. οιιιιιικοιιι ιιιΞΙιὶ πιοτοοτέοτ , οιιοπιοιιο

τουτο ίοι:ιοιι ιιιοπιιιοπιιιι , οι: Γει!ιιει πιοίὶεπ

Ρι<οίρ3οοτοοτ. ΡοοΙΙοοι ἰιιΪοτιτοπι Πεκ Εοεπιο

οπιιοποιο οιω”αιριτιι.Ιει, νοτίυε,οι·οτιοποο

ΐοίοοιιίοτιιι. πιοικιοι·ιοοι· ά1εοτο, Με οτ ιο πιο!

Ιοοάοαάοποε:, Β:: :Ποιο Μάοοι άοι:οαιιοπο

θεον-Μπι:: Ποιι1ε ιιοιιιιιιπή. Εο.ε κι: .οτειώοιιἰ

βι1εφ1οφ1α]11Νοε , εκ ΙΞπο.τιε ιοκοτόιιιιι ιό

· ΙΞεοεοε ιιιοοοιιο οπο. .$ι::Εοο ω Ματ οποιοι Ι)

Πο οτιιιιι ΓορρΙιοιιοι· .μιΠιιΙ.ιιοτιοιιε ριοΙΙ).οΜ

£οιιιιιιοιιτι1ωοοι οιιο ΜΜΟ ο; οΐΐοέὲιιὶ

ιιιοατοοτοτο €οτοι·οτιι. ΠμΙ::ιΜιιιιοιιιβωιΠο

ΓοτοτἰΒιιε ιιοίξτί: Ωιτ1&κ ΗιιπιἰΙἱτρ:ἱε δ: Κα»

δικ Αρο!Ιοιιἰι: πιο νιοιΠαι.οσωπιοιιοοτινο

βιοιτιοπικοτ ω”. Ξ °

1 .Ωοοιιι.άο οοβιο.οοΒάρ Ω_ιιιιιοΙο01οιι6 (αϊ

Βιε , μοι ιιτιοοοι πιστη” ιιιοΧειμιιοιιο οο1ιιι

νιτιιιτι :απο ττιεικἰτιιο αΙιοιιιιιιι Ηοτἰ ο ιιοΒίε ,

οοατιιιοιάώπιτ.οδοοοοιοο&ίου δΠάοτι:Ηιίο
ν ςιιιἰά ίο.ι:ιοτ. ΕΠοιόια1ι απόφοιτο οἐοτὶτοτοοι ι!ει ι

Γοι:νο.ι:ο ιοοοίὶιεοὶ, οτ τοιιιοπι :ίἰε οοι οτὶτ ω;»

Ο

οοπιιιιοάέπο , ο!ειΕοοιο. πιο 11οπροτοΡτ , ο

μιὰ, νο! νοΙοο19ο Μ Πο @οι κ! Μ·.τουιι

ίοτἱΒἱ ΩΝάοΜε βΧοειιιἰ. €ο:οτιιωηοορόοηΜ
Σοΐε:ήοο8 ,ο Μο πιά οιαοτοε , διο νΙειΙοιι:οι;

€78νοειε οποτο5 , @ο €ΟΙἩρΟΠΕΪ011ἱ$Ϊ,'ῦνβ”1:ο;

Μ Γοτιοτιιαιτ. ΗιιΒο8 ΒΦἰ τιιιιιιοτο ἱ118οιιΙιιω

Μάιο ατομο οποιοι , Ποιιτοπτιοε ΙτιτοΒτειε ,

ίοό. Πι ΜιυἴτΒΩὸἱ_ οδοι1οξε ηοηιιιιηιουοιτι.

Οτο Μονο 86 πιοειοο :ι!ϊο&ιι οιιο £ΗΠ8ο ,

οι ίοιιαΙοτιε Με· οοοάοιιπηιιο. ώ ΓιιΒιειο.

Ω!ιτγΓοΠοΜ νιτ:ι.πι δε Βοτοειτιι5 δε Ι.οοιι:ιτο

«Με 8: οτιιτιοε Γατα: ΗΕ:ατιιιιι ροι·ιιιιοι ιιοΒιιοι

8: ΙΙ:ι.ιοΜ3 ουριοοτ, Έ'οΙΙΙοιαιε [μπι ἰΠἱε ιο

:πιο ΙιοιιοΠ;ο όοΠάοτιο οοιιάοίιιτιικοιιι. Εώς

μπιΠισιιιοι. Η Μαιο οάΕιιιο οποιο ΜΜιιιο1

ΕΙιιιοιιοΒοτ , οι Μο το οι: ·πιοοὶε ορτιιιιο πιο

@πιο ιιιοτο01 μπι. Ροπή πιοιιοΒοοϋ ει Οτο

8οι·ιο ίἶοιιὶ ιιοἱὶτὶἴφιο Η:α:τιοοε οιιιοΗιοε πιο

οοιιιττιοοάειοι.ε. ΗΜ» οο1ὶτοε οκ πιο ΐειΙνοτο

ῇιιΒοΒἰε. 5ειΙιι:οτιτ το οοι :Μεσοι ίοιιτ οποια,

δ£ ρι·τι:οιροοΠοιιιιιιιουε δ: Ποιιιοιιε. Εκ νο.

ΠΒΕΠ8 ν.δι11ιἱἱ. η 4 '. .·:"1·

 

ΕΜ 8Το ι Α ΧΧιο ?;
οά Ηἰοτοιιγιζτιιιτιι ΐιοττ.οιιιι ` ι

ι:'Ρι

Ραιτέιζ-/ἐ η |:·υιί:ιιέ: ·υί:Συ , »ωπαιμε απ]δ

ο πθιέποι·ίτ Αν ·υψωποκομαιοοκοπιι ··Ί

Βσωπέεπή:. Δν_ - .

; . : (- _- ” Ε. . Χ4 . π ν .

. Μοτοβοε Ηιο;οογοιο ?στο Πιο , ωο

- ωφσ . ι · _ ι `~ ο _

ο Βιοαεὰιοὸὶο ΤοτνιΠο τοὰὶοοε οϋ$$ο παώ

.Μισο , ροΒοοοτοεΜ» ι-οιοοοο1οοκοφοο

.άοε-οοεοτιοπι Β.ροΒοο Γι.ιοΓοομοιιτοε. Ετ

ιοιιιοοιιιιπ ι:οε:οςιοιοτιοιιο οιιιιιοιιοΓΡροοοοιιι)

@ωραιοκοοΒοοο ἱιιίὶἑτυἱ., δέ ἰΡίΪ ΦοΠο·

Μπι οοτιδοτιο;, πιω 090οΞΜ! .νὶεὶεποτ Βο

βοτο .ρουἱομΙΙ. Ρι·Ξοι·οε. Με; μη: ΙΕ;οοιμΙοφιιιιο. Μοσοκο οιοοτοτο ;619οι!Μ Ροίυο·

τοι:ιτο.το οοιιο,οκοποποοτιιωιω οο1πωτΜΜΒΒ, Ε £8Π1Ρ12$ῦῷἰἱ ΡΙΠΚ;ἱΠΙΠϊϊμιῇἀΐἰ . ΦΠπωωι ω·

ιιοοπο οαΜι1πα 8κοπικιιιάιιΙΒοοιιοαΜοόι)υθ

οπο: ειιιοοιιοοοίοοιιοιιἀιιιιιιτοοπιἱοοτἀιιι. Μι:

εοι·ο.ε ρτοκιιιιο ιΓοιιιοΕ , οι οοιτἴμωοτοεηυὶβη8

Α-οάτοπιτ οοοπιιπιοοιε έπιρηαΪΜάοω..οαΜα

οοοώιιιι ρο!ιΙΙοει οοιι(ιιι·ειωωιιιώ Μο οπο·

Βιιε Δω οοπιοιιΐοτιιιι. Ιάπτοι:πε Και: πιο .ρου

κοτιτοιπι .ιιοθ;τιιτο οιιιίειιιο €οιιἰττἰοοπι ίο4ιδϊοτο

ΐοποιοεοι , οιιειε_ΙΙΙο οι: πιο πιιιΙ:ιιτιι ΓοιιρΙοι: 4

:Μοτιο 5οιιιιο 13. κου οπο: Κοοετοοο

ιοιιιΜΐο ο @ο _.Βοτιοοἰσ ἰϋ£οΠίὶοοὶοτ 39 _ἔενἱ·

:οι ΕιοοοΝο Νοεοοε ο: τἱοὶ _ἴ1ἑ>τὶΡν€Ρἱ5-ιι>υ·

οοι , οοιποροοπτο Ξἰἱ9©ϊ98- @Πι-ω .9ΗΨβΦ

ριεοΐοοιο ΜΜΜ -ὶΙἔΜΦινἰωΦ @ο ο @ή

οποο122ιθτ Βιο!ιοποι θέιο._. τοιοιπ3° !89%99·

Μιά οιεοειιοὶο: Μο9Ποιο . φα! @ο ο

ιιιοωο ιιοΒιο ια _οι€οπο .οίΕονοεοε· Ωκιό β

 



οι: »στοΑΜΒοοειι σΑΜΑτοσεεΝειε

ο το , ιο οιιστοτσοι οιοοιστο εοοίσίιοοο να· Α εστιε τοσιε ισοοΓεσε, δε τοιίοτοσεστ στο νο!

ίστοστ, σττοοοο. Εοσιοσττι οιοιειΙο σε ιο ετσ

οστσοι ιοοσει σοοστο,οιίι εοτοτοοτιοτιστο σο

οσειε ισίισε σκ Με Ιιτεστιε σοιτοσονστεστστο ,

οσιοσε οσο ιισοστσ ίιοστο οοο σοοσοι. νο

οιε σο πιο Βοοοοισιο οοιοιτοσε, σε σσεσοστο,
εστστιιτο τοσστστο ίιοεισε, οσοτισνιεοσσ τοιιιι

οοοε σοσοτσε Γσσε. ΩοοίοΙστι ιΙΙστο ποσοι

στο νιτιοσε , 8ο οσστοσσ σοοσΙσνστσε σιτσοσι.

Νοο οσοσο , τι οσιο ωοοιω σσοἰοτστ , οι

τοΐσετσ,οσσττι Γειτοε @σου το οτσοσ,σε εσο

ιιοστιειστο ιοοσοσστο σοσττιστσε , οιιιιιοσο

στοοιοο εστοιοιτεστσε,οσο ίοΙστο σσστεστ ετι

τοιοσειοοιε , ίσο νοΙ Ισνιε ΐσΓσιειοοιε , οσοο

οοτι στοοσοστ οιιιιι

σποτ στο οσιο·σ ετσεισε τοσιτιιοσε , οσοο σσ

ιτιεστοστο σοιε τιιιοοε. @οι τσιτιστι σωσε

εσττι ίιε τοιιιι Βοοοοι:ο, σσε ιο οσο ιοεοοοσοε

ίσοτιιο ιιοσοεστ σοοιίεστστο. νιίιεσνι ιοσσσ

οοτισ στο οοιειο τοσο : οσιο ιο ιΙΙιε ιοεοο

ίιοστστισε εσοιε ν16οινι τοοοσοστισ τοοιιισ

ιιστο, ίσιωσε, οσοσο σοἱοι σιιεετ σοεσι οσστο

στστο:οε νιίιεστσ : οσιο ιΠιε ιοεσσεισε οσοι 9

Ρτσ:σστσνστσοε ιοτοτοοτιοτο εσΠσΙσ Ιστοοε

εισσσοστιοε οιιιιι δε ίσειιε τοσιε. Νσοι ιοί

νει ίστοοΙ σοσ οοδισ :οποιο οοττοιτο σεοσιο

: ιιοιτιο οσοτο τοστοι

οσστιοοοσιοοτο ετσσιε 3 ισίο οιο εοοτοτσε ,

ο: οσο σστεσε, οστο εστοσο ιο οσε Ι:οτιισεο

εσοεσειοοιε σεεσεοτστο τοσοτσοι τσιιιοο σο

τιστοι· , τοσο σίοσο ιιιοε σιτοστο , σε ετιειεσοι

σοιοδισ σσιοσ σετ ετιτστστο. νιοο οσστιτσοι

εοο!ιοστο σοοιτο ΠΠ ισοτοιοι , οσι σΙσΓοσσοι

σσετι οσειιΙι Γοιοσοτ. $ετισίοτστο σο ιΠσιο Ιο

οιεστ σοοιοοοοε , σε σ νοεσοιιΙο νιεστιι εσ

οστσΙιε τσεἱοοσ σσειε σΒοιοοτοτ. @οοο οσσοι

στοπ εσΙστιτ , οσοοιστο Ιοσιοι Ιιετστσε στο ,

τσι-ατο Γσσστοσστο σο. ι:σειστο τστοσο οιιοο

ιιοτεστιε, σε νιοεστο ιο οοοο τοσισοι, σε σου

ίιτοσΙσοο ιοεστιτο ιοιστιστο τοοσοι , τισ ιοσιστ

Β Γειοστσ οσε , οι τοοΠισ ιΠισε εοτοτοοειοοι σο

Ι

ιιιοσοο ί:οτοσοεσ , ιοισΓστο οσοο το σε ίσειΠο

τσοκ 8ο Εσεστσ τοοοσο , τισ , τοο σοίοοτο ,

ΓεσοοσΙσ ιο οστοο οοοτσ οτισοτστ , οιιιοσε

οεεσττστο οοοσοστο. νιοσε εσττσ οιισιο ο
στο εστιο οοιστιε τοσι. ι κ ο

@οοο σιε το ίετισίιοσ , ΙιτεστσΓοσσ ιοοσε

οοο σεεοσιοσ , οοο σοοσιο οοο στσνιεσι:

Γοττο. Νσιο σΙοοιοιτοσ οσι σο οιοτιισ τσι-ισοτι
οι , στσοοοΓοσο Ιιετστστστο ί·ισίεοε σο το τοι

ο , ιοτσε οσσε 8ε σο ΝιεοΙσσοι οοοι·στο σε σο

Ρστσοεστο , 8ε σο ισίισε τοσετσοι οτσοε , 86

νι 2 Νικο ίοΙσε ιΠιε σοιι , σσε ΓοΙσε ιοεσε το Ο σο σοοσεοοι στο οοσοτιο οοτοοι Αοοτοστ.

τοοτσεσε οποσ (3οοισοι οσιοετο πιο οοεσοσ.

τιο , οσισ τοοιοεστο στσε τοοοσοστιστο οσοι

Βσοιισοι , οσσοι σε πιο σο οσοι εσσΓστιι ιτε

οιιι τοσοοο εσιο ιοεοτοοιοοο οισο σοοσοι ,

ιοοσσ οσστοοισ οστσνιε νιοεστιοοιε οοιεισοι,

οσοσο σιοοσστο ίοΙσε. $σετσνι ιΠιε τοοοισ

Ισιτι σοι-οσο σΙΙο οτεσΙστιστο οτσσιτσ , ιοσο
οσοσσ εστο τοοοσοστιι οσιοεο. Ιοεστίισοτσ

στσ:Ιστι τσΠοιοοιε οσοσο. $οΙι τιοιειοσε σο

τοιοι (οοτ σσεισοτστ νοΓσστσ , οσοσο σοιτο

·οοιοισ εοοΓσσεσ τοΓοεστι σοεσστσοε. Αοτοσ

οσι οεσισε σοειΠσε Πει Ποιοι στοοοε , δε

Ρσεισε πιο ιοοσιτι , ο οσοοσιο σεεοσιοι , σε

νιοσιοε τοο ιο ίετιιισοοσ οοο απο οοεΙι

8οοεσοι. Ι)σΙοο τοιτιοεσ Β: σο σιτειεσοοσ

ίεσοοσισ σο νοε οινοττιοσ, νοτοοτοσσ στο

οο οσο σοι οιιτιε σο οιιιΙεοτσοι σστσε σχισ

τιοε ιο οοοτστο οσοσεσε , δε σΙειΓει οοο

τοοστο , ίσο τσιιοισοιε δε Ιοει οσοτο ιοοιοοσε

εοοοο ιοιστισττι σοιοισε οι , ίσο εσιοοο εστο

σστο. Νοσοτισ ιοσι·στο σστειστο οι: στσεεισσο

τοοοσοστιι οσοι Μστειιισε νσΙοσ σοτσισιτσ

ίσοι Οτσ σε οοιιιε Πστοιοσε σοιεστο σσοί

οσε , οσο ίοΙιεισε ουσ: στο Γστιε σισειεσ Διτ

Γσοτίσοι σιιοσσε , ιο σεεισοσ , οοο ιο εσοι- Π σοοστο νσισσοισε. (Σοσιοισοοσ τοο σσετι σεισ

εσΙο , οσισ τσε ιτσ οιτιοοιιστ. Ασοινι οσστστο

εοοΐοοισοοε,σσεΙΙ:ο Γειιιεσε σ οσοιε Γσετσε2,

στιεσ οοοσοιδειοοσοι, σε σιτστισε ιο σεεισίισ.

Ρεπεσσεσ ιΙΙιε οσοι ἴσισεστισ , εσοεσοσο οσοι

@στο σοτοἱοσ Γσοτ > οσσοτσ αστο σο εσ.

Ησε @οι οο το Ιοεσεσε ίσιο εστο νιεστιο οο

οτο σ, σιτσοοσοε ιιιιστιεστ σε ίιτοσΙἰει στιιιοο

οσο ίετισίι στισε σο το. ιοσο σο σσοιτσ οτσ

ειΠιοιο , οοεσοστιστιιοσσ σο στοιοοιοοοοι

τοοσοι Γσοοεσ εοτιτοοιιε σο. @οι νσΙιοτ σ
ι οσο οοιιοστο νο! ισίο νσι τοΙιοσι οσίειο , ..ο

Γειτο νοιισοισοεστ εσσστσττι,_ σε σοοιτο σττσ

τσ εοττισοτο. οσοι σοιοι ιοτιττοσε 8εισοοτσοε,

`οισιτσ οσιιοοσο , εισε οσοσο ίσοεοοειο , σε

οοο ιιοστιεστ σττοτο , εσσισοιοσο ο οιισοτιιοι

ιο τοο οι , στοσοοστο , ιι οσιο σστσοτσττι οσί
τ σ. $στο στοΙιιτιστ ιο οσε τοσεοτισ , οσοι-οο

Ιστ ιο νοτοσ εοιοσοΙΙἰε , σε νιεσ οσοι οτ οο

οιο: οσοσο εσττισο τσεσοι σιτσιιεστσ οσοο

Γσοτιο ίιοιε ιοε ισο οιωτοτιε. Το στο, £τσεστ

εστιοιτοσ , νοιιε τοιιιι ίσοιεστο ετσεισειιιο

ιοσσοι, οσοσο οπο ιοοο εσσισε σιτιστιεσοι
'οσοι. Οτσ εσοεσοι, σειΠοοιιοσε Ιι:ευε σοσ

- /

Ε.

τι 8; ί:εσετιισσε οσοτιε. νσισ οι Βστοιοσ ,

Ποστ εστιοιοισ; $σισεσοε το οσι τοσεσοι

(Με. νοοστιιε :εν τ. ]σοιι.

 

ΕΡ·Ι δ ΤΟΙ. Α ΧΧΙΙΪ.

σο Ηιστοογιοσοι οσετσοι.

2σετἰτω· φωσ' .ο εσ.ίωεΜ.τ ,πιο αεεἰσἰιε2,

ρισεοσφ Ρωστίαπωσ έπιασα σουκου:

“ωστοσο , ό· σοσ πο” Ξιυπἰ:-ύσσἱ.

Μιοτοίισε Ηιστοο)·τοσ ο·σει·ι , ίσιστοτο.

στο σοοοοι οΙσοτισ τοο Γσσιτσοι ,

οσι οιιιιι σο πιο εστοοισ Γετισίοτιε , οοιο τσ

τοσο σττοτοο1 τοσοι ιοιιεστι , 8: οιοτιεισ τοσοι

τσειεστοιεσεοοι σιειί.ει σοτοστο. Οεεσσσεσε

οσιοσοι σε , οσοσο ισί`ο σιιοσοο , ίσο οσιο

οιιιο οσστο σοσ οεεσσσειστ , οσι ιοεστ οιο

ισοιιοτοσε ο: σστσσεσσε εστσε ιοοσε οοιεισοι

Γεεισοτιοι οοο οοΓστο , οεισοιοσσ τοιοι 86

ιτιεστ οσσοτισ νιτιοιεο 2 Έστω ο ειοι τοσιο

οσοι σοσ στοιετστσε ιοσο οσοσε οοιειι , οσ

οσο ισΓσ Γετιοοτσοι σο εσ,.οο στο σοιειο

| Βτσνιε



μ?
ιετιετοτΑιιοΜ τω; Χιι. .με

8τανιε οποιο , ποποο νιοιΠιπι οι: τρίο Γοτι-Α ιτοι·ιε νοΙο. Το ΡειιιΙοε ατιοαε Γοπιοι: , Παπ

Βοτοε ταπτοροτο οιτροίτοΙατοπι. δοτιοο αο

τοπι , οτ δ6 πιοο οτια 86 πιο πιοτοπι ποοπο.

Ποοοε @πιο δ6 Με , τιοαπόοποιόοτπ ποε:

πιοο οι·ατιιτπ οίΐο ποπ ι€πτω , ἰπτοτὰοιιι

τοτροπτοιιι πιαποπι οιτοἱτατο , 86 νο! ραοοἰε

ίοτιοοτο, Η ΡΙοτιοοε ποπ Ποοτ , πο νιειΙαπτο

οατἰτατο ειπα ποε ροτροτοα ἰπτοπτἱοπο ρι·οΓο

τ:Ιοοτιε , ΙιοιοΓοο πιοποε ποτπιιτατο ίιπαε-. δοά

!ιοο ραιιοιε ἱπτοτἰιπ οκοιταποι Βτατια. τω

ταε το το ΡΙοι·οε , 86 οι: Βοιιοπια 86 Ι:οττα

:ια , οι: νοποτιιίοοο άοτιι , ιαπιτιοο πιο οπι

ποε @απο ατοιττοτ. δοπι Ιιαοτοποε οι ιιο- Β

ίττο πιοπαίτοτιο Γαποι:ι ΜιοτιαοΙιε, πιἰτο πο

δω ποιοι αΒΒατιε αοοορτοε,Ιιοπιιπιε τοΙἰ8ἱο

ΙἰΠῖπιἱ 86 ΡιιἀοπτἰΠὶιιιἱ. Ποοοπι νἰίἱτατο αιιἰ

ιποε τοπ , ποοπο ταπιοτι ατ:Πιοο τοτπροίτι

νοπι τοιπροε ιΠοιτἱτ. Ροίτ τοποοπι αάιοο Π

Ιοπι,ιακπ ρατατα ποοιΠοιο ατιιΞοἰΠιτποτοπιοοο

Ιιοπιιποιιι ατι πιο άοτιοοοοάοιπ πιοΙτιτοτΠοο:

οιοι οπιοοε :οποιο οΠ: , οοο πιο αποδτο , τιοα

νοοοτατιοπο ΓοΓοοροτἰπτ , Γοαποο ίροιιτο οο

πιιται·ι νοΙΙο ιΙΙοο οοπτοπι Γροροποοι·οπτ ,

ἰπιπιο 86 οιαο8οι·οπτ , πο ίἰπο Γι: ιποποιίοο

- το: 5ιίο οατιτατιε ιοτο. δα! 86 ρτιποορε πιο:

(το οτατο αΙΤονοι·ατοτ Ρτα:ἴοπτἰατπ ποίτταιιι. Ο οατο ποίι:τοπι , οποιο πιο (οποιο @οτο πιο

Μάο ποε οι οιτττιοανοτιιιιοε,οοπα οοπι ετα

οἰΓοοε Βατοατιιε 86 Ι.οοπατάι.ιε ]οίἱἱπἰαποε

οΒῖοἱοίἱΠῖιτιο ΙξιΙτιταπτ. ναΙο ἱτι Ποπιιπο ,'86 `

οτο πιο οτα. Εκ νοποτἰἱε οαΙ. πω.
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:οι Ηιοτοιιγπιοιπ παταω.

Ρα/μακα όποιο άι? πατάει» μ·πείξιο Μποστ

..απο _ Ιτιπέμβ ο ·υέτ2ο ίπτοοβακι2.ο , απ».

πω· α'6· πισιθιώουπ/Μ στἐἰπὶ.ι¦κα:πὶύ:ι:.

Μοτοίἱοε Ηιοτοιιγπιο Γτατι·ι, ἴαΙοτοιπ.

Ε:: Ιἱττοτἱε τοιε Γαδτιιε Γοπι οοττἱοτ

'ποιοι τὶο ροι·τιιτο Ιιοτπιπο ίπ ίαέτοιιι , ιιτοοο

ορο ίοτιιτπι τπαἔἱίὶτατοε,πο οι Γ:: οιτοοπιπιοοἰ

οατἰοπἰε ροοΙιοα Γοπτοπτια ἴοτἰτοτοτ,οοτἰἰιοἱτ.

Ατὶὸἰε οιοε πιιιιαε δ6ιιιΓο1οιιΕι2Ι1°ι ποπ Βατοπ

οιαπι. Μπι ατι πιο Ιιαδτοποε ΓοτἱΡΓοτο· οιοιιιιιιἰ

οἱνἱτατἰε,αο Ροτ οι πο τοΐροπτιοτο οοἰτὶοιιι Η

οοιτ. Ποιπ Γοτἱρίοτἰπτ , @απο ΕΙιτιίΠαπα Η

Βοττατο , οτ ο!τ ιπίτιτοτι τποἰ ταο πιο πιο πιο

τιο ίοτιτ ΡτατίοΙοε Ραοοιε ποθ οΠοοοε πια8ἰ

ιτι·ατο οίΓοπτ ωοποπ , οοε Γροπτο αππτο

τιοι·οτ Ιιττοτἱε. @οοο αἰε οοοιιΙιοπι το αΡΡτο

τοἱ , οτο ποππΠιιΙ οα τοε ἱοοοπΡταπτἱ:ο πιο-.

τἰα άοοιε οίποιοπι νἰίὶτατἰοπἱε αεει·οίΐοτι ΐιι-7 το νιτιοτοτ : ρΙαοοτ , πο ί·-τατοι· , !ιοο οι Ιοοο

πιοε. οτα οτ οοτοΗ ποίι:το ριοε Βοιπἱποε α

οπο: ὸἱἔποτοτ , αο Ροτ ιποτΠο πιἰπἰᾶοτὶιιπι

ποίττοπι αΙἰτιοἱ‹ἰ ιο Γοαπι 8!οι·ιατπ δ6 Ιαοοιοπι

οροτατι. Μοτιαίτοτιοπι ιΠ:ιιτιοοοο ἰπίτἰτοτιιπι

ο!τ Βοπι Ραττἱε ΙαοτιαοιΙι ίτοτιιο , οι οοο πιἰ

ιιιιιιοπι-ποΜε ΙαοοτΞε αποτοτοπι οποσ. δαπ

οι Ματττιικ πιοπαίτοτιοπι πιακἱπιαπι οοταπι

τιοΒιε 86 ΓοΙΙἱοἱτοάὶποτπ Ξιιιἱοἱτ,αὸοο οτ πιατ

τοτ οοττιποποι άιΗ:ιοοΙτατοπι ,ε πο:: ίοπιτπα

Ρτοροιιιτοτ , αΙἰα ποοποο οτιαπτοι· Διιιιοι1ο

το ἀτιΙοἰτοτ οιτροίτοΙαιο. @πιά , στο, Ιιαβοτ

ιποοπίταπτια Πτοό οοπίἱΙἱοπι ποίι:τοπι , οοο

νοκ ποίτι·ατ ΐοοιοτοπιτιοο ρτοΓριοιτοι· ε ιπ

οοπΡταπε Δια ροΠ”οπι , Η Γοιιτοιιτἱα τοπια 86

ι·ατα ποοοάοι·οπι , πιο ΡτοΓοποοτοτ ποπ ω.

ΜτοιΠοπι. Ατ πιο @θα 86 τατιοπαοἰΙιε οαιιΓα

ίἰνο οοοαίιο οανοπτιι άατοτ , Γοπιτπα ιποοπ

Ιταπτια 86 οπο: 86 Δια ροΙΐοτ, Η πιο αο Γοοιοε

ΡοτιοοΙο πιοι·τιε οκοοποτοπι 3 @Με ποπ πι:

οοπίὶαπτἰα πιοτιο , τω Πιοτοπια πωπω.

πιιπἰπιο οοιιιπιἱττοπάα Ιἰττοτἱε , ίοοοιοο τοπι- 1) ΡοτταΠιε αοτοτπ πιο‹!ο ιποοπίταοε τατἰοπαοἰ

Ροτο 86 Ιοοο τοΓοτναπόα.

Ι.ιττοταε οι: ποΙττο ιτιοιιαΡτοτιο Γοπτἱε- ξ

Βοιιἱ ρατοπι Ιατταε αοοορι,'οοα: Μ. οοπιοΙιιπι

ιιοίτται:οιπ οοι:ατοιπ αοοοι:Ιοτιτοε,πιιιΙτοπι Ροτ

τοτοαπτ απἰπιοπι ποίττοιπ. δοτιοο ατι οσε Ιπ

. τοταε , ποιοι” Ιιοττοι· οπεοΙοε ποιοΙιτοτ πιο

ιιοτιοοε ιιι)οιι&ιε ιιιίιίτοτο. (ἱτατοτπ οτἰτ ο το

ποοτιοο αΒΒατοπι ποίτι·οπι €1οαΙι οι: το οοπι

ιποποοτἱε ἱπ αοΐοπτια τιοΠ:τα , οοπι το 8οτοι·ο

τιό. οποιοε 86 .ο οΙαοΙτταΙοε πιαιοπιο , οιοοοι

τ:ιοΒοτ 86 ποοπο πιο οορἰπιοε. ΜοΙτα πιο ότι

τοτΒατε ραοἱε οοπάιτιοπο τοί:οτοπτοτ , πιτ-Ε

οοο απ νοτα Επι: οοττιοε οιτοΙοτατο Ροπή

ιποε. ]ατιιιπίτιτοοταπτ ΠΠ Ιοπατοε αά οοποἱ

Ιἰοπι πιἰττοτο , οποιο Π8πιΕοατο Ποτοπτἱπἱε,

ατομο πιοΙτοτοτπ ορἱιιἰο ο!τ, ποε πιοο οτ
Ρτοποιίςοαιιιοτ αοοοτΓοπτιοε. Εοττο , Η οοπ

τιοπι ίιτ οπιοἰπο , παπι οι οοπιιποπι οιιιιιιοπο

οιππιοιιι ίιτπιατοτ , Πο πιαΙΙοπι ποαιπ απτο:

Ροι·Βοτο ι οι: ο ποιό. Ιιαοι·ιτο πιοο ροτοι·ιε, το

ίοτιοαε ποοιε. ΝοτιιΙοε πο οπιποε τ-οι·πιο

Ρτιιτί-αεἱοοτ 86 Ρτει:τιιοοιιτ. εοπιπιοπάα ιπο

Ριπή πιοπαίτοτἰἰ 86 ίοπιοτιοοε , ΗΠοε ιιοΙτι·οε

οπιτιοε ιιιοοαποδτο οτ ΓαΙοτοε ατοοο αιποιο

πι. τοποσ. ό· Μ”. οπο!. ευ64·67. Τσαν. ΙΙΙ.

Ιιτοι· νοοοι· , ποι ποπ οι οτοροίιτο ροτίτιτι ι

Γοά ιιτ ΐατιεί-αοοι·οιπ ορἱπἱοπι 86 νοΙοπτατἰ

ΡΙοτιπιοτοιιι.(:οποοΠι αό ἱΙΙο‹ὶ ιποπαίτοτιοπι,

ιο οοο ιατπ τοπιο οοπιοπι , Πο οτιατπ οι·ποπ..

το ποοοΠἱτατο , ίιπιοΙ οτ ιΠοι·οοι νοτοοοπτΠ:ο

ρατοοτοπι , τιοἰ (ο πο.<;ΙιΒι παο οι ραττο ατετο`

Έοτοοαπτ. ΜαΙοἱ ροτιοΙιτατι άο νἰτα , !ιοο: οα

πιο ποοπο ιτιοι·τιοατ·, οοαπι ιΙΙοτοπι νοτἰε

· τὶοοίΐο , πο ΓκοοΙατιοοε ποοτιοο ποοι!ιοοε

αάπιιι·ατιοπιε παταω· οοοαίιο , οποιο οτ ιαπι

πατα τοΙΙοτοτοτ. (1οαπιτιοαπι το ίοπτοπτιαπι

τοπιροταίτἰ οι: οοπΓοτιιιοπτἰοοε , ταιιιοπ , Πα

τοτ οατἰΠἱπιο, οποιο το οι ΙιοιοΠποτιι οτι

οιοτιοπι ποττιιαπα 86 νοτα Ρτοτίοε Ιοιοττατο

ατινοτίτιπι :πο , τω τιποι·οτιοτιο ταπιοπ οι

ποαπτοπι. Εοοο οπιτπ @το ίοοιιτιάο ιποοπ

Ιταιιτιαπι ι·ορΙιοαε 3 ποιο ρτιοτιοοε οο`οοοο

Ιιττοιιε,ποιοιιε αοτιτοτ οιιοτοοἰατοε Γοπι , Ιο

νιοοΙι τιοπιιπιε νοτοιε πιοΙτοπι οτοόιόιίΐο,

86 ΡΙοε πιο οποιοι ποίττιε Πττοτιε αοοοπιπιο

απο τιορτοιιοπάοτιε. δοτιοΓοτατιι αὸ το οι:

Βοιιοπἰα , 86 οι: πιο το8ἰοπἰοοε , οιιαιιτοπι

ποιοι ροτοορἱίΪοτπ οι: |;ιοπα οι ιιιο!ιοε οοπ

νοι:Γατιοπο αποιΙΙατοτπ @πιο Εαξιιιι τοπι το

Β



από πιοαΜοποέιι ι:ΑΜΑιποιεπειε

πι1οπιιο πιαιιΓιιπτοΓοοιιτικ οταε ατπιιο πάτο. Α &ιιτι , τοπικ ιιτοιιιππιιο οοτπποίιτιο. Ναπι

1)οΒιιιίτιταιπ Γαοπο οιιἱπιιαιπ, πτανι Ιἱοοτ δι:

ιπαππα: αιι&οτιτατιε νἱτο , π!ι:ε οι: :πο πι1ατπ

πιΠιι ἱπίὶ 86τποἱε Ιἱττοτἱε οι·οποτο 2 δοτιοιε

οοοο Βοτπατπιιιπ π” ό: ιΙΙα τοτπΙἱίΓο , πιιοπ

Ιονιο 86 ιποοπίταπε Βοποπἰ2-Γιιοτἱπι, 86 πι

τοι· Γο.τοιιι παΒοτο πιιαπι ΓοιιἰπΓοτἱπι ΗΜ; απ

τποποΓπιιο τι: ποπ ταπτιιτπ οοταπι -Ι)οο , Γοπ

8εοοταπι ΙιοτπἱπἰΒιιε Βοιια πτονἱποατπ. Βοπο

απιποποει :θα παει: τιια απιποπἰτἰο ιπο Γιιβ

ποοτιιπι πιοππαοΞἰ ποπ ,πιιαΠ οπο αιιτ π! ο

ιπἰΓοτἱπι Γαοοτο , αιιτ Ιἰττοπε πιιαε απ το τω;»

Η , ποπ Επι νοταπτοΓοοιιτιιο. (Ϊτιιοἰατ πιο ιι!

ιιι: οιιπιπιιιε , ποοπτἱπιο α&ιι οοπιποποππαο

πιπιπιπιιιε. ΜιιΙτα Γιιπτ πιια·: ποΙιοοτατιοπο
πιατιιτα οπιιε Ιιαοοπτ. Ποιπιπιιε οοτρποπτιιιπ

Γαπἰοπτἱιο Γιιατ ΓιιΙποτο οοΙΙιιίι:τοτ, πο ιιΓ παπι

οποππαιπιιε. ΟΙοπιοπε ποποτ παπι ττἱ αυτια

αοοττἰιπο Ιατοτιιιπ δ: νἰΓοοτιιιπ ποΙοτο οπι

οἱατιιι·, ὶΓπιιο ιΠιππ ὶπ πιοπαίι:οτιο Γαπάι Ματ

Ηπα ποτναίιτ. ΝΞΙιἰΙ οπιιίΓιαπι πι πἰΙιποπτἱιο',

πἰιπΙπιιο οπιἰττἱτπτ,ιιτ οιιταιτι οἰτιιιο ποΙΠι: , οι:

Ι)οι πτατια ῇατπ πιοπιιε Γο Ιιαποτ. εοτοτι Βοπο

ναΙοτπιιε ε Γοπ Ποπππιοιιε ποίτοτ αΙιπιιαπτιι

Ιππι παΓΓιιε οΡτ. Μιπππ οΠ: πιια οατιτατο ποπ

τω. πιιαπι νοτΕπε αιιτ Ιἱττοτἱε οκπτππι ποιπτ , Β οι: ἱποοΙππιοε 8: ιππτπιοε πατοι· πιο πτοΓο

τιια πια πο ποβιε οπἱπἰο ἱποοπίταπε. Πτα,ποπ

απἱπιοππἰ ΗΜ ίἰπιιοἰαπι πιο οοπίἱποπτἱατπ, ατ

Βιιοππι-86 οι:ήιιτπαππι πιιοπιιο , Η ίπ οπιιε ,

ετατι α, πἰΧοτἱπι ι τω Γτατοτπο απο&ιι αποπο

ποπ;Π , ιιτ , πιιτπ τοποπ , ιποπιιπι πι οπιπι

Βιιε Γοινοε , δ: πο πιππ πιτπιε. Νοπιιο πιο

νοΙ απο οΓτ πο πιοα πιιτπἰΙἱτατο, πἰΠ Βοπο οι:

Γιιπτα πιοτἱτα ποίτι·α Γοπτιτο ο: Ιοπιιἱ. νοΙο

ιιτατἱε ππιιοἰα, ἰπιτπο πιίἰ ιιτοι·οτιε , ετανιτοτ

8ο πακετο τοι·τοπι , πα οαπι οιιπἰο πιικτα

πιιοππο τονοτοπτια τοιπποτοε , πο @ο πω π:

πωπα , ποΒἰε πποπιιο οο πιἰπιιε ετατα π, πιιο

πω ποπ τιιτα τ απο τιοτιοιιε Πττοπε οποιο

πω: ἱπΓιιπι οκποίτιιΙαποπι απιιπ το , Γοπ οπο·

ποτο ποττιιτΒατιιι τυπο ποΙπἰι παο ἰπ παττο

Ιἱοοτ ΠΠ απο οκ οαπιτο ιππιιΙστοτπτι.

@ιοπ αΓΓοι·ιε πω ΡταποἰΓοο ποπιίΓο οοπ

ετιιαε Ιἱττοταε , οκο]πε πιιοπιιο Ιἰττοτἱε , ὶπ

πο. . . . . απἱτπαπνοττἰ. ΠτατπΙαποτ Η Ιιοο

οίποιο ποΓτι·ο ιΠιιιε ιπΕππιτατι οπποττιιπιιπι

πιπτατιιτ ι·οιποπιιιτπ : οοπττιίτανἰ ἰΙΙιιπι , απ·

πιιο ιιτἰπαπι ιιτἰΙἱτοι·. (ἱοπίἱττπα τιι πιιοπι1ο ,

πο απο , ἰπ πιο οατιτατοπι , οιιπιπιιο παπο

τιια οκποττατἱοπο πτοΓοπιιοτο , ιιτ Η πα πο·

τοπ, πιιοπ ποΙΙἱοἱτιιε οί! τπιΙιἱ τποπο πο: Πτ

τοι·αε , απ οοποτατο Μα τοίιπὶΓοατ , νἰνατπιιο

ποίπποπιιτπ Γοοπιιε. @ποπ πο Β. Β. Ιἰτ π» Β

πιοιιιιπτιιιιπι οι: Ιἱττοτἰε τοπ ὶπτοΙΙἱεο : Μπι!

Γαπο απποπ:οτ α ποίτι·α Γοπτοπτια , τω Ι·ιοο

ξπΓιιπιιΙΙι ποπ ταοιπ , τἰοἱπιιο , ιιτ ΠΠ απο·

τποο , οκπτοΓΓ. Μπι πιοτιιο οοπῇιιτατιοπὶε ,

πι: απ νοε τοιποαι·ο αο νοιαιΓοι1πι ποποι·ο ποτ

ποτιιο Ιἱοοατ, Γοπ ποπιιο ιΙΙοε πποΓιιτπτιιτοε

πιιἱοπιιατπ οτοπο , ποπιιο Η τοπτανοι·ιπτ , τοπ:

ΠΜ ΓιιοοοΙΓιπαπι ο:επανοΓοο. Αποατι παπι

ΜἰοπαοΙἱε το ΡΕΠε οοιπιπἱίἱ, ιιτ ΓοΙιτιππ απ

ου νἰοο ποίιτα ΓιιΓοιποι·οτ ῇιιταπιοπτιιπποιιπι.

πιιο ἰπ ποίΓοΠἱοποτπ ιποπαΡεοτιι ιπίιιιε ιπττο- Ε

πιιοοτοτ.

νωπ Ϊοπαππἱε (ΞΙιτγΓοΓτοπιἰ ποπ πιοπο

ΒαιΒαι·ιιε ποίτοι· οιιπιτ Ιοποτο , τω ιπιπτἱ Ητα

τιππ πατπιιιπ ποοιΙοε 8ο τοΙιπιοπ. ΜἰοΙιαοΙἱ

απο ποίττο Π:ιιπιιΙοε απποο , οτ οπο:: αἰ

πατ, πιιο νοτἱε Ιιοτιιτπ πιατιιτο , πιιαπτιιτπ Η

οοτ, ΓατἰεΓαοἱατ. Νοποτἱα πι πιιιΙτιιπι που.

πΙοκα Γιιπτ , πιιι!τιιτππιιο ποποτπ αο Μπι

τοπια αΓΓοπιπτ ποοἱε. Οια οτ ποοιε Βοτπἰπιιε

απΠίτατ, ποπιιο ποπ α τοδτο ἰτἰποι·ο πονιατο

ποτιπιττατ. Ραιιοπ ποπ; πιοΒιιε τποο πτοΓο·

πιιατιιι· αΠὶπιιο, οτππἰΓπιιο οοππτοπατἰο,πιιαπ1

Ιιαισοτ πτοΓο€το οπτἱπιαπι , -νοτοιιτπ αιιπἰτο

ποπ πατιτπτ πο τοπιπποτατἰοπο ιιΙΙα , ιτπτπο

ίιππιππ πιοΙαιιε πιω Ιιιιτπαπἱτατἱ. ΙπΓο το

νΙοἰΠὶιπ τοΓαΙιιτατ. ΝιοοΙαιιτπ ποίττιιτπ τποο

ποπππο ΓαΙιιτα, οιιῇιιε ιιοοττἰτπα: δ: ΙαοτιίΠιπαε

αοοοπι Ιιττοταε. Βατοατπε ποίι:οι· ποε πιιοΒιιε

νοΙιιτπιπιπιιε πιο ποπατο νοΙιιιτ. (Μπιτ αΒΒαε

πιο ποίτταιπ πιθ:οτιατπ ΕαΠιποππε οιιοποιπι ,

οι πἰαΙοπιιπι Βοίἱποτπ τταπΓοτιοι πα , πω

τἰιιτπ οκποποι·ο παι·ατιιο. $ἰ πιππ Γοττα1Το απ·

πἰοτἰε πο οιπιιΠιοοτ Ιἰνο πιοπαΡτοτπ, Μο πιο·

παοΙιἰε τοΙἰπἰοπἱε πάτα: ,πιιοπ Γι: τοΙΙΒιοΓα:

Ιιοποίτατἰ οοπττατἰιιτπ ι πιιαεΓο , ΓοΙοττι ποτ

πιιἰταε ιππαπιπο , ΕππιποΓπιιο οοιπτποποΓα- ο

οπο , ιιτ γοΙΞπτ Γοοιιππιππ Βοιιπι νἱνοτοι

πταεοιπιιο νοι:ο ΚοτπιιαΙπιππ ειπνοοα, οἰπιιο

τποοιποπππο 8ο αιι€ι:οτιτατο ποπιιπτἰα , πο

ιιΠα τατἱοπο εποπαΠοτιιιιπ @ιοι·οοτι αποατ.

@πα τονοτα , ο ιπ ιιΙΙα ται:ιοπο οππΙοτατο

ποτοι·ππιιε , παι·οιτιιτι ποπ Γιιτπιιε. ναΙο πι

Ι)οιπιπο. νοποτπε Χαι. πιο.
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απ Ηἱοτοπγτπιιπι Γταττοπι.

13ο ωσπα/Ιετἱυποπι ·υϋπιτπιπο.

Μοτοίιιιε Ηἰοτοπγιπο Γτατιι , Γα!ιι

τοιπ.

πιω απ το οκ Ρατεινιο. ΡτοΓοότι ποίΕοα

Γιιπιιιε απ πιοπαιτοτιιιιπ Μοπτιε-0τιιοιιιπ απ

τἱΠὶιπιιπι Γαπο δέ ατπτοπιΠιτπιιτπ. Εο νιΒτατο ,
ο Ζ ο ο

ποττοκιτπικ απ τποπαίτοτιππι δ. Ματια πο

(:ατοοτιοιιε , ὶοἰπιιο ιτππτα:Γοπτιατιππ Γιππιιε,

οΓΓιοἰο νἱίὶτατἰοπἰε ποοππω ιποα:πτο. πιο.

τατ 1105 Έι·ατοι· Ματτἰπιιο ΒαΓιΙοα τοπιοπε ,

πιιοπι απ νοκ ποοο!Γαπο πιιττοτο οιιτανιιπιιο,

εοΠ:ιιτιιπι πιποπαιπ ποια ποοιε ιππιπ&α ,

πιιοτπ Επι: :ποιο απ το Ιἱττοπε ποΙιπ , πο πο

Γιαπ ποΙὶποι·ἰο πιο > ΕπιιιΙ π: Γοιαε πιπο οἰτοα

πω Γιιπτ οιππἱα. 5ιιΓοοπτι Γιιτπιιε ποιπιιο

πιαππο οιιιπ παιιπἰο , 8ο πιο επαιππιο αοΒατο

πωπω πο: οίποιοπίπιπο τι·α&απτο. ΟΓΓοππἱ

πιιιε κ. πιιοι·οε πιοπαοποε οπτἰπιο ιπίπτιιτοο

ἰπππίττἰα 86 οποια αΒΒατἰε ποίττὶ , πο πιιἰΒιιε

8: Γποταππα Ιὶπτ οπτιιτια , Ποοτ οο πονοπο

τυπο, ιιτ ι·οπι ποτιιιε :οποιο πιιατπ ἰποοττα πο

Γπο ποπποτο νιποατπιιι·. δοτιπΓοι·αιπ Μα οιιιπ



' κά

3311 ει>ιετοιΑευΜ ιω.σωπ ω.

Έτετι·ετπ Μεττἰπετπ τπἰττετε εοπτὶππο ἱπίΠ- Α νἰτ επἰπ1 Γετιιτετοτ εοτεΠιιτπ Ποπ: 3 οπεπεο

τπἰίΤειπ 3 Γεά εεττἰε εκ εεπίἱε 3 δέ τπεκππε π:

εκἰτἰπετε ΡοίΪετ τεετεειτ-ἰ, ὶΠπτπ Μάιιιιτπ επι:

ττἰὸππτπ τετἰπει·ε τπεεπτπ νοΙιπ. νἱίἱτενὶ πι

τετἰπι ιποπείὶετἱἰ ρετί.οπεε οτππεε 3 ΡΙεπἰΙΠ

:παμε τεί:εδϊπε Πιππ Βοπο ειωιπ οάοι·ε 3

:μή ε:: νἰτε ΙειιἀεΒΞΙἰ εε τεΠ8ἰοίῖε τποτἰΒπε 3

τοτε εππετὶε ποίὶτἰ 3 τιιππ ΪετπἰΙἱ2 ειπαμε το

τἰπε εΠ:Πτετ ΐεπΠΒιιε ποίἱτΞε 3 ετοιιε ιιτἰπετπ

ΡΙπτὶτπε Ιιοῇιιί-πποεἱἰ τποπεἱὶετἱε ἰπ_εοπ8τε

Βετἱοπε ποΙὶτε πεπετειππε. ΜιιΙτε ;ε&επτπτ

πιο ἰτπρτοοἱε3οπεε ΓεΙΠΙΠιπε οερτεΠεπάίτππε 3

εποε εά νετἰτετὶε ἱπὸεΒἰπειπ επεσε εε! ἱΡΓε

επΒἱΠε ρει·ππεετε ειιτεΠεκππε. @ιιετποτ ε::

Ριιετἱε ι1οίἱτἱε 3 ειπἰίιιπτ ιπε)οι·εο πετιι 3 Ρτἰπίἶ

οιιειπ Μπι: Ρτοίἰεἰἴεειππι· 3 πε νοΙεπτε δε ο

κεπτε εοπετε ποΒ:το3 :ιο ΡτοΕεΠὶοπἰε ἔτετἰετπ

εὰιπἱττειππε εκἰιπἱετ ἱπὸοΙἰε. ΠΠτππε ὸεἱπεὶε

νἰπεεπτἱεεπ 3 ΡοίΕεε Υετοπετπ. νἱίἱτετἰΓοιιε

1ποπείὶετἰἰε ποίὶτἰε 3 Ρεττετἱετπ τεὸἰΒἱτππε 3

ἰπ‹ὶε Βοποπἰετπ 3 ΙπποΙεκπ 3 Ρενεπτἰετπ 3 Βε

_ νεππεπε 3 ?οτπτποπε Ι.ἱνΠ δ: εχετε ρεττἱιππ

ἰΠετπτπ ιποπείὶετἰε οετεπιπε 3 ροΡεοπε πώ

Βἰτπιιε εὸ νοε 3 ἱΒὶ οιιοοιιε νἰίὶτετἰοπὶε πο

ίπ:εε οἰΠεἰοπι εᾶπτἱ. Οτετε πι: Ποιπἰππε

Ρτοίρετππι Ϊεεἱετ ἱτετ ποΡετπιπ 3 Ιἰοετἰοιιε δέ

καποτε :ιπππὶ :πε νἱπειιΙε εερτἰνἰτετε_τποπε

τετπ τπἰΤετεΒἱΙετπ δε εοπὸἱτὶοπετπ ὸἱτἱΙΠιπεπΙ

τπεειππ εο8ἰτεπειπ , 82 ίει·ι·ε οΡεππ νοΙπἰΓ

Γεω 3 Π οπο Ρεθ:ο Ιἱειιἱίἱ-ετ. Βεο 8τετἱεε πώ

ποπ ΓοΙιππ τε επ ἰΙΙο ετΒείΈι1Ιο 3 Ϊεά ποε οπο

οπε ε νἰτπεετοτἱε επίοΙΜΠτ, εε τπὶτἰίἰεε εοπ

Γο1ετἱἀἱἔΙ12τ118 ό!. Σεπε οοοπἰεπι ΙεπτπἰΙὶ

τετ Ροθ:ιΠεε εΒΓοΙπτἰοπεππ ε ρτοί:εΙΠοπε οτΦ

ὸἰπἱε3 ετοπε πι: εκ ΡετιπἰίΠοπε ποίΈι·ε Πεεετ

ΠΕΠ ττεπΠτε :ιο (:εττππΠεπΠιππ τεΠεἱοπετπ3

δε νἱνετε ἰπ Με οποο τεΙἱοπιιτπ εΠ νἰτε πω:

Γρετἰιππ επιπ εερτὶνἱε Π·εττΙϋπε ἱΙΠιιε Μάο

Με τεεπιπ Ρετἰτετ εβΪοΪπτἰε. ΑππΡ!ε&οτ3 ΠΠ3

οἱπτεπτἰοπεπε ππτπἱΙἰτετἰε 3 οποά νοτἱ :οἱ ποπ

ἱπππετποτ3 πἰπἱΙ οπεππνἰε θιΙππι·ε 3 (Μάι

νἰε ετοιπππ ίἱπε ρπε!ετί τιιἰ εοπΓεπΓιι :επιτε

τε νοΙιΠΙΠ. Βἱεετπ τετπεπ Ρετετπο εΠεεω

φυσά ΓεπτΞο. ΝοίΠ , ΠΠ 3 Ιιο]πί`τποάἱ επιτε

τἰοπεε ΪπἰίΪε ίεκπρετ νἰτἱοἴεε εε Ιενεε ε Ϊεπε+

Πε ΡεττΙππε εΧἱΠἰτπετε5. ΚεεοΠε το ἰπτει· εεε

τετε ρτοἴεΠὶοπἰε επεσε νοτε,ίὶεοἱΙἰτετειπ οποε·

εοε ἱπ εοιπἔτεἔετἰοπε-ρτοιπἰίἱίἶε. @οοο Π.

ἱπὸεεεπε νε! πποπεΩετἰι επιιτετἱο νοΙππτεΞτἰε3

Ιενἱἴοπε 8ο ἰπεοπΠεπτὶε επίιπἰ ἰπἀἱτἱπτπ εκἰε .

ΙΠτπετιιη εοε3Πε εεεπτο τπεΒΒ τεΡτεπεπΠο

εκπεὰἱτἰ3εοιπροίἱτἱεἱπΙειιάεφ Βεἰ :εποε το ο οἱ Ρετεετ 3 ποπ πποπείὶετἱἱ ΓοΙππι 3 νει·ππ1

Πεἰοπἱε Μετα: 3 τεεΠτε ροΜπιπε εά Με.

()οπιτπεπάο :ΠΠ εποε ποίΗ τπεεἰε οΙ:›ε ὶπὸὶ

Βει·ε. ΟΙετπεπε ποΠ:ετ ΡΙεπε εοπνεΙπἱΙΪε νἰ

άεΒετπτ 3 τω τπι·Πιε ἰπνείἰτ ΙΙΙιππ Ιετετἰε άο

!οι· 3 ῇετποιιε Μάιπππ επιεἰετιιτ 3 επιιΠιιτπ

(με ἴοΙΙΙεἰτπᾶἰπΞε ἱπεπτἰτ ποοἰε. πω οτπἰτ

πω: εΠΙἰΒεπτἰεε π: επτετιπ. Οτε πι: ἱΙΙιιτπ

Ποππποε ἰπεοΙπτπειπ κεΙΠ:πετ ποπἰε. Ε::

(:ετεετππι τποπείὶετἰο 107111. ΗΜ.
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:ιο Ι.εοπετάποι άε Ανοπε. °

6”ΜικΜΜε εἰ εποε' α &ω·ύω·έω /ἐπυἰ:ιικ3ήϊ

εκε»πιι.»· 3 άε·ύστωτισμε πο» ά ρωμψ7ο

3 2Με/δαπ:Π ει! Πετ:ύΜεπ/Σ·:.

- Κει:ει· Απππτοίἱπε ΐεπθ:ε: (ΞετπεΙοοΙεπ

Πε Ετειπἱ ρτἱοι· ἀἱΙεδἱο ΠΠο Π. Εεοπεπε

οοπ1οπεεπο ΡτοἴεΠο ποΡεπ οτὰἰπὶε 3 Μπ

τετπ ειππ Βεπεἀἰᾶἰοπε ρετεππἱ.

._· Αεεερπποε Πττετεε απο 3 οπἱππε τε ίἱεπἰ

Εεεε τπἱΓετετἰοπἰΒπε Βοτπἰπἰ τεάετπτπιπ 3 επ:

ΞπΐεΜΙΠιπε ἰτπτπεπιΐτετε εεπτἰΙἰοτπ 3 86 ι:Ιε ιπἰ

ἴετεπἱΙὶ ῇπεζςο Βετπετἱεεε Γετνἰτπτἱε ετεΡτπτπ.

Εἔἰπιπε Πεο Βτετἰεε 3 ὸἱΙεᾶἱΠὶτπε ΠΠ 3 οιιἰ

επιιπποπεπιπεΐαπ ΓΡει·επτεε πι ί`ε 3 οιιὶοπε

σε Μεπέεο ποε: 8επει:ε ρτοπετἰοπἰε εκετεπἱτ3

πι: Πεὶεε τοε. τπιιΙτο εΠετ ρτε:ἰοΠοι· ειπ·ο 3

οποοϊ Ρετ ὶ8πειπ ρτοοει:πτ. ΠΠ Ιεπε 3 ΠΠ Βω

τἰε3 ΠΠ Βτετἱετιιπι εδΗο 3 οιιἱ ίει·νοε Πιοε ἱὸεο

ΠεεεΙΙει: 3 π: εοττἱΒειί; ἰἀεο νεκετἰ Ρετἱτιιτ 3

πι: εά ριιτιππ οτππετπ Γοπε!οτεπ1 οπιπετπ

ίσπάεπι τυοἰἔἱπἱε τοΠετ. ΡεεΗΠ ειιτεπα ειπω

τετ 3 ΠΠ εει·ιΠϊιπε , οιιοά τοε τειπ Βετο τω:

ετεΡτἰοπἰε πππτἱο εκπΠει·ετε ΜΜΜ. Νο

Ι0:. Σοφα. ό· Μ”. σειρ!. :ΜΜΕ Τοπ. ΙΙΙ.

οττΠτΠε οποοιιε ΠεΒἱτπΓοι1ε τππτετἰο. @οοο

Π τπε]οτε εοπνετἴετἰοπἰε εετν:επππε εΡΡετἱε3

ἀΞίὶτἰᾶἰοτετποπε νἰνεπ‹Π ποτιπειπ ; ροτεε Π.»

Ιειπ ἰπ οτεΠπε πιο ΪεεἰΙε εοπίεοιιἰ. Σεπτ

πεπιεπε τποπείὶετἱε ρετρετιι‹› εΙειιΐε3ἰπ :Ιππ

'ποε Ρεπί·ε&ε πει: ΠεΙ Βτετὶεττ1 Μάϊκ τεΙἰεἰο.

Με ποίϊττεε Γετνετοτ τε8π!ε. ΕΠ Ετετπιιε Πιετά.

ποίὶτἰ οτἀἰιιἰε εεΡοτ 3 φωτ επεεποτἱτἰεεπ1

Ρι·οί:είΠοπετπ εε όἰΠτἰέΠοπετπ επππ!ετπτ.

Ροτεε ἰπ Με 3 ΗΠ3 πω” τεΡτεπεπίὶοπὶε πο·

τε οπἰετε δε ί-επέΠΙΠι·πε νἰνετε. δεπάε είὶ Π

Ιε. τεΠεἱο 3 εά οιιειπ ττεπΠτε επρἱε 3 πειπο

ετπΒὶΒἰτ. νετιππ πε ποί,ετε οιΠάετπ πἱΠ πω!

τιππ Ιειιὰετε3 πι Με ΓεἰΙἰεετ τποπεΠετἱἰε πι

οπὶπυε τεΒιιΙετε Γει·νετπΗπΠίτιιτπιπ. Νε ἱρΠ

οπἰἀεπ1 τεΠἔἰοΠ νἰτἱ3 ΦΠ νει·ε εὶἰί-ετετὶΠιπτ3

πιήπί-τπο‹Π ιππτετἰοπετπ ἰπ τε Ιεπάεπππτ 3

ΡτοΒεπππτε1πε ροτἱοε τεεΠιιππ εὸ ποε επιπιπ3

οιιεπ1 ποε Μ. Γε ὁἰνεττἰεοΙπιπ. Ωει:ει·πιπ π::

Με Ροτἱπε εκ ῇπἀἰεἰο 3 εοπίὶἀετετἱοπε 8; εξ:

ίε&ιι τπἰ3οπειπ εκ πΠε ρΠνετε εΠεδΗοπε δ·

θ:ε πονετἰε ε τπε 3 οιπιΠ ἱτπρεἀἰειιἀἰ τπἰ εεε

Γε ετοιιε επ ἰπίὶἱτπτο τεττεπει1‹Π 3 Ρετετπι1ιπ

εμε επἰιπι1τπ 8: εοπίἱΠιππ ιπεΒἰε οπειπ 'πω. π

Ε Ιετἱ επέ1οτἱτετεππ τεεοδποίεεε 3 Π ΡετΠΠεε

ΡτοΡοΠτο 3 Μ ττεπίἱτε εά εεττπι1ΠεπΓεε £ι·ε...

τι·εε νεΙἰε 3 ετίἱ ποπ ΩιτΒρτοπο 3 Ρεττπἱττο τε

τπεπ3τεοπε απο Βει1εσ.ΠέΗοπε ο: ΒεπενοΙεπ

Πε ποίϊτε ε ποπἰε εά ΕΙΙοε τπἰἔτετε εοπεεάο3

:παμε ἰπτετ εοε ετ ι1ππτπ ἰΠοτιιτπ τεΙΞἔἱοπἰε
Ιιεπἰτετε. Αότποπεο τεεπεπΒρετετπο εΙΐε&π3

πι: οπεεε ποΒἱε ἀἱᾶε Πιπτ τερετεε 3 εε Γετρὶιιο

τεΙεέϊε ἀἰΠἔεπτἰ εκετπἰπετὶοπε ρετρεπάεπ

@οοο Π ετεπίπε ὰεετενετἱε 3 Μ οπίεετο 3

οποεἱ τε τεΙετπ εσεπΠόεεε3 ε:: επῇιιε ορετΠ:πε

Ιεπειετιιι· Πει” ε Η:εττἱΒπε επἰ`ε. νεΙε.

. Π ά Π ·



ιτι;° ΑΜΒΚΟ3Π τ:ΑΜΑ1.13οι.εΝειε ·°οαιςτ

ι

' ι τ Α οτορτιοτιοοι ιΙΙιοιτ τοαοιιατο ροοτιτιοια τοιο

τοοτιοιατοοε , 8ο εοοιι.άιοιοε ιο Ποιοιοο Μιο

ταοοιοτο οοιοτιτοτ. Ε:: Αιοοττο ιρίο οτα με.

ιιιοε οοΓεοε. δοτιοιτοοε ιτοτο οριΓοορο,οτ πιο·

Ιαοι τοΙτιτοα-τ οοίιτατο , φωτο ατι οσε τοιττοοϋ

τιατο οιατοτο οοταιαιε. Βο εοοοιοδτο φοτο

Κατα Αοιοτοίιοε Μπότα: (:ατοαιτιοιοο- νοι;ιιε α ροοτιτιοο τιατι ρΙοοιΠιτοοιτι οοροτο·

το Ετοτοι τω” , νοοοτατιιΙι τ-τατι·ι οο- τιε, τιιιιιι αοοτο ροΠοιοοε , οοια νοιτ ιιιε ιιο

ιιτο Εταοοιιοο , Γαιοτοτο ιο Ποτοιοο 8ο ιαο- τοττο 8οΒοτοατοι·ι οοοτο τοιίιτ ατι νοτ , ίετι

δια: οατιτατιτ αιτοδτοοι. ιρίοτο Μοτο οοιιτιε οτατοοε , οι: ιιοοε οτι

Ι.οοιιοοε ιιοοοτιίΠοιο Ιιττοτειε τοατ , τ1οι- ποιοι οοοοιοέτοοι φοτο οοριτιε , οοοοοοιατ

ισοτ τιεοα. νοοιε οοοοΠατια νοε αοεοριίΤο οι: νοοιε οοίιτι Βτατια. Αθ. τω” ιτατιοο τοοοτ› =

ατοιοο ιιροιί·ιοαε , οο8οτιαοιοο οοΙιτει νοοιε :πιο αοτοοοοιιιοε. Ποιοτοοε νιοα οοιττα 88 ·

εοπι: 8ο τοιΠο 8ο οΙΤε 8ο τοτε αιΓονοταε. Α8ι- τοοοαΡτοτιι Γατιδικεοτιίτιοα: οτοατοοιιΐο. να ι

 

το ι ο τ ο τ Α ΧΧντι.

αοιΡται1ειτοοτο.

Οποιοι.: «τι ?στο @στο /ιτρ·στωετ.

τοοε Βοο ετατιαε , τ-τατοτ , τιοι οσε :ατο Διοτι

ασ: τοανι τιιιοδτιοοιε Βιοτιοο ιοοιτιτ , τοοοτι

ΒοΓοοο νοΙττιεταοτοιο ιοΐριτανιτ ιο οσε ατοο

το αΙΤοέτοιο. Νοε ρΙαοο τιιΙοοτιοοιε νιοοτο

νοοιε τοοιτιοτο οοριιοιιτ , τοαροοοιοοο τιο

Βιε οοοιοιοτιοτο ροτοοριΠο ατοιττατοοτ, οατο

ιρίαοι οιιιο&ιοοοοι νοιτταιο , οοα ρτο οοοιε

ταιο οαοτι τατοοοο ΓοΙΙιοιτι ιονιοιΙατιε. εο

ριτοοε :ιοτοτο , ττατοτ οοοιε ιο οιιοιτο νοοο

ταισιιιε ιτιοιτοοιιιιιο :Πιάτο , οτι το εοττιοτοε

ιιοτι, ιιτ1οιιι τιο ιΡτοτοοι ατι οσε ατ:οοΠιι εετ

ο τιειοοε. δοτιισιτ οοΒιε ρατοτ οοί'τοτ τω”

Ριοτοοτιοοε , το ροτατο οοο οοε αοτο ποτο

τοε , φωτο ροοτιτοιι ΡΙοτοοτιαιο αοοοίΐοτιτ.

Η ο ιτα οίτ, οοο οιοΐοιιτ οι: τιοίττιε, οιοι οσο

ιοΙαοτ ιιοε οισνιατο ρτοροτατο `ροοτιτιοι , δ:

ιιιιτ: οι οοοοττοτο ιιοΒοτο. Αοεορτ οτ οι»

ιοΐοε τοι Γοοτοοτια , οοια ιο οτταιοοιιο ρατ

τοοι τιιοι ρΙοτα ροΙΤοοτ , Μ: οοοοατιοατο τω·

Γοτοοιια. οι τετοιο:: νοοιε οιιροτιιτο νιτιοΒιτοτ,

στο τοΐοτιοαε. (?οοιιιιιε οοιιο ιοοιτι νοίιτιε

αοιοιοε οίι. ντο , ττατοτ οατιΠιττιο , 8ο οοτ

νοοοταΒιιι Πεοτι οο!”ττο διοιοοι τταττιΒιιίοοο

ι:οτετιε οοτοιοοοιια. Εκ οοίττο τοοοαιτοτιο

Ροοτιο-Βοοι Χ ι τ; ]οοιι. Νοτια Πτι οοτο

τ1οιιτο ίιιροτοιοτοε τοοτοοτ , τρωει ρτοιιιιοο

οιιροττι Γοοιοε , εατιτατοοιοοο ιο :ιο οποι

δτατιι ροοιτοε άοιοοιοτ οι: εοτό.ο.

 

ΕΡΙ5ΤΟΙ.Α ΧΧνι11.

· ατι ρτιοτοιο Β. Ματια οιο ΑοεοΙιε.

Μ· |ιότττωίο δτορύπου μου: , ό· έ: /.?τίω

εσωίω!ΐο.

Κατοτ.Αοιοτοίιοτ Γαοέτατ Παοιαιτιιιιεο

ω Ετοιοι ρτιοτ , νοοοταΒιιι τταττι οσ

οιίΐοιτι τοτταιιιτ ατι νοε πιο ιιτοιι οι:ίιΙτετοτ.Ε

Βοτοιοοε ρατιοοτιατο ττιοοατ νοι:ιε. Νοεοοο

το ατοτο τ_οτιοιοε ιΡτοτι ιοοοτοτοοιιοτο νοτι

ττοτο , οιοοό. τιοοιε νοοιίοιιο εοοποιοοε οτε.

(ιτατοιατοοτ ττοτοεοτα οιοοαιτοτιι ιρίιοε οο- τ

πιο ρτατοτ Γροτο ιο τοτο οπο. $αιοταοτ το α!» ι

Με δοραίτιαοοε 8ο Ποτοιοιοοε 8ο Ειοτοοτιο·

πιο ιο Ποτοιοο. ΕΙοτοοτια: κ. Αοροιτιι

 

ΕΡΙΣΤΟΙ.Α ΧΧΙΧ.

ατιΠαοιοΙοτιι.

Ο ΟυυπωτοαΜ Μέ [Μποντ [ωτϋ'2 Βιιωἰωέ ό·

Ι'πυττΙβωπι

Οτοιοο ειιοαοτιιιιτοο ΠαιιιοΙι Αιοιστο·

ιιοε.

τω: τοα ιιοΒοιατιε ιιοττιαοιταε, οτ οο·ιοια.

τοιιιιτιο το ίοοοτο ροιιιοοατ, 8ο οσε τιοι τοι

οι νο! νιττο τοοτιτο , νει νιττοτιε ο: ρτοιοιτα-· .

το οτατια “ο Γοοτ , ιοΠαοτιοε οοτοτοοοιιατε

ροτρατο. Ε: ιιιοε ιταειοο αιιοτ οοοιτοοοτιανι

οιιτςοατιοοι τοτε, δ: τοοτιο νοοοταΒιιετο οτα

ττοτο τοοοτο ρτιοτοτο δ. Πατοιαοι , τιοτοοοοι

. Ρταοοιιοοτο Ιιατοιο Βαιιιιοιο , οιτιοι τρια ιιοοτ

ιοΡταοτια οοτοοιοοιιοτοτ ο @οτι τοα ορο ιιιε

οροε ω, οοοι τονοτο :ιο ιονατε τιιττοοτιο. Βο

τιοε_νιτ εΠ: ατομο ιοτοΒοτ, 8ο τιι8οοε τιοι α το

τιοοοοο τιιιιΒοοι. Ρττιετ·οδτοε ί:οιτ οονιτοτ τοι -

οοοΙοίια: , ιονοοιτοοο οατο ρτο!Ταοι οτανιιι=ετε

/ αΙιοτιο ροτ Γοροτιοτιιτο οοριιεοοτιατιι. Βατο

ί·-ατ:οτε οτοτιιι:ιοτ τ:οριτ , τω τ:οτο αιιτ1οα ρω

τορατιοοο τοοιροτιε. Νατο ραοροτ οοτιο τω

ρτα:Γοοτιατοιο τατιεταοιατ οσο ιιαι:οτ. δι ΕΟΕ.

το ιιοτιο ιτοτοιτοε οτοοιιτοτοε, τιοοτι νοτοτοτ ,

ιιοροτοτοοτ , στο οτ ο: το τοοτιτο δ: οοίττα.·

τ:οοποιοοό.ατιοοε ιιιε αόίιίταε , ροτοορτοτοε ιο

ίττο ρτιοτι Γατιιίτιο Ματια τιο ΑοεοΙιε , Μο» Ε πιο ιρΓο οοιτιοοιοι ιιιε οροτιε ιτοροοάοτι8.

τοτο ιο Ποτοιοο 6ο·ίαο&α: οιιΙοέτιοοιε ατι-οι:

τοτο. .

Εκ τοιε Ιιττοτιε ι·.α&οε Γοιο οοττιοι·, φωτο

Π:τοοοο τιοατο ΗτιοΙιτοτ ΑΠ:οττοε οοιτοτ φαι

τι: οο8οτιοτο Μάικ Αοοαο , τ1οιτιοοο οι: τιο

ροτο ιιιο αδτοοι οι. 5οτιοιτοοε οποιο ατι ιΙΙοτο

ιιττοταε , οοιοοε α8ἱτοοε οτατιαε , οταιοοίοοε

οτ οο8οτιοτο ρτοΓοοιιατοτ , αο οιο Ιιροταοάο

δτοριιατιο ρώτα οοροτο Γοο οοιτι @οι του

Βοατοοτ , αροτιττιοε. δοτιοιτοοε ιτοτο οριβ

οορο Κοοαοατοοιιιιττοτατ , ττοιισο-ε ιονοοια

ι)ιΒοατιοοοτο τοειιο @οπο Βοοε οοίτοτ

οοιτιιροτοοε ιοεοΙοοιοτο Γοτνατο όι8οοτοτ ,

τιοπιιοο ατοαοτιίιιτοο , 8ο οοιοιτοιιιι τοπιο

ατομο αίτοιίι:ο νοοοταοτιο. Ροττατιαο εαιοοιιιτ

Αρτιιιτ.

οο

 



 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΧΧ.
πιάΠαπποΙσππ. ο

Ο: απί·υεππισ 0ωσστπωπ ά· ωτα'Μα!2.ι· -βῇἄσθ

Δ'ώΞπω Ζεέαπἱ Βά!εεκβπ ΕεπΜπέυπ. ]σ

ὐωπεπι /Ιππέσωπι εἰ σΜΜεπκα'π.

Οππἱπο ιππππιτΗΕππο Ρ:ππππ ΠπιπἱοΙἰ ,

Απποποίποπ π

απο: Με πο.πιπ ποπ @πιο ο ΡΙοπἱπποποππ

οποοπἰε δε πιοποπε 8ε Ιἰπποπἰε @πωπω ποπ;

π:ιπποππ πιο:: :πομπο πάω πποποε ποοοΙΤ:ιπποππ

οππὶΙὶἰππππινἱ,οπ Ρετ πιο οι» οΡοπποπο ἰπποποΓ

απο. Οπ:ι:οοε π:: νοποπἱἱε άοάο:πΙπποε σπιτι

ποποπο. (ἶοπἀἰππΙὶε Γπιπ&ει: 8ειοποπιτ Ιοδοιπποε

ΒαίὶΙοοπΓἱε πιονοπππ : ππἰΙὶοπποιιο πιο ποοἰΙεππ

πεποππ πιάσω μ” Βοππἰποε ποΓποπ @που

επε ΡΙοππππε οπο εοάοιποοο πεππΡοπο , ἰππππο

οπίοΙοπο Γεω ππποποε Γε:τοπανππ Ρ, ο: οπΓοπιπιιιε

ποπποοαππ όοΓΡοπειτο , ΓοππΡοποοο πο πω”

Ρἰοποπο_ Ρπαίοπποπο. νοκ Ρποπ , νοκ ππἰΓοπἰ

ςοππιοοἰ_ποπ Γεοοπάιιππι Ροπ:π::ππει ποίππει Γο

οἰπ ποοπε , Γε:ά Γοπ:οπεποππ ιποΙππποππποππ πιπ

Γοππιπἱοπποπτι Γοαποππ @ειπα ποπἰε , Γο Ρεπο

μ;; .επιπτοπ.Α·πιοΜ πω. πω.

Α

ΕΡΙδ ΤΟΕΑ ΧΧΧΙ. .κ

πιο. ΡΙιἰΙἰΡΡοππ οι: Γενοπππει.

 

Π: πιά αοκώσπ·έπω[ωδέ Ι-@Ρρσἰὶπὶ/ῖπσπππἰσκ

:πωπω είπβίππνπωπ /σ πτπιππ/2πεπ.

Κατα Απποποίἰοε Γπιπ&πε εεπιπάοΙοπ

Πε Εποππἰ Ρπἱοπ , 8ε ποπποε οππὶἱπἱε ἰΡΓἱο$

εοποπαιΙπε , όἰΙοᾶο ΒΗο όοποπο ΡππΠΡΡο άο

Ρπνοππἰππποπεοππο ποΙππἰ οπάπποε π::πΡποΙΐο

ΡποΓοίΓο , ΓειΙοποππ οι Ποπιππο Βε οπο επι

πἰππιπἰεαπΓοέΙοππι. Ρ κ

(ὶοοπἰπιππ πποππΓποπἰοππ ποίπποπι δ. ΗγΡ

ΡοΙὶπἰ πποπποπο Γπιπ:οποοπο ἰπιὸἰΒοπ , πιο πι
οπ:π:Ιοδο.. ἀἰνἰπο π:οΙοοποπ απο , πππππἰππο Γ

απο νοποπειοπΙπε Επειτα ποίποπ :ποοπε ἰΡίἱοεπ

πποππιίπεπἰἰ ἱπΙἰππποεἰππ Ππ,οπ Ρετ Γε ιππ:πποεπιπ

Με επποοοἰ , το πο ιπ&ο πποπεπΙποππο Ρπο

οοπνοπποεΙπ πποπππ:πο πο:πππποε οο!Ιοοπιπ

εΙοπο. πω ἰπποοο πο νππποπο Γεπίππ: οοεοποπ

ποπ ΡπαοἰΡἰπποε , υπ το πιεὶ ὶΡΓοππ πιοπεπίπο

πἱμπι ΡοπΓοπαΙἰποπ ππ:ιππΓοποπ : ποποοπ: πωπω

πε , 6ε πποπποππιπο Γπειπππ πιοίππο ΓοΙ:ιππι ποεοΓ

Γπιππει δε πωπω: Ρπο νἰπἱΒοε οοππΓοππιπ, ἰοὶοοο

:πο.Ιππινπτοοο ππωεαωπω ΜΜΟ. Νοε 8- Ο ποάάπε ΑΙππΓΙππο νοτει ποπ : Γοποποε πω πι)

:ήτο , ππἱ μποτ , πιΡοππο ἰπποε πο ΓειΙοποππ πο·

Καπο , 8ε Γεπιπποππο ποίππ2 πεοοἱπἰπιτ ππ:πίΓειππ

Βοποπο.ππε οπνπποε εοπποππΡοπο Ροπ8ἱπποε. Επιπ

Βοπ:οποπ Γοπίπππ ποπ πωπω , 8ε ποπ πιο ποπ::

οποποοπο οοποἱΙἱοππ οπἱνοτΓαΙο οοπνεπἰπποε,

ΙποΡοπο οοοάπιππ Γοπππο ΙεπποΙἱ οΡΡποΠἱ οπο.

ποοε : απο επάνεπΓωί νπἔἱΙαππἰΠἰπιἰ οοπππει

ποπ ππἱΙἱππποππ. Ετ οπο: οοπππει Γοπππο οπιπ

πἱοπο ΓΡοππ επάνοποποππ (πατώ , πιο εοπτεπι

τἰοπἱΒοε ποίὶπἰε ποσο πππΡοποποπτ , ποῖον

ποπποοε οοππιππο.πποε,6ε παπι Γοποππἰοοε επά

ποίπ:πει δε ωκπιπιπ Γππιπππε εοοεππἱε ἱΡίὶοε

πιοππίποπἱἰ οοοὸἱεππἰειοΓοοο πιο ποίππα οπο»

:πικαπ ΒοποΡπιεπποπππ νοΙοππο.πο: : ιππιπάεπποπ

οποοππι Γποππἰ ποίππο , οτ το οοπἱεπο ΓοΓοπΡπιππ

8ε οιπππ οπιπἱποπο πΡοπἰ Γε πιω: , Ρπονἰἀοπο

εποε ποοοΙΕππο.ποί πικαπ ἱπὸἰΒοπτἰπππ τυποι

πο π:οποε ποἰ ποσο Με ποίππππε Ροποπποε Ιππ

(01'28 πωπω ΡποΡπἰει ΓοπἰΡππε , δε πιπποΙὶ πο

πιο ππΡποΓποπο πποπἰπειε , πο; Ρετ πωπω :πιο _

πποε. Πειποππ Ηνοπππα: :Πο :π:ππν. $οΡποππ

Βπἰε οποσ ΒοππἰπἰπππΙΙοίἱππο οοοοΧΧ:πν1π.

νεπΓαπππ ποΙΙοποππ. ΑποοίΠπ πιο επππἰπιππι @με Β ποπ. Ρώπα.

τἰ οοοοοοΞΡΕοπ πιο ποπ ποάπποε , οο:ιπποπι

68ο Γεππἰο , Πποπποε δ: ππιπο8οι· δε :εποε πο

Β:πΕ.π ι·πεππππππο οππΠε πε ποοοΙΓεπἱοε. ΟοπΓἱεΙο

πο Βοππἱπο,Ροπ:οαποπΙποοπ› πποΙποπι πομπο

Με ποιο π:οπΓο Γοοοο!Γοπ:ι. Νοε , ποπιπποπι

άοπιινοπππ Βοιπππποε , ἰποπἰΙο ποποίποπποππ

ποίπποιπ ππΓοποπποε. νοποππ παπι: ππιόποποε.

Νοπο Ρο.οοπ ποπ! επΓοπο.ππ , πάμε , ππἱ

μποτ. ]οπιο.πποε Αποπἱποε άο58παποε οΙοππό

ειπε αιπποπε , πιο π:ο.ποε επ ππο!ποππ πο: Γει

πππἱΗοπἰε. Η νοΙ Ιποοποποππ Γοοποπ·π 8παπππ.,

νοΙ ποοπ ποπ ι:οπππποσΗοε 8ε οοἰοπἰοε πω”

Βοποπποε ποπππιπΓιπ. ΕΒΕ πιοποπο , οι.πειπτοππ οπο

Γοππἰο, ῇονεππ πωπω , οοποποπποοο :αποφ

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΧΧΙΙ.

πιο ΒπιπποΙοππ.

Απ:υπέπω Ρπιππσώπι έεππωππωπ είσΣπ'οπω

ἱ|ἰἰ σιππωυπόπ ,β:·2ύΖιμπ πεπς#δ :κι

απΡύπέ κωπίίδιυπ Μ|:.σωππ.

ΒΟππἱπο πππεππἱΠἱππο Ροπή Παιιἱ:Ιἰπ

Απποποίἰοε. .

Απτοπίοπ Ρπιππποπίἱε άοοποποπ.ιππ οοθ:στ,

ποπ:πο ππἰπἰ ίἰπ8οἱοπἱποπ ειδοέποε, 8ε Ρπο οποι

πιππ Γοο.νπππιπο δε κοπο Βοπϊπαπο πππ!ε&οε,οπ·ιο

πι: .,. οι: Γε τοπ: ὸΞ8πππὶοπἰ π:οπππποποοπεπ·π.

ἱπ Ρπἰππἱε ίποπποΓοε. Ειιππ π:οιππισπάο ΡΜ Ε (1οοο ΙἰΒεππἰΠὶππο Γπιεἰο δε ὸοο·ἱπο 8ε οΗΞπω

ὸἰΒππιπἰοοἰ ποιο, οι: ποπ τοππιπ οπιπε 8ε εππιποε

ε:Ρπ , πο: οοοποε επεπειπποππ ποπ π ἱποο8

πω , 8ε οοοπἰεπε ποπείπο π: ποιο νο! Γοαππ

νοΙ επππ:οποππ ἰππΡΙοππιοἰπ οΡοππ :παπι , στο

πω” ἰΙΙοπποοποππιοπὸπππππ. (?οππάο «πιο

απο ἱΙΙοιπ πε πιοποίπο. ποπ Ρο(ποΙο.ποποππ.

Επἰπ πιοποππι πω επεπΞΠὶπποπποοὶἀοοὶἀ πι:

οοπι οΗἰοἰἰ ἱππΡππἀοπἰπ Ρώπα: ποπ. νειΙο , απ

άοπποπιο. Εππππιππα κ. Μο.ππίπ,

απο , οποπποο δε οΒΓοοπο ιιτ πΠοππ πο οπππὶ

πιο οοἰοοε οΡοππ τυποι Ροίπο!ποπτ , ποπ ο

ποπ: πωππωπ , π:οπππποπόπιποπο ποΓπππ

οοοοπο @το πω”. πωπω οοιπ ΙσΒ:ππο

Ιοπεποπ οοποοππαπἰοποπι πω, 8ε πει 3Ποππ

οοπ‹:_Ιοίὶ 8ε νοππ›ο δε ΓοππΡπο , ιιτ ποπ άοΓΡοπ

ποι:π ίΠοππ οοαπποποο , πιπιπο νοπο ππιπποπο

πιο οποτε πονοπ:πιππόοππ. Ρπιπππποπ ΠΠ .ΜΒΜ

ο:: Ρ:ιππο π1Ηππ:οΙππιε Πιππιπο , 8ε πἰΠ επιΡἱπἰ

οοπεὶΙΙοππ Ξππιπποπιτ , παπι παρπΓΓο σοεποβ
ο 13ά Η;

πιο



4η )ιε8
Α. ιιιιιιοεῖιἰιο--οεΪΜΑ ι. ο οι. ΕΝ ει ο

Οπτοπ‹ιο ιιιοτιιΓεερο,ποοιιο σ.ιοιιιι:ο. νειο;8ε

ποπιιοοπιιιι:οπι πιο πεποεε οοπιπποπιιεεοπι,

ποιε πιο Γοιπροι·,οι: ρι·ε:ιι€ιοπτοε Ποιοι οιο

οοπτ , ρτο ποποιο Γειιθτε: απο εροιιοιιοεο ,

πιοιτοιπ ιπιοιιτοι·οοο ιεισοι·ενιτ.

 

Ο Ε Α ΧΧΧΙΙΙ.

επ διιιιοποιο.

ΕΡΙ$Τ

υ2/ιφει· ἔτεἔεπι ἰποὶἔἔ|σ:.

ι Μπτοιιοε ιιιιο&ιιιιτπο ιἶτεττι πιοο διαισ

Δ πι , ιειοτοπι.

Αοοορι Ρι·οιιιπιο ιιο:οτειι ειιιοΕιιοπιε τοιο ,

οοιποε ιιπρτε:ιοποιετοιπ επ οιππιε τοΓΡοποιο

το ποπ Ροίιππι , ι:οιιιπετ οπιπι ιο οοι ιιιεε

πω. Η επτο οπιπιε ιιοπιιιοεπιιοιπ πιο οε

ι·ιτει:ι τω: , τοοοιτεε πιιιιι ιιττοτεε τοεε , οοε

8ο οοριειιι πιω. Αοεπι ,'οοεπτοτιι ι3οιπιποε

όοσιοιιιτ , οοεπτοπι ιιοοπιτ , ποπε ποο οοο

Γεπι νοιιτι·επι, ποιο πιοε οιι: : Γοιι ιποιειιτ τοιο

Ροε όιιιιοιιιιπιππι. .απο οπιπι εάνοτίετιιιο

νοιιοι·, οοι οοιπ Ροπτιιιοο οπο ποιίι:οποο οι,

ποοοο ιοτοπι οι _, οο ρι·ε=:ίοπτο , ετι:οπτει·ο

ποοοτιοπι ; ό.οπι ιιιο ρτοιοοι:ιιε ι:·οοτιτ , ΐοοο

πιοο πι οιιοοιιοιποι·. @οσοι τοπιο επι το , εά

πιοποπε, οτ οοιιοόιι·οτιε νιΒιιιεε ποέι:ιε ίοοτε

ει·οεοιπ Ποπιιιιι , ποπ ποο τετιοπο πειίι:οπι

οιι. Ετ ποπο οεάοπι απο : νιΒιιετο πο τοπ

τοι: νοε Γετεπεε , οοι τετποοετιι ιοο ιοΒιοπο

οποιοι ποει:τοιιε οποιο ειονοτοτ ,ο οοιοε ποιοι

Απεοοο , οιοπ οιοδοιτ. ι)οοε ιιοιιοι· επι οοο
πιο , ό: ιιεπόιοε δριτιτιιε σοι νοε οοπιπιιττο ι

οοπΓοινοτ νοε ιιπο οτιπιιπο. Κοιιοι·ο Πάππ

:ιοι· νοποπιοπτι , οοοει Απι:οπιοε τ:ιππιιιι ω

ιιειοι·ενοιιτ ιοπιοπτοιιι ίπποι, (μαι ιπιιιι :επι

ιιποπτοτ εοοοπιπιο:ιενι:. Κοι:ιτιειπ πιο :ιο

πιο: το ιιιι που πιοι ι·ετιοποτπ. ΕΒο πω”

:επι ποπ πω: άιοε ειινοπτοε ποίιτι ιιιοει :πιτ

τοτο , ιιτ Ρεοοιε οποιοι: επ ειιιειοο ιεποιο

ι·οποιοΐοοιοτ. Ροτιιτ πιω ε πιο Ροττοε σ.ιο

Βενειοεπτιποε, Απτοπιι,ο: επ, ποτοε 8: ρτο

Ριποοοε ι ειιοι·οπε ρεοοιε Ρωι όιοποε πο

νοιιο. Ετοειιειι ποιπιπι , ιοπιοπτιιιποοο ιιιι

οοοε ιιττοι·ιε ποιοι. οιιωιπ ιιιο νοπιτο οιο

ειπε ι νοι·οπι ιπ οο πιο οοπΓοιεπετοι· , φαι

οιοοπειτ τωΡεπο ιιιτριοε οι Απτοπιοπι , δε

ιιοπιιιοειιιωποιοιπ οπο :πιπιι ιο. Ηεο ιιιο :ιο

ιοΓοε ειιοοεποιο ποπ , οοποο ιιι::οικε Ηιο

τοπγιπο ι·ιεττο επι πιο νοποιοπτ, οοιιιοε Απ

1οπιιιτπ ιοιιιιιιιπο οοποιοοτι 8ο πιο ποοι·ιτοτ,

-δζ πιο , οι: οιιοιοι:ο οοοειιοιιοπι τοιιεπι, απ.

Ποιοι, ι:ετοοτ , τεπτε: νεο ιιποτειιτετι , απο

ιιιιποτειιτοτ πιο ι·οιιεοπτιιιιο. (]τοειο ιιιιιιπ ιετπ

οιοοοροτιτ. Οτο ιτεοιιο Απτοπιο ιοί-ο οτο πιο

ίετιει:εοιεε. Εοο πε&οποε οιιροιιιτοε ποπ

πιπιι , εποπτιποε οι οοοοοει:ιοπιπιιε οποιο

ποε :κοπο ροτροτιιιε ειοιπιπι ποιιτι: ίπποι

ο; ειο ιπιιιιιιτιε οιιΡοάιτιοποπι ειιιιοιι. (Σεο

ι-ετπ οοτειπ οκριιοεπο. νεο , Βετο: , 8; πιο

Ρετιιε ρτιοτιε 8ο ι:τεττοπι οπιπιοπι οτετιοπι

πο: οοιπτποποε. ποιοι: 109,1. Μεπιπ

οοτο νιειοτιιτ οπιποε οοπετοε ιι·ι·ικοε ι:οιο."Α  

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΧΧιν.

_ επι $ιπιοποπιι

Β: ῇιυΜεΖο ο οπο!" οπωιέ:Ει· Μ·υσΜυπο

_ή- οπιπο .

ιζετοι· Απιπι·οιιιιε ιεπ&:ιε (ζειπειτιοιοπ

Πε Ει·οπιι ρτιοι·,νοποιεπιιι θεοι ποιιτο , Δ

οιοιππο διπιοπι , Γειοι:οιπ ιο Ποπιιιιο 8ο Γεο

&ε: οετιτετιε εξοέι:οιπ. ο

@οτι :κι νοε πιπιι πεξιοποε τωρα, οεοΓε

πιο 8: ρτιοι· ιπιιι·ιπιτεε,οοετιι πιο ρειιιι: Ποπ

Β Βι·ενοιπ 8ο ι-οιπιο οιιιτιεπιιοπι , 8ο. οοοορετιο

νει·ιε οι: ιποιτιοιοι:, ποιο πιο ιτπριιοιτοπι το

ποιτ, ειπε ίοοοοόοπτιποε τω” ποΒοτιιε.

Ε: απο ιιοτπιο ιο πιο οιιοπι ρτοΐοδιιοπιε ει:-_

τιοοιο , εεπιιτε οι πονε ιποιοιι:ιε. Ετοιιιιοι:

οπιπι ποιιτι οοιοτιε ιιιιρετιοπτοε , οι: οποιο.

πονει·οπι οποιοι , Γοεπειειε πιο οι:οιοετοιιι:

οοπτι·ε ποε οποιοι. _Νεπι Ριιιιιοτπ οοιειοιιε

Ρεποπι ποο τπιιοτοπτ εοι ροπτιιιοοτπ,οιιοτοπ

τοε Γο ιπειο τι·εδιετι οι: ιιιτιιοιο ρεπιε ιιιιιο8 ι

τοτο ]οοπιιιοιπ οοοπιειεπι ιιοιπιποπι τορι·ο-.

ποιο ιιιποιπει·οπτ , οοι ροπτιιιοι πιοο οπιπο

ιιιε ιιι88οι·οι·οτ. Ροιιι·οιπο ιπιίοι·οπτ Νεοπ

οοπι ποιπιποπι ποοοειπ 8: ιιετοπι ιπ τομο

ποιπ ιοπΓοπι, οοι οι: οο ποσά ε ποιειε ι:οοτε.ο

ποπιιιιειοε , (οΡοι:πιεπι τοποιτ , οεπιποο οοπ«

:τε ποε ιιιιιιιιε οιι νοπιοι·ο. Νοοοο νοπιτ ΟΠ·

πιπιι ρι·ειετιε οοπιιτε:οε εοτ πιοπεοπιο, οι

]οεοπιπο ίσιο οοπνοιίοσ.Ιοο πονιτιο. Νοποο

οι·οιπιε πιο ιοοε , Γοει ιο ειιοπεε ι·οιιειοπιο

ειοπιο οοιπιποι·ει:οτ , οτ οπιπο ιο οιι:οποιετ ετι

νοείει·ιοτπ οι·ιιιιιιε ποιπ·οοιοοο ιπιιιιιοοπι.

Κοε ειοιπιπο οεπιιπειι Γεποιε: απο πιο"

τιοποιε ροι·ιπιίΓε οι. Ριοτιπιε πιο ιπ ίοτιρτιο

οοιιττε ποε οιιτοιιτ ΓειΒιιιτπε , ποιο Βιοιιο ποι

ωιαιτοπ Βοι ι·οι:οιιοπτοι·. Ρτετιετι οτειιπιε

πιο οοτετο νιιιοπτοι: οοπτοτπειιοποπι 86

οοιπιποτιοποιπ ιιιειπ ; νοι ιτοττο οοποοιι·οι·ο

ποπ εοιιοπτ ποπιε ειιοοε οι: οεοιε. Νοεπιπιι

οοπο τποτοπποε , οποιοι τοοτι ποιιτειιι ιππο

οοιπιεπι :κι τιιοττοπι οΓοιιο. (ιι·ετιιιιτποιπ τε

πιοπ οπο: , πιι ι:ι·ετοι· ,· ιιτ οοοπιεπι πο ποιιιο

δε ιιοπιιποιπ Ροινοτιιτετοιπ 8ο ιπποοοπτιεπι

ποίι:τειπ , ιι οποιο οι; οοιινοτιιε πιπιι ποο

ιπιττοτοτ:ιε απο ιιττοι·ιε νοιιτιο, τεπι ε‹ι ροπ

τιιιοοπι οοεπι επι οετιιιτιειοπι ιποπιοι·ετοιπ ι
οοιε ροτ ποπο πιοιιοπι ίετιειφεροτοτιε οπο»

Γο ιο ποε επιπιο νοιπο. Βοποε οπο: 8; πιο

οοοε Μιοπεοι. $οι·ιπιιποε 8ο πωπω ποιπιε

ιιο Αποοιιε οι·επτοε , οτ πιο οιιιοοοο ιπιττειιι:

οποιο οι: ΐοιε οοιπ ιιι:τοι·ιε ιτιειοπι. Αππετοττι η

οοοοοο πιπιι Μιοπεοιιε ειο Μοτιεπο «πιο

οιτετποε :κι ποο ιριππι ιιττοι·ιε ποι'αιο. νειο ,

δ: ποε ρτιοτι οοιππιοπ‹ιε 8ο ι·-τεττιποε οπιπι

ποε. Βοποπιεε , οι: πιοπειιοτιο Απποιοτοπι,

ΧιΙΙΙ. Νονοπιπι·ιε. Ωοιοοοι‹ι ιπιροποοι·ιτιο

ιο εάνοπτο ιι·εττιε ποιιτι , ποο τοιιιτοοιποε

«οπο.

  



 

ετιετοτο ΧΧΧΜ

κι ἀοτοἱοοιο Μοτἱσττοιο.

Με μισο ·ιτα'/`οπιινω συυἔτεἔιπιἰοω του ω».

:Μάτ , κά απο” 6°ωτοττωι , ό· έ: Ραπ

έτι α!!ι Μτ!τω'υΜυ.

Κατα Ατοοτοίιοε Γιιο&:τ αιτιοιΙτιοΙσο

(ο Ετττοι μια, ντοττοστΙι τ-τοτττ οοΠ:τσ

τὶσιοοο Μοτιοττσ , ΓοΙοτοιο το Ι)στοιοσ.

Μἰττἱοιοε οτι-το ροτ τττιττττο ιιοοτ: Γοοετο

Ποτ:οτιιιτο ιΠοιο φωτο οτ: οσοιε ρσίττιΙοίτι.

@οιιιττοιο ΐοτ:τοττοτο τοοιοοτοτ ροτοιτ , 86

τοσο τοἱοοε τοστ ι.οοο!&οτο φοτο Έστω ρο

τἰστὶε τ απο οσο Τοτε τοετοιοιτοοε, εάο1οο0

Με ) δ; ΡΙσοιοτ θα. ?τοπιο νοτο Μοοτιι»

τοο Με οιΤο τοτε Γοτοοε , οοι οσο ιΒοστοε

οοειτο ο ἰοτὶττοοε , οοοιοοοο τωιωτ :ιο ίσο

@το Μοἰτιιε. @ια οσοιε σκ το τετοΙιτ το

ροοτιτ οσο τοιττοοάιο το τοτοοοι τ:οοετο

οτιοάοοι οτ:τ:εριιοοε , δ£ νιι:ιιτιο οσίττσ το

τστοοτιοοι του.οάτιοάο οοτοοιιτιοε. Ροτ:ινιιοοε

οσε ἱο ρτο:ιιιοετ τσίτινιτιιτο Γειοότι ΚστιιοοΙοι

οτο:: νοοἱτο Ροδο τ ίσο ιοΡττιτ τ:σοοΙοίισ θα·

αιοἱσπ το 86 οοἱοοἱε οττιοίτιοσ τ:οι:Ισοκ ,

Α ττοιοο2αΜτιτισττο θ ωοτσοι·ιο Ποτοτοσ > δ;

ίτττιόττι: στιτιττιτιτ οΚσ€τισοσι-Β_

- 1ιστ:τ:Ριιοοε Ητττ:τειε τ.ιιει5 , ·δε ετοτο1πωικ

τοόιτ:ισ τισ οοοιε τοο , οοουο οστρατιωπ

ιτε ΠειτοἱΙΤο: Ιισοτ ο·ιοΙτοιτι τιτοιτοτ οσιοτιτ Γε

τι Ποϋι8 Μοΐοτο ε ΐετΙ οιοτοτοσοιοτοοε ροτ

Μοτιο το. νιι€ωτο οο1τοτ οριο Μοτο;

Ροττσ το Μοοοισοτι τοτσ τοτοΓο οτο , ω..

Βο!ι:ο οοΙττο ἰΠο Ιστιοστ. Μοτιο ιΠοιο φωτο.

ρτἰιοοτο , σιτιοο πω” σιιοοοι οιοτοτο οτο

τω ΑΙνιίιι οσοοεσοι:Ιοιτι τ οοιο τισοο Μοτο

άπο νοΙοιοοε. Βονσε Ροττἱ εστω άηςετ_

ν:ιΙσ. Νοε τοττοΠιε οσε το” [εστω ιιοοπ

ο απο ειιέσιτιοε. δσοἰε , το: οσίττο οιοο:οτετισ -

-ττετιιτιιοε Γειτιετστ:ιΙΤο νστιτ τοιε. δι οοιιὶ το. Β (Μάτι νι€ιιιτ, σ&ονο ΑρτιΙιε.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΧΧνιι.

οτι τΙοιοοοιο Τοοοιο.οι.

Π: ]ατούιιωτ αὐύττττω οι Μιικα#τήίβί το7έβ

`

[Μοτο Μέτσσατ.

Κατα Αιτιοτοίιοε ρτὶοτ Ωιο6τιτ απο!.

. άοΙστοιε Ετστοἰ , νσοστειοιΙι το οιωιω

ριιττι τιοτοοο Τοσιοπ , ΓιιΙοτοιο ἰο Ποιοτοσ.

ντοίτ στα: Μ νοε οτο οσΠ:οτ οοΒιε ει

τοοοτἰΠὶιοοτ Ιειτ:σοοε.Πορισοτιτο,οτ τιτοιωο

Ρτο (μια Φωτοτο ἱὡ0τ8νἰϊοο$ : Πα100 Ροί·- Ο οοσιιοτ: ιρίἱοε οτιτοωττω , τρίο αποτο στο!

Ιοτοοε τοπιο ειβοίΐο οΠει τατισοτ. Πισω τι:

οσοιε Ποτό δσιοιτιοι νιτοειτιο , ιοΒτοτο Μοτο

οιτοιε @στο , οοι ρστοοἰοοι τοοτοσ :ιατρ

το.το τσΡτιτοτ:το οσο τοτονοτιτ οσοιε , οοσιο

όσοστοοε εττ:τΠτοτι τ οιοοσΒιίοοο οτ τοειτοτο

ἱοτοἔτειιτι :το οσε ρτττοτο.τ.ίοιοοιοτο. Λοσ

οριο ιτε ίστοιτι @σου , οτ Ραοιτο:ιτ Μοτο

οο8Ιιτςοοτιιιτ οι: τατὸἱτοτἱε Για. Αάτοοοο το

τοστοτιοομοτνιοοτο τοιττειτ :ιό οσε, οοιει ΡΙοε

οσο Ιιτιοσιτιοε , 86 σοιοοό.ισιιτο οσε οσο οσο

νοοιτ , δ; ι:ατιΠιιοτ: Με νοοἱτ. Οοο8ἰοιο ο·

οοιο τοιτττ:ττ: Ιτοότοτ τοο.τιιτο , Γοοοιτοοσ ο

νοε , σοτοοοι: ιο ΡοΙΐοΙΙὶσιιστο ιοοοειίττ:τιι το.

Ποτ ιοττσι:Ιοοστο. $‹:ὸ τοτο ρΙοτιτοο. Ποιοι

οι::ιοτ οσεστἱει έτεινιστο , τ:οτειτο ἰίτοοι νεοσ

τοο €τωι οσίττο ρτιοτι οιιοι (Ποτοοοτἰε

ἱοιοτοτἱτοοε , οτ οιιιιξ τα:οοι ἰΠοιο ιοττοτιο

απ. ΕΒο Ποτσοτιοτο ροτοειιτι , ποιο: ιοτισ

κάτω :το νοε , οτ τι νοοιε Κοτοιιιο τιωττω.

Οτο οοττ:ιο οτ τοστοοτειτοιο ττοττοοι οσίττοιο

τοτοοντοτιοτοτο Μου” , οτ Βοοιτιτ:το ροτιο

το, τοτο Πιο τοτοοτττἰε , ἰοἱοοο τοτει:ίτοΙστιτ

:ιονοοτοτο οσίττοτο,τιοἱοσο τοσο τοοΙτοε το”

τοτοτοτ σΙτ.Ιοτι:ιτοι τοι νσΙοοττιτο νοοτ:τοοι

1108 ΕκΠο. ΟΝΤΩΣ ©ϊἰτ ΠΟΠΕΠΕ Μ "Φωτ ]ο- Π Ιιοτο τ.ττιττοτο οοίττστοιο οτττοιτατοιο ποσο

τοοοτε τσάο:ιοτ. Αιἱοιοοο ἰτοιο ο:: οσοἰε ρο

ττοε ετοιοιτοε , οτ τιστοοοιο Ρτ:ττοτο ὶοτΙοτἰἱ

τ:ορισοτσοι ιοτΙοτΙ:ιοτ οι τοΙΙτι ό.οτοιο ΡΙτιοἱτὶἰ

ΓοΡοτἰοτι , .τρια το οσε ΠΠ ροΠισιτι οποιο

Βιδι:οτοε το ειονοοτο οοίττο, δε στοοιοσ Με

οι το τ:οοίοΙσοτοτ τ_τοττστο , οοἰο. οτ: οι πο

τοοτιοοιε οσΡττττ , ἱρίὶοοτ: Έτο.ττι οσο Μοτο

οοοτιοΒο. Ροστοε οσΠ:τοε τ:στοτοοοοοτοοε

ίοΙΙσττοτ τοστ , οτ ο ἐστὶ Ροτσίτ , ρτσιτιονοτιο

ν τοι· ,οοιει το οΗ:·τΙοίιάστιοοι οοΠ:τοτο , σιίτιοτ:

οτοοἱοοε οτο Βοοοοιότ.ισοτ:το οσί'ττ:ιτο. νο.

Ισ , τι·τιτστ αιτιίΠτοο. ΡΙοτοοτι: , το: οοΠ:το

τοοοιιΡτοτισ Γιιοδτκ Ματια το: ΑοεοΙιε , :το Ε

]οτιο.

 

ΕΡΙΣΤΟΙ.Α ΧΧΧνι.

οτι άστοοοιο Μοτἰοττιιιο.

?Η ·υΕτέατέσ πάτο:: Ντου» σιτε Μ#ἔἔἰ02τΙ.

Βέτο· ΑιτιοτοΠοε Ειο&τιτ (3ιιτοτοοοιτο

Πε Ετττοι μια, ντοττειοἰΗ ?και οσίττο

τοΒιιοτο ί·-ταττοττι οοιττοτο οιΒοειτοιο τοοοτιίτο

τἰἱ νοιιτ-απιτ οσιοὶΓοοιο άοι:οτε , τΙΙοττηοσ

Ιἱττοτἱε οσίττἰε τ:σοτιτιοσ τιιινοτ:τιτο ροτ οοο

τἰοιο ρτσρτιοτο. Η 58: ἰοττο μποτ Δω >

οτ Γροι·ο. Μοοόο ΠΠ , οτ ντ:Ι το τοοοείτε:τισ

οσίττσ Ρσοτιε-Βοοἰ νο! Αττττἱἰ τοο οιτροιίτοτ.

πιο ιο Πστοιοσ , μποτ ωτιίΠτοσ.Ερτ ΠοΗ:το

ιοσοαίτοτιο Ρσοτιτ-οοοι , :τ :τ ν τ τ τ τ. Βο-4

τοτοοτιτ. |

 

ετιετοτΑ ΧΧΧνΗ.

' τιτὶ ]οιιο.οοετο.

· Ό: Σκτύωπκω μϋτωτ κιφτίοιιιυτ ΪΕΙ'χἔΪ.

)

Ι- Οτοοο :ιοπιοτιίΠοιο ματι ]οΙοιοοι τ

_ Αοιοτοίιοε ἱο Πστοιοο εττττοειτο Γαιο

τοιο.

(:οτο ρτσίἱοἰἴοοτοτἱε ο οστοε, τ:οοιιοοοάονι

τοο: ιοΒο:ιτιοοι Μικτή νιτι ορτἰιοι 8ε Μο

τἱΠὶιοἱ οσοστοτο δτορτιτιοοιο ροοτειιο , τροπο

ιιοοπο φοτο:: @οκ ιιστιοτοιιτ το νιοσοΙο ,

“Χ
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'
.

-ιοοσε οσοοισττι δ οτιιιει Εσειτοτο ιτσ σιτε- Α

επιασε. δοο ιισοσοοε οτοστοε ιιιε τιοο

Πε, οσοοσοοστο ιιοσοτσνστιτο οισοστιοοι

τοστ. δεισ οεοινοιοοεισιο ιο τοο τοσοι , σοι

=τοοτοοοε στοττιτοτο ίστοσετ σε σστσεσοι οι:

ίσοοι σοοειιιειε ιοοιε. εεττ οσοι οοσοττιοισ

οσοσο ίσο ίστιόιιτστι στο νοτισσ Ιιστοοε ,

τοισοοοιε νσιισ , σε τοετοοτστο οινι τοσ ίσοσ

ιετιετοτσ χο

σο ]οιισοσιο.

13: τυπο/ποπς/οει εσῇοτΞ Νέεωέ.,

 

Οτοιιο στοσοτιΠιοιο σσετι ισιισοσ.

Νοοτιο τοστ, σστοτ, οσοοιοτο,οσσο

το σ,τσειΠεστοτιε , ιοοοσ οτ ίετιιιστοτοσε ιιι- «τετοιο εοπιοιυοο σο, Μισο οοεισιιο οσοι. ο

οσοσο , οοιεισοείστεοε στοοσ οιοτιιτστι τοπ.

Ιεσοοο , τοι σστοτοστιτοε στοσε ιιστοσοιιιιτοε,
στο στοοο οιιίεστο στοιισίοε οεοιισοε τοιε ,

σε ιοτοτεσοιοοε οοοοσσ τοσσ , οοσ: νσιστε

ίστοσοτ ίσιο: σσοο το σιστιιοσττι , τσισκοε σ

οοιείεοοτοοι ,ιιιοτοοσε'εσοι Αιοεττο ισο οσ

$στσετο οοοιιτιο οοοτο οστιοισ τοετιεο , τσοι

-τοιιιι ισιι οοτισε. Νοο στο ιο οτσοοο στοιι

:τιστ , σε νιοεστ τοιοσε εοοΠοστε οιοοστιοοι

τοστ , οοστο εκ σοιτοο οιιιοσ , δε σ ουσ τοο

οιιι8ι νιειΠιτο ίσοτο. Μοιστο οοοτστο , οοο

ίο , οτ στιοτι ίσοθεστ Μεσοι: οο Αοσειιε ετσ

οσε σο τοο τοιττεοοσιο. νσιο , τοι σοισοτιοι

τοσ οοτοττο. Πιοτσοτι:ο κ. Ασεσοι. Οτο ίοιι

σιειτ οτ οιοοετστ σιτεσιισοτισ εστι εοτιοσδι:στο

στ:σοστο τοοοσοστιιε οοοτιε ίσοιοστ (Ποιοι

τικ , τοστ ιζ)σοιισοι , ίσοοπ Μστιστ οσ Αο

σειιε δε εσωσσοιτοι , στ σοιιιοε ίτστοστιτστο,

νιοστο , ιισοσ δε οιτιοισ οσεσοστισ νιοοι το

το ιοίσττο ιο εινιτστο , ισίοτοοοε σισοιοι- Ο

οιοτο.

οστε . . . . οσοι ιιιιε οιίεοοοτε ιιιοε σο

ουσ ιο το ιοσσσ το σιίστιτ ιοίστιοτσε

σιισ σιοτσ οοσε ίετνοτ οιέισι:στ. Πιτ ιο

ίσοτστιτιστο εοοίσοοτ ιιισ ιοισετστοτιε,δε

τιοοο οενοτοοτ. Ηστοιιιτσε σοοτιίιειε ο

εισεσ ίσιοτοιε ισοοιοοε , οσοο Ηετσει

1ο

ο ο ι ετ στο. Ματσε

σο ίτσττοε Β. Μπιτ: οο Αοσειιε.

 

οι: Μσεστιο οοοτο σοοιίεσε σοστιοε,σο το ιισιοε τσι στσεισ οιιττο. νσιο, το

τοτ , :εκει Αστειο. Ειοτσοτισε.

Β: σοφτειφετμου.

ι ΙΙστστ Αιιιιστοιισε ίσοοο(ιστοσιοοιεο

Πε Ετοοιι τιοτ, νσοστσοιιιισσε ίτσετιιιοε

οσοτιε τοοοσε ιε οοοτι τοοοσοστιι ίσοοσε

Μειτισε οο Αοσειιε , ίσισεεοι ιο Ι)οοιιοο ,

δε ίσοσοστ εστιτστιε σο`ε&οτο.

Ρτοιιιιιστ σιονισ , σε σο νοε , στ: σσοσισ

τιε ,νεοιτε σσοιτοσε. ιοσεετοοτ οοιιιε οσοσο

οσοε τοιΠοιε , νοε στο εοοεοτοσε οε σσετο Ι) σιττιτιορτιστο , ίσιοτστο ιο Οσιοιοο δε

νοοιε οιισεοοσ , δε Βσο στσεισε σειτοσε σσ- εοτ:: εστιτσειε σοοδεοοι.

διοτι σσειε στοσσ εοτιεοτοισ. ιιισο τσοιστι

ΕΡΙ$ΤΟΙ. Α Χι.Ι.

σο(ιιιτιοοσιιοτσοι.

ποοετιί.τ.

οο εοοεστοετιε, οσι Πε οσοι τσοιτοοοιι , δε

οσι στστειίε ιο ίοιιιειτοοιοο οσνοειτ , δε οσι

ιοτστισε σιττοτιοίοοσ ίστιείσεετο σοοιε , σοσ

οοιο είίσε εττοτ ττονιοιοισε σοιοτ στιοτο ,

οσοσο σοΙίστοιιε το ίσινσ εοοίειοοεισ ω

τοιττετε οσι οοο σοσ: σιοΠοσοι. νσιοεσ ιο

ι)οιοιοο δε στο οοοιε οτστο , Πεοοοσ εσο

ίσοι ιοστο στσειιισε εοττιτιισοοστο οσοσο: ,

οσο ίσοτ.:Αοσο τοστετισ το οισοιισσε, ο

οισιτοτο δε στοιιιτιοΠ νιοοστοστ , οοτ σο

οσι οιτιοστ νοε ο ιιιοιτισ δε σοοιεστε. Εκ

οοοτο τοοοσοστιο στο εσωστο ΧΧ τ τ ι τ.

$οστστοι:τιε. τ

το πο (Ξτστεοτοττι οοιοισ εποε ισΠ εστι

σε ίετιισοοεστ οοιοισ. Αοοσ οσοο εσοτ

σε

οιοε , νει ει: (ιοσσσ ιο Ι.σειοοοι , νει οσε

τιοο οι θτσεστο εοονσττσοοοοοα οιεστιτιιτ

στ, Ποσιοεοι σοοιοι , τοεοσοοίεσεδε ετσεσ

ιετιε τοσοι” Πο τοιοσε , οιεεστο σστιτετ οσο

οοσε , δε σοσ τέτστισε ι)σο τείστστοσε. Νοστ

οσε οσοστ ιιοοισ ιο σοιιιιεο εοτινστιτο θεσε

εοτοτο , σοοσοτσ ιτοσετστστσ σε εσττεοΡο

στοιιιοοε, στσσιτ ιο νοεοτο εοοίεΙΠοοιε δε

ισιιοιε , οιοσοε οτιιοιισοε σσιστο ίσοοιστο Κο

τοσοστο σεεισΠστο τσ&ε ίσοτιτε ιο ιογοετισ

Ποιοι, δε σοοιτιοοετο ιο ίγτοιισιο τστοιοιτοο

ίσδεσιο ε δε ίσ νειιο ιισοε Ποστο , ιισοε εστι..

ίσοιοτιοτο οοσιο στο στοοεσισσεστ ιο ίετιστιε

σιε ,

οτισιο στο Ποιο οεσοοσοοοοι δε σσοσι·στο

οιοοισ, Π οσοε στο. Νοοτοτοοι ίσθ:σ δε ίστ

εσιστιοοι , εοοεστίσε τοοιιστοοιστοτο :ισοτι

οισοοε στο σεεισΠστο οιιτιε σττοιιιτ ισοοιιισε :

ο δι! ι

ειστε

σιο

σπιτι

ισοΠ

τσίσοοοστιτ ιιοοισ ιισοιοοσ, δεε. Εσ οτοοιτι

ΗΒΗ!

ι Ρίο

 

.ζεστο/ε πεες/οτέστ Μ τυο/Μεσοι: θτ.τεστευε

οστστ Ατοοι·οΠοε ίσοοσε Οσοισιοσιεο

Πε Ετοτοι στιοτ, νσοοτσοιιι Πιιο οσοτο

Πτι

(?σσιτοσε δε ισο , οι ,· σονοιστο στι Με ,

στιτσ σοιοισ σισ τοοοετοοε , σε ιο σο οιισοτι- ενοτιίοσο τοιε ττιοτστο οστοτε , Π ιιεσστ στοσ

οσισττι ειστε ενσοστε οσο εισοΠ οοτιοστοοτ ,

οοο ειστοσοτιοε οοστο οι οσι σο τοεεσιισ οστο

ι

οσοι

οσοσο σιτεοτστο, οσοσο οσσοοετο οιΙσ τσ

τιοιισ νσιστοσε, σε ίσσετοια στοοο ιτιστστι

τοοιιιτε-οοτσ ιοοτσεστ οοιοιε , σττοοστιτείοσο

ΡΟ

ειίΠοιστο εσοισοτο ίσιιοοιεστιοισε στείοοεισοι

σε οοτ νοοιε σσετεοι ίεεοοοοτο εοτ ίοστο , Ε ιιοοεσττι , οσο οισιτιτοσ τσοοιτειιστοτ. Νοσο

Πει

Εσ

σ οι

εστιτστο οσε εοτοσισέι:ιιοτστ , σε Π οιίεεοσ

ιοσε νει τοοοιεσ, τοσοεοε ίο σο οσοιτοτοε

στοιττσοτοτ , δε τστοτο οοο τετοιο ισΠ οσ
ΟΠΙο

@Ηο



και
ΕΡΙ 5ΤΟΙ.ΑΚΠΜ Επι.

παο ἱτα οοπ1.αιοτο , ατ τοἰραΒΙἰοα: ποπ πιαπιε Α τἱοπΞΒαε ἱπΓοτνΙτο αο Πτἰἱια8 νοἰἱπι. (Μπάι

οοπίαΙατ. Ροττα(Γο πω Βοπιιπαε ἰπ τοπιραε

11τω τοί-οτνανἱτ , ατ Ροτ ποιτταπι επϊπιίτοτιαπι

ταπτα ποποτἱα 86 ταπι @μια οοπποιαπτιιτ.

δω πιο:: Ιιαότοπαα. Οοπαοιιιιατ ατπαο οπἰ

τοπιατ πιο νιτιοαα πιττα Ρααι:οε εποε πιοπ

:επι ροπτιποιε Βοδτοτο , ιιτ αππαοτο νοΙἰτΡατι , νο! Ξααοἰε αιοΒαε ποε Ιιἰπο αΙιοΙΤο. δι

οτα, πο οαΡιπιαε , εταταιαβιπιατ; Πα ππ

ππε , οτοπιαε αεπααπἰιιιιτοτ , 86 τοοαε ταπιοπ

ποίὶτἱε 1ιτονιτΙοτο οαταπιπιαε. Ααπαίτιπαε

τ_τατοτ τααε αρατΙ ποε ιππτπιατατ αίοε ρ!ατἰ

πιω ναΙοταὰἱπατἱαε τπαπίὶτ , αποτπαο αΙιἱτο

νο!αἰτ , παοπι Ροίτπαατπ ἰπνἱτἰ Γαπο α ποΒἱε Β

αι1πιππιαε , ποΓοἰπιαε οτππιπο παοτΓαπι ενα

ίοτἱτ,86 απ οοπναΙαοτἰτ. Ειπα τοι Βι·ατια Οο

τποπτοπι πιἱττἰπιαε , παἰ απο ιΙΙο οπιπἱα απαι1.

οατ ά1Ηποπτοτ. να!ο , ΠΠ οατιΠἱπιο, 86 ατι πο:

τοΓοτιοαε αππαιά. Γοττα1·ια: κ. ]αΙἰἰ.

ΕΡΪ$ΤΟΕΑ ΧΙ..Π.

ατι οαποτιπ:οε οοοΙοίιπ Εανοπτἰπατ.

 

πωπω απ' Ζέτα: απ» Μυπώτἰα/ἑπίἴέ Ρήτ

μψιέ πω:: :σωμαεπέα.ι·.

Κατα· ΑτιιοτοΠαε Γαπάιο (:ατπα16ιαΙοπ

Πε Ετοπιἰ μια , νοποταο1Ιιοαε Ραττιοαε

οαποπἰτἰε οα:Ιοίι:ο Ρανοπτἰπατ , ίαιατοπι ὶπ

Ποπιἰπο , 86 απατα τΗΙοέΙ1οπ1α απο&ατπ.

Επο, ατ 1ιονιτ Ποαε , οοτόιε ποίττι απαιΥ τοτ 86 τοίὶἱε , οπιποε Ιιοπιἰποε ετπαα ιιιΙ18ο

οατιτατο , 86 οοο πιαιτιπιο παἰοαε νιποαΙο το

Ήειοπια 86 ίιπιΠ1ταάιπο Ρτοροίιτἰ 86 Ρτοί:οί

ίιοπιε αίττιόταε ί-απι. Εοε παοπαο οτἰαιιι νο

ποτοτ , πασα εταάαε τονοτοπτια ρτονο!ιιτ.

νοε 1ταπαο , ραττοε , 86 61Πιπο , 86 1111181 πιο

α νοοιε νἱοἱΠὶπι οτοό.ο, 186 νοποτοτ , παἱα πιο

τοτατ Μ ἀἰ8πἱταε νοίττα τοΙ18ιοΓατ ιπΠ:ιτατ1οπι ο

οοπ1απότα. ΝοΙΙοπιπαο αΙΙα τατἱοπο ιπτοτ ποε

Ιἰτοτπ αατ οοπττονοτίὶατπ οι:οτιτι , ἰπιπιο οι:

οτταε ιαπι απ ΓαρΡτιιποτο αο ρτοτΓαε οιττιπ

Βαοτο οατιιο. Ειπε τοἱ 8τατια οιοΒαε μπετο

πω , οαπι·οΠ-οτπ αρα6ὶ νοε , ο1Γοοτόιαπι !οπ

81Πιτπατπ ιπτοτ νοε 86 πιοπαίὶοτἰαιτιποίτταπι

ίαπότι ΗγρροΙγτἰ Γοριτο απ: ππιτο οπιπιπο

οαρἰοοαπι , 86 οτοοο ατπαο οοπίἰ‹Ιο ιπ Πο

πιιπο , παπι απ ταπι τοποπτἰπα ίαιΙΤοτ ποίϊττα

τιτοτοθ:ιο, τοσ ίἱποπι παἱοταπι ασ ΡαοἰΗοα1ιι

αοοορἱΠοτ. ΜοτΠοατπ οπἱπι ιΠαά παοτι Βοπο

οοποοττΠατ αο Ραοιε οΒΠίτοοατ , νο! τατιοπο,

νοΙ ααέΙοτἰτατο , νοΙ πιοάο αΙιπαο ΓαΙιΙαταπι

τα τποαιο Βιιίΐοτ . α: Βοτοτ ραττἰε αττἰαΓπαο

οοπ1ιοιπο , 86 πτπια Πα1.ιιΙΞίπαο οοπίοπΠο.

Επο , Ραττοε ορτἱπιἰ , @τα πίττα ποπαο ιτα

ιιτοΒο , παἰα Εππα πω 86 ΡτοοαοιΙια παπι.

πιο ; ποπαο ταπιοπ ιτα αρρτοοοχ ατ Μπι!

Ιια1ιοτο ΓοτατιαΙι αποταιπ. Ηαοοτἱε ρτἰνἰΙο8ἱα

86 μέτα 86 οοπνοπτα απτο πια!τοε απποε οαπι

αΒΒατο τποπαίτοτἰἰ τω” : Ιια!ιοτιε 86 ΓοΙα

τἰοποε ταόταε; ποπ ποπαπιαε , Γοά τατποπ 1:ιτο

νοΒἱε αποττι 86 ρα&α 86 ρτὶνἱΙο8ἱα ΡοίΪοπτ.

δω αΙοίιτ , ιιτ πααπταπι οτἰτ ια τπο , οοπτοπ

,τα 6'στπσ. ό· πω. παπι!. @Μάϊ Τσι». ΙΙΙ,

Ο

Ε

 

 

4.34.

τἱοποα επααε, ποπ πιοο ταπταπι , ίοά μα

ἀοπτἱαπι παοπαο νιτοταπι , αιπἱοοταπιπαο

οοτππιαπἱατπ ατΕιἰττατα ΡτοροΓαι , νοποταοΙΠ

Ραττἱ πιοο Π. ΒατττιοΙο οιαΓπαο Γοοιο :κι πω:

ιιοΡατατιε α ποπ: : πααε ποπ απιιιιπο ταπ

όοπι ΠΠ αόπι1ίιποπτ , παἱα τατἱοπαΒἰΙοε νἱ

άοΒαπτατ. Εατ απ Ηπα αοοοριίτιε , 86 στο ιιτ

νοΙἰτἰε αἀπιἰττοτο , πιιἰπ νοι·ο ποπ Γαπτ α νο

Βιε τοΓΡαοπόατ _ ποπαο ίταίττα Πτι!ιαε ναοατο

οοπἴοπτἱατἱα , παει: ΐαπτ 86 τποΙοΡτα: 86 ρΙοπα:

ΓοΙΙἰοἰταἀὶπὶε 86 τικαταπι. Νατπ , α: ά1ιπ ,

ποπ τἰοοταπτ, παω @κι ροΠὶπτ Ιἰτἱἔατο νο

Ιοπτιοαε. Ραοοπι ἱταπαο οτο ιιτ Γοπααιπατ 86

απιτατοπι , ατά πααπι ποοιε οοπιτποποαπάαπι

ποίοοπ1:!ιτ ]τε11ε το:: ποΡτοτ Μπι” δ6 αποτ

παε. Επο οοττο παπιπααπι νοοἰίοαπι οοπτοπ

άαπι , Γοἀ`α1ΐοᾶα οατιτατιε οπιποε αίττιππατπ.

ναΙοτο ἱπ Ποπιιπο. Εκ Ροτο-Ι.1νπ ν1111.

απ. ]απαατἱἱι .

Ε1>1$Το1.Α ΧΙ.ΙΙΙ.

τα Μπ:ΙιαοΙοιπ.

Μ ΜΜΜ» α #1» 1:πιππωι 6ταπ/Ζα20. '

Κατα ΑπιβτοΠαε ΐαπθ:α: ςατπαΪειαΙοπΠο

Ετοπιι ρτιοτ π νοποταοιΙΙ Πιο ποίττο

άοπιπο Μιο!ιαοΙι , ΓαΙατοτπ ια Ποπιἱπο , 86

Γαπ&εο οατἱτατἰε απο&ατπ.

Ειτοπ11παε ταπποπι , Οοο τπἱΓοταπτο , Βιο

πγΙιαπι. Ετ παοπἱαπι ορἱΡτοΙα: αοίαπτ , πανια

ρτἱπιο τταπιτα!ιπιαε, οτατπαε οαε ω ποε ππτ

ταε :παπα ποίττα, τοΙἱπαο ἰπΓοτοπἀαα σποτ!

86 τοΙοεοπτιαε. Παω οτιτ οπιοπάαταπι οραε

τοταπι , παοά ρτοιτἱπιο ί:οτο ΐροτα1ιιαε , ππτ

τοπιαε ασ! το, τταπΓοτ1Βοποαιπ ταρτίπι ίἱπο

τποπαιε , ατ ροΠιτ ά1Ηποπτιαε Ροτ αΙιοε πω.

Παΐπαο τταπίοτἰοἰ. Βοάιοατο ω οραε ίαπιτπο

νιτο οατἀἰπαΠ Γαπ&αο οπιτπ απιπιαε οίτπ

παἰα ποπιο ί1-οτο 6Ηεπιοτ οοοαττἰτ οο 1παποτοι

·ναΙο , 86 ποε παπι ιποπαιτοτιἱ τταττιοαΓπαο

οοπιτποπόα. Ε:: Ετοπιο ποίττα 11. Α1ιτι!ιε)

δα!ατα (Ξτοποτἰαπι Γοπο11ι. 4

ΕΡΙ$ΤΟΕΑΧΕΙν. ι

:κι 51Ινοί'ττατπ.

πω'. |ιΖω·έωκ α· |ι·πιτ2&α:ι

· Κατα ΑπιΒτοίἱαε ί-απ&α: ('ατπαΙάαιοπι

Πε Ετοιπἰ ρτἰοτ , νοποταΜΙ1 παπι πο..

πιο $ἱΙνοΙὶτο, ΓαΙατοπι πι Ποπιιπο,86 Γαπ6πο

οατἰτατἰε αΙἴοᾶαπι. -

Αοοοριτπαε , Γτατοτ ατπαπτἰΠἱτπο , Πττοταο

τααε , 86 Ιοεπιπιαε τπαππα οαπι πιἱΪοτατἰοπο

πια!τιί.παο οαπι Ιαοτγπιιε , παπἰιιιαὸνοττοπτοε

ΒαποΗαπι Βοτπι1ιί πα πι νοε όοΙ-ιον1Πο , απ:

αΒΡταΙοτἱτ ΡΙατοτ οι: νοοια. Νοπ οοΙοπιαε ,

νοποταἱιἰΙἰε τ-τατοτ, παοτι επι ί·-ταττοΐπαο πο

1111 πιἱπτανοτἰπτ απ! ίοΙιοιοτοπι Γοττοπι, 86 πο

Ιαι:ιοτο αει τοπαἰοπι νοποτιπτ. δοά ΡΙαπο πια

το11ιαε , παω πιο τοτπατιί11παε ι παοτὶ α!ιίοπ

Ε ο

_-ς-.--,...Τ
- . α
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ΑΜΒοοειεεΑΜΑπρΠοοεεΝειε

πιο ρἱεεεεἰε οΠἱεἰε. Αεεἰοιοε εΙοοε:Ι (Μοτο ροβ

Ποοοε, ΡεοΠεεεοίοοε ο οοοἱε Π::ιεεεε 86 ΠΠοε

άοΙεΠΠιοοε νοεἰε ρεεεΠαοίοοε ὰεἀειεἰιοοε ,

οι·ε.οεεε εεε οσε ειπαμε ΠεΙἰεἰτεεἱε ἰΠοεοιο

εοεεεωοοτ εΠε ρετεἰεἰρεε. Πε ρειεεε εοοοσ.

:Με οι:οά εοονεΙεΓεειε , τοιιΙειιτο εεεειιΙε

οπο , 86 Πεοεἔεειεἰεε εεΞεοοε , οτειοεεε εεε

ἱΠἱυε οοοἰε πιοΙεΙΡΠεεεε ὁἰΒοεειιε ρεεειο 86

τεεοοοἱΙΙἱεεεεοπ. (ΞεονἱΙΠεοο ειπεπο τοοετοτε

οΕεεεε Πιτοοε,οιιοά ε:: Πεεεεἰε ΜὶεοοεΙἱε οο

Πεὶ εΠεΠεΞεοοε (ΠιεΙΠοροοι·οιο οποοείεεεὶο

οο8τεΙΐε , ποιο: οεἱοετο ροεὶιιε ἰΠἱε οεΠιο

θ:οε εποε; εοἱοιιε εεεεε ετἰΠεεειοοε. τποο:

εεε Ποἱοπι1ε , :μεσο εἰε οσο εεΠὸἱἀἰτοοε επεεεε- Α Κεὸὸἰεε: οοΜε Πεεετ:ε πιο: ἴοΙΙἱεἰειιὸἱοεο1

κ ·.”*,"'.

οοοἰε εὸεἰἱόεειιοε , ΠεοΞΠεεοεεε οπο οΐ:Πει.ιο1.

ΠΙΠ οοΠεἰ ΒεοειὶἰεΙἰ , απο ὶοΠεεοἰεεεεοι εε

Ποιιοεοεο, όε οοοτοτο ΠιΙιιεε άεΠεεεεοποε.

ΠοΙειοοε οοοό οΠ οοοειτο εΠεο1,οιιο ΡοΠ:ε:ι

οποιο Τετοια οετε.οε οοΙοε εεἀὸἰεεε Ποπ ,

οεοοε Ρουε εεΠροοοεεε ροειιἰεοοε , 86 μια»

εἱε ΠοεεεΠ-ε Ρετ οοΠεειοι οεεΙὶεὅεοεὶειεο εεΓ.

βοοόεεε ειιωιπτε εεεοιεὶὶιι. Ι.ἰεεετεε .ως Με

εΙΙὶΒεεεε ἰονεοεεε Ποπ ἰο Με μοΒΙΞεει , ΙεοΠε

νεΙ ο Που νε! ο:: :οειου. ΡεεὶεεοεΞε. Πώς

τοιιε , Πεεεεε ωοεοεΠΙΠοε , νοε Ξεε ο Ποοοοο

νἰΠεειεὶ : Γεά εε εοε8ἱε, ουσ οΙ:Γεοεεε ὶρΠ Γο

τοοε, εποε. εενετει νοΜΓειοο ορεεεεεωοε σε.

:ιὸτοοοἱεοε ἰοΠειοἰεεεε Πιο, οσο ἱεο ΠεεἱΠε ἄ Β ωΦωκ ε @ΜΙΒ ω! νἰνεϊο- Ε! 00ΠΠΠΠί 001

Ιενὶε εΠε Με ο1ἱΒτεεοεΙι11ο. ΜοΙειιιο εΠΓΡΙἰεοἱε

οοΒἰε Με 1ΙΠοε ἱοεοοίεοοτὶο. Η0ττοτε Πει

ει·εε εε ΠΠοεοοΠτοε ε:: οοοΞε ,66 ιεε με οσ

Βἰε οεεοε οΒίεεεεεοοε. Ροοεἱε ροΠε εΠεοι1ε

Νοε ὸὶΓεεἀεοιιιε €ειοεΙοιιΙοοι Ρεοε-εᾶιιεἰ.

απο οιιίά οΡοε ετἱε , Πἔοἰἰἰεεοἱε οοΒἰε.

ν:ιΙε ἰο Βοτοἱοο , Πειτε: εετἰίΠιοε. Βοοε

οἰε: ,εεε οοΠεο εοοοΑΠεεἰο οικωΜεεἱα ό.ε

Λο8εΠε, ν”. ΣεΡεειοΒεἰε.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α Χεν.

αεὶΜἰεΙιεεΙεεο.

Ό: .Βέσηβαιω .ΠΠ ιν·ωβι|2:π.

! ,'Κεεει· ΑτοοεοΠοε ΠιοιίΙ::ε αποεΙοοΙεο
Π Πε Ετειοἱ Ρεἰοε , νεοεεεΒἰΙἰ ΠΠο οοΠεο

_ ἰεΙιεεΙἰ , ΠιΙιιεεεο οι Ποτοἰοο , 86 Π.ιοθ:ε:

εεεἰεετἰε Μοοτε

Ι.εΒοοοε οποίο εάοποάιιιο Ιἰεεεεεε απο ,

@ω Π:ιεεεΙΙοεο Ποιοἱο1 ιοἰοὶεοε εάοιιε

οιιἰενἰΠε εοΒοονοοοε , νεοετεοΕΙεοηοε Πτο

τεειο οοΠτοοι ΞἰΙνεΠτοεοΞοΠετοεεἰ εεονἰεεε ,

ε; Πεεεεειο Μοοτε τε δ6 οοιοὶοεΒοοοτο. πο.

Μ-οιοε Ρεπό ο1οοεΠεεἱἰ Ιἱεεεεεε, εοοΓο!εοεεε

ειπο 86 οεε.οεεε , ιιε οοΒἰε ΠΒοίΠεεε ιΠΠ8·εο

εεε οεοοἰε. Το νεΗιο , ΠΠ , Πιιοεε οοἱ Μοτο

ειιεειοι. Ι)ΞοογΠοιο , Π εΠ: εοΓοΙοεοε , εοἰεεειε

οεε εοριοπιε , τετοιο: πο ΠοΠεοεοεΙοοι ω

εεΙΙοτο Ποιοἰοἰ ΙιοτειιτΙ. Ρε:ιεεετο Μεεείοοοι

νοοἱε ρει·οοετοουε·, ΓεεΞΒἱιοιιΓςιιε εοφ 2ο

απο , απο πο Ρεἱοεεοπ Ιοεξ Πεεεεεε, οτ (ω.

ὸὶειε ῇοίΠοοἰοιιε νεΠεἰε. Ποτοἱοοε (ὶοἰΙΙεΙτοοε

εοιοοιεοάειε νοοἱε εεε Πιεε ουκ Πιοε εμ.ιά

νοε,86 οσε ει: οοτοἱοε ἰΡΠοε εοοποεοάειοοε.,

νε.Ιε , Πεεεεε εε.εΗΠτοε , 86 ρτο οοΒἱε στο;

Β011οοἱεε κ:ενιε. ·Αι1ει1Πἱ. '

 

ΕΡΙ5ΤΟΠ.Α Χεν11.

:ιο ΜἰεοεεΙεπι.

Β: 13έυο;,θυ , ό· 91πω1/έοΜ φοωο.χε.οε

θπ802ϋ Νι.·:.άωπ.επέ , ό· ό'. Διιέη?Ιοί.

4 Κατα· ΑοιΒεοΠοε ΙΞιο&α εωειοοιω

_ Πε ΕτεοΠ ρεεε: , νεοετοΙ:Πί ΠΙὶο ΠΟΠΗ;)

ΜΙεΙυ.εΠ , ΠιΙιιεεοι οι Ποεοὶοο ,εεε [ε.ο&ω

εεεὶεεεὶε εΠε&οιο. ·

Αεεερἰεοοε ΒοοοοΞσε ΠἰοογΠοιο ο” ο;

ει·εοίεε5Ρεοιο απο εεεετοριειεἰ οοίΕεο , ὲἰιοὶ..

Πτοιείε1ειε ειΡοεἰ οοΠεοπι Τοοοιειο τε1εΒεο

εποε. Οεοεοοε αστειο, Π εοεοιο εκεεά.ΠΙ, ετα

ά:ιε εεΠοουιο (ΞΙειοεοεὶ οοΠ:εο. _Ρεεεεεεεο

οειοοἱεο: Ποοιιε εοειειιεε Βοτιοοἱεοι εεεΠεο-εί ,

νοΙοοοιε ἰοΓΡἰεὶειε οι: ἱο ειΠο νοὶοοεἰοε Οτε

8οι·ϋ Νειἱεοιεοὶοοοά είε αμκ! πο, Ποτ εἰε

οεεοοηι1ε , οεειοε εοτεε εοπεου.!ειεε. Νοε ε- Β_δΡἱϊἱϊι1·ΐ-8Π&0 Γεττ°ο00εε, ὶρίυοιοοε-γοΙοοπεο

ποιο ἰΙΙοιο Με ει·οεοάεεε ειιεεοἱτοιιε , φοτο.

37ετεεοιιτ,οε ΡΙοε οοεοι νεΠτοοε,86 ΡΙιιε φοτο

ίε.οε εδετ , Με εεπ1οτεεϊεο8-ετοι1ε , ΡοοεἰΠεε

Με ῇιιοεοεε. ΝεΓεοοοε επι Πεεεεε111 Μεεεἰ

οιιτο ΒεΠΙεο.ιο τοἰ(εεἰεἰε, ειιιἰε οΠΠΙ ἱοεὶε τω.

ο Βἰεἱε οοΒἱε. ν. εοι·εοε τοἰεεεοὸοε εοεεΒἰιοοε

]εεοΒο Οοτεἱιο. @απο ἀὶΙἱ8εοτετ ΓοεΙοειε

οοΙσὶε οο11Πο ειπε Ποπ εἱεεο. νοε. Με οι

ΒοιοΞοο. Βοοοοοε και. δεμεοποεΞε.

 

Ε Ρ ϊ δ Τοῦ ΕΑ Χ1.ν1.

πιο δϊΙνεΠι·οο1. '

Κ.'εαΜεΙαή@με Βεέ #.«Ξεο!!υ.

Κατα· ΑτοοεοΠοε -Πιοᾶεε (Χιπωάο!εο

, Πε Εεετοἰ μία, νεοεεεΒἰΙἰΈεεεεΞ .οοΠ:ι·ο

ΒἰΙνεΠεο , ΐοἰοτετο-ἱο ΒοοΠοο,, ·86Πιοδε:ε

εεεἱεεεἰε εΠεδωτο.

:οἱεεοε εε! εποε, οπο 1ο εε θεεεεοοετο, οοἱ

,ρεοπἰιοε ε.ΠΠ1τοτζ εεφεάζεαοευε ,, :Με οεεεΠε.

εἰοτο. Αιιεεοε ν. εεοἰεεἰοιιιε μι· (εεεωεο ψ..

[απο ]ο.εοΒο εοτομο ε]εμοάοε. ΥοΒοοπεο ο..

Ραοω Α"ΒοαΜ.ε Ραμ δσΠεεο1ε)άεουα ..

οι οπο Ποπ .ΗΒΗ εοοετει Αεοοεοο_εεε , ο.: οε

Οεεἰἰειε, 86 ‹ὶε .ΜεΒἰίἰτο,Β6 Με ΡΙοε;οοκο,

Ρἱιοι1ε οι] οσε :ποιο , εείὶἰευθ9<ἔ8το.νοΒἰεΐ5

ἀεΙἰεεε. ΠεεεΠοοιε Η νἱοξΠ-ε «ίπ οεΙΙο πιο.

Ποιοι υ.ε ιιιω ωεεἱΡΞεοποε. νεΙε ἱο Βεωοω,
_ Π Ε _εεμο.οοεεεεω. Εκ οοΠτο ιοοοαΠεεΞο Ποο

εἰε-Βοιο , ΧΧΥ11.ΔξῇεΡεεπ1ϋοἰᾶ.

ο

,ψ
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ΕΡΙΣΤΟΙ.Α ΧΙ.νΙΙΙ.

3 Ξό Ηιοτοογιιιιιοι Ποιττοιιι.

2αΜέ ΜΜΜ /όέ ἐῇ!ἰσε.υπ. .

Μοτοίιιιε Ηιοτοτιγιιιο Ϊτοττἱ 3 ΓειΙιιτοτιι.

$οτἰρίἰ :ιό το ρ:οιόιιιο οι: ιιοΠ:το πιο

ιιειίὶοιἱο Ἐοιιτἱε-οοτιἰ3 @ποσο τοστ τἰἱ:›ἰ κό

όἱαιε Ιἰττοτοε.νοιιἰιιιιιε ροίΕοει Αττοτἰιιιτι3 δε

Ιἱοοιιτοι· μι: οιιΒοτοιιι οιιἰπιι τεεόΞιιιιιοιιο Ιο

θετοιιιιιε ; δε ιιοοοΙΤο.τιο 3 οριο τοπιο Γοιιτ

ΡΙιιτἱπι:ι ουκ όοίιόοι·:ιτο νἰόοτοιιτιιτ οποίου

τι.ιιιι τιοίὶτοιιι. Ξοό Πισω ειτοιιο ἰοίὶἰτιιοτοιιι

οοοἱόἱι: ττιἰΙιἰ. Οίΐοιιόι οιιἰιιι ΡΙιιι·ει οπο: (Μ.

ΡΙἰοοτοιιτ 3 όποιο φα ΓοΙιιτιι ειΙἰοιιὶό ειίΐοι·

τοιπ3 οιι&ιιπιοιιο οΗ: οιι€οιιοιιο ιιοΠ:τιο. Ποο

8τειτιοε οἐςἰιτιιιο 3 @οι οοο ἱτο οι:οτοοι:ο όἰἔτιο

απ. οι·ο.ιιτ ιιοοιε οοιιίἔειιιτἱοιτι ττιΒιι:ι.τ3 οιιοιιι

ΡΙοφ1ο]0ε18ΠΠι5 οοο ίἱιιιιιο :.ιιιιιιόο ει8ιτειτ:ι

νοιιτο 3 ιιοειιιο πιοΙΙιοοε νοΠ:ιειιιιιιτ 3 Γοό Γοοιι

ήτο οότοόιοοιτι οτοοιἱι ιοθιι&ιιοΓατ ροίἱτοιτι

απο ..Πω Ιιοοτι:ειτο οτεόἰοοιιιιιε 3 Γιιοοιόει

ωοίοιιιο ιιοικιο ἔοτπιἱιιο. (ΣοτιΒόο Νοτἰνἱτ:ι

τοτιι Ποπιἱιιι Ριτοιόιιιο οοΙοοιειτο νοοΠοιιιιι 3

οτειιιο ιιτἱτιοιιι νοΙ τιιτιο οΙἰειιιιό ειιιἰοτἱε δε οοο

.ει>ιετο”ι.ΑιιοΜ Ι..1ιι. χιπ.

Α  

ΕΡΙΣΤΟΕΑ Ι...

:ιό όοπιιιιιιιι Ι.ιιοειιιι.

13: 12.9υισάσ σ:ασιωωωΖωισ ίπ »«ΜΜαίο

πω: ω'ωΞπεια!υ.

Βετο: Αιιιοτοίιιιε Βούδα επιιιοΙόιι!οι1

Πε Ετοιιιἱ ρτἰοτ3νοιιοτοοὶΙἱ Ποτά ιιοΠ:το

όοιιιιιο [Μετα , (ειΙιιτοπι οι Βοπιἰτιο δεί-ειιι&:.ι:

οειτιτειτἱε ειίΐοδΈιιιτι. 3

Ηειο Μοτο οοοορἰτιιιιο Ποτοι·τιΜτιε το::

.Ϊἱττοτειε 3 δώσω όο Ηπα: Κιιιιιοτιο ιιιοιιιιτιε3

- οτι Ποο:ιο Μοτο ιιιοιιοΡεοτιιιιιι ιιοΒιοτιιιιι3οτο

όἰ 3 δε επι ιίιιιό ιιοΒιε ΡΙειοοειτ. Χοίροτιόοτιιιιε

οτονιτοτ 3 Ηειτοι· ἰιι (ΠιιἰίἙο νοιιοτειοιΙΙε3 οο

Βιε ιιιιιΙτιιτιι όιἴΡΙἱοοτο :ιοοοπιιιτι ιΙΙιιό .ιό

τιιοιιειίὶοτἱιιιιι 3 οταεοἱοἱιιιιιἴοιιιο πο ἱΠιιιιι ω:

ττοιιιἱττοτιο 3 ιιιιἱει δε οκοοτιιτιιιιιιἱοοτιιε οίὶ 3

δε ο ιοΙἱἔἱοιιο ιιοί'ετο ειΙὶοιιιιο. Νοτη τιιιροττἱ

πιο όὶΗἱτιἱτοτἱΒιιε ρΙοοιιἱτ3τοιτι ιΠιιιιι οιιιιιιιι ει.

Ιἰοε οιιοΐό:ιοιίορατοτο ο οοι·ροτο οι·όιοΒ πο

[οι 3 το.ιιιοιιο.ιτι ἱποτἰΗο. δξ ριιττιόει ιιιοιιιοι:ι.

5τ:ιτιιτι:ιιιιοιιο οΠ: Πιο οκοοιιιτιιιιιιιαιτιοοιε

ροοιιο 3 ιιτ ἱτι ιιιιΠο τ1οΠ:τοτι1Πι οιοιιοΠοτιο

:σοι τοοιρι:.ιται -11Πο πιοόο. νοΙιιτοιιε ιτειοιιο

ίοΙοτἱοιιἱε τοΡοτἰτο οοΠὶιτιιιε 3 ιό οιιοό ΡΙιιτιο() δε ιιιοι:ιόο.τιιιιε3ιιτ Ιιιιιιο Ϊτοτοτιιἰτοε πιο ιιιιΠει

ίοτἰε νοι:οττιιπ3ιιο οοιιττ:ι οποιο οιιρἰτιιιιε Ποτ.

δώσω: το ίτε.τοι· ιιοίὶοτ ].ιοοοιιε 366.”. ν..

1ο ἰιι Ποτιιιιιο 3 δε Μισο ιιοίὶτοε οοιιΓοΙ:ιτο.

Αττοτἰἰ οι: ιιοΠ:ιτο πιοιιοίὶοτἰο ΠιτιοΒο Μοτο:

ἱτι θι·αόιΒιιε 3 νιι1. Ποοοιτιοτἱε.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΙ.ΙΧ.

:ιό ΜιοΙιειοΙοιιι.

'ξΧτ/ἱωπι ΒσιπιΙΞΒποΖα:ἰυπεω_β&ἰ πιέ:Μ2.

Κατα Αιτιοτοίἱιιε Βιιέλειε Ο:.ιτιιιιΙόιιΙοιι

Πε Ετοπιι Ρτἰοτ3 νοτιοτειοἰΙἱ ίἰΙἰο τιοΠτο

ΜἰοΙιοοΙἰ 3 ΓοΙοι:οιιι οι Ποιιοἰτι.ο 3 δε ίιτιοοτεο 1)

οοτἰτοτἰε ειδο&ιοιιοτιι.

ο δοτἰρίἰιιιιιε ιιιιΡοιτἰιιιο Αιι€ιιί,:ιτιο ίὶΙἰο αι.

τἱΠὶιιιο Ιιττοι·ειε 3 ιιιοιιοιιτοε ιι: Βτονιο.τιοιιοτιι

ι.ΙΙο.οι ιιοΠτειιιι Ποτιειτἰ όο ν1ι ι. Ρειττιοοε οτο

τἰοτιἱε ειδε το ΡοΡιιιΙοτοτ3 οιιοό δε Εοοιίΐο Π

!ιιιτι οι:οόΕπιιιο. Οτειιιιιιε ιι: Μοτο 3 Π οοί-οΙνἱ

ίἰἰ3 (Ποπιοιιτἱ ΒιιιιιιΙο ιιοίὶτο ττοιόειο πό οοο

Ροιἴοτοιιόειιιι. Οοτιιιιιοιιόει οοο ματι :ποικι

Ποτἱἰ δε £ωιιι›ω οπιιιἱοιιε 3 ο: οτο τιιοει :οἱ

Ι-οτὶο. Ποπιἱτιιιιτι στα:: όἱετιοτιτιιι·. δειΙιιτει οπι

ιιοε ΗΠοε ιιοΡαοε 3 ΕιιρΙιτοίιιιιιιιι 3 ΑιιΒιιίἙἰ-.

1:ιιιτιι3 ΠοοτιοΙοτιι 3 οιιιιιε ροίὶιιΙειτἰε Γατιά-ει

σ:οι·ο οκ ροτι:ο Ρειιόιιἱτιιιιε 3 ΡΙιἱΙἰΡΡιιτιι3 θυο.Γ

οποιο 3 ο ΚοιτιιιοιΙόιιτιι 3 ]ειοοοιιιιι 3 ΑιιοΡαι- Ε

Βιιιτι πιονοΙΙιιιιι @Με ιιιὶΙἱτοτιι 3 δε :υπο

οιιιτιοε Γοιιοιιο διοΒοτιιιιτι. νοΙο ιο Ποιτιιτιο.

Εκ ιιοΡαο ιιιοτιοΠοιΙο Ροιιτιε-οοιιἱ κιαν”.

ινωε.

οο

Π!. 6':ι·ι)ϋ. ό·ΜΜ. οφ!. ὲυἰἰοἑΐ. Πω. Π!.

τειτἱοιιο τιιοτιοΠοτιιιιιι ιτιττοτο ροι·ιιιιττοτ 3 Γοό.

Η ειιιιό νιιΙι: τιοοοίΪοτἰο Ιοοιιι 3 :ιό οι·ειτοςιι Ιο

οιιιειτι1τ. Οιιοιιινιε οοιιοίοοιοτιε3 ΠΠ3 @και Λο

ροΠΕοΙιιτιι 3 οοο ανο όιοοιο 3 ειιιι τορτοοιιε οίΈ

ατομο ο Ποο ειΠοιιιιε. ν:.ιΙο 3 Ρώτα· ιο (Πιά

Πο ετιιιιιιτιίΠοιο 3 δε οτο ιιοΒιε στο 3 ιιοΐουο

ῇιιἔἱτοι· Β·οοιιιιτι οτοτἰοιιἱβιιε οοιιιιιιοιιόο. Ε::

ιιοΙὶτο ιιιοτιειίὶο:ἰο Ροιιτιε-οοιιι νι. .Βορτοιιι

δύο. ο
ο
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:ιό όοτιιιιιιιιι δοοειΠ:ι:ιτιοτιι.

Με 6'αθιέοΜ Μσιευψω:Μ

Μπα Ατοοι·οΠιιε Πιιι&:ιε (:οτιι:ιΙόοΙοιιίιο

Ετοιιιἱ μια 3 νοτιοι·οοιΙι Πιο ιιοίἱτσόοτιμ

τισ δι!νοΡαο 3 Ρ.ιΙιιτοιτιιτι Ι)οτιιιιιο δε ίἰιιοοπο

οειτἱτειτἱε οΗ`οᾶιιιιι.

νοιιἰοιιτοπι :ιό οοο (ἱειἱιτἰοΙοιιι οοτἱτοι· οι·

ἔιιἰιιιιιε3 δε σ.ό Ποτιιττι ιιίοιιο οοιιιιιιοτἰ Γιιιιιιιο3

νιόοιιτοε ονιοιι!ειιιι νει8ο.ιτι 3 δε ο ει·οοο οδοι

τοιιτοιιι 3 Ιοροτιιιιι ρ.ποτο ιιιοςίἱΒιιε._ ΜΜΜ

ιιιι1ε οιιιιιἰιιιοόἰε ειόἔιοττοτἱοιιἰΒιιε ἰΠιιιιι οοτ

ΜΗ :ιό τοόιιιιιιι 3 τιοοιιο οοτιτιοτο ροτιιιιιιιιε.

Ιτεκμιο :ιό Βιιι€ιιττι ΓειιιἐἙἱ δοριιΙοὶιτἰ Μοτο

ιιιἰττἰιιιιιε3οιιἰ:ι οριιό ιιοοοιιιιι !ιο.Βοι·ο :κομιο

όι1:ιιιι ιιοοιε !ιοιιοτιδοιιτιι Ριιτοτιιιιε 3 :μια Ιο

νἱε οΠ: ιιιιιΙτιιιιι 3 δε νοΒἱε ιιι€τ.ιτιιιιι Γοι·ο ειτ
Ιιἱτιτειτιιιιτ 3 πιο οκοιτιΡΙο :ποιο οο:οιἰ οιιΞ ειροό τ

Με Γιιοοτίὶιιιι: ιιινοιιοε :ιό ιιιἱ8τειτιόιιιιι ιιιόο

ρτονοοοτι:οτ3ΐΡο ιιοΒιίοιιιτι ιιιιιτιοι·οοόι. Νοε

καρο £τειττοττι ιιοίΒιιιτι οοιιιο ιτιοιιιοτιιο Ηιο

ι·οτιγιιιιιιιι ιιοΒιί-οιιιιι οπο νοΙιιιιιιιιε 3 πιο πιο

πιο τιοίὶτει: νἱΓοοτει όἱΓοοτροι·ο δε όιΙοιιιειτο γι..

όοι·οπιιιτι φωτο πιιιιιιε Μοτο οιιοιιιΙΙοο`: ίο

Ε ο η



439 440ΑΜΒιιοειι ΦΑΜΑτοπτιιΝειε

τιε πιἱ8ταπτετιι,αἀ ποϋΠειιπι εοιτιτπατιετττιππι Α Δω παω , ἱρίἱιιε Ιοεἰ Ρτἱοτεπι εΙιπιπιιιε τ

αὸτιιἰττεπιιιε. νετιἱτ ιιτ παπποε ίἱΒἰ πεεεΠα

τισ εοπιρατετ,86 εοπι Έππάαιιιεπτα ειπε @εἰ

α8ποίεετε νεΙΙετιιιιε > ιιιαιοτ ποΒιε πιἰΓετατἰο

Γιιεειιττἰτ. ναΙε πι Ποττιιιιο , 86 ιιοε παπι πιο

παίτετἰἰ εοιππιεπάα. Εκ ποίι:το τποπαίὶετἱο

Ροιιτπώοπι ιτιιι. Νονεπιβτιτ. Α.

 

ΕΡΙδΤΟΙ.Α- Ι.ΙΙ.

Μ! Ρτιοτεπι Γαπόττε Ματια ιιε ΑιιεεΠε.

,4μ:ἐεωω «Με Μ4&ξίσ ό· α'οπωω πετά τά

/ϋ!·υι·πεία ωσηβεττέ αθώοι μπαΜΜ

Κατα· Απιπτοίιπε Γαπότατ (:ατιιαΙάιιΙεπίιε

Ετεπιι μποτ , νεπεταΒιΙἰ ί:τατι·ι ποίττο

τιτιοι:ΐτποπαΙτετιι Γαιιθ:ατ Ματια 8ο ΑπΒεΙἱπ

Ρει·ττιιττιττιπε ιιτ Ρτο ἴατἰεΓαδτἰοιιε άετιιτο

τιιπι,οιιιΒιιε τπαππο ειιπι-ιιοΙοτε τιοίττο πιο

παίτετιιιπι Ρτειτιιτιιτ , ταπι αροτΙιεεαπι νία:

ΜαἔΒἰο , τιιιαπι ποπιιιιιι οΙὶιτι ΜαττΙιατἰ τισ

(:οτιιιιιε νεπάετε ροΠιτιε , 86 Ρτετἰιιπι ἱΡΓα

τιιπι τετιιτπ , ιιτ 8ιθ:ππι εί'τ , πι Γατίεταόπο

τιεπι άεπιτοτιιιτι, νεΙ εεττε πι Μπα τιεεεΙΤα

τἰοε ειτρεπτὶετε. Ιιι ειιιιιε τεἰ Ι·ι8επι Ιιαπε

ίεΙιεάιιΙατιι ιιιαπιι ΡτοΡτια ΓετἱΡίἱττιιιε , 86 πιἰ- Ο

ιιοπε ποίττἱ ίῖεἰΠἱ ἱιιιΡτεΠἱοτιε ττιιιιιινίιτιιιε

ιιιε κιν. τπεπίιε Ματτιι , αππο Βοπιιπι πιπ

Ιείὶιιιο εεεειτιειτν.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α Ι..ΙΙΙ.

τα Ρταπεἰἴειιπι 8ο ΡιιΡιο.

ΙιιβωΙ: απ»μάσκα:: Β.Β‹ιτ›ιΖαπἰ άι· 8σιισπὶα.

Κατω· ΑιιιΒτοϋπε Γαπέτα (3απιαΙάιιΙεπ

. Πε Ετεττιι ρτἰοτ δέ τοπικ οτι:Ιιτιιε πεπε

ταΙιε , νεπεταἱιἱΙἰ ίταττι ποίττο τιοτππο Παπ

τ:ετατ άΠε&ιοπιε α$ΐεθ:ιιτπ.

Εκ ἰπῇτιτιδΗ ποΒἰε τΠνιιια ὸἰἴροΙὶτἱοπε ετι

ι·α τεεἰπιἰιιἱε , εα οπιπἱα ΓοΙΙιειτε ἱτιτιιιἱτετε

86 εαιιτο Γετνατε ὰεΒετιιιιε , ουτε απ! Ιαιιάεπι

Βει86ατι ιιοΠ:τιτ τεΙἰΞἰοπΞε αιι€ιπεπτιιιιι Ρτο·

πω: , πι: ττιοτιαίτετια οτ8ιπιε ιιοίττἰ εοπ

ετιιιε τε&οτιππε τεί:οτττιεπτιιι·. εοπι ἱτατιιιε

τιιιρεττιτπε ιποπαίτετιιππ ποίττιιπι δ. Βαττιἱα

πἱ πε Βοτιοιιἱα, Ρετ ΙἰΒετατιι τείιππατιοτιεπι

νεπεταΒἰΙἰτ ἴταττἱεξ ποΒ:τι τὶοπιιιι ΚοτπιιαΙ:Π

τιΙτἰπιἱ 88 ἰιπτιιεἀἱατι ἰΡίὶιιε Ιοει Ρτἰοτἱε,ναεα

αττιιιε αεεερτο τι” το ρτιιιε οοεόιεπτιατ πάε

Ιἱτατἱέπτιε Πετατιιειιτο , τε άε ιοί-ο ττιοπαίτε

τιο Ρετ απππΪιιιπ ποίι:τιιτπ ἱτινεΡτἰπιιιε ,τα ρα..

επ οΓουΙππι Ρ.ιΓειριεπτεε. Μαπάατιιιιε αιιτεπι

νεπεταιιΠι παπι ποίττο ιιοιιιτιο Ρεττο Ράο

τι ΟαιιιαΜιιιιιιι8ε Βοποπἰα, π: τε πι τοπικ

τποπαΠετιι εοτοοταΙειτι ροΠεΠιοτιειπ ἱπττο

ότιεατ, δ6 ἱιινετιτατἱιιτιι τετιιτπ οπιπιιιτιι ιιιοΒι

Ιιιιιιι παπι , ιιοοἰε τι” τε νε! εεττε πιιπτιο

ιιοΙττοαπτ νἰίἰτατοτἱΒιιε οτάιπιε εοπίἰ8παπ

ι:ιπιπ.Τιι παμε , ττατετ εατιΠιττιε , ταττιπιιαπι

νετιιε ιρΠι.ιε πιοπαίτετιι αε ΙεΒἰτἱτιιιιε ρτιοτ ,

ατπιιε πι οπιτιιΒιιε ταπι ΓρἰτἰτιιαΙἱΒιιε τιιιαπι

τεπιροταΙιΒιιε αἀπιἱπἰίττατοτ , ΡΙεπιΠιπιο ιιι

τε ΗΜ α ποπιε μι: Ιιαπε ιιιίτιτιιτιοπεπι ποΓ..

τταπι ιπάιιΙ&ο , πιο ιτα τε τιαΙιεαε , ιιτ δώΙ.1:Η

εἱἰ ποίὶτἱ, (πιο τε ρτοτπονεπόπιπ Ριιτανιπιπε,

ποε πεπιιαοπαπι Ρα:πιτεατ ι 86 τιι Ρτο Βοπα.ἱ

δ8 ΗεὶεΗ αό.ιιιιπιΠ:τατιοπε τιια , Ρετειρετε πιο·

τεατἰε , 86 α Πεο ρετρετιιαπι τεττιΒιιτιοπεπι,

86αποΜε τπετιταιτι Ιαιιάετιι. Ηαε αιιτεττι πο

ίτταει Ιιττεταε Ιιιιιιιε τιοΡττατ ἰπίτιτιιτἱοπἰε Μάι

εεε αε τείτετ , ιπαππ ρτοι:»τια ΐετιρτατ _ δ; 6..

8ἰΠἱ ποθ:τι ττιαῇοτἰε απρεπίιοπε πιιιτιἰταε, πω

Ρετ πιαπιιε ττατιιιιιιιε. Πατιιπι Βοποπικ ατιιιο ·

Ποπιιπι ΜεοεοΧΧΧντι. ιπάιόποπε οποια ,

ὸἱε νι. ΣεπτεπιΕιτιε , ροπτιπεατιι: Γαπ&ιίΠπιι

ἱπ πωπω Ραττιε 86 τιοτπιιιι , όοτπιπι Εσπε

τιιι ὁἱνἱπα Ρτονἰάεπτἱα παρα: Ν. απτιο ν”,

ωπειι νετο τιοίττι ατιπο Γειττο.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α τιν.

αά ΡιιιιιΡΡπω.

Βεβα θα.: «αι/Μι , έσττατω·με α! ταβ·;υβ

ταύτα.

ι τ:ιΓεο άε Ριιτιιο , ΓαΙιιτεπι πι Ποτπίτιο 88 πι» Β ΜΒι·οϋπε ΡΙιιΙιρρο ΓαΙιιτετιι Ι). Η.

@Με άαΙιἱτ εαριτι πιεο ατιιιαπι , 86

οπιιΙιε ιπειε τ-οπτετπ Ιαετγπιατιιπι _ τι: ιιε

Βεαπι όιε αε πο&ε ειιττι Ρτορ!ιετα Ξπτετίεε

τιιττι πΙἰιιπι πιειιπι , ποπ α ΒατΒατιτ Ιιοπιιπι

Βιιε , ίεά απ ιπιπιππάΞε ΓρἰτἰτἱΒιιε 2 Νεειιιε

επιπι πα ιιιίτε Ρτορτιετα Πε Ιαπιεπταβατιιτ ,

ιιτ εττο ιιοπε , πεε τατιι ιπιίεταπτιιιττι @κότα

ειιΙιιτπ τοπ , νἰἀετε εινεε πιω τιοίτἱ!ἱ @απο

οεεἰ‹ὶἱ , πιιαπι εετπετε απιτιιαπι α τετοτ:ιΠι

Με τιπιποιιιΒιιε ετιιάεΙιΠιτπε Ιαπτατἰ. @παπ

το επιπι ὁἱἔπἱοτ επ απἱπιπ πιιαπι εοτροτἰε

τε εοπτιεει·ιτ : επιιιε τιιιἱόειτι ττιοπαίτετἰἰ τω» Ε εοπὸἰτἱο , τατιτο ειπε ΙαετγτιιαΜΙιοτ τιιιπα, 86

πιιαιπτιιαπιιαΙιε Μπι, ατι ιιοε ΡΙεπο @το Μ.

ίτἰτιιτἱο 86 ἀείὶἰτιιτἰο ΐρε&ατε ἀἰποΓεἰτιιτ ε

τιοΙεπτεε τιιοπαίτετὶιιιτι ἰρΓιιτπ Ρετ εποει·πα

τοτἰε αΒΓετιτἰατπ ιιΠιιπι ρατἱ νει ἰτι ΓρἱτὶτιιαΙἰ

Ειπε νε! πι τετιιροταΙιτιπε ὰεττὶπιεπτιιπι , πι

τε νεπεταιιιΙεπι τ-ταττεττι ποίττιιπι εοπῇεεἱ

ιιιοε αεἰεπι τιοΙτταπι , οιιἰρρε επιιιε ποΒιε τα

ΙἱττὶοΓα ρτιιὸεπτἱα, 86 νἰτα: τις πιοτιιπι Βοοε

ίταε , ρτιάετπ ειτρΙοτατα 86 εο8πἱτα είτ ,
τεπιιε αει τιοποτεπι οιιιπἱροτειιτἱε Πεἱ,86 τω. Δ

τα Ματια: Γεττιρετ νἰτἔἰπἱε , 86 ατἰ ιΡίιπε πιο

παθ:ετϋ ΓεΙιεεπι Π:ατιιιιι , ιιε τοπικ τιοΠ:τι οτ

εο ττιαἔἱε οπιπι Ιιιέτιι ιιε Ιαπιετιτατἰοπε ΡτοΓε

τιιιεπάα , οπο ἱπἴειιίὶΒἰΙἱε Βέτα ἴεἰρἴατπ ποπ

Ιιι8ετ , Γιιαίοιιε ποπ Γεπτἱτ, 86 εοπι Ιιοτιε Ππ

ΒπΙἰε ιεττιαΙιτετ όιιτατιιτ α‹ὶ νπιπετα , παμε

('επί'ιιιτι ιιΠιιττι ὸοΙοτἱε 86 εοιππιιπθ:ιοπιε ατι.

ττιἱττἱτ,ΓεΡπΙτα ΓεἰΙἰεετ πι Ρεεεατοτππι τοπιο,

ώ ΓοτόΠαιιίοπε Ιιτιιάιπιιττι , δ! 111016 πάπια

εοτιίὶιετπἀἰπἰε οΒτιιτα. Ηετι ιιιε ε ιιιε ιπἰ τ

τιιιαιτι αΙτα άι: Γρε εεεἱτὶι τ ΡιιταΙ;ιαπι τε νοτια

πιεἱε οιιατιάοπιιε ΐατιετα&πτιιττι , 86 οττιἰπα

Ιενἰτατε ιιινεπιιπ8τανιτατί οΡεταπι άατιιτιιιτι.

ατιιπε ιιοΡττἱε οΒτειπΡετατιιτππι τιιοπιτιε,τιιιι.
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Με το ιιι τιιεε ιιοττειιιαιιιτιι· ιιιτ:ιιτιιι:ετε τω· Αττοεειε , ετιιοιειτατιιε εε Πειτε”. Πε ΠΠο

τιιιε τειιτιιοΠε 88 τιιοιιειΠιεε: φιιιτιι ΡτοτείΠιε
εε ρει·ίε&ιοιιι, Με τιιιΓετιιτιι ι νιτ:ιτ ιτι τε τιτα

@τω ειιττιιε ιιιιιιειιιττι ι·ιιτιοιιιε , 86 φι:ιτι·ι

Πιιιι8ετε ιιτ σ.ιιτ:ιιΙατιι ΠειιιιιΠι , ει ιιτ ιιοτιιιιι:ε

οιιτετιιρετιιίι:ι , ιτιφιε απο φιοτιτΠε τιοξιτιιικ

Γεττιιτιτι ιιι Πετιιειιι ττιειιτιε τω: ει8τιιττι @τα

τετιιιιε , ιιτφ.ιε τιτινετΓιιε ιιιειιιι νιτιιιιιι οττιιιι

Βιιε οιιΒιιιιτεε , ττιοιιετειιιιιε. $ετι Ιιετι ιιιιτει·

@Με 88 Ι:ιριτιεε ι:ιέ'τιι τ:εοιτιετιιιιτ τιινιτιι

νετιιι Γειιιιτιιι. Ο ΠΠ ΠιιΙτιΠιτιιε, ιιιετ:ιιιε εΠ:

€ωεω φιετιι τιε τε ΓΡετεινιιιιιιε Ρ Ηττα ,θα

ιτιισοτιε τιοίττι ΓΡεε ε ιι:ιτιο τεφιιεπι ἔ Ποτ: ω·

ιιιτιιιιιι , τιοΒιε ιιιίειιιτ Ριοωωιι Πίτα είτ

τιι.ιιτ:ιε ΠΠ ΡτοιιιιΠιο , φιιι τε ιιοε οοιιίοΙ:ιτιι

απο οοιιιοεοτιτιετ· νιτιε , ΠΠ, Ποτ: απο τ:τιτιιι

τιε τι1ο , φιο ρταν:ιτιε:ιτιιτεε νοτιιιιι τιιιιιιι ,

ττιετιτιτιιΓφιε εε Πεο πιο , φιοτ ιιιιιιο , φιοτ

ίεειει·αιτιοιιττιΠι. ΕιτοιτιιΠι Ρτιιιιιιττι τ:Ιιοτο

ι·ιιι€ειιτο 86 Γοτ:ιετατε Γιιτιδιοτιιτιι , Βιειεττι
πιοίιτιιττι , Που ι ιιιττει ιιοττειίιε ιιοιι νιΓιιτιιε.

ιιιτιιιιιιι ιιι ιτιιιτιιιε τιατιιοτιιιιιι. Εοτιτιιιετι

πιατα Γειτιέι:ειτιι οοτιιιιιιιττιίΠ ιιι Πειειτιο.ιιτιοιι

ιτιιτ:ιτιειτ. νετεειιτιτιιιιιιι τιιιι τι τιποτε ιιιΠτιιιιι

νεττιίτι ιιι ιττιριιτιετιτιετιι. νετεοτ ετιιττι ιιι τι

οι οτοριιετιειιττι εοιινετιιιιτ : Ρειτ:ιεε ττιει·εττι

το Πιάτα τα στι. ΝεΠ:ιε ετιιισεΠ:ετε. τω»

τιιιιι οιιιττι ιιτ: ιιιοτιείτιιτιι ιτι Ιειίι:ινιιιτιι τουτο

ιιι. Βοτιιι τιετιιφιε ιιιίειιιτ ιιιιιιΠΠι οιιιιιιει , 86

ιιοτι ΠιΡτετιιιιτιι εΡτ οττιιιιφιε Ι:ιτ:τγτιιειτιιτιι

?ουτε ιιι€ετιτιιιτιι,τιιΠ ειτο Δειτε Ρτιειιιτειιτιιιιιι,

ατεττιτι τιιοι ΠιροΙιοιει τ:ιιττι τιιιιιιοιο 86 :ιιι

εεΠε ειιιε ττιετεατιιε εε,-τ:ιτο οτιιιιιιιο τοστι

τιιτι18. Ατφιε Παπ: οτιιιιιτι τιΒι οπο τιι:ι Γαβ

πιιιιιΠι·ετ,φιτιιτι τουτο ίιιιτιιο £ονιιιι , ιιτ: νετ

τιιιιιτιι εΠ:ει οοιιτιιιτιο Πιιτιιτιιε, ιττιτιιο :αετ

τιι ιΒιιιιι ριιΒιιιιιττι,εκετττιΒιιι ριιι,φιετιιιιιε ιι

τιιοτε τιιΙο.τ:ιίτι. ΠοΙεο Γτιρετ το ,ΠΠ , 86 ιιο

ιοι: ιιτειιε ιιι εοιιιρείτιι ττιεο ίετιιρετ , εοφιε
τιοιοτιοι-ε ιιτ:ετιιιοτ εΡτ , φιο ειΠιεδιιιε ιιι το

σ.ι·τιειιτιοτ. αιιειιιινιε ειιιιτι πιο τιιιιιε 86 ιτιιιι8

Πε τττέτεινετιε , 86 ετιιτιεΙιΠιιιιε τι ιιιε εινιιΙΠιε

Πω ιιι τετιειστιιτιιι·τι ΠΠιιιιι εοιιιτετΠ.ιε εε. Π:

τε8τιο Πει.ιιι τιιττ:ιτιιιτι τιετι·ιιΠιεεε. ΜτιΙτ‹ι

ίιιορετιιιιτ ιτι Πωσ τιι:ιτετιειττι τιιεειιτΠι , τω

Πιιειιι ιιιτ:Πιετιιιτ Ιτιτ:τγτιισε. @πιο τε , ΠΠ ε·

ιιιειιτιΠιιιιε , τιιιΓετε:ιιτιε πιει τ 86 Μαι”, ,

Ρετιιιιττετιτε Βεο , ιιτίτιιτιι είτ , ιιτ οι ιιιε οστ

Ροτειιι οτει:Γειιτι:ι τιιί]τιιι€ετετιε,ιτιι το: 8ετ:τιε ,

πε τι ιιοοιε :πτεττια ιιι τεφιιε86 Ρ:ιεε @Με α..

ιιιιιτιΠιιιιιι ίεριιτε.τιο τα , εινειΙ:ιτιε. ιιοε τιισι

οοΙΠοεοτ , φιιιι. Π τείιριΓεο.ε 86 τεό.επε ειτι.οοι·,

Ρτατετιτιιιιιοιιε Ιενιτ:ιτειιι ττιειΒιιτι Ιενιτατιε

τιι:ιιιιι τΙετετοιιε , τιοτι ίοιτιιιι ιιοιι τιιιιιιιετιιι:

ειτιιοτ ιιοίτετ , νει·ιιτιι 86 ετιιρΙιιιτ ειιιιὅειιιτιιτ ,

Β τεφιε Πττετιε Γκρι: εοτιίοι:ιΒιτιιιιι·. Πειιε Φωτο

τιιροτειιε ΒτεΠιιε :ιιοε τΠτιΒιιτ ιιι ισειιερΙτιτ:ιτο

Πιο , ΠΠ αιτιίΠιιιε. νειιε. Ηε.ε ειιιτετιι Πττεττιε

Γτιτοιιιε τεΙεΒε. 86 εοιιΠτιετειιιτ ιιιιιοτετιι τω.

ττιιιτι , ιτετιιτιιτειιι τιιιιτιι ιτιττιετε, ει: τ·ειΡΠιιιι

τ:οιιττει τε ετιεειιε , ιιι το ΓενετιΙΙιτιιτιε ι:ιιτοι·

ιτιΠιτΒε , τ:ιιιρατιιτιιφιε τιιιιτιιιιι ΙιιΠετιι ιειτ:τγ..

ιιιιε Πι” , 88 ΠΠ: τιιτιοτιει Πιτ: νειιια , τ:ιοτινετ.

τετε οτι Βοιιτιιιιιιτιι Πειιτιι τιιιιτιι. ΜιΓετεΠΠ

τιιτ τοι οιιιιιιιιο , Π τοτο κι ιΠιιιιι εοττιε τε

τιειιε. ·

 

ειιιετοττΑ τν.

:κι Ριιιιιροιιιτι.

Ηυπατω· τα κα! Μτωφωτο, μια' τίι/ΞΜεατιτ,

φωτ» τω” πέτα.

ΜιοτοΠιιε Ριιιιιροο Πιο. ·

(Φωτο τιιιΙιι Γειιιτιε τω: απο. Πτ ,

ΠΠ, νει εκ Ποτ: τ:οιιιιτ:ετε ροτετιε , φιοτι ιτε
Πτεφιειιυετ επι τε και». ΑΠιετίτιιε φιιρρε

Πιττιτιιιιε ι·ιοτι Πτιιτ ιιιειιτετιι νει τιιοτιιι:ε (φωτα

εετε, τιε τ:οτιεερτιιε ττιεοε Πττει·ιε οι·οτιιτιττι.

διιτιιτιιιι τιιιιιι @εε οι:ιοττει είτ Διακ τοτε ει:

τιιιιτ:ιτιοτιιε ιιι τιιεΠιιε , ει: φιο νετιεττιιιιιιε

μπει· ττιετιε τω” €ειτιιαιτιιιΙειιΠε ιιιε Πε ιιιε·

Ρει·νιΒιιι ιιι τε ουτε , 86 Πε τιιιι νοιιιτιτοτε

Πτιετιε , στα τ:ι.ιιιετι ἴειιτειιτιο. Με. Ριειιτι με· Β ι:εττιοτετιι Πω , φιει τετιιτε ειιριε επι ιιοε,

τιιτιε 86 ιτιτιιιι€ειιτι:ει τιιιτιιφέιιιι οιιΙινιΓει ρο

τεΡτ τιιιιτετ ΠΠιίιιι ΞΕτΠ ιΠ.ιι τιιτιιειι οιαΙιτε τω.

ιιτ , εΒο τιοιι οΒΙινιΓτ:ετ. νινιιτιι ιτιιφιε ιιι ε.

τ τιιιιτιτιιτΠιιε ι νινατιι ιιι πιατοτε , τιιεειιτειιιτι

Αροίι:οιτι:ΡιιιοΙε τιιι,φιετιι ιτει·ιιτιι ριιττιιτιο,

τιοτιετ: Ποτιιιετιιτ ιιιτε ()ιιτιΡτιιε. Ο Πιιιέιι οτι

ττιε τιοίιτι τιιιτιιφιιιτιι ειιιτειι ΒιιΠ ΓοΠτετιι ,

ιιιιιιε νετο ειιωιι ΐειιτειιτιτιιιι , φιτι τε Βο

ιιιιιιι νιτιιττι Πιτιιτιιτιι ειΠει·εΒιιτ ι @οτι εἔο Π

Πιιε νοτ:ε ιτε Περι: τεει·ειιΒιιτ , ιιτ οιιτιι τ:ετετιι

ΠεΓοεττιτιοτιιε ριεπο είιετιτ , Ποιο ΓοΠ των

φωτο ιιτιτ:Ποτα ιιιιιιτετει: , τιιιιιιφιε Πω”

Πε τε τιιεΠοτιι οοΙΠεετει·. δειε ιρΓε , ΠΠ ,

φιτιιιτιιιτι εκ εε Ρειιτιετετιι ιιιε. Νου τιιιι πιο-Δ

τισ οτ:οιιττιτ Γειτιθ:ι νιτι Πιτ:ιεετ Νοτι τιΒι ιτιΠε

ΠεΙιττιτετιι , ιιιιτιιο νετιιιε ιιιιριετιιτειιι εκφο

Βτιιτε Νοιι τιιιι ιιι8ιτει: ιιιιιι€ο ιιοΠτει νετΓει

τω· ειπε οειιιοε 2 Νοτι ι·ενετετιε ριιττεε τιιοε9

Ηττα ι ΠΠ ειιτιίΠιτιε , £1112ΠΕ21 τιι:ιιο. ιιιειιττιΠιτ

φιιΒιιε Μπιτ ειι.τιιιΠι 2 @τι τιιιττιετιειτιε ιιι

86 ιιιιτιε τιιιιιεΓετιιτιιε:86 ριιτιιτιι τιιΠΒετιτετ οτι

Ποτιιτιιε εστιεττιε, τετιιειιτε. Κενικιτ , Ειτεοτ ,

ΓΡιτιτιιε τιιειιε, ΠΠ όιιΙειΠιιιιε , :ιΒιιιιτιιιτιτιοτι
ειιιτειι ττιΙΠτιιι τιισίοτρτιιε ,ι τοτιιΓφιε ιιι Βατι

τω” Ι:ετιτιιιιιιφιε τ:οιινει·Πιε, ειτιιιττττε ειτ

ρι , ατφιε ιτιττο. ιιιε ιρΠιιτι τειτ:ιτιιε ρΠιιιετε.

°2ΙΜΜ υπέηΠατα Π” ΙΨ"'Ε.Π46 , Βουιέπε.

]ειιιιφιε τιιιιο ιιι σ.ιιιριεχιιε τιιοε τιιετε :πάε

τιιιτιι , ιιτ: τιεοΠ:τιιιιτι ΠΙιιιιτι τενεττετιτετιι τΙε

ριιττιει τιοτι Πω , 88 τ:ιιιιι Βιιιιτιιο ιΠιιτι εΠτιτι

Ποτε : Βία-Πέτα: πω: »ασπαιτε ευ·ιπ,ό· ασ·υιιτ2τ;

μπισττιτ,6· ἰπτυσπτα.τ γ!. $εφιετε , ΠΠ Πω

ιιιε , φιοτι ιιιΠιτιιιΠι , 86 ειττιει:τι (Μάιο τε ιιά

τετιιτιιιτι ρ:ιι·ιι. ΝοΠ τιτιιετε , οικείο το , σο.

ειιττειιτ τιιοι ττιεειιιιι Πετιιιιτιισιι: ιιιιιιτιιε Πτι

ττεε οτιιιιεε ιιτ: ΓοτιιιΙετ τιιι , Π 86 ρει·τ:ερετιτιτ

το τιιειιτε ιιι τιιεΠιιε τιιιιτιιτει 86 τιιεΙιοτε οιο

ΡοΠτο τενεττι , φι:ιιτι Με Μπι εετεΠιιε.

Αιτιο.Πιιτιτ τε οτιιτιεε, 86 ιιι Πει ορετε Π:τετιιιε

ιιινιιΒιιιιτ ιιιετιιιιι. ΝιιΠα τε ρι·ιιττετιτα τωρα: °

τω;
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ΑΜιιιιο ειι ::ΑινιΑτοοιιιΝειε

εοπιιτιο:ετιοιτο:τοετ , ετποο ε ποιοι ιιιιιιτο- Α ροοπετ το: τοπιο ::ιπτε ιιιιοε τιιιιεο‹ιο ει;

το :οττεπετ. Ιιεειιο εοπδτε ρο:Ροτοο οπιινιο

πο τιοιοποπτο: , ιι οι πιο νοιιιο:ιε , ποοτι οιιε

ετοριιιι , ποποε :πιοο πιοπεεποιι δε ιο:νοε

Βοι. Μιτε:ιε , οι , απ: ιιικοτι:οοε , εαριΠο

το οπο Γο:νοπι Βοι; ίοει τιοίιπο πιι:ετι. Νειο

πιιοτι Ρτιο:οιο τοεπι ποπιιποπτιεπι ιρΓο :ο

Ρ:οποπτιιε,εε νιττοτιο νιε:ο, ε. ποε ειοι:οεο:εε,

:οροτο , εΡο:τοιο Ρ:οίοδιο ιπιιιειοιο οι, πετι

ιεπι ιπ το δε πιο πειεοπτιε ποιο οροτο πο

Ειπε. Απο ,οι ε:πεπτιιιιπιο , :απτο ΡτοΡοτε,

τοιπΡο τοοτεε οτπιιο5. Τοτοιο το ιιινιιι:ο ιπι

ιο:ιεο:ιιι2 εοπιπιιττο , δε εοπιιιιιε ετπειιιιιε Β

Ρετ:ἰε :πει εεποιοΓεο, ποποο επ ειπε :οσοι

τιε πιο ι·ετιοπο ποιοι. Ροτε ιιιοτο πιο Γεο

ειο:ο:π Ρετ:οπι ποιι::ο:ο:ο δε πιει νιεο Πιε

εοΠιιΤο,δε ποε: ιιιο Γο,πποΙΤοι·ιτ, ε ιιοπιε πω.

οιιιιιιπιε. νειο, ιιιιτιοιειιιι:πο. Ηιο:οπγιοοε

Βετο: με τιοπτιοτιο :οι ιιιεει·γιοετο: , δε το

ποποτιιειτ, ειιιο&εδε :ποε ποποειιέιιοπο, ποε:

οτιπεπ:ι ίοροι· το £ωειι6ω , δε τιιπποιο το

εα:ιοιιι ιιοπειιι&ιοπο ρο:ιιειετι νει:: οι Πο

τοπιο.

 

επι-ειστε ΕΥΠ. Ο

εστι ΡπιιιΡΡο:π.

Ε]ι/έεω ει·ἔοπεπ:ἰ.

ΑΜιστοιιοε Ρπιιιρρο ίοσ.

Μεοπεε πο) :οίοι·ιο ει·ετιεε πεπο

πιω, οι εετιιιιιοο , πιιι οοτετο οοιι:ι :επι

πιο , πιο πιιιο:ιεο:ιιιτο: πο:ιτ , οτ ποε ποιο.

:οπτοε πιιιιιο:π το τιοιο:ετ, ποποο οιιιε οιιἶοο

πε οοιι:ιε ενο:τετιι: ε τπιιο:ετιοπιε Γοετ οι.

εο:ιποε , :το ο::ειιτοε ιπποι:ιτ , ποποο εποε

οπο: , ποεπι ιιιιροπετ :πιίο:ιεο::ιιτο Για

ποιοο:ιε,πεοτιοπε δε ιατεποπτιοε δε 8:ετοιεπε

:οιιιτοιοπτοπι , εοπνινιοιο Γοιοτππο ίεειοπο

νιειπιε δε επιιειε ρτο ιονοπτιοπο Ρο:οοπτιο

ειτποοε 8:οπο εποτ:τιπτιο ονιε. Πιο ιρίο ιο

οεοοιιο:ο Ρ:οτιιπι εε ιοκοτιοιι πιο, Γοτι ρα:

:πιτοπτιε Γοπιιοε οιιιιιτετιοπο Ρ:οιιειΓειτο:.

Ηεο:οτ επιιιιοιπποε , ιο οι-εοιε τοι: , ιοεοιο

νιτοιοπι .οιπποοπι , πω: πεοτιιο:ο επιιειε ,

τοτειιιποο ίεπιιιιετο επ οροιεε ρ:ονοεετ ,

ιποιε οποιο ποι Ρο:ιο:ετ, :οροτιτ. Ηιε Με

Ρι·οΕοδιο ,οι :οι , το Ρ:οιοεοτοε εποοπτοιπ ,

ετποο ε ιο :οεο:ιοπτοπι ποπ :ιοι.ο:οιτ , Γοτι το

οοιο το νι:οπι Ρο:νοπιτο ιιετοιτ , ποι θεοπ

ειοε τιπιτ:ισιι πιο οπο: οιιιιιο:οτ, ποπιιιποο

ποπιππιτεε , τοποο ιο ετοιοιιοπι πιιιιτιειο :ιο

ποο εεειππο, Ρετετοε ιπι-οποι ποίι:οε, δε ω..
νο:ίοε εε:ποιο ιιιιίι:ε:ι ίοι·τιτο:, ετποο οιποο π

ειι(εππιιιιιοπι :οιιιιοτο. Μάικ Ροο·υε:ίεεεετε:

αεί ω: , :ιιτ $ει·ιρτοτε ιιινιπε. ιζο:ιι δε το οι

εο: τοπιο, εετιιιιτπο, ετποο οτ ειιτοε :απο ,

Ρ:εττο:ιτεο νιττο ποοιιοοπτιεπι τοτε επιπιι ιο..

τοπτιοπο ειοτο:εο. Μωιἐεωὶεὶ μι1ϋπέ.: οπο.

_βι οπο” , ‹ιο το τιιιίιοπι ροτε. Απ ποπ νεο

Ποιοιπι οιι: τοπιοιοπι Ποπιιοι ο Τωαρ!επισ .Βο

ενΜέ/Μέι'επ Μι , ποσοι Με: «οι. Ηεπιτετ ιο

ποιειε Ποοε , ο πιοπιιι ίι:οοε , πιποο ,πτετιιπι

οιινο:ιο:ιοτο οι. Νοπ το , πιο , το:ι·οετ οοο

ιιιιο:ετιο εοιΡε: ποΒιιποπτιεοποο πι:εττο:ιτεο

Οεεο::ετ επιπιο ιετ:οιιιο ιΠωιε , δε εποε
ιι:πε τπο:οτ:ικ. νοε ποεπτε οι οτ:ιποιο πι

Ροπι`ε πιιΓοτετιο. Επο πιο Γροιιιιοο , οι , Η

τοτο επιπιο οοοε :οι τοιΡίο:ο , δε πε τιο:ποπε

:κι ποε :απτο ιιιιιιο:ιεο, ιτε ιιτ πιο:οε τοσο

εε νιτεπι ιπ πιοιιοε ι:ο:τοοε , οοπιιποο πο:

οπιπιε οπτοπιρο:οε , ιπποιεοτ Ποοε ιπιποι..

τετι τοπ. Τεππετ πιοιπο:ιε:ο τοεπι ι:εόιτοιο

ξεοδτι ΠΠοε Γοπιε Απ:ειικ , Με:ιεεπιιο οιοο

οορτιε ροοπιτοπτιε. Πιιιοινο οπιιπετιοποε

ι:οριοτετιε. ιειποοπετ επιτπε τοειι:ιο τοπιο..

οοι·ετιοπο τιινιιιτο ιποιοιποπτιεο , τοποο :οι :ο

άιτοπι οιιε. Νοπ ιιοπιτοε , ιιιι : Ρετοπιτ επι

τοε :οι νοοιεπι , ο τοτο επιπιο :ονο:τε:ιε :κι

Βοοπι τοπιο. Οεεο::ετ επιτπο ποιοι: ιιιε

ιεπειι ιιετ:ιε οοιι::ι ρ:ο:πιιιιο, τοποο ιιιιοε

ρ:οειιιοε ετιιοτοπι πο οπιπιπο ροτι:οε. νοι: ,

οι ποιοιιιιπο., δε ρετι·οιο ποιι:οιο ι:ιιιοδι:ιι

ιι:ποπι πιο ιο οιππιποε ειιτιιεο. Νειο , οτ :ιι

ιιι, πιεππε :ονο:ε ιιιι απο. οιι: Γειιιτιε οπο.

 

Ε1)ιεΤοι.Α 1.νιι.

:οι ΡιιιιιΡΡοιο.

Ξιιι/ἰεω ετἔιιω:ε:ἰ.

Μπτοιιοε Ρπιιιοτιο ίοσ , ιδειοτοπο

Ειιτ:οιπε ιιττο:ε:ε:ο·τοε:οπι μια, πο,

:πεππεπι ιπ Γροτο :πο (ιιιιοιιτ , ρεοιοιο:οποο,

ι:ο:οο Ριο:ιπιοτο οι: Ρ:εττοτιτο πια:ο:ο :οΓρι

:ενι. Ξε:ιιοιε οπιπι εθειι:ιιιο :ειτε , ιιτ οπιποε

ιπτοιιιπο:ο Ροιιιοτ οι: τιιΓειριιπε- πιοε , ιτοιπο

νο:ιοε οι: οπο πιοο το οιιιιιο. Η , οτ πιο ,

,πι·ετιιιιπιο εεεορι , εε ιποιιο:ο επιιοο ποιο

οοοε οιιε ετι·:ρι. @απο , οι τιοιειίιιπιο, ο

πιο οπιπο , οι ποσό. ροιιιεοτιε , οι:οποε:ιε.

τιιιιο:ο: εε εεε-ιο οοοροι·ετοτ Βοι , :κι €το- Ε Ρεειιο , πο, οπιπο οιιοπΓε ρ::οτο:ιτε :οιιε

ποιο μια ποετο ιο ιιιροε ιπεο::οτοε, το οιο

:ιι ιιοιιιο:ονοεε:ο εοπτοποιο:οτ. ι:ετοο: , οι

εε:ιιιιπιο , νιοιτ οι:ιιιιιοετιοποιο πιοειο , πιο

τεπτε εο:ε , ιπάοιι::ιε δε ειτε , οι οπο: επ

ε:οτιιτιι: ίειοτιο :πιο εεοι-ε , οτ Ρο:ροτοο ιιιι

ειοπιτοι· π. Νοιπποεπι ειιοο ειτοπι ιιιιοε επι

τοπιο ιοιιιιεε:ι ροτοιιΤο:π. Ποοε ιιιι νιοο πο

οι :οτ:ιποοι·ο ειιπποτιιι·. Ει:ρο:ειΓεο:ο, ποε:

Γο το, οι , δε ονιπιιε ιπ ιοεοιο τπιίο:ετιο

ποιο ι)οπιιπι. Α:ποιοει:ο:ο τοτιο επιιπε: Επι

ποε τειιτειο ιιιιιιε ιπ το πιιΓοτιεο:ιιιειο. Πεπι

το: , ο το τεπειο:ο νι:οπι οιιε :ποιοιπο:ιε ,

ετποο οι: πιοο ιπο:τειιε εοπειιΡιΓεοιιτιεο ιπ

νο:ε:ο εε νο:ο ιπποποεπι ιιπο:τετοπι τοτε

οπιπο ιπτοπτιοπο ονοιενο:ιε. οι οπιοι νοε νο

:ιτεε ιιπο:ενο:ιτ , τιιοε νο:ο ιιποι·ι οπο. Εε

ιιπο:τεε οι: απο εοΙΡ:ο ρ:2το:ιτε: Ρ:πειροο

στοπ: , ετποο οι: νι:τοτιο επιο:ο ρο:ιιειτο: ,

εοορο:επτο νοτιε δε εοπετιπιιειιοιι:ιε όποιοι

Ριοτετο. ι.εδι:ειιι πιο, οι , ποπε πιο, δε ποιο.
:ο ποοτιεπιπιοιιο ιιοριιιτοπι_ιιιἴειτειιι. οοοε

το δε οπιτο:ο νιτιπιιε οιιιιιιισοε , απο εποε ,

κι
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πιιΡΙστο. Για: σ: ορατό πιο Βεπἀἱπτι·ι Απἐςε

_Ηε Πει, ιιπΒΞΓππ‹: Γπιππιπ πκπἱτειτἱρ. Ετ πιώ

επι ππο μπώ 8ι·ειτιπειιε Ιπιοπππε ειΒΓειιτοπι

ι:οτροιαΙι ρτπΓεπιπι όππιτωπιτ :ιιιιρΙειπιπιπτ,

ππειπι :Μπι ποΕπΓεππι Ρι·επΓεπε εΓΓεε , «προ

ΡΙπε ΓἱΙὶπιιι ιιοΒιππι τα:οεποΓοιπιπε·, ειπειτιι

Η οοτροπιππ:: ποΒΞΓεπστι ροι·ιτιεπϋίΓεε. Μπι

Μπι ΠΜ (πωπω Γππι , ΕΠ πιὶ , ππι νει ποπ

Γἰόετετἱοπε8£ ι:οιιιΡειΒιοπο ὸοΙοτἱε πιει μπι.

@τη εοττιροπιε πι! πι;Ποι·επι Δ:: ΓειΙππιτειιι

Β ΡΙ$Τ ΟΙ.ΑΚΠΜ Ε1Β.

Μπι πω; πιω πωπω ΡτριτιἱίΪ-πτπα Γπ€ὶἰε Α μια· τιιοπε πω” ΩιτπαΙππΙοππε,πιπΙτα πε

ΧΙΙ.

το εοιππΙἱιιιπε : νειΙάε :ἱΒἰ οοπτιοΙα, [πω

«πιο οοπιρο.τΙτπι·. βπρἱτ παππιππο Γπει ορο

δ: πωπω πωπω , πἰΙιἰΙππε οτιιὶττειτο μα

ιπε επ , όπιπ Η ππο‹Ι πιοΙππι· εΗΐοιπ. Εππι

απτο πϊΙΞεοΒιιπι ν:ι!άε , Γεά ιιπιι‹: [Μπιτ πω

ΡΙἱπε άἱΙἰΒο , Βοιιππιππο νιτππι 86 Γ:ιπΕΕοτπτιπ

Ρο,τι·ππι ποθετοτππι :ιπιποτοπι , @τα ειπα».

ι·ιππιικιιπ , Μπα Γεω: τεεοειιοΓ€ο. ΙπΓριι·ετ

οπιπἱροτετιε Παω ποτάἰ πιο , πι: ειπε οπ

τοτπροτεε τιιοιιἱτἰε εοΙιΓΠΗΓ9πε :ιεππἰοΓαιε ,

νπιπι , πιοππΞΓππο ιιοΠ:πε οπτετιιΡεπειτο οπι- Β πω: ΡτοΓοᾶο , πι: οι ἰπτἱιιιο πΕΕε&π οειτἰπιτπ

ιιἰπο ποοι·ενΙΜ. πω. ππἰε! ειιριειιτι , ππἰά Ρτοποπιιτ , πει ετπτιτ :ἱΙσἱ Γ:ιΙππιτπι. ΑάΠτ

«πω. ΝἱΙιἱΙ ρτοΓσ&ο οπρἰο μετα· πω

παπι .επ:ιπι, Ηπόιο πιεσπρ;ι Γπἰτ ια:πς:ταΜΙΞε

Βοπε Μπι πιο, πε ππεπιτππι ἀἰΙἱ8πτἰε, ω.

οοεποΓσειε. νειΙο ΕΠ εειι·ἘΠἱπισ.

ΗΜ· Ερζιιοβια·πω Μιά ιἰιιοιἰεσἱωἰ.

°ΜΞ$2 -ξ-ζο θα 2243224
ἔἔπθϋἔἔέ·

Π·ά.ΐ8$$$Ή$$$ϋΩ$$ΜΗΜ

ιιΜΒιιοε11 ε:ΑΜΑιοπιεπειε

ππππππππππππ4πππππππππππππππππππππωππ

ΐἔἔἔἔἔἔήἔἔἔἔῆἔἔἔἔι
ωωωωωωωωπ8$$Ρ)~

ι€ι>ιετοι.ΑΜ1Μ ιιιιππΧιπ

~ Α0ι:ο5ΜπιαΜεπιπεπΜ. ·

 

επιετοιπ ικιππ.

· Μ Εσίιτιπιιι.

21: @Μίκα .4είο!εβεπι€ε @Η 6':·.επω: |Μέσσα:π

@σε αιμιύα:.

Γ Γ ΜΒτοΓιπε.επΓιπο Γπο Η. δ. Β.

ΑποιεΓραπε ππιάτιιιι ΡΙειιιο .οτπο:Πτπε

μπω Ιιπτιμιππε , ππιρρε πώ Οπετὶπἰ απ

@ποε Γπαπ·, ΓεΓε: ὶιπο εοπτπΙπ αΠΓεοπάκ

Βτπςἰτππε .εαπ[:ι. 5πΕιπειιιτπι πι Π, ππεππππι

· πιίΓεπποι· ,τεππἰ,.8πεπἱ ορπε π πΙἰεπει οΡο

ΓπΠ:οπτςπι. νιάαπτ ἱιι μιττιιε τιιοποπιτπε.

ΑΡει:πἰτ πιἰἱιἱμοιιοίἰεππι Γπππι, ππο ρεπε

ππεζιἱ πι πτιιἰιιεττι Γε επιπεΓστι·ε πω: , πε νἰι:

ππιιι8.Βοειτ. ντπιτ Ρι:οτιππε πι τιιοπτεττι Π

Ιππιπε πισω Ρεττὶ ΕΙἱοΙἰ ποίΗΞ ) ΡοΙΓει:

ΡΙπτἰπιππι Ρ;ιτάειποεπ 86 ιπίπτπτοτο Ρι·οποπ

κ. Μπι πιτπι:τι ΠΠ πατε: ἀἰοει·ε νοιπἰ , τιἱίἱ

μπιιιιπι πιφΙοι·ατοπι Γοιι:επτἰππι.τπειιιι. $ἱ ΞΙ

1ππιτεοιπιτι Ιιειβετε πατάω , απ ΠΠ ΜΜΕ·

ς:π.Ιοεο) :ρπετοππο πωπω , ἱπιπιο ματι;

εοπάποε;,πτ .Γρετο , ΡΙππιπππι , @πω ππί

[ο Γοι:πιστ ειίΠάπιιτπ ΜΜΜ: Ρτα:περιτοτοπι.

Ειιππι πιο πιώ, ιιοπΓΡπιτιι Γε ππετς: , πἰίἱ

μπε ι·επιτο: επι-Με. ΑΡΡι:ΙΙ:ιτπι· ππτοπι Ραπ

Ιπε 5επο.2:ι.πειιΠε , εςΙοΒτἱε Ειπε: , ππειιιτππι

οππῇἰεἰο, τιοιιιπιιε. Πιο , πιο , πιο εει·τἰοι·οπι

Ο νρΙππτπτἰε τπ:2 : πειτπσιπο παπα νοΓροι·ἱ το.

ιιιαιΜτ επι πιο. Ω. Επιππιπ πο παΜε Απ

ιπι.πςΜ πππ:Γο π: τπιττο.ε. Ανα επιπι ειππΙππι

οι; ποί):το 8τεπε: ιΙΙππι Μπακ. νειΙο.

 

ευιετοιΑ Η.

° ω (?οΓπιπτιι.

ΓΠ: £πΞ›·:ὶυ ιι Μ ΖΜ2ίωσικ :ΜΜπυ.

νΜΒτοίιπε (ζοΠιιο Γπο ΙιππιειτιιίΠπιο Ρ!.

5. Ι).

Μιίἱ πι! το Ι.:ιέττιπιπ , σκΡε&οππο Γοπτειιφ

παπι τπ:ιπι : «μπαι π: ἱιι:ο8;τι·ἱττιειπι Ρτοπιε-' -

ταρώ” (μια Γι: ππιιτιιοΒι·οπι Η ορπε πο!.

πω: ω .Ιἰππἰἀιιιιι _πιποπει·ο 8: πιιιεπάιιτε , πε:

ππο απατα: ῇεπιι Ρειάαπ ιπ!Ηεπς;ιππι , Γἰττο:ἰε,

ςΙπειπάο π! εστω; που πω: , πωπω αποτο

ιιοοσ:ΓΓιι:ιο πειιπἰ _, μ:&πίππε πωπω . ςπιιπ

τππι Γίοι·Γροποπ , ιποοπΓρπ&πιπ “τα Ράπ

οιΡιο ππιπεπι Γπιππιει.ορ;τιε ιρίιπε πιθισπΙ

τω , ππαπι Η ιπζτιορ.πιττιπάνεττΗΓοπι , ιιππι$

61πει.τιι ρτοΓοθ:ο π οιιπε ΓπΒιι·εριιΙΓπε σΙΓοιιι,

πποπ τιιοπππι οικεάπτετ νἰτἱππι πιο;ιτππι,

ΡππιΒιιπι εΓΓ‹: ΒιιιρΙιοεπι Μποτικ πεπτετιο

τισειιΔ,πιεππο πἀτιιἰιπειε Ειρ.Βοτο ἀἰΓςἰΡΙἱπατπτπ

ΟτιιπἱππιΙἰιιΒπατππιππο νειτιο;εια.ιε >› ηπα, ειπ

δπιτ(Μεοι·ο , ππΓππο.ιιι πιἱτιπτἱπε οι:ΡΙισατιτπι· ,

ειτπποπεπ πι: ]πὰἱ‹:ἰο πιω τΦἀἀἰἰ8τἱιι0,πὶίἱ π

.+46

  



94.47 ΜΒ
ΑΜιιιιοειι .οΑ. ΜΑτπἑιτ`ιεΝειε

  

ττπποαε ΡΙοτππ·ιππο Γοπτοπτιαε,ιπ τιππιπε Ιππ

ι·ππππι οΒΓοπτἱτατἰε οίτ , πιτοΙΙὶΒοπτπιτ πιἱπἰ

πιπιπ , τοτπιἱποε ρΙτιπιποε α οοπΓποτπππιο

1ατπια οπιιιπιο αΒιιοι·τοπτοε, οριετατπιπατπιπ

οοποοτιοιιι πιπιἰ πιἱπἱπιο €ατιιιΙιατοιιι ἶΩοπέΪαΡ

ποοοίΤατιο ιππιοοπτοπι. Δια οΙπι·ιτπα πιο

πατπι πιπαά ιπποπιο ποτιτοποπποππα ι ποιο

οπιπἱα οππι αιππ:ο ποίτι·ο νπ·ο Ρτοί:οδτοπο

ο πρωι οι·οποπο τ ππιπ πιιππε πιίτατ ατοπο

πτ8οι: , νιιΙτοπο οπιπἱα πιπιἱ ποια οπο Ϊαοἰ

πα , Η πιοπο ππππιπι απΙιπιοτο νοΙιιιι. δοπ

Ροπαπιπε ίαπο,απτιιΒιτα οπαπταοπτποπο πιπ

εοπτἱα δε επτα , πιο οΙπιιαππο οποτἰ Ροπο

πιο αποπιπ οππ:οτο ιζ πω!» .:...ιι.....αι Μαΐ

@πω ταπποπι οι: ποο πππιο α‹: Ιπιοι·ο :ποο

οοπιτποπι , τιπιπ πτἰπτατπ νο! πιπιι ιΡα νοΙ

αιππ:π Με ιιοπτἰε οτονοππο ροτοτιτ 2 δοπ

μποτ ρω: οιπππιοτοπτοπι Έ)οπιιππιπ , πιἱ

πατα πιιιοο , ειπα πιοπιιτιιτ πἰΙἰΒοπτοι· οπα

πιιποε. Ηἰε οπππ ι·ατιοππιπε α8οι·ο ιππιι πιο

οππι απιἱοπππιπ τπιππο ίππΙΙπιπε ποπ ποοτ.

ΩοπΗποτα , οικείο , πἰΙἰΒοπτἰπε !ιατιιτππι

πιοππι , νοτπιπ ατοπο ιππιτπτππι: πιοοπτπ

Ιοαππο ττἱΒππαΙ πιοπτια, αο .ο Απιπτοπο

τπο ιποοπιιι ππα νοι·απι _οι·οτοτ ἱπνἰοΙατατπ

οπο Γοπτοπτιαπι. ΙπΓρπ:ο ροπππε απ ιιιοπα

οπο δ; ίαοοτποτἰ , ππι ρι·οίοΠιοππ Γπαι νο

ΓπΙΓο ατομο πιοοποπιπο , ποπ ροΙππτ. Αααα Α Γαπέτα οατἰτατι ροΡτροποπππτπ φπα ποπ νῇ.

ποατ 2 νοιππι οππι ίπ οι·πιπατα οατιταε , ρτο

ιππιπτποπο ιιτ ποε πι(οε , οι: Ιοπίε ιπίτιτπτο ,·

πιπποι:ο ιιπιοαπιπι·_ ποπ ταπιοπ ίαΙπτοπι οπο

μπω ιιοπΙΞεοι·ο ποτιοτππε. Μοπιππι ιταππο

ποτ ἱποοποππππι οπ: ,τα [Μι Ποπιπιι ρτο

τοόποπο οοπτ-πΒἰοππππι. Απίιτ πιο” πω

πα οΙοπιοπτια μι. οοπατπιπε ποπτιε , πτ α·

πιιοοιππι νοτια νιποαπιπτ πιοτοπι 8οτοτο 8ο

ρτορτἰαο πιω ίαοοτο ίατἱε. να!ο.

 

ΕΡΙ$ΤΟΕΑ ΙΙΙ.

απΟοπππιπ.

Β ΒοΗΜο:|πε2.ι, ά.φ'ΙΜ.ι ό· ωσηβ:Μί.ι·

Καπακι.

ΜΒτοίἱπε (ἶοίπιο Γπο ιππο οΙατἱίπιπο 8;

Ε. Ρ. Ι).

να ταπποπι Κανοππα: , ρτἰπίππαπι πιπο

ρτοποιίοοτοι· ,_ αοοοοι Ιιττοι·αε τπαε ν. Νο

ι νοπιβτπ παταε. Εοοπ οππιι ροτροτππε οπο:

πιοπε , πτ Ροπ: ττιεοίιπιπιπ ο: ππἱπτππι πἱοπ1

πιππ τοπποτοπτπτ,πππι πππιπαπι τοπικ: οοπ·ς

ίἱποι·ο πότπτ οοτ οοέ:π ατἱοιιοέ πιοατ. Ετ έτο

πο πἰἴροίἰτἰοπο Βοι έι)&πιπ ίπ . πτ ἰΒἱ Ρο

τπΙπππιπ τπαι πιο πττοι·ατ ἰπνοπποπτ , πππο

Γοι·π:οτο απ το π:Γο ιπίπτποι·απι 86 ροΙΙὶοἱτπε

ταπι Ιιαποτο τατἰοποιιι νοπτ , τω ΐατρο ΐαοτιε ο Εποταπι , παω Ρπτατοτπ πιεπιιτπ πιτ απορω

αΙται·πιπε , Γοπιιιοι· πἱνἱπὶε πιπποτποπε πιπ:απ

ππτπ ίπ, οπιπε οοπνοτΓατἰο πι οοοΙἱε οπο οι:

πιίπτπτο Γπο ποτιοατ. επι πο ΓαιιΕπε ποπ οπτο

πἰ , Γοπ οπο ιπΒἱτοτὶπ Ποἱ ταποτπαοπΙο , ο::

ιπαππι δι! ἱπιροτατπτπ π, απτἰτιπ:ο οτἰατπ πο

οτοτο και. , πω.. ἱπ Ιιπιππποπἱ τοπιρπε2

τατοπιππο οοπτοι·οτο. Νοιι ππϋπο ππιπ ω.

πωιπα τοτ:ππι Ροττταπαπτἱ , Γοίο Γοι·οιιππι

νοτἰτατἱε αροτιατ , οοπί-οαίππο πιἰππιιο πιπιὶ

Ϊαοἰοπππτπ , ποοιπο οοιιιτπιττοππππι πι: α απ·

!οπιππε απ ιπππια , α πἰνπιἰε απ τιππιαπα ,

επιπίπποτ απότοι·ιτατο ποπποαι·. Ατ Ιια!ιοππα,

ἰπ το Ιπιτατἱα τοροττπτπιπ,τιποπ πω πιοοππι

απππιπ νοΙπΡτατἰε αποττοτ.νοπι Κανοππαπι

νιι. Βοοοιππτια, ποο οππο ἰπΙΗτπτπτπ ορπε

ροτεοτο νοΙπι , τιπαπι τοπιοΙα νοτπίπιπιπα δ:

πἰ8πα Ρτοΐοδτο τπἱταοπΙο οοτποτοπι , Ρτα:οί

Ρποτιπο τιιαιοτοπι οοοΙοίἱαπι ι ππἱρρο πτιι Η

Βτοτππι απππιπ ποπτοπ:οτο , το πποππο απ

πιοποπτο , οπτατιαιτι. Ιπ8ι·οΙΤπε τιιΒΙιοτποοαιπ

πππι ίπιππΙα Ιὶππἱοίὶπε οιτρΙἰοο . νἱιτ πιπππιπ

το τιπἱοππαπιὶπνοπἱ. δοΙππι (:γρτἱαπἰ νωπ

πιοτι απτἰπππτπ ι·οροι·ι, πι οπο ρΙπτοε ΙοιιΒο

οτιιποΙαε οπατπ πΓτιπαπι νἱποτἰπι ; ποτανι ο”,

πιππιοε , οατἰτατἰε :απο , ιιοτιπο πω ταπτιιτπ- Β πιω τππο τταππ:τιΒοππαε οπτατο αππππε ί··πιτ.

ιποπο , οτιοππο τπο , νοτππι απιἱοἰε οποτιπο

οοπΓπΙοππππι οΙτ , οοιτπιποπο ετατια τι: οπτ-έ

ι·ιοπΙο ἰπτοτπππι ΡατπτπΡοι: ποπο&οπππιπ ,

α:: πο ιπτοπτιοπο τἰ8οτπ τοΙαιταππππι απ

ππἱπ , πππιππε τποε εοτατπτ. Νοπ οο Μ

οἰαε , πιἱ παταει· , πο ΓπΜἱτππιπε απ ππα ίάτιο

π:ατοτπατ πτπἰτατπ οαπΓα ποπ:οπποπππτπ ,

πποπ Ϊοοἰτ απτο οπιποε Βοἰ απο , πώ πτ ο

νοτπ ροτπἱταπι απ ατοι·πα Ραίοπα Με Μπιο

.ο τονοτιοι·οτ ,πο οια:οΙίπ πιοπτἰππε 86_πο π

πο ραττἰε ποΓοοππιτ απ ἱπίἱπια ποπτα. ΡαπΙπε

δτππιοΓο ροτοππ&απτι απ οπιοοπαπι ρε::

τοτοα Ιπιτοτππι Ιαττποτ πι τοπια , Ιἰνο απ

τιποπ απτπιπιτατπ ιποπππιοπτππι : ι·οροπτπιπ

α οπΗ:οππιπε οι , οοιπΡΙπτοε πιο οπο ριπ

νἰΙοΒἱα ραργτο οιτατατα , ατομο ἱπτοι· οοτοτα

(ἶατοππιαπἱ οπτπ αι.ιι:οα ΒιιΠα ΗΒι·πιιι πι οο

οΙοίἱα οπο, οιιἱ οπαττπΙο8ἱο νοοαΒιιΙππι οπ.

Εα απο οπιππι παπι πιπιι οίτοππἱ ανιπο οι:

Ροτοτοπι , ἰπτοτπροίὶἱνππι πιο τοπππτιατππι

οΙτ. Μα8ππιπ ταπιοπ αι: ροτνοτιιππιιι οοπι

οοπι πο οοποππε ἱπ οοπήιοθ:πτπ ποποτππτ ,

ἰτοιιιπιιἰτατοτ οιπε , πώ ταρτπε απ τοττἱππι Ε πι οπο Νιοα:πιοοιιοπιι Ηποτπ ἱπ πιοτιιΒταιιι5

οοοΙππι ίποτατ , οκ :απο πι. οοπτοτπΡΙατἰοπἱε

απ πἰΓροποππα ιπἔαΙΙε τιιοτι οοιιιτποτοἰα ΓοΓο

Ρτοτπτοί:αοιΙοοπο ποπιπιτ. Οπιποε ποππιπο

μαι ποπ τατπ απ , οιπαπι (πιτπτο νπτοιππτ ,

οιπΓοπο τπιπτανοι·ππτ Μαιο , οτππἱαππο ατ

Βπι·ατι Γππτ ΜΒ«Μ , πτ πΙππι Ιποτἰ πιοοι·οπτ,

οιπίππο ἱτἱποτα ροτιτοτοπτ , π: πατατα Γα

Ιπτἱε οαπΓα οπιπἰα ίαοοι·οπτ. Μπιι ἰπἱρί-πτπ

Έαοιοππππι πατπιε, ιποαππι τω. Μπι οπιπ:ι

οπτρπτοπ86 απτοιε πω. Γοι·πιταπι Ιοπἱ.

ΒἰΓοοίπ τπτιο ιππιοέτο ρτἱπετοιπρΙοπἱ8πἰίἰἰ

πιο. αΙτατἱαππο ατΒοπτοα οοΙππιπἰε .φωτ

ππιποπο ίπίπι!τα , οππι πιώ πποτιπο οπιοτἱο

αι8οιιτοο. Νοοπο παο ιπαεπιποοπτια εσπ

τοπτα , ρι·οπιιποπτια οιποοπο οποπιιι αι

τατο οαριτοΙΙα πιατπιοι:οα , ηπα απ οι·πατπιπ

τοπιρΙἰ Γππτ , ατεοπτο νοίΗνἱτ απτἱπ.πἰτα8,

πιαιτἰιιιατιπο οι: Ραττο ππταπτ. Ρατοοτ πο ιω

πιο
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το ι διοτι λ11ΠΐΜ τω. Χιιι.
Πο

πιοο οιιιτΙοιιι ριιΙοΙιτιοτοε Γειοτειἔ τοτιοε νιτΙι. Α- οιιιτιοτιι νοΙιοπιοτιτοτ τοπια τιοΙιτιιιτ ίινο μ”.

(ζοιιιττιπα ιτιεοπτοε οκ ττιειττιιοτο πιο Μπιτ

οττιιιιο_ Ιτιτοτιοτ:ι ατιιιιπι τιι:ιιτιιιιο οοπτοοιιτιτ

ττιιιττιιοτιε τιιΓοοΙοτιε 8τ ροτρΙιγτοτιοι Ιτιπιτιιο

ττιΒιιΙα. Μι1ίιντιττι σουτ τιιιίοπτιπιίοτο Ρω

τ:Ιιτιιιε πω. Βειρτιιτοτιιιπι @και ττιιιιοτοττι οο

οΙοίὶειπι οττι:ιτιίΙιτιιιιπι ιιιἴροιτἰ. Τττιπίινι οτι

ΓΡοδτατιτιιιπι ττιιτιιιοτιπι δ: τιιτιοιιιιιοοπτιίΠ

πιτιπι Πιιιότι νιτ:ιΙιε πιτιττντιε τοιιιτιιιιτιι το

τιιποιιπι. ΙτΙ οτιιτιοπι 8: οπιτιι Βοτιοτο Πιρο

τιοτιε οττιιιτι1ε ιπίιοπο,πιιιιινο, τ:οΙτιπιτιιε τω

Βοτιτιιιιιο :ιπιοιτιιπι Ειπι , πι:ιτττιοτοιε οτιιιτιο

μιτιοτοπι ιπτοτιιιε νοίιιοπτιοιιο. 5οτι ΙιοΙιοτ

ίιιΓροτιιιιτιι οοΙοπιιιιιοπο πωπω ισοτιμ

τιιπι δ: οιττιπι οκ ιιΙειΙιτιίττο ττιτιι Ιιιοιότιττι , ιιτ

ίροοιιΙι ιτιίττιι· ιπιτιειτιοε τοΐοτειτ. δειοοΙΙππι

τοπιο Ρτοριτιοιιυπι Ριτιοιιιιιτ Αιιδοπίτα 8ο νο

Ιοτιτιτιιτιπι Γοτιιοτιε ΓοριιΙοΙιτο πιοΒιιιιιοτι Γοτ

ντιτ οκ τιιιιτττιοτο οτιπτιιτιο. Τοπτετπ ιΙΙιο πιο

ιινι οτιοτιο ΐροτ:ιοπι οιΙοτιτιι ο ιιτ ετ:οοτιοτο πι.

ΙιιΙ ΡοΙΓο νιτιοτιτιιτ. (:οτιτοτιτιι ω νιΓοπτιιιιιι

Γειτιδτι]οΙιτιιιτιιε ονο.τιεοΙιΙΙ::ιτ τοιιιρΙιιπι Γρο

οιοίιΠιττιιιπι , 8ο οιιοτΙ τι ιιιοιιιοττιττι ΡΙ:ιοιτιτι

Β: ΤΙιοοτιοίιο ειιιοιιΙΙιε οοιιιι:τιι&ιιπι ιποιίτο

πιιιτπιοτο εκατο ιπτοτ:: τοΙττιιιτιιτ. Ττειιιιινι

πο. οοπτιιοπτιιιττι(:Ιειιιοπίο πιοτιιιίιτοτιι1ττι ποί

ττιιπι,ττιΒιιε Ι:οτο πιιΙΙιΙ:ιιε οι: ιιι·τιο τοπιοτιιπι,

δε ιιοτο ιιΙιοττιπιο τιιιτιτιο ιποοτιτοτι οο:ιι&ιιο

τω. ΕοοΙοίιτι ττιπιοπ ιτιτο2το τιιιττιτ , οπιτιι

τιο οττιειτιι οοτιίριοιι:ι. Ριτιιο:ιιιι ίιΙνοπι οδτο

Ροττιιο τιιιΙΙιοιιο ρο.(Πιοττι Π: ροττιοοιιτοπι ,

ιιιτιο τιοιττι , οτ νιίοτο 8: ειτιοοιιιτειτο Ιιτιιιιτ ,

τΙτιπι το ιιιοτιειίιοτιιιττι οιιοτι δ. Ματια ιτι Ροτ

τιι ιιιοιτπτ,6τ ιρΙιιττι ροττιιτιεπιίιτ:ιιττι τΙιοτιιιττι

οτιο ιτιιττιοιιΙο νοτιιτοπιιιο. Ποιοιιο ΙιΙιτοε άο

ιιτιοτεινι. ν” ιο οο τιιοπιιΡτοτιο ροττιΙιγτοτι

οιιττι ΡοιοΙιτι.ιπι 8ο τοττιιιτιΙο ιπνοτιι , οιιοτι

οιιττιτοτιτ ίιπιρΙιοιοτοε Ι·-τειττοε ιιιιοπι οιτ Ιιι

τιτιιε οπο , ιτι οιιιΙ:ιιο ιιοι1τιπι ιο νιτιτιπι οστι

νοτίειττι οντιτιοοΙιίι:ο. τοΙττιτιιτ. ΡΙοτειιοιιο ιτι

Ιιτιτιτ: τιιοτιιιτιι οιιιιιω Ιιτι:ο οινιττιτ Γοτνο.τ ,

Ο

Ιιτιιτιο,οπτιπι τιιοπτι ιιιΓοδτοτιοπο οτιίτιεπτο ο!τ

_ οτιιπιιιε. Πτετο:ι νοΙππιιπτι οπωετω πιο”

πιιΙιι ροΙΙιοιτιιε οτα , 8: 8τιιτιιιοτ Με ποπ οκ..

απο οιιιτι τοοοροτιτ , ρΙιιΓοιιο πιο ιτι Π.

Ιο οιιειπι ιτι τιοιιτιτ ιτινοπιίΐο , ιιτ Ροτ ο!τ , πο.

Ιοο. Α8τιπι οτο νιτιισιτε ιιτ :ιο ποε ιΙΙ:ι τιοττο.

ττιπτιιτ. (πειτε τι.ιοτο ουκ τιο τοτιοττιε νοΙιιτιιἰ.

τιιΙιτιε νοΙ οι: οτιιίι:ορο ΜοτιιοΙτιτιοιιΐο ιιιπι νι

το Ι:ιιιι&ο , νοΙ τι Τιιοπιτι ιιοΡττο , νοΙ οι: Αιτ

τιί_Ρει ιιοιιιιιτ:τιτει τωοπ. Εοο πιιιιΙ Ιιτιτιοο τοτ.

πιο ο11οτΙ ιιιιττοπι τιονι , ρτ:ιττοτ Ι.ει&.ιπτιι `

ΡΙιτοπιτ:οπι νοτίιι οιοττιτιοο , οιιτιπι απτο οπο.

οοο τιιοε Βοποτιι:τ: πιιιιι τι πωιοτο ωοιπωι.

Β το ττ:ιτιιτοπι , τσ.ρτιπι ιτ:τιρΠ. Τοπο οτιτιπι Στο.

ΡΙ1:1Π118 Ροτοιιιε τιποτα τ:ινιτοτιο τ:Ιτιτ. Ιὶοπι.

οοιιοτ επιπιιΙτιπι οτ οιιιτιοττι τιιιιΙτιιτιι το111το11-.

τοπι τιοτιο τιοτιιτ, οιιγοιιτι Ιιτιοοπτοτιι οιιπι πο.

8ιο οπτιτΙιτιει ρτοπιιτιοτιτο , Ατιτι:ιτιι επ αιτο

τιι1ε ποΓοιο, οπιιιοπι τιοΙτιιιτπτιοτιοπι οιτοοτΙοτι

τοπι , οτεινιτοιιο ιιτ ιΙΙιιτιι ιτι τω τιιοττιοτιτιπι

τοι·τοπι. ?ποστ πιιΙΙιιπι ιιττιοιιτιττι ἔττιτιιιο ιτι
ΓοιιΙρτιιττι ίιειΙΙτιπι νιτιι. Πιο οτ:ιτιτ Ι·ιοτττιο οπο:

Γοτιοοτοτπ. Ρο.Ιιτιτιιιιιττι ρτοιτιπιο οοιιτοπτιτιπι

τιοοοΙΤειτιο. 8οΙτιττι πιοο τιοπιιτιο Ι.ειιι·οτιτιιιττι,

(ΒιτοΙιιπι , ΝιοοΙειιιπι, ό: τοΙιοτιοε πιοο Πιτ

τιιοΓοε. ντιΙο. Κο.νοτιππ κιτ. Ι)οτ:οτιιΙιτιο.
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το Ι.ειιιτοπτιιιιιι.

ιν.

19: τωωι!υ#ύΞ Β .9ιφύτυπο Ρσττἱσ σίτου άνετο.

Μοτοίιτιο Ι.τιιιτοτιτιο Πιο. ο

δτορΙιτιτιιιο Μπιτ” , οιιπι οΙΤοπι Βο

τιοτιιτο απτο τιιιιιτιι ττιοτιΓοττι, επιιιιΙτιπι πιιτοι1111

οιιτιι οιινοΙιο οι:ΙιΒιοπι Ιιτιοοπτοπι τιιιΙοΙιοττι

ττιειπι πιιιιι τιοτιο τΙοτΙιτ , οτεινιτοπο ιιτ ιΙΙιιπι

τω @πιο οοΙτειτοπι. Νοπ οίι: οιιιτΙοτιι πιοο:

τ:οτιιιιοτοτιιτιιο, ιιτ Μπι , τιιιτιιιΙτιτιιτιι ιιιοο

τιοτο. Το.ττιοπ ποπ ιιοΙιιπτ οιιι Ιιο.ιιο ττιοτιπι ιτι

ΓοτΙ οπιτπ Ιιιτι νιε ο!τ , ιιτ τιοτιιο οετοιιι νικ Β Ιιοο 8οιιοτο οοτιτιποπτιιιτιι ποπ ΡτοΙιοιιτ , δ;

πιο οοιιἰτιΒιιε Ιιοοειτ , ιτε ιιτ τοτΙιτο :κι ιιιτιιο

τοπι οοοΙοίιο.πι Ιιτιόι:οτιιιε τΙτιτιιπι ποπ ιιτ. δο

ΡιιΙοΙιττι ΡΙιιτιπιστοιτ ιτιιιτπιοτο ιτιοοιιτι:ι οπι

τιοπι Ροτ οπιτιοο τοτττιο οοτ:Ιοίιτιο νιτιοαε, δειτε::

πιο ρΙοττιοιιο Γοιιτιπιτιιτιτιο οροτοιιΙιο. Μιτιιιε

Ιιιο(ιοτιοτιιπι τι: ίτατιιειτοπι οπτιπι Καποτε οτι ,

ΓοτΙ οοτοτο. ΐοτπιο (στι: ματια , ιττιπιο , τιιιίιπι

απο” , πιο.ιοτο πιο απο Γοτντιτα. Νοτι άο

Γιιιιτ οριεττιτππιτιτο οΙοτιίοιιοΙοοιε ποιο. Ειτ

πιο ρ:ιτιοει πιοοιιπι τιοι:οτειττι. νιτιοΙιο ιτοττι άι

Ιιεοπτιιιε Γτιοττιτιιιτπ ιτιιιιοτιο οοοΙοίιπ ,

δ: ο οιιιτι Ιποτ:ιτιιε Ι:ιιοτο , :κι το οοπ

τιτιιιο Γτ:τιΒιιττι. ΕριίτοΙειε Ατιτοτιιι πιτιοτιι πιει

ιτιπιει ποοΙιοοτιτιο οοπττο ιιοΙΙ:τι τιο (Ξειτοοτι

Με ί·-οοιτ , ιιτ ΙιεΕτοιιιιε τΙοιιτιοτοττιιιο. Εκ ιιτ

τοτιο οτιιπι πιιιιι πιιοοττιιιιοτοάτιιτιο ίιιττι Βι

Ετιιε οοττιοτ ,ιιιτιρΙιοοπι ι·-τοττοπι οπο ιΙΙι άο

τιιΙΙ`ο το πιο τιιιττοιιτιοε, ιΙΙιιτιιοπο ΡτοΐοόΙ:τιπι

οιΐο οτι τ:οτιοιΙιοπι , πιιΙΙο.πι Ετιοι τι:: οΙΙιοιτει

τιοτιιε Για τοτιοποττι Ιιτιιιοτιτοτιι. ΙτιΞοΙιιι, το

τοοτ , ιιτιιπιο , ποοπο τιοτιιι ποπ ιιιοοοτιιοτο 86

κι. :απο ο τω. ιΜφί. απ. πω. πι.

Ιιι Ιρίι νιτι απο εττινοτ , τιιοοτιτοε οοτινοπιτο

?οπο οτιιιΙτιτπ Ιοοι 3 οιιοπι ιιιτιιΒιιοε τοποο ,

8τει.τιττ. Εππι :τι το πιιττο , ιιτ , τι νιτΙοτιιτ , :Ιο

τιιιο Ιιεοτι το £οτπι2το τιι€ιτι τιοΙιτι ιτι απτο

πω” , οιιοπι οιιιιιοπι ἔοττιιειτιι Έτιιτοτ Κ. επι

το Εοτοτ. πιο.

ΕΡΙ$ΤΟΕΑ ν.

 

Ε τ :κι Ι.ειιιτοτιτιιιτιι.

Β: »τυπο Ηἰττσηωί -βαιππ/ΙΜ

ΜΙιτοιιιιε Ι.ιιιιτοιιτιο Πιο , ΙΙ. δ. Ι).

Ι.οοι Ιιττοτειο τυπο τιιιτιοττιπιο απτο

τιιοιτι οιιοτιτειεοΙἱπιπττι Γοτιρτοε , πιτι;τιτιιτι οιιττι

ιοοιιτιτιιτοτο πο τοι τιοιιτΙοτιο. @οποιο ουτε

μου: τιιΐοότπο 8: τιτποτιτ ιΙΙιιιε τοι Βοττιιτιιιι

ει:: Ροπιτικ πιω τοιι:οτ τιτοιιο ιτιτιιοοε οΙΤοπτ.

Ιτετ τιοιιιοιιο τω” ·τιοΡττιιπι δ: Ηιοτοιιγ.

τοι τιοίττι οιιτιπιι 86 τιιιΙοιΙΙιτιιι Γτειττιε στου.

οποιο Ιοεοε , ιιτ Ιονιο τιιιι_νιιιοιιτοι: τττιιττιτιο

Ρ

ί
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η εε

ειιιιιι τιιι ι ιτε Με ι:οηΓοιετιε , τη ιιιιηιεηιτε- Α τιετιο , Ρτιιιιεητιειιιτε ιιιιει εοηιιιηέτε ίιηΒιι

τι των: 86 ΒεηινοΙεητιτε ει: Ριετετι πιω Ροίιιτ

ει:εειιετε. Εοιιιιιετη , Ι.ειιτεητι τηιιιι Ιιτι:ε ιρ

Γε ι:ει·ιοτ, (ειιιι:ιτ ετιιιη ι:οπιηιιιηιε ιιττιιιΓιιιιε

ιτεΓιτε , ιιτ οιιοτι Ιιετι νικ ΡοίΓε Ριιτεοετη,ετηο

τι ηοίιτο 86 τηιιτιτε: εετιτετι τηιιιτιιτη εεειιιε

τιτ) ιτε ρτο τετηΡοτε ι:οηιιεητιεττι είΓιιτηίι, ιιτ

τεττιεη ιιοτηιττετη ηετιιιεςι1ετη ειιιιετιτη. ιτε

ιιτιε ιει:τγττιιε 88 8ετηιτιι Γτεττι ιιιΡτε ΡετΓοι

νι , ιιτ ιιιιοιι ιΡΓε Ρτιιτιεητιιιιτηε ι:οηιιι:ιε, ιη

.ι:ΙιιΓιιε ιιοιοτ ιετιιιε ιη ιητιτηιε ΓετΡετε , 86 ε

ι:τιιιτ: Γετνιτε, ει: ιιιιετιιιτ ιιεΡεΓει Ρτετεοτειιε

εοε6τιτε Ετ. Λεω: τετηεη τηιΓετιι:οτειιε Βο

` τω 86 ετηοτι Ρται:ιΡιιο ιη ηοε. ΟοΙινιΓει ιτε

τιιιειιιιετιι ΡοίΓιιτηιιε , 86 ειι Ιει:τγηιεε ΓτεΡε

τιειιιιι:ιτηιιτ. Νε τηοιιο οιιιιιεττι οιιετιι:ιο τω

Βιττιιιε, τετηΡετετιιιιε ε ιεετγτηιε. δει! 'πειτε

απο νει ηετιιτετη νει ετιτιοιιεττι ι:οηΓιιετι1

ιιιτιετη Ροηιτηιτε. Ετ ιιτ τηεετιιτη τε τετιιτη

οτηηιιιτη ι:οηΓειιιτη Γει:ιετη, Βτενιτετ ει:ειΡε.

ιητεετι οτηηεε ετιιιτε ιτιι:οΙιιτηεε Βείιιεετη ,

@απο τηιΓετεητε , Ρετνετιιηιιτε :στη εε!.

8εΡτεττιιιτιε. Ι.εητε εηιτη ιτει· ιΙΙιτιι τοτιιτη ε

Βετεηιιιε ηει:ειΓετιο , τιιιιε δι: ηιιητιοτ ειιοε

ΡτεεΓτοιεοετηιιτ, 86 ιιιτηετιτιε ει: τιοι:ιε ι:οηΓιι

τηιηι , ηειιιιε ει:Γιιιιε εοηΓοιετιοηε ιιεΓετιιιτ Β Ιεισεηιιτε. Κετηοτετιτιιιε Γιιτηιιτ Ριίιοτιι ισι

ΓιιΡΡΙιι:εττι Γιιιιτη , ετιετη Ρτιττετ τηετιτε τηετι ,
.Ρττετετιιιιε οτητιετη ΡΓΡετη. Νετη τω ιΠε τηε

τιιε εοτητηιιτητ οτηηιιιτη, ιτε εκ ετιιτηι ετιεοτε

τει:εΓεετετη ετοιιε οτηττιηο ιιειιι:ετεττι. Κε

ετεετιιε ει: τιοΙοτε τιιιτει:ιΙιτετ Γιιτη, 86 Γτετετ

τη: 8Ιοτιτι: ι:οηίιιιετετιο τηιιιτιιττι ιιιεττειιιτ

ωσττω, 86 €ειιιιιο ει: Ιε:τιτιετ τηετετιεττι τω

:ετη Ρωτιιιι. Εε εηιτη τηεειιτη οπιιιιε ειζιτε

νι , ειτε τιιιε Ιιττετιε εοττιΡιειιιιε εε , 86 ω. Γε

Ιιειοτετη Γοττετη ετιιιιε ει!. εττετηειη 8ιοτιετη

_ Ηιετοηγτηιιπι ιητεεεττιιιιιιτη τηοηεειιιιτη

νιτειηετη ι:οιιιτηιετείΓε ει: Με ατιιτηηιε ετε

τιιΙετιιτ Γιιτη , ·εεττιιε ιιιιιε (το ι:οτΙιε ιΙΙε ηοε

Ρτοτεεετ , 88 εττετηο εοηιιιηι'.'τιιε Ιιιτηιιιι Ρετ

Ρετιιε Ρτει:ε Γονεισιτ. Μοιιιιτη ιτεειιιε τιοΙο

τι ιτηΡοΓιιι , Ι.ειιτεητι ι:ετιιιιτττε , ιιτ Βοηο Πε

ετιιττιο , 86 τετιοηε ιΡΓε 86 ειπε οτητιιε τηιΓε

τετιοηε [)ει 86 ειιιιοττετιοηε τιιε ΡετιιιεΓιιε.

δειτε εποε! ειι νο: ιτε ιιιιιετιε 86 τεΓτιεετιι

Γιιετιεε ι:ειιΓε , ΙιοεητιίΓιτηε Γεεετετη , ε Ρετ

οι:ειιΡετιοηετ ιιι:ετετ , ιιιιεε τετηετι τηιτιιιτ

ετΙιιηιετετη , τι τηεΙιοτ τετιο ειιιιιι ΡετΓτειιε

τετ.Ατ ηεΓι:ιο ειιιιι:ιετη εη Ρειιειε Ροτωιετω,

"ιτε εειιΓε· ειιιεεητε , ίιιη ΡτοΓεθ:ιιτιιε ω νοε

εκ Κενεηηε. Πιιιιι ει» νειιτη ΡετΓιτειιεεε νοε

ηιιτητιι1ετιι εηιτηο τηεο ειει:ειιετε , 86 εΒΓεη

τετ Ιιι:ετ τηει:ιιιη νετΓετι ιιι€ιτετ. (:οΓτηιιτη

ηοίιτιιιη ι:ιιτη νιτιετιε , ετΓεόι:ιι τηεο ειηΡΙε

:τεοετιε , 86 ιιιιιεεε ιιιιοε ηοίιτοε. Ατιιηιηι

Ρειιι:ιε εητε ιιιεΒιιε Βετηετιιιιτη τω, 86 εΙιοτ

επι ηοΓι:τιε , οιιεητιιτη ιη τηε Γιιιτ , ι:οηΓοιετι

Γι:ιιιιιιι. Μεεηο ι:εττε ειΓειίτιι τηε ΓιιΓεεΡετιιητ.

Βετιιετιιτη ηοίιτιιττι 86 ]ιιίιιηιεηοε 86 οτητιετ

ηοίιτι ΓιιιιιιοΓοε ΓεΙιιτε οιιιι:ιο τηεο. νειε ,

Ο

ειιιιιτη , ειιιιε Πι: ηει:είΓε ετε.τ , νετοηετ Βι

τιιιιιτη . ΟοηΙιεητιετ ττιιιιιιιτη , εκ ιιιιο ι:ες

τιιτη ει, ιιτ ηοη ΡΙιιτε ιιιιετη ΧΧΧ. ειιτ ιτιτν.

τηιΙΙιε ΡείΓιιιιτη ιιιεισιιε ΠηΒιιΙιε Ρετεεεητεε ,

86 ιητεετι 86 ιτιι:οιιιτηεε Ρετ ιΠε ειιιοιιιιε ιτι

τετνεΙΙε νεηιτετηιιε. Ιτετ οτιιηε,ΓιιΡετετιε Ρι

Γιοτιεηίιοιτε τηοητιιιιιε εΓι:εττΓιι εΙιθιειΙΙιτηιε

τιιιιιιετη ει: τεττιιιιΙιοιιε, ΡΙετιιιττι ιιι:ιιιιιε τετ..

τηε ιιεΒιιιττιιιε. Κεειοηετ πιατα , ΓοΙιιτη

ιιΒιιιιτε ΓεττιΙε , Ροιηετιε ΡετΡετιιε Γετε , τη:

Γιο |οιιιιετ,νι&ιιε εΒιιητιετιε ηει:εΓΓετιιιτ τηιιι

τιιτη ιιιιιιι:ιιιτετιε ιτιηετι Ρτοιιιιιοτι ειιετηε

τιιητ. $ετι ιιισι ΓιιΡετετιε τηοητιιιτη ιιιΒιε Μιτ

τιτιετη νετιιτηιιε, ιΙΙιε ιιιετη τετηοτετι , εοτι

ίιιτιιιηιιιτ ειιιτε νι&οτιηιττη ηοίιτιιτη , οστε

Γιοηε νιΓεηιιι ηονιιτη Με τηοηεΓιετιιιτη επ..

ττε Μεητιιετη ε ΡτιηειΡε ατιιιιι:ετιιττι. Ιτετιιιε

Γοειο τεθ:ο ιτιιιετε ειιιτε ιιιΓΓο , Μετττιιετη

τη ι:οτιτεηιιιτηιιε : οπο ιιισι ειινεηιτηιιε, νι

&οτιηιιτη ειιεΓΓε ειιιιιεητεε , ειι (ιεττιιιιίιεη

Γεε ιιινεττιηιιιε , τηεηειιιιε ιηΓΡεότο τ·τιοηείτε..

τισ, νι&οτιτιιιτη ιτιιιιιιτετε Ρεττειιιτηιιε. Αικ

τετ ειιτεττι κιτ. ττιιΙΙιιιιτε ΡεΠιιιιτη ε Μεητιιε ,

τεΓτιεετεηιιι ι:ειιΓε :κι ι:ειτειιιιτη (ιοιιιε Ρτο

Γεδτιιε ι:ιιτη :στη Ρτιηι:ιΡιε. Οτιεηιιιηιιιε Ρτεη

ιιεητεε. ΕιτεεΡιτ ηοε νιτ ιΠε εΡΡετετιι τε8ιο,

Πεοετιιιιε εειιιιιο ιιτηοε νιιιιτ. Ρτετιίι ιειιτε,

Γετττιοηετη Ρετ Ριιιτεε ιιοτεε Ρτοττειιιτηιιε.

ΡτιτιειΡιε τω” εηηοε ηετιιτ :τττττ. ιΠο μι.

Βετιτε, νετΓιτε Γεω ειιιεεητοε :το Γε Γεόιοτ τε

ειτενιτ τετη Γιιενιτετ, :ετη ειεεεητετ, ιιτ ηο

Βιε ττιιτει:ιιιιιιτι Γει:ετιτ. ΟοΙεξτει:ετ τιοε εετ

τηιηιτ “τω” νεηιιΓτεε Ρται:ιΡιιε , ειτε Ριιετ

ιΡΓε ΡοιηΡεττι ιιεΓι:τιοιτ , ιιιιεηιιο ιτηΡετετοτ

Ι.ειιτεητι εετιΠιτηε. Εκ Ι·ιοτο-Ι.ινιι τσι. εεΙεη- Ε Μ80τι1ετηιηετεΠιιτ είι,Γεει ιοτ18ε τηεειε ρτο

ιιεε Ϊεηιιετιι. _ Μ·

 

Εττετοι;Α νΙ.

ειι(ιοΓηιιιτη.

»τω Βεβ|ΜΜ τιποτε , ή· ετ σπιτια: «σε σε

έτι φταιω 64884.

ΜΜΜ (8οΓττιο Γιιο Ρ. δ.

Ι)ιειηοη ΡοτεΠ: , Γιιενιιιιτηε Γτετετ, ·

οιιιετη τηοιείτε Γετετη εΒΓετττιεττι τιιετη 86

[.ειιτετιτιι ηοΠ:τι , ιιτι1ιιε ίιηε νοι:ιε νινετε,

νιτετη 86ιηιιιειιηιιετη 86 ιτιετετετη Ρετιετ ηο

τη. Βιιιιιτ Ρετ ΓιητιιιΙε Γετε επιι:οτιιτη τεεοτ

ηιιητιετιο Ριεττε μετά. Με οιιοειιιε Ρτιη..

ι:ιΡιε 86 ειιι ιιιιο ιιιιιιηεεηιι ίιηΒιιΙετιε. Ροίτ

Γιτενετη Γεττηοι:ιηετιοηετη 86 τεΓεξιιοτιετη,ειι

νεηετιιητ τιοΒιιιΠιτηι ιιινεηετ ειι νιεωωι

Ιιιιιο ηοε Γειιιτετιιττι. νοιεητι 86 οτεητι , ιιτ

εετη ιιιετη Με Γε ιιιιεετετηιιε , ηοη εεειιιε

νιτηιιτ , ΓεΡτιηετιοηιε ηοίιτα ι:ειιΓετη ε!Ιε.ττεη

τετ. Ι)ετιιητιτ εισειιητεε τηιΙΙιΒιιε ΡΙιιε ιιιιιετη

Γειτ , τιοηει: τιοε νικ τειιιιετετ,οιιιε νετοηετη

ιιιιι:ιτ. Αι:ετετ ειιτετη εε εινιτετ ει) οΡΡιιιο

τα. τηιΙΙιΒιιε ΡείΓι:ιιιτη,ειττη τοτε Πιο ιτιηετε

ηοίιτο , ι:οητιτιιιετε οτετιοηε τηιιτιιο εοΠο

ειιιἱο Γιιττιιιτ τεετεετι , θετιτετηι1ιτει:οτηΡΙειτιι

ηοίιτο ιιιηιιίιτηιιε. νετοηετη ·τιιε ιετη :κινει

Ο
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Ρετ:ιίεειιτε Ρετνειιιιοοε. Αοει·τιτ (ἰτεἔοτἱοτ Α είνίττττετιι τεἔἰτιττι 86 Ρο!εοετττττωοι , όοοιτ

Ιιοί-Ρεε τιοίτετ : ατι οοο τ:ιττιειι ει: ιονειιτοοε

ΜΒ ττοειιι Ρταίετιτετο ο!ΐετιτ!εωτιιοε 3 Μπιε

τιΜιτιιε ειεεεΡτι ίοοιοε. Β:ιτο:ιτιιπι τιο(ττοοι

Ρττετοτεττι οτοιε νΜτειιιτεε, :το Μο τιττ1ιιεετιιε

Με τοττωτ ἱτιἀοΙἰε ἀεάιιέὶἱ πο. τιιοτιειίἴετἱοοι

ίοιιιοε. Νοτιοοοι τιτὶνεοεττιτ Ι-οεἱοε τιοίτετ ,

τοο Ροίὶτἰτὶἱε :ιΡΡΗεοΜε οτοἰ ιιοτιττειτοε είτ.

ΙΡἴο νοΙειιτε, ιΡΓοττι ειτοοε :ιΙτετοπι τετοιο

ἱτιτεΒτοτιι Ποτ εκε8ιττιοε τοειο. δετιιιειιτι Με

τιοτει τετε ΧΧ. ἰτιτἰε Ρτοΐεδο, εοττιἰτιιιιτε ποε

]τιεοοο Ι.:τντιειιοΙο. ετΙοἰτε ιιοοΜ , :το ΙιοΓΡι

τἰοτιι άιιοάεειιιιο Κοιτώ τι νετοτι:ι ΪεΡειτα

που νετιιτιιιιεύοτ Γοτιιτιιο τιιτιοε ιιιοτιττοιιι

:ιιι€οίτε.ε τ.ιοεεε ἱτιἔτετΠ Ρετ8ετετοοε. Αιο

οοΙτινιτιιιιε Ρετ εοε οιοτιτετ , οποιο Ρετ τω»

]ε&ιιιιι ΡΙ:τοιτιεοι τοτε ΡΙιιτοιιοε , εοτιι Μἰ

:ιΙτττιιοοιε · Με ετε!οτιι Ρο!Πιτε νΜετεο

τοτ. Μεόἰοιιι τοοιιτιοττι ἰτιτετΠοἰτ ΑτΙιείἰε,

Ηονἰοε εποε 86 τειΡἰἀιιε , τοπια: :το οτιοίοετιι

ειοε νετιιτειιιοε. Ττιάειιτοιιι Με Γεεοοάει Ρετ

νεοιτιιοε, σΡΡΜοιιι ἴετιιἰ-οτιτοειτοιτι : Μάτι

εοτιττιιο.ιτο ἰτἰιιετε ΡΙο.ιιει οιιιτιἰτι ἰτινειιἱιιιιιε

ιιίοοε Μ2.ττιτιοτιι, 86 τιἰΙΜ ο. Ρεττοι πιοΙττει.

ειΠειιοτιι. Ρτεοοεοτεε νΜα: 86 ετιίτεΗ:ι οτο

τιιοιιιτΜιτιια τεοοτιτ οττοιιιοοε Ηοιιιἰιιἱε τι

Έτεοοειιτεε ειτἰνετιἰετιττοοι εοοεοτί.οε του

Βοἰοιιιε. Ι.εοτιτοε ιιοίτετ ΙιοττοιτιτΠιτιιε ποε

τιεεεΡἰτ 86ι1££ἰΡἱΕ ΐειιιΡετ.8εεοοάομοι απο

Μο ΡττττιΠ ίοτοοε , 86 εοιι6Μοιοε οι Ποσο

οο , τιοἰο. ιιιοΙτιιιτι Με ιιοοἱε άετ-εττ , οι (ετι

τειιτἱειιι τιοίττ.ιιτι ττειάοεειιάοπι. δεκτο ΡΜ:

τ1οιιτιι ἰιιἔτεΠὶ ΐοτοιιι Με , οτπτἰοιιετιι Μουτ

που ἱτι εοιιοΜο 8ειιετο.Ιτ ΡτοΙΙΧειιιι Γειτἰε ,

οοἰ εοοττ:τ ττιοτεττι οοίττοοι τω. νοεε τοσε

τε εοτιέττΓοτιιοε. Αιιὁὶετοιιτ οοε ἰιιτειιτε ,

:πειτε οτἰιιωιι εκ:ττιότ.ιοτ , ιοίτει 86 ΙιοοεΠ::ι

ΡοΠ:ι1Ιαοτε5. Κοειιοε Πονιιιε τιΙτἰτοτὶοιἱε να.

Με οτοἰε τοιιτιἰτιιειιττι ἰτιτετΗοὶτ. ΝοΠ:τ απο

ΒιιιΡεοε οτινἱε εΠετ,οοιε Μἱοε ει!νειιοι :ιττἱιι‹

μια. τω” οΡτἰτιιἰ Γοτιτ , οοτιει οττιοτει οἶ

ΠτιΜιιιοε τ ιιάεο οτ οίοοε (`οΙοιιἰ:οιι ντιιετιε

οττιιιι εΧ Ρτιττε ττινειιιττε. Νοε οοοττάτε Μοσ

τετοιο οι οΡετε :το τιοοά ὸείὶἱιιτιτἰ ίοτιιοε.

Οτε , €ττττετ ετιτΜιοιε ,οτ ποε Ι)οιτιοιοε Νοε

εκΡεὸιτὶ £ειετττττ.;τττωτ , οοο εεΙει·ιοε το!

νοε τετιιετττε Ροίοοιιιτ.λ Ρτιεετιι Μια κοτο

απο 8ειοόεττιοε. ντεοωτ ὸοεἰε ΜεόἱοΙτιιιετι

Πε τιιἱτιτοἰΙἱε 86 ιτιεοΜτει , Ρ:1τῖ:τηἱηἱτοηι¦ιἱς

ίἰτ «οποτε ΓΡεττιτοτ. Ι.ττοτειιτιοιο , ΝΞεοΙ:τοιιι,

ΡαοΙοιτι ΡΙιγίὶεοιιι , σειτοΙοιιι 86 τεΠοοοε πιο·

'πιο. ΈτοτοΐεταΙιοτιιοε , ΡτιιτεΙοετιΜοι:ιροι- Ο Π:ττ ΡτοὸἱοΙοε Ρετ τε Ρἱοτὶιτιιιττι ΠιΙνετε ειτ

τιι€ε οτε ειτοοτεε ,πετ Μοό τιιτιαιιἰΠῖιιιιιιιι το

εετε. Μτιτειτιο ετιΡττο ιιοτ›Μ ετιιεοΓο , ιιιοΜ5

ειἴεειιἴοε οεεοττττ. Πο τιτιιτιἰε Με άεΠοεοε

ΡττεεἰΡὶτἱ Ποίο το @οι το.τιτο ἰτιιΡετο τεττοτ,

οτ ΓΡοττιεοε οι ετεὶοττι τιττοΙΙετ Ποότιιε , ω

νεοίοοε τοτοε νιάετιτοτ: :τάεο ἰιιιτιιτιιιἱ ?τα

ποιοι , οτ νοεεε 86 εΙττοιοτεε Πιοτοοε το εΧειο

άιτε Ροπετοιιε ,ϋτοιιιοτιι ίοΡττι Ποέτιιε ἱΡΓοτ

νὶτἰἰτιιοε.Οτἱἔο Βοιιιοιιε οοο ἴοοἰτινἰεειιι Ια

εοε οιΜε τοτε ΡειίΠοοε, τ1οτιοτι:ι νετἴοοι τειι

άετιτεε. ΑΙτετοτιι ει: εἰε τοιιιιειιι ΡτοΠοετε τι

Μοιιιε Αττιείἱ οοο άιΠοτιιΙετιι. Αοείτ ε νε

Ρἱο. ντιΙε οι Ποιιιιιιο , ττεττετ τιιιιτι.τιτιίδτοε.

Β.ιοΙεκ Χ.εττΙ. Σε τεττιοτιε.
,
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ΑΜτωεω (ἶοΐτιιο ίοο νἱτο ει. Ρ. δ.

δετἱΡΠ τιοΡεττιτιιε Ιιιιττιειιιιτιιτἱ τω·

Ιἰττετ:ιε , τιιΜοοε ΟΜΡοτιεοτο τιοΠ:τιιιιι οοο;

Πεανἰ , οιιιιίτιοε ιιοιιι :ιεεεΡετιε τι:ι&ετιοε τξς

τοιιτι τσιπ Ηοτιιἱιιἰε εΧι.. τιιΜτοοε ΡΜΠιοττι.Π ιιοτ:ιιιιιιε. ]οντιτ ηοοειοε 86 ποιος: του: οι Γο

ΝοοΜΙΠτιιιιε Ροίτε:ι ίτιεοε 86 οιιιιιἱοιο οοο:

νιτὶετἰιιι τιιετΧιιιιοε, ΡτοΡε (Ξοιιίττιιιτἰειοι :οι

ΧΧΧ. ττιἱΙΙἰτι Γε τιΡετὶτ , τω” τἱΡετ όοτιεε :τά

οτοεττι ἰΡΓειιτι νετιἱτειιιοε , αόεττοιτ:ινιιιιιιε:

εἱνἰττιε 86 ΡοΙετιτει 86 ΡοΡοΙοΓ:τ ιιιοΙτοτο είτ.

ΡΙιιεοἱτ τιιοτιείτετΙοτο οΠετι Μειτεἱ νὶΓετε

οοοιτιοε ττιἰΜοοε του οτοε ΜΓΡεττατοπι , οτ το

ειΙΪοτιιτἰοτιἱε Μετανομο τείτοττι εοιιι πιο·

τιειετιὶε Μἰε ειΒετετοοε. νιΜτιιοε νοΙοττιἰτι:ι.

ΡΙοτἱττι:ι ιιτιτἱοοἰΠὶττιτι , 86 ετιΡίτιιιι ειτ.<τετιτεο.τιι

οοο ἴεττιἱεοοἰτο Ιοο8:ιτιι , οι οοο οεατἰ Μετά

εΠε εοτΡοε :τίΓετττοτ , 86 τιιτιεοΜετιτ οτιιοἰτιο
Μ οττιιιτὶΠἱιιιειί-τιιιε τεΙἰοοἱτιε τιιοὶτειε. Ρεττιότο

()οτιίταιιτισε ττἰὸοο , ΒτιίἱΙεεττι Μτιετε Ρετε

Βειττιοε: απλο ττἰἀοο Μοε Ρετνετιἰτιιοε; Γεά

τοιτεοο2Πι οΡΡἰτὶο ΡτοΡἰιιοιιατειτιοε , οετ:οτ

τἰτ τιοοιε οιιιτιε ί:ετε εοτιεΜοιιι, Ρωτοττ οπι

τιεε ,οτε (Ιοο5 τοπ 8τ:ινἰοτεε οτοεοειιιτ: ιιοί

ττοιιετι εΧ οποιο [οτ Ιιοτιοτειτοε οιιοΓοιιε

ττιἰΓετοιιτ τ ΙετοιτΙ τεΡοιιι 86 ΡτἱιιεΙΡιιιτι παμε

οτιἰνετίἱττιτοτιι ιιιε8τιἰίἰεειιτἱΠὶιιιο ειιτιιαΡΡο.

τετο , ιτε. οι: ετΙοιτεε οοἰιιΕτειιτἰ τεττιιε οσε

άεάιιεετειιτ Γοτιιιιιετ εοοι Μοτο. Ιτι8τεΠι

Κα. Στη”. ό· Με». 4ΜΡἰ. £οἄ. Τοπ. ΙΙΙ.

Ρετὶοτἰοοε εΧΡΙΞετινιιιιοε τ!ειιοο Βτενἰτετ ει»

Ρετἱτε > τιοὶει τι:είιτειιιιιιε ΡΙειιιε οτι Ρτἰτοετ: τοι

τετΙτΠτ:ε Γοτιτ. Αεεὶρε οτενττετ οοο οπο·

μπι ίοπιιιε. @κι Με ΡΙοτετιτἰτι Ρτοΐεδτι ω.

του:: , Ρτειτοοι νεοοιιοε , ἰτι‹ὶε Ρἱίτοτὶιιιιι Ρο·

ίττἱτὶἰε ττι:ιτιε Ρετνειιἰιιιοε. Πιτ ΒΜοοπι @Η

πιω ἱτιτετιτἱ εΧΡεέτειτιοτιε νεΙ Γοεἰι νεΙ Μ;»

τοτο τετοττι. ΕΧετοοιιιε οΜοοττι οιΡετ:ιο:Πε

Ρὶίτοτἰετιίὶοιιε τοοιιτιοοε ἀἰτἴιεἰὶΙἰτιιἱε οπι

τιιοττι οοοε οτιιτιοατιι τιιιτεἑι πίεεοΜπειιιοε ,

σου ττιόοο Ρετειδτο Μιιττο:ιοι νεοἱοιοε. οι

οοοτιτατιι Ρτοί:εττι οοοττ:ιοτιτοτ, Μ:1τιτιιτιτο

Ε ἰτἰτιετε οΕΜττοο Ρετετε ἱτιΡτἰτοἱ , εοο8τεΙΐο

τοε νιετοτωο τιιεο. 8οειοε τεδτο ττιιἱτιἰτε νε

τετοιο Ρετοτ , εοοἀἱέὶο ιιιτετ ποε ,οτ νεω

ιιτε ἱιινἱεειτι εΧΡεθτειτειιιοε. Μειιιτιω.τιι @το

Με εάνείΡετείεειιτε Ρετνετιἰττιοε ,- νιττωτ

οοτιιτιοε ειοείἱτ: εοΜεοτεε , εἔτεΠὶ Ροττειτο

Ιοτιιοε , οτ ΟιττΙιοΠειιΠοοι €τετττοιιι Μετε

ιτιοτ ΙιοίΡἱτἰο 3 ίιτιιο!οοε οτ τιιοιιτιίτετἰοιιι πιο.

Ρεττἰοιε εοοίττο&οτιι εεττι·ετεττιοετ οοοο 86

Ϊεεἱτιιοε, ΡοίττΞΜε Γοτιιτιιο ιιιτιοε εο Ρτοί:εθ:ι,

τιιο1τοιιιτιοε ΡΙ:ιτοττ τιοΒἱε , τιτὶεο οτ τιοίττι ἰ‹ὶ

τ τη
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ΑΜΒιιοεττ εΑΜΑτοπτΕΝετε

με Γατετε ιαπι τυπο ιπτεπιιετιτπυ5. Εο ιιτ-Α ειπα ιιΓειιε τιετιιιτ:ετειιτ: ΓΡεειοίιίιιπιαττι 86

ΓΡεέτο άιΙιεεπτιιια , εοπτεπάιπιιτε ατι εαΓιεΙ

ειπα (ιοϊτια, ι,τεινιδιοτιππε σπιτι ειπε τεπιο

τατι τιιεεεατιιτ , α Ματιτιια :τι τ. πιιΙΙιειιε Ρετι

Γεπιιι ειιΓΡατατιιτιι. ΟΗεπτιιπιτιε Ρταπτιετιτει.

.νιι€ιοτιπιιε οενιαπι ΡτοΓεετιιε ει: @τοπιο ια

ετγπιιε τετπΡετατε ποπ Ροτετατ. Η εατιΓατπ

ατινεπτιιε πιει ετα πιιπτιανι, τιτ Γειιιεετ ειιαπι

οπιπεε .εκ ειπε ιιιτιο νιΓετεπι, ατπΡΙειτατιτα

Γιιτιι εκ απιπιο τοπικ ιιιτπιαπιτατιτεοπειιπιεπ

τιιτπ , σπιτι ιιιε νιειίΠπι 86 Με α εοΠο Ρεπ

ειετετ πο&ι:το , πεε Γατιατετιιιιτ εοπΓΡε&τι 86

ιεοΙΙοεπιο πιιιτιιο. Πετιιτ °ιτι εοπΓΡειίτιιπι

ΡτιπειΡιε τιιιιιω. ]οιτατιπεττι 1.ττειιιιιττι , Ριιε

Β

τ_ιιπι ατιποτιιπι κιτ”. αε Γε ετιιτεατιιπι δέ ε. _

ττιόιτιιτπ. Κεειτανιτ ιιιε νετΠιε ειιτεεπτοε αε

Γε Γαιίτοε . ετιιειιε ΡοπιΡα αετατεττω, ειιαπ

8ο ιτπΡετατοτ Ματιτιιαπι ιπετείΓιιε εΡτ , τατιτα

ο Γτιανιτατε Ρτοπιιπτιατιοπιτ , ιιτ πιιταετιιτττπ

Γπειετ·ιτ τιιιιιι. να επιπι Ριιτεττι νιτειιιιιπι ,

επιπ Γεκτιιπι 1Β.ιιειτιοε , Αιιιετιιτο ΡτετΓεπτε.

τεειτα!Γετ_ Ριιιε ετατικ ιπ Ρτοπιιπτιαπτιο εα

ειιιΓΓε. (:αττπεπ ετα: ΡιιΙειιεττιπιιττπ , Γετι

αειτιεεατ Πιανιταε τιιεεπτιε τιιιιιττιπι ειιεπιτατιτ

86 ειεεατιτιατ. ΟΓιετιιιιτ ΡτοΡοίιτιοπεε απατα

Ρετπιαεπιιιεαιπ. Ριιιτεε αει ιιοε εοπνεπετε

νιίιταπτιι ιιιιτιιο. 8ειττο ιι.ειιιιιπι ΡοΓτειιατπ

ατινεπεταπιιιε ιιιε , οτανιτπιτε ΡπεΙιεε, πια8

παετιε ιπτειιτιοπε ατιιιιτι Γτιπιιιε , Ροπτιίιειε

Γπιπ.ττιι 86 ·Γατιδτατ εεειείιατ πεεοτια τιποτε :

απ ιτα&επιτε ετιιεετιαττι Ρτοτπονετιτπιτε, ιπ

εεττι εαττετπιιε. ΒΡεε εεττε πω ιαττα ποπ ἀε

πω. πω, 86 Εαιιτεπτιιιπι αε τεΙιειιοε Γαι

πω. Βατιιιεκ ιιτ.εαΙ. 5εΡτεπιετιε.

 

τιιιετοια νιττ.

ατι ()οΓπιτιπι.

Β6/ιω .τι ιιπΡετατστωι Μπακ.

Μετοίιιτε (ιοί-πιο Γιισ δ. Π. Ρ.

$ει·ιΡίι αει τε ειτ Βαίι!εα Γεειιτιτιο .

πει ιιτιιιτετ πιιιΙτιιτπ , ιιιτιιειο πιω, Γτιπι αιι

ειιαπτιιτι ιτππιοτατιιε , ειιοτι Ιε8αττιττι πιιιιι

Ρετιιττιε ιαπι Ρτιειεττι ειεειιτιιτπ τιιααπα ΓεττιΡετ

αιιιίι:οτιται:ε Γτιπι αΙΙοειιτιιε , πιιτιοτετιιτπιιιιτο

ειιαπι ιπνεπετιτπ ειιεειτ Ρετ ιιοε τιινιπα πιι

Γετατιο : 86 ιτα ιιτ ιιιτιε ποΙιτι Γαιίτιιιπ Ροπτι

ίιειειιε Γανετε αιτειεαπι ιιιεετε. ΙΙΙιτ: ιπαπτια

ιπ (ιεοπιεττια Ετιειιτιιε αε Γε ατιειιταε , επτα ο τιιτιι ποειε α. Ροπτιιιεε Γιιιτ, ιιτ ιττιΡετατοτεπι

Γιαιιτιε Γιτιε , πι: :ιείτιττιατε Ριαπε ιαπι ττιιπε ιι

εεατό ετιαπι ιιτ ναΙιτιιττιε ιιι8επιο. ΑειΓιιιτ

ΡιιεΠα ειιοειιε ΡτιτιειΡιε θεα τιεεεπτιιε Γει·

τιιε . (ιτατεε αειεο Γετιεεπε ειεεαπτετ , ιιτ Ριτ

τιοτι Γιιετιτ ετιο‹ι εκ οπιτιιετιε Γεττπε εποε

ετιιπιτε ιιπιειιαπι Ρεττειτι , νικ ιιΠιιε τατπ Ριιι

τ:ιιτε Γετιεεεατ. Αιιιετιιτιτ ιιε Γεεοια Πειτε α

τιο!εΓεετιτεε ιιιιιιιτεε 86 εειιείττιε ετιαπι στει

τιιε . Πτιιιπιοεττε ιιοποτε ειτεεΡεττιπτ, απέτο- ν

τε νιδιοτιπο , επι τιιεετετ Γιια οπιπια τιιιιιι

εΓΓε εοιπιπιιπια. νοιεεατ ιιιε ειιιιιεττι ιιτ ιτι

τεετιιπι τω τιιεπι αεετεπιιιε , νετιιττι εκατ

ατιιι·επιιιτ,ιπίτι·ιι&ιοπιειιε αει ειιπι τιατια, πε

ειιε οείιΓτετε ιπτεεττιπι Γιιιτ , 86 εαιτι Ρτο

νιτιτ:ιατπ ιτιεο εοπιΡΙειτι Γιτιπτιε ετατιιιε, ειιοτι

εεΙετιιιε ιπ Ραττιαπι τετιιτε α (Σκι-ατε ειιαπι

α εοτιειιιο ΡοΙΓε ΓΡεταεαπιιιε. ΒαίιΙεα ιταετιε

νττι. ιιιιιε Νονετπετιε πιονεπτεεε 86 αιι

ειιαπειιιι ειιτιι εοποτε τιειιπέτι, ΠΙπιαττι ντι.

ΡετΡετιιἰε τιιεετια εεττιτεε νεπιτπιτε. ΠΠ:: πα

νιζειο νιεππαπι Ρετετε εοτιίιιιιτπι Γιιιτ 3 ειιοτι.

τεττειιτε ιτετ 86 ΙοπαιΠιτπιιτπ εΠετ 86 Ρετι

ειιΙο τιεειιαετιατπ εατετετ. ]ιιιτιεπτιειταειιε

τεττα ΡταεπιιΠιε , πω απατα εγττιεαε , Γιτιετιιαα

Γατιτεε ιτιπετιε πεεεΠιτατεπι ατι (ει: πιιιιια τιε- Β ιιπιεο Ιιεςπο εοπιιαπτεε, ειιιιιΓτποτιι Γεια: ιΠιε

τιπιτιτ , εοτπιταπτιεπτΡιπτιπιιτ. Ιπτετ Ιοειιετι

πω, παπι ιιε Πτιτιιιε ιιιιπιατιιτατιε οτπιιιε Γειτ

τπο πιτ , οττιιε είι ειτε Ριτετιε τιοΡττιε Γετττιο ,

ειταπτο ίιιιιιιο αε οΡτιτπο ΡτατεεΡτοτε αιτι

εατειιτιιτ . τπιτιιιεεειιε ετατιιΙατιιε πι. ΟΡιιΓ

_ τ:ττιππι πιτ ειιοτιειαπι ποίιτιιπι τταπΓετιεεπ

εισαι ιιειιιτιιιιε, πεεοτιιττιι πιοπαίιετιι ιΡίιιιτ

εοπιπιετιιιιαπτε5. Εαττι Ρτονιπειαττι ΓτιΓεεΡιτ

ετατιιιιτπε , ιπτετεεΠιιτιιπι αΡιιτι ΡτἰπειΡειπ

ΡοΙΙἱειτιιε , ιιτ ιιτ τιοειε τταιιετετιιτ. Ι)ιτπιΠι

αειΙΙο,τιιε Με νετοπατπ νετιιπιτιε νιειπτι

τπιΠιειιε α (ΣαΙιεΠο ειιίταπτεπι. δοειιιε τιοΙιετ·

ιπ Ιοειε ιπ ιτΓιι Γιιιιτ, εοπιιιπέταα, εοππειται

ειτε εοπτιιιιτιτπιιτ. Εαε ιπετεΠι τιιια σπιτι τω

Ρετατοτιε ιεΒατιε , επι ποειΓειιττι ει: εοπειιιο

ΡτοιιειΓεεεατιτιιτ , δ6 ειιοτιιπι Γοειετατ ιπαε..

πο ποειε επι τω: , Ρατιειε τιιεειιε Βατιεεο

ιιαπι νεπιτπιτε , ποειΙε σΡΡιάιιιτι 86 οΡιιιεπ

τιιτπ. Με τποπαΡτετιιιπι τπιτα: ΡτιΙειιτιτιιτιιπιε

86 απτιειιιτατιτ οιιεπτιιττιπε , νοΙτιτπιπαειιε

απτιειια ΡεττπιιΙτα , Γετι πιιιιΙ Ρετεετιπιτατιτ

ιιαεεπτια , 86 ατιιιιιεια πιιταπεια , 86 ειτε νετ

επ ειταπτιοειιε ειτΡιιεαειττιτιε , ι)οττιιπο Ρτατ

Γιατιτε εοτιιτπεαττιπι. Ναττι οττιπια Γετιεετε ,

πεειιιιττι ατινεπει·ατ. ΑεεεΡτι α Ι·ιταπειΓεο Ε πεειιε οτιι , πεειιε νιτιιιπι είτ. Κατιεεοπα πει

Βατεατο Ρτατοτε ιιτειε ειιπιαπιίιιτπε, ειάτιπτιι

ιει εΒιιιιιιε τ ιπειε εοπτεπτο ιτιπετε Ραμπ

τεα ε Ττιιιεπτιιττι Γεπιι-εατεατιιτπ πΡΡιάιιπι ,

Ροίιεττε (ιοπΓιαπτιαπι νεπιπιιιε , πει τεπιο

τατἱ ττιάιιιιπι , ΒαίιΙεαπι τεττιο τιετπιιτπ ιιιε

- Ρετνεπιτπιτε κι”. οι!. 8εΡτετπετια. ]απι νε

το ειιαπτο αΡΡΙαιιΓτι , ειτα Γείτινιτατε αεεεΡτι

Γπετιπιιια. τιιιιιειιε τεΓεττι ΡοίΓετ. Οτ:ειιττετε

ποειε Ρτα·1_ατι_ Γεπιιι: οττιπεε , Ιεἔατἱετιε τε

Βιιπι ατε ΡτιπεἰΡτιπι , ει: τιιιοεττε Γετε πιιΠι
επε ΡαίΓιιι.ιπι εειιιτε: ειιιιι€επτι ,ι ιιοε ιπ ιιτ

Γοινιιπτιε , ειιτπ αΙιειιατπτιιιι ΡτοΓΡετε πα

νιεαΙΓειπτιε , εκεεΡιτ ιιοε απεεΡε Ρετιετιιιιπι ι

ιτα ιιτ ιιε ΓαΙιιτε ποΡττα επιιιαπι ει: τιόΓι:τιτ

τιεΓΡετανετιπτ. Ροτιτι @Με ΡτοΡιπειιαεα

πιω , Ρετ ειιετπ ττ·αιτειτιιτ αττιπιε , 86 ετιπι

πανιετιιαε τιιαΕ.τπο Γεττετιτιιτ ιττιΡετιι , Ραττιιπ

τεπιιε ιττιΡιιΙΓα=: . Ραττιτιι αειι:ε ιιτειιτΓιι , ετι

εετπατοτεε 86 επι ιπ Ρτ·οτα 86 επι ιιτ ΡιιΡρι

ενπιεαε τετπιε αεεεαπτ , τιιΠιτιεπτεα , Με

ιιοε Ροτιτιε ναειιτιπι , ιιιοε! αιιιε Ρετεπτιειιε _

.τα τα ιιοε εοπτεπτιοπε Γιια τιετιιιιτετε, ιιτ Γαε
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πιετίιοπι ρτοιτιιιιι είΪειιιιιε. Ναπιππε Ηπα ἰπ Απατππτ νεὶιεττιεπτετ, ποπ παπι εττοτε ποίττο)

άινετία πιτοπτιππε , ἰπ ρεπειπ ροπτια πανι

απ:: ἰτπΡἱπέεπτεε ιπαεπο ιτπρεπι ἰπ άειπτυπι

Ιατιιε ρτοειιττιΒιιπτ_, ό: το ιιτ άειατα πανἰεμ

Ια απ Πιπιπιπτπ ἴετε ιπιρΙετετιιτ :ιπιπε , ΠΜ

Πτα υπο πιετπεπτια. Νοε ιεπατι τετιιπι, παπι

ορεττι πιπείεεοαπιπε , απιιαε ιπττα πανἰπι το

Ρεπτε αΓρἰεἱεπτεε , ειπιοττπιτπιιε. Ταπάεπι

ίιιπιτπα νι τεπιπποττι άρα Ππιπιπιε αρΡτορἰπ

ππαπτεε , εκπαιιίιπιπε ποπ ίεπτιπαπι , Γεά ιπ

τεπτειπι πανιπι , ιοιππε τεετεατἱ τποάιεε ,

πιιατπ τπα:ι·οτε Γοείοι·ιιπι,πιιεπι νετἴαοαπιιιε

απἰπιο. Ταπάεπι ί-αεετάοτετπ Μπι, ποιπιιιη

εΙΤετππε , πιιαπτυπιπιιε ρτοτπονιΠετππε πε

πονιτπιιε , τιιιεεπιππε πιιιετιε πιετεεπε εοτι..

οπεεπτεε , νια: τεπόιτι , Ειιεαπι πιοπαεππιπ

π: ππιιπι εκ ί·-απιπΙιε ποίὶτὶε ιπνειιπππε ) Με

νεΙιιτἱ αττιιΙΤοε αε ιπππιτεπτεε πε ιιια:τειιτεε;

Ιπόε επιιιταπεεε ίττειιιιε, επάειιι ειτε ΑΗπαιπ

νεπιτπιιε. ΠΠε Απππίτιπιιπι ΗΙἰππι ποΡττιιπι

πιετπ ?οτε εκατιἱπιειτιιτπ πίΡεθ;ιι ποίττο τε

εαιΗπατιίππε παιιτιε πτανι οοιπτπατἰοπε νετ- Β ετε;ινιιιιπε. Ηοποτἰίἱεε πιπΙτιππ α ε:ιποπιειε

Βοτππι , ειιτΓπιπ τεΠπιιπιπ Μπιτ” εἔἰτπιιε.

Ττεάεειπι ιπτεπτοε πιο:: ιιανιπανιτπυε , πιιο

ὶπ ΓΡατιο ιιτταππε εκ Ηπα Β:ιπποπ ττεπιιεπ

τἰα ορριπα , εαΡτεΠα , νἰΙΙαΓππε ρετπιαππΕΗ

εαε νιάιτππε. νιειιιιαπι υπ Ρετνεπἰπιπε , πιι

Ρετατοτεπι αοείΤε πι.ιατιιοτ εΠετυπι ἱτἰπετε

ὸἰὸἰεἱπιιιε , εοπιιε ποοιε εοπτεπάεπάιιπι ε

τατ. ΡΙπτα ποοἰΙἱΠὶτπα τποπαίτετια ὶπ τἱρα Πτι

τπιπιε ιπνειιιιπιιε , πιοπαετιοίπιιε τεΙἱἔἰοίῖΠὶ

πιε νινεπεεε , α πιιιΒιιε πιαππα εεττε εατιτατε

αεεερτι Πιπιιιε. Μα8πἱΗεεπτἰαπι νε! Μπέτυ

τατιιπι νεΙ οτπαπιεπτοτιιπι ιπ ΐαετιε ναίιε 86

τεοπε , τετεττε ἰτπρτπἴεπτἱατιιπι οεειιρ:ιτιο

8: ρτηιοίιτο πιαιοτια εεεΙείι:ε αεεερτἰ , πιο

Επιτοε ιπαιτιιτιοε νἰὸἱιιιιιε ιιι απτο α πτΞειπο

δε 8επιπιιε νατἱὶε. δώ. εα οπιπἰα ποπ πω”

πιιι εκ τιοίττιε ποτανετππτ , 22 ιιοε απ” κ

τετεπιπε. Ιιπρετατοτεπι πε !ι:ι&επι1ε νεπἱτετ,

εοτροτειιε πιοΙείὶἰα τεπιιιτ: ιστορεάιειπ πι

πιεπ ί-Ρετ:ι.τιιτ απὶιτιιτπε. Ρο1Έτιπιε νιεΙετε πω:

επριεπε απ” , πιιιΙτἱε ΙεὅατἱοπἰΒιιε Για".

άιπιε , (παωπω απ πιιιπππε ιιιἱΙΙια επιι1..

πιω, ) ντι. ιάπε 1)εεεπιοτιε απ Γε αεεετίινίτ,

Ιιοποτιπεεπιιε πιιιΙπιπι Γιιἴεερἰτ. Ορτἰπω (16

ΡτἱπεἰΡε ιοί-ο ποοιε ροΠἰεεπιιιτ , εοπΗτιι

πιιιί-πιιε ιπ Ποπιἰπο ιΠιιπι :ι ποίττει Γεπτεπτἱ:ι

ποπ Ρετπιπτιτ : τω εα οτππια, ιπναπτε Οοο, ο ποπ πενιατιιτοιπ , πεπιιε τα ίοΙιιπι , νετοπι

ππππὰοππεειἑΡΙἱεαΒἰιππε. Εκ νιεππα ποοι

ΠΠιιπο οπιπἰιιπι πιιατ πιππιιαπι νιάετατππε ορ

Ρἰτὶο , ιιιτιιεπτια αΙιπιπιππιπ εκρεάατιε , πιο

νιπιπε, πιιαττοππε όιε απ νιΙΙτιπι Αττατα, πιιο

τοππι εαιιία πινεττετατ τει: , Ρετνειιιπιπε.

@πιει επιπι @τι οιί.εατιο τεἔἰα , δε ΐγΙνα ρτο

ιπτπα, απιοεπἰπιιε εοΠεε εετνοτιππ ιπππιταπι

ττιπΙτἱτιιὸιιιεττι Γετναπτεε , εο ἰπιρετατοτ εοπ

εεΙΤετατ. υπ νετο αό.νεπιτε ποε Μπιτ, πιἱ

π ππἱ πω εππι Ιιοποτε άεπιιεετεπτ. Απ ίε

εεεετίιτοε , αεεεριτ τιππιαπιΠιιπε , ΒτενιΒιιε

Ειπε ἰπεΙε νετὶιἰε παοπιε , (παπι νεπατἱ ρετ

8ε Βτενι εκρεάιεπόοε ατππε ὶπ ραττἰαπι τεἀἰ.

τιιτοε Ρετ πετ νεπετιατιιπι , ΪεΙἰεἱτετ ειτα&ο

πεποπο , ΓΡεταπιιιε. νικ ἱπ Ι)οπιιπο. Εκ

Αττατα, νι. Μπα Πεεεπιπτιε.

`
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απεοΕπιππ.

ΙΧ.

ΑΚωσσό ό· ω” :ιφ:Ζου: ἰ!|ἰ επωκυκία. “

Μοτοίιιιε (:οίπιο πιο δ. π

:Ηεποεπ ποίτετ, ποπ ιπποταε πιιεπι

πεπατ,) σ.ποιεπτιαπι ποΒΞερποΙἱεαπιἱπ ΑΠ:α- Β Ιοπιιοτ , πιιἰπρε τιιοτιιπι πΙιοτπιπ ιπίπτιιτοτ

τεΒαΙι α Μπι πω· ὸἰεἱ όιίταπτε Γε παπιτιιπι

ΡοΙΙἰεἰτιιε , ρτ'αεΓεπτιοπε ρτἰπεἱρἱοιιε , ειπώ

Βιιε 8: οτατοτιοιιε ρΙπτἱπιἰε , εο ιιτ ίε ωφε

&ατεπιπε, Ιιοττατιιε πι. Μαιππα ποοἰε ίρεε

πω” πεποτιι Επιπωτ εοπΗεἰεπτΠ , 86 οτε..

άππιιε τιιπε πιαπιτε αοΐσΙνεπάοε. Νοε ἰπι+

Ρετατοτιε @Με οοτειπρετατε ευριεπτεε , 8ε

απιιτιιτιιιπ ΑΙΜ ρτοππιιε Γρετεπτεε, ει: ντιπ

απτο Ιπεειπ ττιππε ί:ετπιε Ιιοτιε πιονἰτπιιε ,

επιίεορο ποίττἱ Ξτἱπετἱε εοπιἰτε , ειιττπππε

ἰιινεδὶο ρτ:εεεόεπτε , ποοιίπιιε Γιιοίεπιιεπ

πω”. Ηἰε @Η ποε ἰπειτττἰεαοἱΙἰε εττοτ ατ

«επτα. ΑΙἰπιιαπτἰί-ρετ επἰπι πιιαάτιπαττι ρταε- Ε

εεάεπτεπιεοπΓεεπτι, ειιπι απ οινιιιτπ πενε

τιιΙΤετπιιε , 8: τεπεοτἰε ατεετεπιτ ,είπε τοτα

τιιπιππε ίοπἱτπε πεπιι:ιππατπ ειτ:ιιιάιτι ΡοΠετ,

πἰ απ Ππιίτταιιι ιτε άεοπιιππε ,_ ῖεπιιἰπιιιε

3ειττεταπι. ΕΒο απο: Τι:ιαπάεπίππε πιο

παετιιιε; παπι τεΙἰπιιἱ ποίττἱ ίππίεειιτι Γιιπτ

επττππι. ΟτιίΠιιιιτε ρώτα Ιιοταε επιιἱτανὶ

πιω. επιπ πεποε ποιπππι εΠ!επιιιε , νε! φιστ

Γιιτπ τω: ποοιε πιτπςεπόππι εΠετ , Γεἱτε Ροΐ

Γειτιπε. Ἐειεἰεοατ Ιἱπἔικιειπποττιτἱο, π: οτινιοε

ιιιτεττοπατε πεππαππαπιναιετεπιπε. ΑΒιιπε

ί:πιτ , οτανιτ ιπιοεπιιιιε ί-ε π: ΠΜ εοπιπιεπ

πατετπ. πω νεΙιτ , ποιό απο τε ειιτιιατ , ει;

εο εοεποΓεεε. Πιππιιε επ ιιιὸἰεὶο πιεο , ειιἱ

οΡεπι τιιαπι ποπ πεπεπεε. Ρτοπιετεπιτ ἰά

μπει· ετιιόιποπεπι ΠιιπιιΙατεπιππε πιοόε

ίτιαπι , πάω πια, πιια πε τε ΓΡετειτε τιοπείι:α

οπιπἰα Μπιτ. Ε8ο πιιοό. επ πιει πιιιπετιε

ειππο , πιιΙΙο ΠΠ ετο νἰτιΒιιε άεθιτιιτιιε : Γεά .

ΡΙιιε ὶΙΙἰ πια εοπ ετετ απέτοτιταε , πιιαπι επ

ιιιΓπιιατπ ιιοΠις. δει·ιΡΓεταιτι ω το πω” ,

ππα πιο αρΡΙιεπιί'τι , ιππατιιε αεΙνεπτιιε τιιΞ ,

εοιιιτπεπάο.τειτππιιε εαπίαπι πω Ιιοπείταπι π

πιιαπι πιοπο πιιοππε εοιππιεπάατε τπίτπιπ.

Ρτἱοτ πωπ ]οπαππιε-Βαρτιίτεε Ρανεπτιππε ,

]οτι:ιππεε ποπιιπε,περοτεπι παοετ εΙετἰεπτπ,

86 πιίι ίαΠοτ , Γαεετάοτεπι. Ητιπε Ρεινεπτιι

πιω όοπιἰπιιε ιππἱοτ, πποπ , ίε ιπεοπΓιιΙτο,

νει Βοποπ.Ξαιπ, νε! πεί-πο πιω ιετπ ( πιιοά

ταπιεπ πεποε Πιτ πεπι.ιε Ρανεπτἱπο α.!τει·ι

ειιἰρὶαπι νετιτιιπι εαπ: ) ειιίτοπιτε ετεπιτάιτ,

εΙιειεπότε, πιιαπτπιπ άατιιτ ἰιιτεΙΙἰεἱ , Πνε ειι- ο

τοτπιιεπόαε ρεεππιπτ 8τατια. Κεπι οπο: ιοί-ε Α

πι: εοτπιπεπάατεπι πω οτανιτ. Ι.ιττεταε απο

τε ατι επιπαπτοπιπιπ πι:ηοτεττι πειτιι,ό;ιτι επ

τ τω
Ο
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οι: ρτο ποοτατιοπο ιπίοπτιε ιιοΡοτἱε 3 απ Α οοπιάοω @ατο δ: ροτπποπτοτ. (ὶποω οπιιιι

8ατιτο ποτποπ πι. νιτιοε οοττο οαππιω ρἰαιπ.

@παώ Γοτιοειε ἱτιπ όοωιτιο 3 ατοπο ατι ωο

ωιτταε πττοτα8. Νοεοτἱπω οταοτοτοει ποπιοι

ΕΟτωτινιιι ορτἱωι 86 απιἱοἰίπωἱ3 οτο3οοπι

ωοπάατιιω Ι·ιαποαε 3 οοπτἰποἰοπο πιοΒοταε3

πτ οτοοτιιπι οτοαπ:πΙο 3 ΡΙοτοπτιαο πτιατ οπο.

3 Ναπι οτπ πιροτιοτο ί·-οττο τοωροτο ουἱοουαω

ΞΙΙο ΒοΠἱτ 3 οποεὶ οΙΤοτ «τι αυτ ἰπΒτατυω αυτ:

ωοΙοπιιιπ3ΐυοΐοοπτα οτατ ρτωτοτιτατιιπι οπΙ

Ρατιιω οΒΙἰνἰο 3 86 8οποταΠε ιπάυπτοπτια.

Νονι οοπτἰἔἰπο πἱΙιἱ! ωἱπι οοι·το ροτΓυαποο,

ιπ8οπιο οιτρΙοτατο νιτι. Το οτο αποθτιι οπο

νοῖ ΙοοοτάιΙπωπω ποπ ωονοατ3 νοΙ Ματιο

πιο ἀἱΒιιὶταε3νοΙ ατ8πωοπτοτπω οπἰΒιιε πω..

Με πιοΙἱωπ οΙοεαπτια.Νοτι οπ οποια ποττοππι

μάπα 86 αὸαωαπτἰπα ρτατοοτπια : ποπ πΙνατ

πειτοε Ηἱτοαιι:τ ππττινοτο τἰ8τἱὸοε. Απ:ιοιππτ

πιο ιπα3 νοπω οτοτιαε 3 86 τπαιπωπω οπἰὸοπι

πι ωοπυιιι. Υοτπω Βετο ιρία τυα Γοπτοπτἰα3

ειπα τιι ρατπω τοτοττο ατοιττατιε 3 ΓοτΠ;ιοτο

απ ταοοτο ιππιτπαππιε 3 απο πωυεταπι νο

τυπα πιω ποε οοππτωατα πιωιΙτατιτατο τω.

νεοι 3 ιιτ :πωπω 3 ιιπιοππιτιιιο πωπε 3 οτε

ίοπε πτ3 οτπ πιρἱοπτοτ :ιο ω:ιππιποο οποιτπτ:

οπο πιοο ΠΠ ποπ άοπε 3 πω το ουαπτι παο- Β Επ ταωοπ Γονοτιοτ3 οποιοι πτ πιπιι οτοοατι

κιτ Γοπιτιοτ 3 τιπαιιτπιπουο επΙοιτοτιτ 3 πιω ιρ

Γο τοπια οπτιωπε. ναΙο 3 ωι π·ατοτ ππιοο3

κια. 5ορτοτποπε.

 

Ε. Ρ.Ι 8 Τ ΘΕΑ Χ.

:κι (:οίπιπω. °

Σ): :ιι/φωτ ωιέσέ ώέπσ.

Μπτοπίιε (Ϊοἴωο ΐπο 3 ίαΙπτοπι.

Αωἰοο ποπτο3 όπω νἰιτἰτ3 οοΓοτιιιιυτπ

πυωαιιιτατιε ιωροπάιωπε 3 ΠΙπω αΠιόυα νι

πτατἱοπο τοοτοειτο ππάοπτοε. Μἱ8τανἱτ ἰΠο

ατι ποποιοτοιπ 3 πτ πιο οτοτἰἱωπε3 ΐοττοω3

οπωοπο ροτροτπα ρτοοο ποάπιππιιιε, οτα

τἰοποοιιο3 ουατιτπω Ιιοοοιτ , ἱπτοπτα Ιστοπ

τιποωιιτ ρτο ωοτιπΙο ποπτο. Μπα πιποτι πο

πιο ροτΓοΙνοποα Γυπτ 3 86 πιπιι αεοππυπι π:

:πιω 3 απο το ποτἰ οοττἰοτ οπρἱο 3 φπα οπι

οἱο άοοπο ποΙΙοω. ΙπτοτοΙΤο άοποαπι ποοπο3

ατι τω” τατιτπω τοΙἰἔἰοπἱε πιο:: ωιττοτο 3

πεπιποοε οπίοοτο 3 πνο αΙτοτπω οκ Με 3 πνο

υττπωοπο επι οροττοτο οοπί-οαε 3 "πιο άο

τιιιπτὶα 3 Ιοο3πατ οτπω οποτι πιο ἀἱᾶανοτἰε3

ἱπ πουτταω οαττοω ιιιοΗτιαπτο Γοπτοπτια. να4

ιο ίπ Ποωἰπο Ήττα Ε:: ποπτο ωοπαπ:οτιο

ττιτ. Ροοτπατπ.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ..Α ΧΙ.

αι:Ι(:οπιιπω.

@Μεβιανε.τ[ύέποι πω· |ίω·ι·.ε , κά· :Μπα

Τέ:2-1.ί·υιί2 3 Θ· το Οκτώ”.

ΜΒτοππε ωοπαοπιιε (:οίωο ν. (Π.

ΡΙπτἱωαω ΓαΙπτοπι ὸἰοἱτ. -

Αποδτιιε πιω ππἔπΙατἰ νοΙπρτατο οι: τπἰε

Πττοτἰε3οπαε ραποιε απτο πωπω αοοοοι. Σποτ

οπἱω οα πιανἰτατο 3Ίοροτο 3 86 οπαω οπιπ

ιπι π: ποιο3 πιοιΙο αοωοποοτ οοπινοΙοπτια

'ιο πιο ατομο οατιτατο 3 πι: οπιπἰπο ωιτιἰ α πο

πο 86 οτυπιτο νἰτο 86 (ἶοππο ωοο ρτοποιίτατ

νιτιοαπτιιι·. Το οπἱω ωἰΙιἱ ταΙοω 3 ταπτιιω

οπο τοπππτἰανοτιιπτ3ουαΙοω 86 τιπαπτπω ιρ

[ο ιαω τιτἰἀοω ποταπιζ86 ρτοπο οαΙΙοοαπι. πιο

οπο ΙἱττοτΞε απο αωτιοπἰπὶωἰε δέ ππωαπππωιε

τπωπΙτπατιο πιο οίποἰο τοπιοποιοτο Ξππἱτπι 3

ω Τε; αδ σιαιωϊτ ωα·πλη.ιιγ πηἔη¦ατἰνοηπίὶατο3

πιοποτατιοπο 3 ετανιτατο οοπΓο6ταω3 αοοἰριο

οοπἱτ , ωτιπιπιπο οα (:ατοπιαιια φαω πιοο

ι·οπιαπει οπ.Νοπι οιιἰτπ (απο οπιπο πποτιτΠ

Ιτ νἰτο ωοΙοπα'αΒί-οπτἱπω αωιοοτπω ταοιτιιτ

πιτ:ιε 3 ποο ιιιιπτια. @πω πιοο αποο οιι

Ιιοττοἴοἰτ αωἰοἰτἱα 3 πι: (οπτπόιποωτ Απ νο.

το ιΙΙα Ιοπτπάο τποοπτια ποπ οπ 3 οπω αωἰ-

οοτυπι οοιιπιοπιι 3 86 οοπτπποι·πιο άοπιττιτἰ

Γπωπε 2 ατ ἰππό αωιοοτιιω όοπτιοτιπω πτ

τοτατυπι τατιτπω οτοοτα νἰοἰίπτπὸὶπο Ιοπιι·ο

ασ οοπίοΙαπ οοπΓπονιωπε. Νοπ οτ<3ἔο Ειπε

:Μἰἔοπε 3 πι.τΙΓνο ροτιτπε οίποιοτπω οποιο

. πω:: ποοοίπτπόιπιε νιάοπιτπτ , ουι το οποοι

ΓοΙπω τοπουυω @τι ΓοΙατἰπω ΐυππΙοτιτ. διοτι

πατε: πιωιε ποτταπο αππ:οτο 3 οπω Ρτοροπ

τυπι ο Γονοτιτατοω ιωωοτποαπι 3 ουαπτυπι

ποτἰ ροτοπ3 οαπἰΒατο3 οατποπο οκ πιοτπο πο

πτ:ιε οοπῇιιπᾶἰοπἰε αωονοτο : οιιαιπ ποπ παπι

Γονοταπι 3 τυπιοαω 86 ωπταω3ουαω 86 οΙαπ

παω 86 πτοαπαιπ 3 86 οΙοοποπτοω δ£ πιο 86

ιπτοΙΙιτ3π νοΙο. νοτπω Μπιτ: πιο το ατιωο

πιτπω νοΙο3 ()οππο πιανιπιπιο3ατοπο ππα το

οπω ΝἰοοΙαπω ποπτπω3 πιω! ωΠιι 8τατιπε 3

πιπιι ιοοππόιπε αποττἰ Ροπο 3 οπαω Πττοταε

«απο 3 οπαω οτοποττιιπαε 86 £οπινιίπω:ιε.

ΜἰΙιἱ οοττο 86 εππ·ιιιιτπω οπ οίποιο πιοο ποπ

απτο : 86 3 ο ιρπ ταοοτο ροτπἰτοτἱτἱε3οοτπο

το ταοοπτοε πιπιοπε πττοτατυπι 3 υτ νο! Ιτατι

π:τιποτο οοἔαπιἱπἰ. Ραοἰτ άοπτιοτιπω πιο..

τπω ποωἰπιιω 3 οποε νἰε το ροπἰΙοπτἰαε-πι

ποιο απο, πτ πω πιο ιποΙοπιιε.Πτοτ τιπο

παω Ιιοτατἰο ναΙτὶο ἔαωἱΙὶατιτοτ. Ια οπω ττοε

ποοαπαε ΤΜ πινει πιω ?οτο απΓοΙνιποτ

πυοοπίοπο οι:οωΡΙατιοπε πτοτοτπτ 3 οποποπτ

ἱπ αποτο οοτυπι οποτι οωοποατιπε υπαω πω

οοτιοω νοτπιππι τοτο ιιτ. οποτὶ απἱωαἀνοτ

τιτ οι: αποτο οιτοπιοΙατι ί·-αοιΙο. νοτπω πιο)

Γπω οκοωρΙατ ετποο ωοπποπιω οπ 3 υτ πο!

Ε πιτ ιπτοτΙποοατ Γοππιε. ΕἔἰτιΙΙο ωοοπω ιπτο

ποπτατ αωιοιτι:ο3 πτ ΠΙπά ο8ο αυτ οωοπτια

τοπι 3 αυτ οιτοπιοΙατ αΙτοτπω ποσά οποτ πάο

πω οτ:τραται·οπι. δοοι ποπττιιπι πατ:οτο Μπιτ.

(ΣαυΓατ ἴπροτἱπε πιοωοταταε (πω. @ιοί-ο

ο πτ αρπό. το Ιιυιππποεπ οιτοωοΙατ ,παπ

απο ωὶπι οπτοε οοε νοτίπε. $υπταπτοπι ειτ

οα πποπι οιτττοιπἱ πιο πο ΒοΠο Μαοοόοτιἰ

οο 3 οι: οο Ιοοο ποἱ Γοτιοττιω οπ : ·· £0Πιἱτἱα

οοπίυπτιιιε τοπαπτιε πιοτο οτοατἰ ΜΜΜ κι

(.ἶοτποιἰπε Ι.οπτιιΙπε3 Μ. £αωρπἰΙπε. Ραο- το

·τοτοε που ποπ πω: οπο (Σπιτι πιο 3 οι

 



πε

σ: απ ραετεω αοοπΓανπ: , ΐπΒα Ρετ ρεεππἰαω

» Ρτατρατατα επ, δ6€3. ο Ρετ8τατππι:ω_ἰπἱ τοτε

ΡετΓπαάε , Η οαω τετπ οοπτετ:ει·π , οπαωρτἱ

τππω οσα νοτίπἔ ωἰἴοτἱε ασὶ πιο. ΝεΓεἰο απο

ιρα&ο Η οποά α‹ὶ το ωακἱωο ίοτἱΒεπόπω

πι. . οωἰίὶ , πτ απἰτπαάγετταε οπαω π.. οο

επρατπε. (ἑπατἱπο νἱτο οΡτἰτπο :ποπε Γπα

νἱΠἱωο ωακἰωε ΪαωὶΙΙατἰτοτ πτοτ , Βάι: εῇπε

ίἱπΒπΙατἰε εοωἰταε οπω οπαπαω ποπείἱα 86

ετατα ετανπατε εοωππ&α , πτ @ο ΞΙΙπω κά

τπω ]οοππεπίπωε εΠΠεαω δ6 οοΓοι·νεω. Ρτο

ΙἰεἱΓοἱτπτ ποπππτποπαω ατι τπε , ωοοπωτ1πε

επ ίπ ωπΙταω ποταω , επω οτππἰε ποίττα

ίοτωοεἰπατἱο πε το δ6 Π. Ν. ποπτο,άε τοπ

(Με Ιὶπἀἰοίἱε επ. Ε:: Ιἰττετἰο Ν. ποΡττἰ Γπω

ία&πε εεττἰοτ , τε Χεποοποπτἰπω ετπἰΠε ,

τ.. πω) ποπππΠα ο]πε νἰτὶ τατἰοτα παπεπτπτ

οποια. Επω οπω εετοτἰε ἱίὶἱε ίτπεποπε Ιε

8επάπω άεἀετἰε , ποπ ὸἱΗἰὰο ρτοΓεᾶπτπω

ατά ποε. $εά οπο όπω οτἱπω παόΕπε έπετο ,

πε Η πο! ωοα , νεΙ Γεπἱε 1)εωεττπ ωαππ π.

οοτε ΡοΠἱπι, Ρετίοτἱοαω ω το ,οπωππε @το

τπεο απο το ποταω. Τπ ίαΙνεωε α Γεπε Πε

τποττἰο δ6 Ηἰετοπγωο τ”ταττο , 86 ναΙε 10611.

ΙταΙ. Νονετποτὶε.

 

Επιετοι.Α ΧΙΙη)

αὰ ίζοΓωπτπ.

Π: 6'.στο!έ ο ...πατα στφάιυπ.

Μοτοίὶπε (:οίωο πιο , [αΙπτετπ.

Ταποτπε Με αωἰοἱίἱἱωπε ποΙτετ νε

πετατ Ἑεττατἰαω,πτ τἰΒΞ εοωωεπαατεω ετερ

τἰοπετπ ΩατοΙἱ ἰΠἰπε ,πω ρποποατ επΗ:οάπε

ττα:!ππε εΠ: απ.. ΝοΓεἰο τεωοπο ΡΙαπε ρἰατπ

86 :Π8παω ρἱετατε ωεα. ΝεοιιεΞεποταε φαω

π.. 8τατα Βεο ππῇπΓτπο‹Π Ρἰετατἱε ορετα ,

παμεπω ίππτ ε]πί-ωοτπ ΓοΙοαπτ οπο ροίτωο

άπω ΗἀεΙἰοτοε. Ναωοπε 86 εεο ωεωἰπἱο:τ

ΕΡΙ5ΤΟΕΑΚΗΜ ιτε. ΧΙΙΙ.

ο 86ο. » πΐοπο αά Η ω Βεωεττἰπω ἱτετπω Α

μη.

ΕΡΙ$ΤΟΕΑΧΙΠ. ν

?τα (ῖοἴιππτπ. β
Ρ

 

Μ· αυπἰ!ἰο μπακ: ρς/Ζωι ΡΜ:: :ταππΐνεκ.

:ία , ό· αι· 12αΜεύσ εκα!ε.

Μοτοίἱπε (ῖοΓωο πιο ΓαΙπτετπ.

Νοπ ἱΒποτο επΠεοπάαω τπαω τπω

ἰπ ΡπΒΙἱοἱε :πω ἰπ ρτἰνατἰε τοοπε. Ε]πε τεί

8τατἰα οοππάεπππα πι» 86 ποποτ·εω 86εοω

τποάπω πατάει: οοωωεπόατε ἱπίὶἰτπἱ. Μπ.ε,

οπαπτα ροΠπω ατΙΈεπτΞαλεπτα: εΙτ,πτ οοποἰ

Ιἰπω πω , Γεπ ἱπ τεττἰτοτΕπω νεΠ:τπω παπα

Β ἔετατπτ,οοεαίὶοπε-ρείὶἰε απαε Με εωρἰτ , ρω

τεΓοπε ωετπ εκαειτατ,πτ τιἱπο Ρτοαπω Ρα·

ωε όεετοτπω ίἱτ. (πατώ απ πππω οωπεε τοτ

πιο τίτπε αρροτππτ. νἰὸεε ἱΡΓε οπἰά ία&ο

ορπε π, 86 το οτο,πτ ορεταω ἱΠαω αοτοω αο

ΓοΙεττεω εκπἱοεαε.πτ τοο ταπτα Ρετποἰ ροΠῖτ.

Μ». ωἰπἰωατπ εῇπε τεἰ Γρεω Ρταείτατ πεπο

τἰπω,οτο απο ἰωρταεἴεπτἰατπω ΓετἰΒο αά το.

ΕΡἱΓοοΡπε Ρεττατἱοπίἱα ...απο πωσ π. πο..

ππε 86 Πεπω τἱτποπε οτανἱτ πιο, π: ΓετΙοοτοτπ

αό το, εοπαωεπόατεωοπο εκπΙεω οπεωααπι

ΡἰΓαππω Καἰπετἱπω ΝἰοοΙαἰ πε δοατίἱε, το·

πεΓεαΙεππω ί-ππω . οπἰ τετπροτε ρτἰωἱ εσπ

ττα Ι..πεεπΓοε Με , ππΠα ἰπ οΙΐεπΓα πορτο

πεπίπε , ΓοΙΞπε Γπἴρἰεἱοππ οαπΓα απ! α&πε

εΠ:. Ηππο ωεωοτατπε ερἰἴοορπε οπἰ ίἰἀοΙἰΠῖ

τππω παοεατ,τείὶἱτπἰ οπρἰτ , πι: νεΙ Ρἰἴαε ωἱτ

τοτε οτο ρταεΡατατἰοπεΙοεὶ , νε! Γεεπω πππο

άιβετο ΡοΠἱτ. Το οτο , (:οίωο εατὶΠῖωε .πιτ

οπαπάοππωεω ἰΙΙο ταπτπω πε πιο Γρετατο

ποτπἰτ, επι·εε οτο νἰτἰΒπε , πε παω ἰΠἰπε Γρεα

Ξπαπἰε απτ ἱττἰτα α. , Ϊεπτἱατοπο ρτεεεε αππά

το ωοαε . ταπτπω ναΙπἰΙΤε,οπαπτπω Ρπτανἰτ,

οπτανἰτ απτοπ1 ναΙΞτπταε τπακἱτπο. Ετἰτ ποε

τπἰπἰΓπωωε ατατπω , 86 στο οροταπι :παω

εκπὶοεαε , 86 οπἱὸεω ὸἰΠεοπτεω αΡπά μα.

ΓπΙεε οἰνἱτατἰε , δ6 ποἱεπωοπο ορπε ω., π

στο πατώ τπἰ ΜΜΜ ίἰὸοΙὶίἱἰτπἰ ασ ρτπάεπ- Β πω. ωταποτπω. α.: οεεαποπ1οπτ (μπαρ

τἰΠἱωἱ, οπα όἰε ἰΠπω οοπτεωο νἱἀὶ,ποο απ·

απαε, πεωἰπεω πάε!ιοτοτπ αωἱοπω ί-ε ππω

οπαω τ1παεΠΠε , οπαω Η οπεω εκ ἱπἱωἱοἰο

Βεπεπτ:Εο ἔεεἱίΤετ αωἰοπω. δα! πω: οποσ Μ(

το Ρτἰνατα , Επ οποΙὶεἰε νετο πεεοτἰπ , ποπ

εΠ: οατ!εω παοεπόα τατἱο. Νοω ο πἰίἰ ναο

τοτ ΡτοΙππτατο πἱωἱα τατἀἱπω αοετο σεω

ΡατὶΠὶωο , επῇπί-ωοἀἱ εε 1ρΓε,πποεω τατο

ππω αΙΙεΒατεω , πωπωτοΓροποετεω Ιοπεο

ἱά ωα8ἰε εοπνοπἰτο ἱπεοτπτπππἰΙαπε πηδο

τἰἱε,οπαω ἱπ ρτἱνατἰε. νετπωετποΜοω μπ

όοπτΙατοπο τπε , Η οοεἱτατε ρατπωρετ ασ

επωοπε.ναΙε ὶπΒοωΙπο,86Ι.απτεπτἰο παπί

ίαΙπτεω εκ πιο πισω. Εεττατἰα: Χντ. ]π!Η,

 

ΕΡΙ$-ΤΟΙ.Α ΧΙν.

αόοοΠππω.

Μ· στσωὶτὶ.›·, μέ ζώο» .ού αβάσ α|πΖω&απ'

εαβώ.υπ.

Μοτοίῖπε (:οΓωο ΙιπωαπἰΠἱωο , Μπ

τετπ.

Ι..ε8ἱ Ιιοἀἰε Ιἱττεταε πιω , οπἰΒπε πἰΙιἰΙ ἱπ

ρεπΓατε Μα νοΙπετἰε , εππότα Ιἰοπἰ‹ὶο οπο- Ε τεω ποίἰταω το αοοεΡἱίΪεΪῖεπἱίἱοαε, ρτοκἱωο

Βππτ. Το οτο , ποπ άεΠΠ:αε α :πο ραττἰἴοπε

ἰπίὶἰτπτο , 86 τπἰΓετπω Ιιοτπἱπεω μα! ταπόεω

ατοἰττετἰε ωἰΓετἰεοτὸΞα τΠεππω , αΒαΓοπε

οτο νἱτἰΒπε,πτ ίοπαΙοτε εο ΙἰΒετετπτ. Η οτε

άο ετἱτ ετατἰΠὶωπω Ι)οο , ωἱπἰ οεττε ετἱι:

Γπωτπε ετα!:ΗΠ1. Με ἰπ Ποπππο. ΡοττατΞαε

Μπιτ. ]ππἰἱ.

τατπεπ ατΕιτπτπω εκ Βοποπἰα Ι.απτεπτἰπω

πωπω , 86 πω: ἱΠε τετπΙετἱτ Γοτἰρτπτπω Ρο!

Ιἰοοτἰε. Παπά ευπεπα Γπί-Ρἰοἰο ἱποεΙἱῖτ,οπαω

π: .τω αρετἰτεω ωατπτε εοπίἱΙἰπω ω. , πι:

οπἱά ία&ο Π: ορπε ὸὶᾶεε. Νοίὶττ απ τποπτἱ

εο!ιε , παω απαεποτἱτα: Ρτοί:εθ:ο τω ποπ

ωετεπτπτ , ωἰτε 8εΙπππτ: :το ττἰπωοπατε νἰ

τὶεπτπτ , πι: επι Με οοτττοτ [πω ίαθ:πε . πω α
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πιο ιππο πιτο&ι Γππτ , πιοππο ιατιι.ρτο απτο

παω Ιια!ιοτιτ ·, πποπ ιππιοατιτ Ια:τιτια: ίιππα.

Πιιπο πιο ταπτα οτταίιτ οοιιιιποπτια πι:τιτια

ππο ταιιι τοΡοπτιπα,τατπ 8οπιοπε,ποπ ποίπτιτ

(μια τοΕοτατιτ , πποπ οοττι αΙιππιπ α Ροτιτι

ποο ποίττο οοτοοιιοτιπτ πο απιοτιοπο πιοα.

Νοπ πιο τοττοπτ Βετο , ιατοοτ , αττοίτατιτο τπι

ιιι οοπΓοιοπτια,πιιιιΙ α πιο ποίιππι ροτροταπι,

οπιπε Βτατια ίιτιι ατιτοπαπππε. Ραοιτ ταττιοτι

Ροπτιτιοιειπποτιιππι νατιππιδο Γποιοιο , πιο

πιιιοτπτι ναοπα ,πτ τοπιο". Εππιποιτι , Ποί

πιο οατιΠιπιο,ίι Γοππατ νοπιπτατιτ πιο ΐοπτοτι

τι2 8ο τατιοπιε ιππιπδτπτπ , ποο πιπποτο αιι

Α ετατο , 8ο απο ρτο νιτιοπε ετατι.αε. Ετ οιιιπι

ππἰ ποτιε 8ο ναΙοαε , Ποο ττιποι:απτο, αΒιιιίτιο

οροπι τοττο ο οι τοο οο ποπιι&α οίι: , πτ πι

πι οριιε ι-ποτιτ ποτα οοοποατο Ρτιτίιπια, αιτια

ιππιτια ποπτα ατππο ιπποοοπτια αΒιιππο πω

οαττοοιπατα οι , ποπιιο οΒΓοπτο ττιαΙιππιταε
ιιοτπιτιππι πιιιοτιε απνοτίιατιοτπιπ,τιιπι α Ροπ

τιποο , τιιτπ α Γιιτιιτιιο δε ιτιτοποττπιιο νιτο

τατπιπαΙι Γαπιπαε οτποιε , επι τοο ροτπιιΠα

οτα: , πορτοιιοπια ί·-ποτιτ, ατππο α ποΒιε νινα

νοοο οοπίπτατα. Απττιοπιτπε οιτ ππἰ οο οοπ

οοΙΤοτατ α ροπτιτιοο , ττιο απΙταιιτο , ετανιτοτ:

ι αππιοπιτι ιτοτπ ππἰ αποταπτ Ιιττοτιε πτ οβο

36&ο Σ Μπιφαφω πυι(Με πωρ1οξξω· ει·ατα. Β πιαπτ τονοτοτιτοτ τιιιιιι : ιιαδτιιτι ίιπτ ποοτιο

δοπ ΡΙαπο ιππι&α οαπΓα παπιπατι , δ: οοτ

ιιππο ι πιοπππι αιιτοεατι ιι τοιοτοπι , ίοτοπ

ειπε Μ: ποπ νιποοτ : ποια πιιαπτιππ ιππο

ποίττα οοιπιο Ιαοπατιιτ , ποπ ιπποταε , οι:

ιπε τιιοππαο παιιοππα Γπτππιο :απο οίι:.ΡΙα

οοτ Γοπίπιτι οιιριοτατο τιιιιπ:ι , πτ ππιππατπ

πιάτο π: ορπε απο το αππιοποατ. ει ππιπ πιο

ιππιιοπι , πποπ ταπιοπ νικ ΡοΙΓπω οτοπο
το , αττοπτανοτιτ ροπτιίτιοιτ ,(ιοπο τπιπιι αποιιπ

ππττι οοπίοο,ιπιπτιαπιππο ο ιοταπ ατπ ιι

ΒΙιοοιπ ιΙΙιπε απτοε , τοπταππιι)ππο οπιπια!386

απ οοτιοιπιιττι πποππο ρτονοοαππππι ιππι

οιπτιι. Εα ο τιιιι πιοιιτ οπ , Ιιττοτιε οπτα πτ Μ.

πιτιοοε , οοτιοπιο ιπιιιτατ τπο , πιοπο ποπ

ίιιοοπιιιιιαπι : ππατπνιε απιττιπε οι , οοπιρο

πιο τοπικ . ποπ ιιιτοτιπε ιιπιππποπι Τακι

παω Εοττο , νοτππι αιιιο&ο οποτο ιπιιτιιι , πιο
απο τοτιοττοΙ , ππἰ νινοτο ιπ οτιπ18ε Ιιττοτιε

οπιιιι. νι οτ οα τοτ παπτι τπι ιοοτι τ.
Ιππιπνο πιιροττοτ. Νοιι(1Ριποοιτ ραπΙιπιοτ Γπ

πιοτο ιπαττι οοεπιτατιοποτπ. ναΙοιπ Ποτπιπο,

δοοιι ιιτ.ιται. ]ππιι.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α Χν.

απ Οοπιιπτπ.

@ο ώθτικ ό'. ΕτΜίωι , πο/ω2τέθα: ττοπιἰ:ἰ.ι·,

ό· πο· ία/κπίπιππέ αμυππιτε απο Μάτια

Μισο: τα· Παω παππτο:πίέ.

Μι:ιτοίιπε (:οίιτιο πιο , πιπωω.

Βοιιοπικ Ιοπι Ιιττοταε τπατ Ιιπτπατιι

τατιε ρΙοπαε , δε αττιιοο ίιποΙιΠιττιο πτ Γοπιροτ

οοπΓιιιοπτοε. (ιοτππιοππαε τπιιιι αΒιιατοπι δ.

Ρτιπιαπι οαιιτο ατππο τιοποπο πιιιιτππι. νοι

Ιοιιι τπαε νοΙππτατι πιοτοπι ποτοτο , πο ππιο

ππαπι τιΒι ποποπαΠο ππιππατιι πορτοΙιοτιπι

Ροίΐοτ , επι οπιπια ποΒοο.- 3οπ οα οιιιοδι:ο

τππι ιΠι οτιιπιπππι ππαΙιταε , πτ ιιιπιτια: τα

ιποοττπε ιιιοτοο , σε ππιπ πατπαττι ποΓοιο ,

πιίι τοπιτπτοε τπατπτο απ ιπποπιππι. Ραοιαπι

ππαπτπιιι ιπ πιο οτιτ , πτ ιππο οπιτιιε πποτο

πιο τοΙΙατιιτ οοοαίιο , πτιιτππο πιο οΙοπιοτιτοτ

ιπτοτπτι , ό: πιιπτιαε πιΠιτιιπΙαπο πιοαε , ο

Γοττο,ιπιττα ΑροποΙππι νιτιοοτο ιπ ιιοπο πια

Ιππι ροΠιτπ.

δαπο πποπ ιιοττατιε πτ ππιοτι ρτοπιιοιαιτι

πιοπ , ατππο απ ρτιοτοττι πατππι τοποατιι , ία

οιε τπ ππιποτπ τιοιιονοιοπτιπιτπο . ποπποπ

τποα Γοπτοπτια πιίοτοραε . οοποοτπατππο νο

τιε ποπτιο, οαπιππο οοππιτιοποτπ ποιο νοικ

πιοτιτοτ α..π.ι.ττα. “πιω αριιτοτιο, ΙΙ ποο Ρα

δτο απιιιιττι οοπιπιοπο πω. 5οπ , ι·.ατοοτ ,

οοειταπτοπι ΡΙπτιπια οπτππππτιτ , 8ο ιπτοτοι

τιιιιπτ ιπιιιιιιιοπι αΙαοτιτατοτπ , ππε οοταπι

αΙιππαππο οιτρΙιοαπιτππε , ο Βοπε ιιινοτιτ ,

παπι πο τιιοπο οοτιιτιιιτταπτπτ !ιττοτιε, ιπιρο

ππποπτο οι ιιοτατπιιι ιπ ρτιπιιε οατιταε. ιπ

ιππιτιτ Ροπτιίοιτ . πτ τταπποοππιε οκ 8ττοοο

Γαοτιε Ιιττοτιε ναοοτπ , ατππο απ ποο Ιπιτατιοε

πιιατποτ οοππποαπι , πιω πιτιιτππιπ ίιοτοτιτο

ΙοΙατια ,Ιιοοτ τοππποτ πιο. Πποοπτοε οιιπτι

απ ω αππποτ απτοοε οοτιπιτπιτ οι: ποιου:

Β ιιπρτιοΓοπτιατππιοοπτππι ταπτπιιιτποπο πιιιιι

πατι πιο , πιαππαπε πτ οοπιπιοπτατιππι

(πιτγΓοποπιι ίπιιοτ ΜαττΙιεοπτιι ττατιετ_οταπι ,

ππαππο Απιαπι ΡοτιτιΠιιιιι ιπτοτρτοτιε ΓοΙαι:

ΧΧν. Ιιοττιο!ιατ τοροτιαπτι.ιτ. Απιιοο τοτππι

οοΠοειππι οατπιιιαΙιππι απίιιιταπε πιο , πιπ

ιπίππο ί:πιτ πιιι Ροπτιιιοοπι ατποπτοτ ποπ ππ

Μπιτ ,ιππιτπιππο ρτο 'νιώσω οποτο ιιι

ποπτιε πιιροτιο. Τοπ οπτιε ιπποπτιτιπε ιιαιιο

απιοιίτατιι νοΙιττι ,(:οπιιο ιιοποι· , Ρτιπιο ιιτ

ππιποτπτπ Ιιπτατιοτπτπ απΓοππατ τιοπτατιι.ιτιι ,

ππἰ ίιπτ νοΙοοιΠιιιιι , ποπιιο ιπιτιοτιτι , οποι

Ριατιτππο πιθ:ατα οοιιιιποπο ατππο τταπΓοτι

Βαπτ . 8: πω πιοι:οπαπτ ιπνιοοπι , πο ιΡΓο πι

Γοτπιοιιπο Ιαιιοτατο Ιιαι:οατπ. Αππο πιιοπ,

τισ ιια!ιοππα νιποατπτ. Νατπ πποπ αΙΤοτιτ Ε πιιΓοταπτο Ποο , Πιοπγίιππι ίιτιιπΙ αι:Γοινοτο

οοπττατια ποτ.ιτοιιοπΓα απ πιο ππἰ απ ω ιπππι

τοππππι Γππτ πιο , Ιοπιιιτπτ ιΠο πτ νιιΙτ , Γοπ

ΡΙαπο οιταπιιπατιο τοπιππι αΙιππ ατππο αΙιτοτ

ίοτιτιτ. Απαττι › ππαπτππι Ροτοτο Ιοιιιτοτ , πο
τιιιιιΙ πω ρτοί:ιιιΠιο Ιιττοταε τπαο πποτἱ ροΠιτ,

πιιατ ἴοπιοοτ αρππ ττιο ρΙπτἱπιιιπι αιι&οτιτατιε

ιιαπιτιιτιο Γππτ. @ποπ οροπι Βοτιιππο ροΙΙι

οοτιο τιιαπι ιπ οα οοπττονοτίια , πιιαπι οποι

τανοτππτ οοπττα τπο ποπτι οτοττιιτα, αοοπιιο

απιτππε οίτ , ιιτ ποοοΙΤατιπε οτ πιο ποτατιο

τππι ππτιιοτπε , τ 8ο νοτοτπιπε οιιιπιπο ίιπππε

απτιππἱΓππο ποΙιοιιε πιο ποπιοατο , τοΙιΒιο

πιε οιιτιε ιπ ΡΙιιτοε πιπ:τιΒιιτιο. ΡαΠαε ποποτ

ιπτοτ Γπα πτ:οοα νοιπτιιιπα τ.. ρτιοτοε ιπ Ματ

τιια:πττι ιιοπιοιιαε ιιαΕιπιτ . οαΓπιιο ΡΙοτοπτια:

Γοτνατι ατΒιττοτ,τπαιιιιπο οπτπ πιιοΙιοατππι ιπ

ορπε ατιιιπ οππι νιποτιτπ.Το οτο απτο απότοτι

τατο,ιιτ νοΙπτποπ ιΙΙιιπ απ ποε Ροι·Γοτατπι·,ππο

ποΡτιπατο

Μη



Με

ευιιοτοι.ΑοοΜ τω. Χιιι.

4,66

τΙοΙτιποτο ορετι πιοιιοο οτιιιιονετε τιοΠιιιιοο. Α οιοιιοτιο οοοοοο τιτοΙοπι , εοπιτιοοπτιοτοτιο

ΡΙοο οπιτπ τετττιο όιιτετιτπ οτιιιτοτιο οιΙ'ετοτ

τουτο ιιτοεΙ ιο τοΙσοο Γοετιο ιτοτιιοπι , ουοιπ

οετιο οοετνιο οΡετο τοπικ :τοτ τιοΙσΙιειο ουτ

Ρτινοτιο ιπιτιοπΓο. Ροττιτε , ο τοΙοεετ , ποε

οτιοο, 86 ΝιεοΙοο ποίι:το πιο ορτιπιο86 !ιο

. ιιιοιιΠιτπο νοΙ Ιιιοτοτιοτοττι ιποοιίιτιοποπι νοΙ

νοΙυτπιπιο ιΙΙιοο ιποοοίπεπι Ρετττιιττο. ντιπ,

οπιιεο ίυονιιιιττιο , δέ Ι.οοτοπτιοπι Ι·-τοττοτιι ,

ΝιεοΙοοπι|ΠοτοΙοτπ , 86 τοΙιουοο ποίιτι Πο

τιιοίοο οιιοπτι οτουο οιΙιειο πιοο Μοτο. Εκ

ιιοιττο πιοποιτοτιο Ιιοπτιο-Ιιοτιι ιτιτν τι. Νο

νοπιοτιο.

 .1...--

Ι ετ>ιοτοτιτ Χνι.

οιιΠοιτποτπ.

 

Β: τπΜΜετιο πωέϊ'έ .Μονοί στον” Ι'Μ2ΠΠθ.

Μιστοίιτιο Ποιπιο πιο , Ι.ιΙυτοπι.

νεοι τποτιο οτ το οΙΙοουοτετ, τω οτι

πιο ειοοεδτοτο τΙιοτιοο τιοΙΤοπι , εεΙειιτιτοο ρο

Βιιεο , το εΙεεΙΐο ιιοποιτο ποπ ροτοτοιπ , Ι·-οιτ

ιττιοοιιιπιεπτοο 86 νοπιοτπ οοιτιοτιι άοποο ,

(οτι το τοπιοτι ουιτι εοΡιοιπ Ρτο:τποποτο Ιιττο

τιο νοΙοι , οτι το ρτοοτιοτοο οτι Σοετοπτιοτπ

τποτοττι νοτιο ποι'ττιο , ουτε ο πέτο δέ οποιο

τιοουοοοοτπ τΙονιοπτ. Ρτοιτιπιιο ιιιεΙιοο εοπ- Ο

εειιιτποο Μο εοπι οτειιιετιιΓεορο Βιοπο

πο Ιιιιτοτιοε οτοτιο. Ποριεπτι ποπιοοε οο

Ρτοιιειίει πιο εοιπιτοτπ ΙιουτΙ ιτινιτυο τοπ.

Ποπἴροιτιπιυο ττιοποίιοτιοπι τοποι δονιπι ,

ουοτι ο ποοιο πιοΙο πιο ουΓΡιειο οπτο οοπττ

οιπτο δέ πέτο οπποο ΓοιοΙοτυπι , τιοτιιο ουτε

Ρουεοο τΙιεο Ιὶοπιοποο ροπτιτοιτ τείτιτοοτο

τοπτιειπ οεοοιενιτ , εο Ιεεε , οτ εοπι ιτιίιοο

εοττιτπετιτιοτοτιο εοπεοττιοτειποο :πιοΙτυπι

οοο ιποεπιοιτπιιο οιι·ιρΙιΙΙιτπι τΙοτιοπι τποπο

Ιτετιι τπιίοτοοιΙεο οπιπιπο τοιποο. Ετ οοο

τιιοπι οτι ι ππτιο τοποτοτιοποπι ιπτεπεΙιτποο οπι

οποιο, ευριτποιοοο,ττιιΓοτοπτε Ποο , Γεπίιτπ

οτιοεπειο νοεοτο : ουοτι ποπ πεουοοοοιπ

Ροτειι: 3 πιο ΙιΙιοτο οπο οτιτπιπιίι:τοτιο τε

τιεοτ οτι ποο ο εοπι ττιοπιοτοτο ροττο εοπνο

πιπιοο , οτ εεεει.. οοτοοοοππιο_ ίιιιουΙιο οο

οιΡπιτ, οπιπετποοο οτΙιιιιπιίττοτιοποπι Ιιιιοτο

Ιιετπιιττοτ ιιοτιιο , τοΓοτνοτο πιο εοπιπιοπτιο

τοτιι τιτοΙο , οοοτι πιο Ροτετοτ , οοο τσοπ

ιεπι οτ ιιοτοτ. νοΙτ 86 ιτο ροιτυΙοτ , οτ το :ιε

ειΡιοτ ιιτιοιυΠοτοπι. Εεο πιΙιιΙ εοττἰ τοΓΡοπ

ειοτο οοίοο ιοτπ , εοπι Γοπτετιτιοτπ τυοιιιΙ·ιοε

ειο το πεοοοοοοιπ τοποοπι. Το οτο οτουε οτι

ίοετο ,ιπω ποπ τιοποεοο οποιο , ουιο άυ

νινοπτε , Γοττιοτοτ , δ£ πο οτ , ιΙΙο τΙοεοτιοπ

το ,οιτοτι ποπ εοττιιιιεπι:Ιοτοτ. νιτΙοο οιιιτι

οοριοπι , οοιτι νοιιπι ; τιοΙι , οποίο , τΙοοΙΤο

ποοιο. νοΙε , Ιιοτ:Ιιε το νιτιοΙσο.

 

ετ>ιοτοτΑ Χντι.
οοΠοίπιοτπ. Π

Ε]τάντω ο28τυποπτι.

ΜΙστοίιοο Ποιιπο ίοο Ιιοπιοπιιιιπιο , Η

Ιοτοτπ.

Εκ ποιττοτυπι Ιιττετιο εεττιοτοο πο; Γυ-"

πιοο ροπτιιιεοπι ποΙΙο ροτιπιττετο , οτ Ιιοτιο

τποποιτοτιι ποιοι οΒιιοοπιοο ιο τοπι δ. οπι

το ,τοι ποοπο τοπτοτπ πιοποίι:οτιι τοτ.ιεΙιτυο ,

οοοτι τοΙΙιτοετο τιιοι:ιοτοο οι ποοπο. Ιτιοοε οι:

ΑτιτπιποπΓο οριίεορο οεεεριτ ιο οοι ιετιρίιτ

οτι ποο. Ετ απο τοεΙτιιτοο ιτιίιοο ττιοτιοιι:ετιι

οιΙοτοο πιο , ουο.πι οτ εΙυΙ:ιιτοτε οοοοτ Γοτπ

ιποπ.ι ιΙΙοιπ οποιο οτο οποιο εοττ:ΙιτιοΙι Ποτοπ

τιπο ροΙΙιεοπιιπι , ποπ νιτιοο ευτ οιιΙιοοτιο

ποτπ ιΙΙοπι ττοΕτυοιπ τοποοπτΙοι:τι τποτιτο ουιο

εεπΓοτο μποτ. Ιτοοοο το στο >Ποίιιιο εοτιΓ

ππτιο 86 οτπιειΙΙιτιιο,οοΙιοοτιοποττι Ιιοπε οποιο

οποτε ροτπιιττιτ ροπτιτοιτ, τΙιοπετιο οτιτπιττο

το , οοοιιτιο οι εοπιι:οτ πιιιιι οτοτ)υτιιεοτο

ροίΙο πω. Με πιο ιιοτιποπτ ΓοΙεπιποο οτο

νεπτοο Ιιοττειο εοπτΙοπεΙι. ΑτΙοτοτοπιετι, τοι

ΐοτοπτε ΠΙιτιίτο , Ροοειο οοο τιιεΙοοο ΙιοιοΓεο

τει €τοτιο , οΙιοο ιο ΓοΙιτυεΙιπο τοιποτοτιιτοο

ροτοτοτε 86 ροτΙιοοπτετ. νοΙο οι Βοπιιπο.

Εκ Ετοπιο ποίι:το-:τντ. ΑοοοΙτι.

Π

 

ο ο ιοτο·τιο Χνιτι.
οτι Ποίπιυτπ. τω -

@απανω ἰ|ἰὶ 0τ.ττο.τ/·

ιο.

ΜΙ:τοΙιοο ποοπο π... ` ο
Β Ι Αεεορτι ο νοοιο οπο” 86 ροτΙιοπιο

ιπτοτ Πτοτει ιιοπο,οιο ποπ ποτά! οοοτπ οτο

το οι οεεερετοπτ , ΓτιἰΓοοο οιτρτεΠετυπτ νοΙ

ττοπι Ιοτειτοτοπι. δοτι το οτο , Ποίπιο οοιιπ-·_

τοο , οτ νοτιιο πιο ποπ οπο ιποιιιο , ευτοτπ

οοο οιι:οπτιοτιο νοοιο οπο οοτοετιποτυπι το·

ιιοτπ, 86 οι: ιιοιιιίτι·ιοτιι εουιοπι οτι νοο οι.

νοττοπτιοπι , ποοπο ροτιοπιιτιἱ οοο ρυΒΙιεοτ

ιιοοοιιιτοτιο τοιι:οο οπο. @πιο Γοτιτ ποπ· ει

νιτοτοπι ΡτιπειΡοΙοο Οτιεπτοιιο οποιοι , π..

ποτε ποπ πιο εοποτυο τΙοτιιιτίτι·. Η οοοει

οΙιοιιοτ ποοπο ποοιιοοπτιοτ,οιιοττι οπο οπο

&οο ι·ιιοτιτ. Ροτοτυπτ (ο τΙοπιοο ιονοτιιτο

τιιοἶπ ποπ οι τποτιοΙΙοτιοπι ιριιιτιι πιοο ι·οτι- Ε ροτοτοο , 86 πιιιιΙ Ιιοει:οτιοο οι οδτυπι , οι: οπο

τΙοτε ; 86 οοο οτπποο ιτιιιοο ττοθ:υο οτο ειτ

ΐοινοπτιο τιοεοπιο ιρίο , Γυο ιπ τοιπροι·ο ππ

. Ροπτιοτο τιοτοτυο Ιοπι , οτιοπιίι πιΙιιΙ Ποιοτ

οτ , τιοπι τοττιεπ ιοτιο ποίΙτι π. Ιπίτιτοι Πο

ττοπι ΜιεΙιτιοΙοιπ τιοΙεοπι ιιιιυτπ ευπι τιουειο

οι πιοποεΙιιο ποοπο, τοτ ΓειΙιεετ ουοτ τοτε

ΡοΠιπτ τοτιοιτοο Μ, (πιο οΜετνοπτιο τοτποπ

τοουΙοτι , οοιο Πε πιο τπιιΙι:οτιι τοπιο Νεοοε

νοτο οπιιιιοο , το πιοιτιπιο οιιέΙ:οτε 3 τοτε· οτ

Γ”. Σποτ. ό· οπο. οπο!. ΟΜαν. Τοπ. ΙΙΙ,

πιοττποτε οπο ποπ [οπο. Ετιτ Ιιοπιοπιτοτιο

τοτε οτοοε τιτοτιοπτιοτ Ιιυττιοπιτοτο τοΐοτειτο,

ο οοιτι ρτπτεττπιίΤοττι τιιοοιο οπιιιΤοπι οοο-ιι

ἔοπτιο το, οοΐουο ιποπετιιιοο εοπΙοετιο ευ

τοτο ειοποπόοο. Νεοοο ρΙιιτιΙιοο υτοτ ιο· ο

τοπτιο νοτοιο , πο πιιπιο εοπιιτΙοτο νιτιοοτ

Ιιοττιοπιτοτι τοτε. νοΙοιπ Ι)οιπιπο , 86 εοτο

πο Παει ποίιετι πιο: τετίι:ο τοτποποοτιτ. Πο

τοπτιο: Π. ΙιοΙστοοτιι.

ι Π ο .
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ΕΡΙΣΤΟΙ..Α ΧΙΧε

ετι(:οΓτηιιττι.

~ Π: "Μετα

. _ 'ο ο
ι Μετοίιιιε εοΓτηο Γιιο , Γειιιτειτι Ριιιτι

- ΜΜΜ.

Εκ ιιττετιε τιοίιτοτιττη Γιιτη Γειίιιιε εεττιοτ,

τε ιη τετη ηοίιτετη Ρε.ιτιτηιιττι ΓοΙΙιειτιιιιιηιε

εε ιιιιιοεητια ιηιΡεητιετε. Νιειι ειιιιινι ηονι,

τηιιΙτιιιηοιιε τέτετιιίετιιε Γιιτη Ριιίιιτηο ττωιο

Α ιιετη Με εεΙιιτηηιιε, οιιε ηοίιτι Με τιοε εκ

ειε Γετνετε οιιετ Ρτοτηιττιτιιιιε , ειιΙΡετττ ιηι

οιιιίιιτηε 86 ιηιιι€ηιίιιιηε. Νοη ιτε ετηιίιτηιιε

ιιοτηιηιε ΓεηΓιετη, ιιτ ιηι:οηίεεητιε1η ιίιιιιίιτιο

ει ηοη εττεοττεΓεειτιιιε. Νιιίιεττι ετοιιετη 8:

ε-οηείτετη εοτιτιιτιοηετη τει:υΓενιτηιιε, 86 ουκ

Ροιιιι:ετηιιτ είιιεετε ρτο νιτιειιε ίι:ιιιιεηιιιε.

Αεεετετη ΓεηιΕιι Ρειιιι νιτιιηι ετενετη δ:: ηο

Γιτετιιτη τετιιιη Ρετιτιιτη , οιιιΡΡε Γει:ιιηιιο

@τη τειι€ιοηιε ηοίιτε: εεηετειι εεΡιτιιΙο ιιτ

τετΓιιιτ , ειι ηοε νιίιτεηιιι με νεηιτε οτε

τιιιοτ. Με ιη Ποτηιηο Π: ε τι. δοειι οιιεττε

86 ετηοτι ιη τηε τυο. Μοιείιιεεηοίιτεε ιηοτε- Β Και· ]°υΠϋ_

το εεειΡιε , ηοη ιιιιειτο , 86 οιτοιι εε ειεΡτο

Γιειίετιητιιτ, οιιι ιηιηιηιε οιηιιιιιτη ιιεειιετιττιτ,

εττηιιιιειηίιιτιιτι τοιιειω,ετ οιιοτι ειι ιιιε Ρετ

τιττεετι οτιε τιοίιτε ετιιιηετινεττιε. Εοιιιιιεττι ,

ίΪοΓτηε ι:ετιίίιηιε > τηεΙο τηεο ειιΓΡιειο οτιιιε

ιίιιιτι τετέιτηιηιε Γιιειι , ετενιοιιε Ιιττιιε οιιιτι- .
ο οιιε ιετ11Ιδέ Γετηι ετ1τιοε τηειιιτηο ίεεοτε τηεο

86 Γτιιέιιι ΡετειιιΒιιο. νοιιιι Ετετηιιτη ηοΓ

ττετη , οιιε τειιοιοτιιε τηιει επειτα Ρτιηι:ιΡε

ιιε Ιοι:ιιε εΓτ , οιιεητιιιη Γιιιτ ιη τηε ,εοτηΡοηε

τε 86 ειτοτηετε τηοτιειιε τεΙἱοιοίιε ετοιιε ιη

ίιιτιιτιε ετεττιιτιι:ιε , ηοη οιιιιιετη ε τηε ιηνεη

Με , τω ε Ρεττιειιε ττειιιτιε. Ατεετε εοηε

τιιε ίιιτη ιιιΓειιτΓιιε τιοίιτοτιιτη νετιοε , 86 εε

τετε είιιι:ετε οσε: ΓοΙιτετι.τε Γιιητ νιττε ΡτοΡτιε.

Ν·ιΓοιιετη , Γετεοτ , (ιοΓηιε , τηιηιιε ιιιίιιτιιτι

ΓΡιτιτειιε 86 τεΙιοιοΓε: οτενιτετιε. Ι.οειιε ιΠε

ίοιιτετιιιε Γ:τι:ιιιετιιιτη τιιττηιε Γτεοιιεηε απ

τω , ετηιΓει·ετ Γοιιτιιιιιηιε Γει:ιετη. ΙτηΡοττιι

' ιιετη τιιίιιεοτιιιη τιιιιιτιτιιιιιηετιι ιηιιε ετησ

νετε ειπε τω. Ηιοιιι Ιοι:ιιτη ιηοιιιετεεεητ ,

ποτε τιιιετιιητ Ριοε εοηετιιε ηοίετοε , 86 οιιι

εετηειεειιιτηιιιτη τιετηηετι Γε Γοιιτοε τηετηιηε

τεητ , οιιεηιιο Ριετιοιτε εκ ειε οιιι Γιιετιιητ

εητε τηε Ιοι:ι ιΡίιιιε ιιιιι:εε , ηι:οιτεοιτειη Με

τεττιρτετι Γοιιτι , οτητιεττ1 ιΙΙιε ΡεττηιΓετεητ

ε.ιιτιιιτιιίιτετιοτιιε ειιτετη, εοηΓιιίιοοιιειτιοεηε

ετετ , Γιιειεθ:ιοτιιε ιιιοιιτη Γεττε ηεοιιινετιιιιτ,

 

ιεττετοτ.Α ΧΧ.

Με8ηιίιειε τΙοτηιειε ΡΙοτεητιηετ ιιτειε.

13: ετε»:Με.

Ἀ

Αεηιίιι:ι 86 ειιι:ειίι ιιοτηιηι.

εει6τωιω 88 οιοτιε: νείιτεε τω.

Ρτοειτετετη ιιιΓΡΙιεετε , ηιιΠιιε Γεηετ τηεητιε

ο ι8ηοτετ , ειιεοοιιε ιιι ηοτιιτη οτηηιειιε εΓΓε

νοιιιιίτιε , ιτητηο νοιιιιτ ιιινιηε τιιΓΡοίιτιο , ιιτ

ιιιίιιτιιιτ τιτιιΙιιτη , νείιτι τηεοιίιτετιιε ιηίιοηε,

Ρτε=:Γετετιε. @Με ειιτειη ιοηοτετ ιιιί'τιτιιιτ ηοη

ο ΡΙεεετε ιτηΡτοεοε τηοτεε , ειιιιιε Ρεττεε Γιιιιτ,

ειιιοιιε ττιειιετε ιιιοηε Ρτο ηιετιτιει 86 εοτιοε

οιιιτιετη τηετιτιε ιειιιιιειιε ΡτοΓεοιιι οΡΡοτ

τιιηιΓοιιε Γενοτιειιε , τηειοε νετο ιηΓειίι:ετιει:

Ρφηιε είιιι:ετε τιοι:ετιτεε. Ηιιιιε ματια ειιεο

ιΠιιίττετη τιτιιιιιιη ε ΓιιεΙιτηι τηεοιίττετιι νεΓ

ττο οτηετι Γοιιτιιτη ΓετηΡετ , ιιιιτη εε ιΠιιιε

ηιιΓοιιετη Δεεεειιιε ιιτιειε , 86 ίιοτειιτιΓίιτηε

εινιτετι οτετι.ιιεηιιιτ , 8; Πεο ηοίιτο 8τετιεε

εΒιιηιιε. Ετ ιτε εΙτιιιε ειτοτιιιετηιιτ , ειιιιιε

τετη ιηίιοτιιε ιιιί"τιτιε: νείετε Ρεττοι:ιηιιιτη Ρο

ίιιιιετηιιε , ι:ιιιιτε Ρτιτηε Ρετε είε Ριετετετη εο

Ιετε , οσε: τηειιιττιε ιη Πειιτη είε . ιιινιηεοιιε

νεηετετι , 86 Γει:τε τεΙιε)ιοτιιε τιινετΓοτια.τοτε

ιιενοτιοηε Γονετε ει: τιιετι. Νοίετε Ετετηιιε ,

ιιτοιιε ειιιετιεε Με Γετιιητιιτ ιη Ρετηιειετη Π ιιτ ΡτινιΙεοιε Κοηιεηοτιιηι86 Ροητιίιι:ιπη 86

Γιωτη τοτιιιΓοιιε τειιοιοίι ωειωτι Ρετνετίιο

ηετη. Μοτειειτιοίιτε οίιεητιιτ ιΠοε νεεε

τηειπετ, 86 εοετιιητ εοιιητοιιε ιηίιετττετ οπι

ηιε ιιτ εετοοειηιιτ. Νοτι είε ιη οτε ηοίιτο

τιμη νετιτεε , ετιτηιηεοιιε ω6τωε 86 εά

Ξηνεηιτε86 ιη ηοε ιτιτοτοιιετε ηοη Γοττηι

τιετττ. ίητετιιιετιιητ ετι:ιιτη Γιιιιιη ιιτ Γεειττεητ .

ηοε , ιτητηο εΡεττιε ιη ηοε οιιιοτιιτη τεΙιε ιτ

τιιιιητ , ηοτηεηοιιε ηοίιτι1τη ειιιιιτε ηοη Ροί

Γιτητ. Νονιτ ιίιε ΡοητιΓειι Ιιττετιε τηειε Γιε

' οιιεητει· ειιτηοηιτιιε , ηεοιιε τετηεη ιΠοτιττη

Γιτειιιητιτ ειιτεε , ειιιτηιτοιιε ειιιᾶοτιτετεηι

ι:οττιοεηιιι ιιιιτη ιΠοτιιτη ίιιοοείτιοηιειιε τι

ιιετη εεεοτητηοτιετε νιιιετιιτ. Ιίιιιιι οΡιε,εοι:

ίιιΡετιιιιι εε Πιο τεΓετιιηιιε , οιιι τιοε ιηιΠτ ιη

νιηεετη Γιιετη. Ι.εεοτετε ηοε ιιιίίιτ,οιιι ιηίιτιι

τηεητε ηεεείΓετιε ιιε τηετιιειιε τοιιιτ. δει:ι Με

ιηοτειιηετε 86 ι:οηΓιιΓε , οιιιε τενετε ετιιτηο

Γιιτηιιε ιτιοιτιετο. Νιι:οιεο ετηιεο ηοίι:το , ειιι

ετιιιτε τει @Με εοηετείιιιε εε , ίετιεο Ηττε

τεε. ()τει;ιο ηοη εεεοιιιτηοιιενιτ νιτ φωτ ίι

π:

ιτηΡετετοτιττη ιηιιιι:εητ, πει εε Με Ιετοιίιιτηε

ιητιιιΙιίι:ε , οε τηετιτε Γεη&ιτετιε 86 ΓοΙιτετιετ

ιιιετιε , τηεοτιο ΓετηΡετ εΡιιτι εοε ιη εοτιοτε

?ιιιτ. Νετηοιτε 86 Ιιεετετη εε οτητηι τηοττε

ιιιιττι ιιιτε είΓε νοιιιετιιητ , 86 Γιτε Γιτε ίιηοιι

ιετιτετ Ρι·οτεέτιοηε ΠιΓεερετιιητ ι:οηττε ουσ

τιιτηΙιεετ ιτηΡτοειτετετη , ιΠιιιε ΓεττιΡετ :εεττ

τεε ιτηιτιιιηιτετεε ετοιιε ιιιτει. Ηοτιιιη και

Χιε Γεοιιι.ιτι , νοε οιιοοιιε ηιεξοηιί·ιεεητιίίιτηι

ιιοιηιηι ει: Ρτε:ίι:εητιίίιιηι εινεε , Ετετιν.ιττι ιρ

Γεω ι:οηιτηεηιιετετη νοειε οιητιιεοιιε Με

. ιιιτε Γιιε Ρτοτεέιιοηενείετε,ηιεοηο εεττε Ριε

τετιε είιε&ιι 3 ΓιιΓεεΡιίι:ιε , οΡετηοιιε ΠΠ νε

ίι:τετη ιτηΡεητιετε ηιιιηοιιετιι ιιείιιτιίιιε. Ηεττε

ιιινιτιο ιιιιιιι:ιο ΓεεηιιεΙε ειιοιιεητιιιι ι:οιτι:ιιΓ

Γετιιητ . ει: Γετε τιιτειιιει ιηνοινιτ Ρτοι:εΠει.

Νοη ειιτετη τιεΓιιιτ εετηεητιιιττι νοτιε ιιινι

ηε τηιΓετετιο, Γει:ι ειηειιιεηε ΓιτΡτε τηετε , ιπτ

Ρετενιτ νεητιε 86 Με , 86 Γεξι:ε είε ττετιοιιιι

τω. Νετη εεΓετΨειιε ιιοειε ετετηἱτετ οι1ιτεΗΠ

Γειιιτιοηιε ευθ:οτ ε Γε ιηνιι:εττι ιητιε εκΡιιιε
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:τοπ , ίἱεουε ρυτεειτυε εΡτ Ιοευε > τεΙἱτμἱε ἰο Ατττυ:ευΙοε ό.υοε ρετ·οοίττοε οοτοὶοεε εφέ ,

μια: 86 ετετοἱτἰεο. "τμἰετε ντνεοττουε , 86

[εαοάτι!ο. οτοοἱει 86 οοεοΠοοεε Γεοοό:.Ιοτυο1

οπο: αυτετττευμεοτΙουε : τμοτ! , Πεο του

ίετοοτε , τοτιεοει ε:: ρο.ττε τοότυτο εττ. Ηυἰε

οιυτετο Ρυτειιτἰοιπἰ Ιοεἰ το: ττεοουἱΙΙὶτειτἱ οι εο

ὸεττεοτἰυοι , Ξονἰὁἰτ ὶοὶουευε, δέ Ρετ οοο

Ιεοτἱοτο τυίΠεοτυιο ουἰ Ιοευτο ουοττάτε τω·

ουεοτατε 86 ἰοτμὶετοτε ίοΙεοαοτ , ἴεΙἰεἰουε

εοτρτἱε οοίτοτε εοοο.τυε εΠ:. Ντιτο ΓυοΙ:ιτο Π

Ίο τμΙ εοε ἰτ›ἰ τεοεοειτ ῇυΒἰτετ , νἱ ΗΙυιο άτο

Ρετε εκ τιοίττἱε τοειοἰουε ιουΙτὶε τοοὸἱε 86 το· Β

του” “το τεοτονετυοτ. Ετ ευοτ ί:τιιτττε1ττ Γε

μτεοτἰοοε με εοοί'Ρεκίίΐεοτ , τμετοτ:Ι:ιοι ε::
οοίττἰε ρτορεσἱρίςειοπ Ετετουτο ΡτεεΙτιτυιο τυ

ἱὶἱουε .8το.νττετ εεετάετυοτ : ἱτιι υτ τουΙτυε ε::

εερἱτε ΡτοΗυετετ ίοοἔυἱε , 86 ΡΪετἰί-τμε τοἰ

ο:τιοτυτ :το Ποιο Ιρβ ἰιιίὶἀἱοτἰ τοτυοτυτ. Ροΐ

ί·ετο τμἱὸετο τοτε ιοεο υΙεἰί-οἰ τεΙἱἔἱοοἱε το

ῇυτἰοε , ευτο μπει Ετετουτο οοο ΓεεΙυε ρετ

Ρεττοτυω ίἱτ , δέ εοοττο. ἱοτιἰοὶτῇοοετο τοε:υτι

ι ουοτἰὸὶε ὶοευτἴεοτ Ετετουτο, Βιοετετμε Ιο

.'

.

ίσο ἱιοΡΙοι·οτε οιαΙυτ ετοττΠτ1το εεΙίἰτυὁἰοΙε

νεϊττ:ττ , ά τεευττετε τιά οοτει εοοίυετατμε

Ρωττ1ο. Ρτεοοτ `ΠιρρΙεκυτ Ρετ νείττετ Ιστο

τεεΉοτοε ορετο Γεευτἰε νἰνετε Ιτοευτ ειττμε

ἱονῖοΙετἰε : ΕτετουΓτμε τρίο. τμἰετἰε 86 του

τμἱΙΙὶτοτἰε ὸἰνετίοτἰυιο τυίἙἱαιοο. ἰτορτοτοτει

τε οοο ὶοτμἰετετυτ , ουΙΙυττμε ειυόεειτ :ποτε

Ιοευτο , τοο τΙενοτἰοοἱε εουΓο , νεΙ οεσείΒ

τατἱε ευῇυΠἰοετ , οετμε τιοἱετεε Ποτε οοίττει

νεΙ οοίττοτυτο ΡεττοΗΠοοε Γυεεἱὸετε. ΟΓ

τεοάεττμε πίττα ἴυοΙἰτοἰτειε εοιιΓετνειτἰοοεοι

:το τταοτμἱΙΠτειτειο Ετειοἱίἱοἰ εοττΠ εΠε τοε

τμε ροτἱοτυτοοοε ειί-υοόἰτἰε ουἰουἴνΙε νοί

ττἰε νὶοΙοτἰ. Νοε οοο ευιο οοί'ττο, τμοό. Γο

Ιυτο ροπυοιυτ , οτο ουμΓτοοτὶὶ ευτει δέ οτο

τεδτὶοοε πίττα , Βεο οοί,ττο οποτε δέ το".

ΡετΓοΙνττουε , ἰρίὶυίὶμε οΙετοεοτἱοι·ο ρω τώ

εἰ Βετο ΡετρετυἱΓουε Ξοετετοεοτἰε τ-εΙἰεἱΙΠ

τοτε τεμιιοΠεα Γυρο!τοττετ :το μἔἱτετ Μοτο

τε Ι`τιττὶετουε. Εκ ιοοοειίτετἰο Ροοττε - οουἰ ,

Μ”. ΟόὶοΒτἰε. 8

Ρὶπἱτ ΕΡέ|το!αταπο Μή τἰετἱΜἱ ττττὶἐ.

'αρ ενο-νο

8οοοοοοοοοοοοοοοοοοουοοοοοοοοοοοοτ ττοοοοῳοοοοοοοοοοοο ”ἄ
ΨΨΨΨΨΨΌτνσΨ

Δω:$$Φω.8$$$2=2
988·

εεετοτοετοττοοτωτοτττετοτοετοετοετοοοετοεετ-3τττετττοοε

ΑΜοοοεΗ οΑΜΑτοοτεΝεω

ετ1εττοτ Α Μου Μοτο ο στιν.
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το Εειυτεοτἰυτο.

13: τροπο· μττωτ , ό· α? "μέσα "απο ΠΩ

τοπτωεπσι'ατ.

Μοτοίἰυε εΙειτἰΠἱτοο νἰτο Ι.ειυτεοτἰο

ίοΙυτετο ΡΙυττοπο.το ὸἰεἱτ.

5ἰ εοτιίτοοτἰτι τεευτο υπο , οοο νετεοτ οε

ἱτορτοοἰτοτἱ τιτὶί-ετἰοοε , ουἰει ουἰ Ετ ἱο τε ειδ

ί·-εέτυε τοευ5 οοο ἱ8οοτοε. Νεσμε οτι :ιΠυά

φοτο τοΠο Ιου αυτ οΡτο αυτ ἱτορτεεοτ. Ου

Ρἱο τὶἱνἱοειο1 τἰοἰ οει1ἱνοΙεοτἱοιτι εοοεἰΙἰατε>

Βυτοετοειτοεμε ετειτο1ττι οοο ἀεείΪε , παμε

τουΙτυτο, ατομο το οΪτἰυεἰοΓεὸἱτ εοἰτοο, ουτε

του ε:τττετοο Ρειττἰε τυἱ ορτἱτοἱ 86 8τενἰΠὶτοἰ

νἰτἰ τεΙΞἔἱοΓο. ἰοτετοετατοτμε ίεοτεοτἰτι, 86 το

κοιτα τοτε ὸἱκετἰιο νο:τ.Νειτο ευτουΙτἰτουτο ντι

Ι/ττ. Σοφια ό· Μισο. τυφ!.Ου!!. Τιυω. Π!.

ιτε υτ ἱρίἱ ουοουε°,·ίΪουἱ ίυοτ Ιοἰτοἱεἰ , μι)

” ατοἱεοε θάεΙΗΠιοοε ττειάυεειοττττ. Μονἰτ τοε

ζ Αι› τ Ατ1ο.τττΤιτσττ Μτεοιτ:ετ1Μ.

ί: Ιε το&υτυε,τοεοτε, ετεάο Ρτ:τΓειττει νεοἱΙΤετ `

:το ποε , 86 ρετ:ιότο εοονἱνἰο , ΪατοἱΙἱειτΙε του

τοο οττοε είΤετ, οοιοοοετετυττμε ε. τοε,εμοτο

τουΙτει ὸὶνἰοεε τὶἰΙεἐτἱοοἰε Ρατετοετουε οπου

Βεοτἱ:ε ἰοὁἱεἱο εο ειοοο ΡετοεΡἰΙΤετ,ΡετΓεω

τἰοοετο τμιιοι Μοτο” εἱε ρετρείΐυε _ εΠ`ετ ,

άε ουἱουε εΠετ ορτἰοιε τοετἰτι15 , οεΡοτἱ$.

υττἰυίουε ὶοίἰττοἰτειτεοι , τοοτουτο ροίττεττιο

Γυυτο: φωτο ΒΙειοτὶε Με , τμειτο τοε, ετ οτο

Ιετο , ἱοτμἰτ , οτο οΠτετνε εοοτΙΒΜετ. Ετ

απο εΙιτἰίΕἰτιοΞΠἱοο τουτο ἴρεεἰτοεο τΙΙυίττε

νετ'.οε οΙεοἰε μετατε οίἶοτἰτο οιιτετ , τουΙεε

τεττμε ρεδτυε οπευτο Γυεινἰτοτε ιοἱταΒἰΙΞ, Γοτ

τοο νἰτἰ ρτοττειθ:υε Ιοοἐἱυε , ἰοτετ εετετο Π·

Μο ἱοτυΙὶτ, ευττε 61ο Γετορετ ΪυἱΠε ἰοἱιοἰεοε

οεοεοεὶἱε νὶοεετε , ἰὸτμε οοο ίὶυτἱἰο ΪυἰΠ`ε

εοοίετμυτυττουτ υοε ἰυἴείτἰοτεε οοίτεε ετο

τε το!ετοΠετ, Βόε?ΠΠτοοε οτυὶεοε ροΠεα εκ

Ρεττυε εΠετ. @Μο τουΙτἱε ἱοποοτετ 2 Μου

:ο Ροττετο τουτο , φωτιά Ιἰευἰτ, ευτο ανεΙΙἰ

ο. τοε Με οοο Ροίΐε ντάετετυτ , 86 ἐμοῦ [Με

ο ο ο
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ΓπΘἱτο°τ πιο ·ι1!ττ2.1ιοπ ν!!!ιτιιττι πιο ιτοτοιιο Α !πιτιο τσιπ @πιο Ι!ποιιπ οιιο!οτιιοιιιιιοπο ιιο

φοίΕοοοιιοπι ι!!ιιτιι ο·οοτιιρ!οκιι πιοο κ.!!πιιΓο

τειπι ο τ.οιι!!ιτ ο!ιοτιιτιιε ο!ἰπιιἱ‹! οιιιοά_πονει πιο

νο!ιιρτοοο οΓ!ιοοτοτ ε 8οειδοττ ιοί-ει οιιττοπιο

διο!! Γιιι πιοπιοτἰο οτιιοπιττιπι , πο !:ιοτγπιειε

οιτοιιτιτ , οιι!!ιιιε πο οιιιι!οπι οι!ι!!:!ιισοιε Επι::

!ο8οτιε Ρτο ρι.στ:ιτο Με πιο πι Ρ:ιτοτιτοτιι Γιιπι

«Με τιτορο ίἱτιειι!ειτἰι δα! οτι οιιοτΓιιπι ονει

ΐἱπιιιε 3 οιιι πιο!! απο ἰιιἰτἰο !πιτιιοτοιιιιιε, οι!

!ποτγπι:ιε ο!οτ!ιιθτι !!ιττιιιε. Κοο!οειτ @τι πο! π!

οποσ! οτιτρ.ἰτ οτιιτιο. Οπιπο!ιοττιπιιιπι .2οιιιιε,

πιοττει!οο Ποιο! οπιιιοε , Η Για! Ροί!οτ , οοτιΓ

τιι.ττιτοιπ τιιιιοτοπι ατομο πι ο!ιΓοτνοτιοποπι

πι! τιοττιἰτιἱε οποιο , π! οποσ! πι τιιιιιιιιιο πτ- Β

τιοτο” Ροτοε. Αττιἰοιιε !!!ο τιοί!:οτ , οι: οπο

ποτὲ ν.οτ!σει Γοοιπιιιτ , ο. πιο σνοοιιτιιε οοιιοι

τιιο νοπ!τ , 8ο οιιττι!!!! !ιοιισνο!οτιτιί!ιπιιιπιιτι

!σοτιοε οτιιποο8ε πι απο !ρΓιιτιι οτιἰπιιιπι τιιιιπι

οιτροποτο Ροτεοι·οπι , εισ!όοτοπιοπο οοτιτ!!τ!ο

ιιοπι απο το Ρτοροίιπιτπ , οι!τιιιε ι!!ο οιιοτΓιιε ,

!ειιιό:ιτει Ρτἱπιυπι Γοτιτοιιτἱει πιο, τοτιι οπιτιοιπ

ορσιιιἰτ τιτιττειτἰοτιο Ρτο!ἱιπι 8ο Γοτιει. Ρο!!:τσ

πιο ω;ωι Γο οι.ιιιι μιττιιο πει πι ΒτειτΞειπι το

οπο, ιιτ ιιἱ!ιἰ! Γιιροτο!Τοτ :ιπτἰοιια: Πιιιιι!τοτιο,

ἰπιπιο πι !ιτιο τ!!!!τι!σιιτ!οπο Ριι!ι!ιο! οποτ!ε ,

ι!!ιιτιι Γο νο!ιοτιιοτιτοτ ωμωπο , δε νἱΒΙιιτἰ νἱ- Ο

· τἱε οροτι ρτα:!:ο&ιε ιιιιΒιιΙοτιπι οοιπτιιοτιτ!ειΠο.

ΒΚ! ποπ ροτοΙτ , Ι.ειιιτοπτ! οιιτ!ΙΒιιιο, οιιειιιι

8ο ι!!ο οιιρἱοτ , 8ο ο8ο νοΙιπι Γο πο! πα!! Ρο

ιιἰτιιε , :κοπο πο ιιτ ποπ Π: οοτιιιιιιδτιο πιο

νιι!8:ιτΞε , Γοι:! οπτοος!τι , ποπ το τιοτο ιιιὸἱοὶο

πιοο ποπ ο!! ο!ιτιιΓιιε ιιοτιιισ !ιο!ιοε , Γοτ! :ιιοε

τιι ειιι!τιι! τιιοΒιιατοιισοοτιποπτ!εσ νἰτ , οτιτοι.ιο

Ιοτι8ο !ιοτιοι!!!οοπτιιιε Ετιω11πω11πω τοτο.ιπ

Ροί!!άστο , οικω τι!!τιιιοτπ οι: πιο ό.οοΓΓο ροΓ

ΓοΠιοπι, δ! πιιιτ! ιττιτιιιο προ!! το ντι!οτιπτοτ

οοί!ιο πιο:ι , Η πιο, τιιιτιπτιιτιι ρτοΓοό!ο Γειοἰε ,

τιπιειε , τιικοΓο !ιιιπο οπιἰοιιπι πιοιιπι πο! Βο

τιτ!επτι οινιιιο πιιιποτο πιι!ιι ο!ινοτιιΓΓοριιτο

τοπι 3 οτι τ:ιτιιοπ οοιι!ιε :ιτοιιο :ιιιτἱΒιιε πι πιο!

!ιειιιτιτο οοΒοΒο.τ ο οπο: ιιπιπιιιτιι !οτιεο :πιο

Με ἱτιπιιττἰτιιπι Γτιιτ!!!ε οιτοτιιοἰατοπτ. Ατ τιιιπο

τ:ιττιοτί! ποπ άοΓιιιιτ οοοιιροτιοποε τιιιοτιτ!ια

πιο: δ: νοτια , Γοε!οι:!οτοε ι!!ισ !οτι8ο τιιιτ!οτοΓ

οπο !'ιιτιτ , τιιιο.πι !ιειτοττι !!!!ιιε 8ο !οΒγτ!τιι!ιἰ

ιιιοιτττιοει!ι!!οε απτο; 8ττιτ!ιιΓοιιιο πιιι!το :το

ιοοπτιτ!!ιιε τιιίτιοιε τιο!!τιε , οιιειιιι οιιττ!!τι!!ιιιτ

τοτττο, ροτιτιθοιοιισ οοπετοἀἱοτ Γιιπιπιο. ]ιι

ν:ιτ τιιίτιοιιτ! , τιο!!τειτιιιο νο! τοΓειτο!το , νο! ιτι

ιιονειτο ,νο! οοττο νοπιι!!!οτει Γοοοτο. Ατοιιο

τι: το οιιοτιιιο ιιο!!:τυο !ιιιιιιε σιτοτο!τ:ιτιοιιιο

ρ:ιττ!οιροπι σ!!ιοι:ιπι ι καποιο σιιιοπιιο Γο

οιιιε οιιττιτιιπι , πιο!! ττιο!ο!!:ἰ:ο 8ο ρ!ιιτἱτιιιιπι

νο!ιιΡτειτ!8 ειΓ!οτσιιτ!ιιιιι. Ιτι!!!τιιι οπιπιο Γαιο

ίττειε τιοίττοε οι: τιο!!τιε Ρ!ιιτ!τιι:ιε πι28ιΓοπο

!ιν!ιοτπο οιτροπτειε ΓτιΒοτι νἰττοιιε Γιιοοτο:

οιιτιπι!ο ποπ πω!! οι: ιιοίττ!ε πο! απο ειττοτπ

τιτο!ιο οο!!οτ. (:ιιΡἰο πιο. ορο νο! οπο: νιττο

Ρ!οποιε οοιιΓοτιιι! οιιτιΓειε , ιρΓοτιιιο οειτιο!!‹!ο ,

ιιτ !ιιιιο !!ιιτ!!ο πιοο Γτιτ!ετ!οτ! Ρο!!ιτ. Κοινω

τἰειτιιπι τιιιιΡΡο πιι!ι! σ!! ,το τ1ιιοπιιο ιττιΡται:.

Γοτιτἰοτιιιτι !ιιιιο το! οροτοπι οπο· , οίτοιιο Ροτ

ιοοιιπάει νο! !τιΓ:ι !!τιιι!!τιιτ!ο Ρτιιτ!ιοτιιτιιι. Αιιι:

!8ἰτιιτ οι: οο ποστ! ειι!ίιτ ττιοπιοτειτιιπι νἰττ!

πιοόιιπι ω! πιο πιἱττοε , οτι: Γ! Γοττο οι! πιο

π! Γ:ι!Γιιε ιιττιι!οτἰτ τιιπιοτ , οι: νοποτ!ιε οει νει

Γε σ!οΓοτοιιι!ει νἱττοἰε οτο!!σιιε νειτἰιε τοΓοττο.

€111°ε1!3!5. Εποοιιιτ!οιιιτ!!τπροπάοτιε το!Ητιι:ιπι

!!!ιοτιττΠιτιιο, πιιἰΡΡο οροτει: ρτοτ!ιιτιι ΓοδΕπτιιε

νιτ!οοτ , Γ! εποε ιιο!!τειε !π !ιτιο Γο!!τιιά!ιιο

!ι:ιιιάτιιι:ιοιιιιτπ ιιινοτιιι!το οοιι!ττιι&τιε , π!

ποστ! :ιΓροσλιι !Ρίο οιιοτ1ιιο οοπιρτο!ιοε οτι

Ρἱο , οιι!τ!οτοΓοιιο σΗἰοοι·ο Γτιιο!σο.ττι , δέ οπο:

!ιοττοτοπιι οιττοτ8ειιιτ τ!οΓοττ! , οιι:ιπο!ο πιο

ιρΓιιπι δ: ν!τοπι πιοπιπι ατομο οπιιιο τοτιιριιε

πονο!οτιτιο8οοτιτιτοτο οοπιιιιι€ειε. (ῖιιρἰτ τοῦ Γο!!τιιτπο οιιἰοτι τ!οτ!ιοτιν!. πιο (πιο απ.

ο!!οσιιιι, 8ο οπο !τοπι ω οιιρἱο. Βτονἱ ιτατιιιο

νοτίὶοιι!ο , παω !!:ιτιιειε οιΡοτ! , 86 σιιιαΓο πιο

Με: ιπ το απο ι!!Βιιοτιο. ντιπ: 6ο ιιιοε. Εκ

τιο!!ττο τιιοιιοί!:οτ!ο , οτι!. Μαι!.
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τα! !..οιιτοπτ!ιιττι.

0τιτο!ιτιστ_Μέ οι: @!ΖωάΜ2.τ :ι·ακριά!ίωτε,

πό μου» απο Μ·υΜιτι

Μ!ιτο!ιιιε !..οιιτοιιτιο Γιιο , Γει!ιιτοπι τ!!

ο!τ. '

π: Γιιτιο 8τοτιι!οτἰ Ροδο Μποστ Γο!!ο!τει

τ! πιοεο , ηπα!. ἰπο!ο !!τιο ἰπν!τ!ἰπ τοιικ!οπι ἰπ

Γο!ἱτιιὸἰτιοπι πιο τσοἰΡοτσ τιοτο! , οιιτἰΓοιιο

ττιοτάειοιΠ!πιπ τιιιοτιοτσε !οτι8σ Γιιοοο!Τοτο

οο8!τοτ!οποε. Γειτσοτ , Ι.ιιιιτοπτι οιιτ!!!!πιο,ἱτο

πιο άο!ο&ειτ Με ττιιτιοιιι!!!το.ε πιω , ιιτ ίπ

Ροττιι Γοτπιο πεινί8:ιτο τιι!!ι! ν!ι!οοτ , στο! πει

θεστιιιε τιιτ!:ιι!οτιτιΠιιιιιε Βιιο!;!!ιιιε πιότοτιιε ο

τιιτιι, Ροτιοιι!ο ρτοιιἰττιιιε. Ι.ιοοτ οπἰτιιἰπ αιτι

Γει !!!ο θττοοπτιιοιι ροτ!ιι!ιοπτοτ !ει!ιοτοτ!πιτ

οιιιΡΡο πο! απ! !ιιιτιο τοπιροΡπιτσπι ατομο π!

[παπι , ποπ! νο!!πι 3 οτ!τ !ιιιιτι:ιπιττιτ!ε απο ιιο

!!το τ!ο!!άοτιο, νοτ!Γο1ιισ ποΓττ!ε πιοτοπι ἐσ

τοτο. Ρο!!!οοοτ οτι , Όσο τιιιΓΡἰοο 6ο τ!ιιοο ,

τ!ιι!οοε 86 τιποτα δ: ροτιοοιιτιτ!οε Γτιιότιιε το.

Γοττιιπι !ίτιιι! Ροτ!τιιτιιττι , ιι!ι!,τ!!Γοιι!Γει ἱ8τιιι

ν!ο 8ο τοτροτο οιιιιι!,ττιο ι:ντ!!!!τι!ε !!ιιι!!!ε άο

τ!ιιπι , ἰτιτιιιο πιο ἀο!ἰοἱἱε Ροι·ροτιι:ι,οιιπι νο

!ιιρτειτο ειοτιιι!οΓοειτιι. νει!ο 3 οτιτι!!!πιο Ιππι

τοιιτι , πο!!:τοοιιοοτπι πιο ιιτ ρτοΓοοιιειτιο νο

τἱε , 8ο Ρτιιτ!!ιε πινω. (ΣοΓτιιο Γτειττι πιο

οοτιιπιοπτ!ει!ι!ε. Εκ ιιο!!το πιοιιει!!οτιο ?οτι

τιο!ιοιιι , κα. οει!οιιι!ειε Ο&ο!ιτιο. Επι· :ιιι

Ε τοπι ιποιιιι!!τοτιιιιιι τιο!!:τιιπι πει :ιτιοο!!οτιιτ ,

τιι!ιιιοτιο!πιτ το Γοπε τι. πιο οιτττειέτιιε παπι!

· Ιἰιιιιιε , οοιι!!Γτιιιο ποπ ιιι€το.τιιο.

πιο

ο
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Η αει Ι.απτεπειπτπ.

?Η κι ρΜη/σε ππετπ: εκσππἰσπἰ.ε νεό αυτ”

Με” [τι ππρεπε:.

ΜοτοΙιπε πιοπαειιπε Ι.απτεπειο(πο νι

το εΙατιΠιπιο 8ο ιιπιπαπιίίιπιο , ρΙπτι

τπαιπ ΓαΙπεετπ.

Νοπ ετο ιπ Γετιρεπόο ρτοιιιτιοτ , πεπιει οεεπραειΠιπιο πτανιιιιπιιε ιιι τεοπε,8ε πιι

Ιιι ιρίι ρα τππι εοπίπιπιιΤε νιοεατ . ο π: τε

ποπ αόιτιοοπτπ πια8παΙιεεεπεεεΙΪατια ιππι

τα νετΒα εοπ8εΠετο. δειο οεπἱνοΙεπειαεπ

επαπι ιπ ιιοε . απε&πτπππε ρτορε ίιπππΙα

τεπι, πε αάτποππιίΤε ίοΙππι πω ίιε,πποει ιιε

τι πι” εε επρι.ιπιπε. Τεπεε , ποπ αιππιπο ,

πποε ιπεετ ιιοε Γετπιοπεε ιιαοπετιτππε πε πιι

ρεεταπεια ποοιε α ροπειτιεε οπιπιιποι:Ια δ6

ρΙεπιΠῖπια ειεεπιειοπε εε ιτππιππιεαεε απ οπε

πιω , πποπιοάοΙιοεε πα&επιιε ιπιροπειε νεΙ

ιπ ροίεεεπιπ ιπιροπεποιε , α ππανιε ρετΓοπα

νεΙ εεεΙείιαίειεα , νει εειαπιΙαιεα. νιω εετ

εε ππαπι ιό Με επριατππε , ππαπεοππεπιε

επ ρτοΙριειαπιπε ππιεει ό: εταπππιΙΙιεαεἰ πο

Π:τ:τ. δππιπε πετπρε Με. ί:εττπε ιπ Ποπιιπι

Ρεποια όινιπο ίετνιειο ί:απιπΙαπεεε , ππιοπε

επιεπεΠεατε νιδτπιπ πεεεΠε Πε. Ρετ ππαπι

ιπιεπτ ιπιππιιπι νιτιεεπτ , πε τπι.ιιοπε πεί-ειπε

πεεεπατια παπι , εοπατππτ ο εειοπε 'ριιοΙι

· εππωει ε τα πποει |ιαδεεππε ππιππατπ ραΠι

ποπ Γπτππε , π: ππιιιιιε ιπίτιεπεπτπ πι Ποπιι

πο τατππιατι,οταειοπιππίπιιε ρετρεεπιε ιΠιπε

ρτεεατι ειετπεπειαπι , ατε ρτο άειι&ιε ρορπΙι

ΓπρρΙιεατε , πειιπΓπιοοι τποιεΙιιιε ιπππιεεε

πιπτ . α: α Παω ποίεταε εταπππιΠιεατιε ανο

εετππτ. Οτο δ! οιιΓεετο εε , νιτ ιπαππιιιεε 8ο

ποίιτι ατπαιιειΠιπιε , ποοιεα ροπειίιεε Γπορεε

ιππεπιο αει τπιίετιεοτοιαπι εε εΙεπιεπειατπ

ρτοπο , ποοιίππε τππ!εππι ρτοριειο ιπιρεετεε

ρΙεπιΠιπιαε Ιιεεεταε , ρεε ππαε οειο τε!ιπιοΓο

εοπιπΙαεπτ. €τεοιπιπε ιπάποιεατο ιΙΙππι , πε

ΠΜ ΧΙν. Π 474

Α ΡΙοι·επτιτε. Ειτ ποιττο πιοπεπετιο νιεεπιιι.α

πιιιπεα Απτέιιίιι.
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αει ι..απτεπειι1τπ.

Ε/ιβωτ .ιηἔαεεεπ:Ξ.

Μοτοίιπε τποπαειιπε Ι.απιτεπειο ριπή

τπατπ ίαΙπεετπ πω.

Εκ Ιιεεεειε ΑπεεΙι ποίετι 8: ΑΙειτιι Γππι

ία&πε εετειοτ, ππαεπ ΓοΙΙιεἰεε , ππαπεοππε

ατΐε&π πεποειππι ποίττππι ρτοΓεεπεπε π.

Απιπιπε ππαπεαε ροΠππιπε εταειαε ππιπαιιι

εαει ειπε, νιτ απιιειΠιεπε, ποίππε @πεππε Ρα

εεπιπτ,ππιρρε επι,ειοι οπιειι άεριεοτεε. ε"

εε ποπ αιππιπιε,ππαπεππι πιετιει αρπά Πεπεπ

πει εοπιρατεε ππι εαπΓαε ιΙΙιπε ριε έπνεε :το

οιΙιεεπτετ εταξιαε. ΡΙπτιοιιε ιπ παπε τεπι αει

ττιοπεποπε ποπ εε , πε Γροπεε αεεπττεπτειπ

εΙαπιοτιοπε ιπειτατε πιπιπιπτ. Η εαππιπι πι

ιιετιπι.π ρετ επαπι ορετπ αεππε ορεταπι ππο‹Ι

πεικτιιππε εοπΓεππαττιπτ , Ροκ πε πππιππαπι

πιοΙεΓειαε Γεπειαπιπε , Βεοππε ποιετο ππιε

τε , πε μοι-είδε τεππἰτἰε ποίιτα , ίετνιατππε.

Ειπε απεεπι τει πε εταπππιΠιεαειε επ ποριε

απδεοτ ιπ ρτιτπιε ί·-πεπτπε εε , πε απιπιαάνετ

εαε ποε . πιίι πεππε ιππταειΠιπιι ιιπιπίεε πεπε

ω, εαπι $ταπειε εαπι ρτπειρπππι ππτπππαπι

ει: ποίετα πιεπιοτια άεΙεποπτει. Ϊπίιτεπιεαεειπ

ροπτιπειε ί-ππιτπι πιοιειτππε ορίειειΠε πεππε

οτιίτατε αειιιπε πε νοει ποΡετι ροειαπιιιτ. Ι)επε

απεεπι ποίιετ οπιπιροεεπε ΐαπ&ιΠιπιο ιπεε

ετιεαεεπι νιτιππιππε ρετΙ:ε&αεπ τείειεπετε ιπ

εοΙππιιεαεεπι άιππεεπτ, ατι εεεΙείια: Για Γαιι

επ Ηττπιεαεεπι, εΙεεπε αεππε οτπαπιεπειιπι.

(:οπιτπεπ‹ια Γαπέειεαει ειπε 8ε ρτεεατε εποε

επ ποίιτο ,πε ειπεπτα τπαππ άεκετα οεπεειι

Ξειοπεπι ίπρετ ποε εΠ·ιιπάετε οιππεεπτ, πιω

εαπει ραπ·ιε 86 ραΠ:οτιε :πάει ρτοΓεπππειοπε,
εοπίιτιπαειοτεε ιπ Ι)ει ορετε είε ροΠιτππε. Π

Επειεπιπιντ επιτπ ραετεπι ιπίιιιπτπ Γεπιρετ

απιπιο πετιπιπε , ειπίππε ειπΙει·πιετποτια ε:

ροτε αει ριετατετπ ιπεΙιπαεπτπ,επιπ ίεπειιο πιο Π ποτπιπε Γαειατι ποπ ροΙΪπτππε. ΠΙππι, ππετπ.

ιπ πω, εππι απάοτιεαεε :πα , πω: πρωι ιΙΙππι

τπαιτιεπα είε , ιιοε νοει ποιετι εοτπροεεε ιιετι

ρτοτεδεο νειιε. νιάεε ππιει πάτο πι: ορπε ,

δ: ππαεπαπι ειοι Έπποαπιεπεα μειωεπ Γππε

απ ειτττπεπόπτπ ιιοε ορπε ριεεαειε : πππιετππι

εταποετπ , ιποριαπι τετππι 3 τεΙιΒιοπιε εκει·

ειειππι , νιεα:ππε ίαπότιπιοπιαπι αΙΙεπατε εε

εοπνεπιε. Ροεεε απεετπ τα πιεο ί·-αεετε 8: απί

ππε Μια τεετα&αειοπε ειεπραπειε εοπΓειεπ

πω. Σεπ , πι: ιπιειο επι , τιαοεπεια ταειο απ.

πιταειε 86 οεεπραειοππτπ τπατπτπ , πεππε

εοτπτπιεεεποππι , πε ρατιιπι πρι εοπί·ιάετε π.

οεαπιπτ. @ποπ ετιε Π τππΙειε ιπ οπΓεεταπόο

πεατ νετοιε. Εοπιτπεποα ροπειίιει Γπτππιο,αο.

ππετπ παο πε το Ιστενεε πω” ιιιε ρεε εε

τεοειεπειαε ιπίιιεπι. Ρταετεε οπιπεε ποιετι Ρε

πω εοπιτπεπεΙαπε , αε ρτο εε οπιπε , τα πιει

πποεἰ ΓοΙππι ροΠππε ειπιιοεπεεε απε εε ποπ

πιιπιπιι ί:αειεπειιιιτι. ναΙε , νιτ ΙιππιαιιιΠιπιε.

εππι ΙιπτπιΙιεαει ποίεταε πταεια οινιπα αιριτπ

τε ειιππατιιτ . ρετρεεπα ρτεεε ρτοΓεππιτππτ ,

πε εκ ιΙΙιπε νιτα Γρεε ποίετα ροΗ: Βοπιιπππι

ρεπειετε νιειεαεπτ. νειιε ιιι Ποιπιπο.ΡΙοτεπ- τ·

εια: ει: ποίι:το τποπαίεετιο νε. 0&ορτιε.

 

ιειαιε·τοεΑ ν.

αει Ι..απτεπειππι.

Οσωπισκέπ Μέ .+2. "

Ε ΑΜοτοίιπε Ι.απτεπειο Γα!πεεπι.

Αεεερι ρτοιιιτπε ἴπανιΠιιιιαε Πεεεταε

επαε , ππιοιιε πε Α. ποίετο πποπ α&πεπ πω,

ππαπεοππε εππι οοΙοτε πιο ρεπε εοπετιεπε

απ: όιΓεετρεπε εε. Καπ ιρΓε νετοιε πποππε

ειτρτεΠιε ; 8: ρΙπτιπιππι ειπε εε ρετεερἰΠε το.

Με ιππεπεεπιππε τεεπιιίΤε τπιΓεταειοπιε αί

Ρε&ππι , τπιτπεπ είε ππαπεα εππι Γπανιτατε

Ο ε ιιι



ινε ~ ο
απόΑΜΒΚΟ5ΙΡ οιιιαΜΑι.οπτ ΕΝειε

τοιποτοιιατ3 τιια3φιιω νει οιτ παο φα το πο-Α ωονοπτια νιτιοαιιτπτ. Ηαιίτοπιιε ειο δ. οπιπο.

οποιοι Γπατ ποδιπω οοτεοΡιποατιιιττατοε 3

οιαπιπαοιιο πια επω_τιια: ιιοπινοιοπτιτο οτιιο

Ιπωοπτο 3εοωοοιιΓαπε. (8οτοτυ-ω οοοπἰαιιι

ιιιορια ποτωο οοιιπτιπειτοπ3 τοφο τοτο

Ροιιιεἰτπω οαπι Ρτονιποιαωΐυτιιοτο 3 νιεοΐ

οπο πιαε 8οτοτο3 φαω ο οατιοω εποε ιοεοιο

τπο‹ια Ροτροποε3 τω... ιποοπυο 3 οτανιτ
π ιιτ ξιοποο πιο εαοπιτπ πιαπι εοωωοτιιιατοω:

οποτι πιο.. οουιτιοπι ιιωιτιοαο 3 οτοφο

οιοτ απτιουιτατοπι ποπ:τατ αωιειτι:ο 3 οτι οπω

ιο το Γοα το ρτ:τιιοαε οποιο ίοιοε 3 αωιεΠπ·

ιππω π:Πιεοτ ατοπο τιιΙιοοπτιίπωυω. Νοοιιο

οιιοτιιιπε οτατιιιιιε εε 3 πο ωἰππε εοπποιοτο νι

ειοατ εατιτατι τοατ. 8.πιοο πιανΠπιιιο πο ιω

Ρτ:είοπτιατοω τοπιοπτιοαπι 3 ιωροτιιωεπτο

ω... οοειιοατιοποε ροτροτπατ ουιιιυε πιο

πω. Ειπε αει πιο εοιποιαω τιιοπαω ιοεοπτιι

ι:ατιε αε οΠοδιιοπιε3 ωιτπω επ: οπαω Πισω

τοτ 3 οιιαω 8τατο πιίεοροτιω 3 οιυΓοπο ιπ
3οοπιπω 86 τιτα:οιοπαω οιιίιοτνατἱοποω ωοι

φαπτο πυτιἰο 86 ατιιοτο εοπιοιοιτυε πω.

ναιο. .

 

ΕΡΙΣΤΟΙ.Α νι.

ατι Ε.απτοπτιοω.

£'σωωι·ππω Μέ 6'.

Β

οσωπιοπειο τιιιι παττοω ιιππο ποπτοπι π.

ποιο. ΡτοπειΓειτοτ ατι νοε οτ πιοιιαποτΠ πο

8οτια Ροι·αοατ. Βιιτιιε οι ιοεοτυπι 3ποεοτια

οπο ιιιιῇιιΓωοὁἰωἰιιὶωο εαΙιοτ. Βοιιατ ταιιιοπ

οτιιιιοπτιατ νιτ επ. Ραπειε ιταοπο οοιει νεΙἰ

πιοε 3 :ιοεοιο 3 ιιοπτιοπο ωοπαποτΠ Ραττοε.ι

πιπωοπατΐο ιιτ πιωαε. ναιο. ο

 

Ε·ΡΙ$ΤΟΣ.Α νιι.

.τι Ι.απτοιιτιοω.

13: Ρ. πωπω, ά· α? Μ... .ι 3ροποπτε ἐπι

3ιιαβια 3 4 μ.: απο απ”. 3
ι .ι

Μιιτοποε Ι.αοτοπτιο πιο νιτο οποιο

ιο πιιυτοπι πιο ριπτιπιαπι.Αεεοοι ίπανιίππιαε ιιττεταε τοαε νοποπα

τοω ωιτο ΓαΡἰοιιτοε. Βια Ρ. τιοπ:το αᾶπω ου

το 3 φαπτιο πιο ιοευε ποπ οπ Πιι3 οποιο·

νοιιοπιοπτοτ οιοιοτοτοτ. τα Πιο ουιιιοπι νιτ

ιιοποε 86 οτοτιιτοε 3 οι ἰε οπι πιο ιιιιτιπε

ιιοιιο οοιιπιιατ. Ροτοτατ ατι νοε ουιιιιοο π

Ιατιο ονοοατπε ρτοπειΓει ωαοπο εοωωοειο

Γυο3 π ωοτιοτατι το νοιπιποτ 3 εοππιιἰἴφο

ιιοπτιε αεοπιοίεοτο. ΝοΓεἰο οπιειιιαπι αεοτο

ιππιτπατ. νοτοοι·3 οι αεουἰοΓεατ3 πο Πιυπι

Ρτιοπιτοατ οοιιίΠΠ πι. Ναπιοπο ιο οα εἰνιτατο

οιἰεοιιτιι αττοω ττατιιτ 3 πτ τωραιιι 3 ουκ οι

ΜοτοποεΙ.απτοπτιο Γπο οιιεἰτ ριιιτιωαπι ο οωπιιιοε παπα: ιιτιιΠιπε ατι ια ωιιιιωο ιτιοπέα

πιιοτοπι.

Νοπ οαπι ιππειαε3οπιπ πιοτἱττι ἱπ τοπω

‹ιο ιιοοιιοοιιτιοτ. Ναπι εοω 86 Ιιττοταε αιιε το

αεοοοοτιω οτποιοππιπιαε 3 86 ρι3οποε ποιο

ιππω εοωπιεπόανοτιε ωΠιι3 δ. ίεΠιεοτ ποί

ττπω 3 ρατ οτατ Ρτοίοάιο Ιἰττοταε τιατο αοι το

αιιιοτιε ποπτι δι! απτἱφἰΠὶπια: ιιοπινοιοπτιατ

αε οιοτατιε τοπ:οε. νοτυπι οτι πο ιιπιπΓεο ταπι

Βτατι οπἱοπ ωυιιυε αοίοινοτοω 3 εοωρΙιιτα

πιοτυπτ ιωοοιιιωοπτο 3τω ιο τιτιωιε πετρε

τυα οεευρατιοππω ωοΙοε3 φαι πιο ιται ιο

τιιοε οτοωιτ 3 ιιτ νιτα ιΡο. τπτιἰο π. δ. εοττο

ποπτυπι τοτο οι: τπἱε 3 :πω οι: Ρ. τιοΕιΠπωι

οι 3 86 οτι τοωροπατο ιιαπε ρτονἰπεἰαω εο

ριτ 3 πτ πυίοιιαττι οοίπτ ιιαιιἱτατο Ρομπ. Νοι

εἰο φἰτι πατπαιιι. Ροτππο τατιιοιι ΠΠ αωἰεο

εοιιΓοιοτο3 ιιτ ιο τοείριατ ατι νοε : οποτι ο

ιοοοτιτ 3 οτατπιαιαιωοτι π. ωιπιιε3 αοοτ @το

Γοο. ι:ταττοω ιιοτιο ποπτπιιι ιτα ποε εσω

πιοπτιο 3 πτ ποπ πωπω ωαοἰε. Αδιπτιιε οι

πιοπαποτΠ οαιιπιω. Οιιίοετο ΠΠ ιωΡοπτιαε

οροτο τοαω. Ποειωαω ροτΓοινοιιτιαπι αποι

ποε αροποιἱοα Γοτιοε ιοτιππτ ρτο ιιαι:οπτιο

εοπττα... εοτιπιδιιι. Νοε το ιπορια ποπτα

ππωοιιαπι οποτα ίοινιωπε 3 οποιρο ουΠσπε

ποεοπατια νιέιιιι ωιοἰωο πιροετιιπτ , οιιιοπο

νἱτι ρτ:τοορτοτιε πιἰ ιιττοτιε 3 τυπι ρταεεἰΡοο 1) ρτα:τοτοα οτανἱ τοτο αιιοπο ρτοωιωπτ 3 πίπ

οι: ωοτἰτο Γπο ωα<3τπα εατιτατο ΓπΓοορι 3 αιω

τιιοιτπΓοπο πιω ππουιατἰ π:πειιο ι ατοπο οτι

3 παω Πιιοτιοτοω α επτιε ιπνοπιποτ. Εποειίιοπι

τιτοί:οδιο ρτο νἱτἱιἱ ωοα 3 ιιτ το Πιπω ατι ωο

τιιωιππο ποπ ρωπἱτοτοτ. Μιτπω επ οπαω

ατι πατε ππτιια ιιυωαιιἰτατἱε οιτοἰτοε 3 φαω

απο. οι 3 οτ πΠὶ Ποπ: τιτατεορτοτιε οοτἰιπι

εορια 3 οπο: ΠΠ υτἰ απ. 3 ευταιιο ρτο νιτΠι

πιοα. 3 ωαοποε νἱτ ιιτονι οναίπτπε νιτιοατπτ.

'Παω οροταιιι Ιιττοτιε·Οτα·:ειε ετι:οιτ 3 οαφο

π:ικιια ειΠιοοτιτοτ ιπΓοοπιτπτ 3 οπιπε τοι πιο

τιταεορτοτο υτατιιτ 3 νοιο. Αωτιιο8ιιτυτ ωο

ιιιιτο απου, πτ οτιαω πἰπ ιπτοτοοειοτοτ αυ

° διοτιταε τπα 3 φα πιωωα επ αφτι πιο 3 οι..

ΠΠοε ιπ ωο Ρἱοταε 3 φα οτἰαω Πι οεοπε ειπ

εοτ ,απ το απιατιτιπω Γπωωο ποτιιο ιωοοι

ιοτοτ. Νοε ΠΠ ιιοττατοτο οοοε οι; Εοουε ο

πἱπι 3 ιπιττα απιιοπιιω οτονοτιιιπω 3 Γπο ιω

μπο ποττπτ 3 ιιτ ποφιοοιιαω εαιεατια ατι

τιίοπο εοπίπωιωπτ. Ετἰτ ιιιιωαπιτατιε τοτο

οοπτΠ·ιει Γπωωο ποε οοωωοτοιατο 3 "πιο

οπο νοι οπιπἰωοτιαω οι: ειπε ιαοπιοπιτατο Ρο

τοτο οωΠποποπι 3 νει εοττο ο:ιιιι ιπιοοττατο

ταιτατἱοποπι 3 φαι ποιο παεΠο α ποιιἰε [απο.

δοτἱρπωυε οτιαω πιπέτιτατι ο... ιιττοταε 3

οοΠιπε ιιοε ιρΐπω ροποιαωπε. Μπιτπω οοτ

το εοπποτοτ πο3ο3οτιο τιοπ:το 3 π οτο οποοπο

οτοεατοτ αεοοποτιε. Το παττοε ποπτι πιο·

οπω Ρατιτοτ οπιιιι οίποιο πιιυταπτ. νοε.

 

ιιι>ιετοι.Α νιιι.

ατι Ι.αυτοπτιοιιι.

[Η Οι/»ια/πιτττ πι... 3ύ· πι: /Ζω α.. τοπια...

απ... Ζοανιιισκε.

Μιιτοποε Ι.αυτοπτιο πιο πιιυτοπι πο:

Ριπτιπιαω.
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Ι.ι!οεπτοτ απιπ!εκπε πιω οοοαποποω τω. Α πεπτο , 86 ατΒεπτεαφἱὸοιπ πτ·οιππιε !!!!ιπε

Βεπτ!!αό. το, πνο τοπ:τιποπτ!ι πια8ἱε , !.αιι

· τ τοπτι οατ!!πιιιο. Ι.ιοοτ οπἰτιι Γεπιπετ πε πιο

οιιω , απιοττιπε Με ἰπ ωε εποε 86 οππ:τναπ

ειτε πτοπε ππππΙατιε ππωςιππω οτἰπἰατπτ ω!

!ι! , ποπ ποτε!! ταιιιεπ οπο π!!! πταεπππια ,

απαππο επι! πτατα ε!! ἰπππε. οοωωεωοτα

ε!ο , 86 οι: !ιττεται·πω νἱεΞΠὶτπάἰπο τιπ:ι:τ!αω,

πε πο τ!!οαπι > τείτἰεαεἰο. (φαω ιποππόε Ιο

Βοτἰω πτοιπωε !!τεοταε τπαε , ποπ ο!! , πα

τεοτ , ποπταε οπἰε ενοΙνετε. Γεειτ παο πε

πιανἰπῖωε !επετοω , ιπ πτιπι!ε ωετἰτπιπ εα

τ!ειιτίππιε πιπτπαε ο!π!ο!ε τοοοττ!ατιο , 86 οα

ποί!τοπιο πατοτπαε νἰττπτἰε αττεπα.εἰο απἰιιιο

πτοί:οί!:ο πιοο ιπειιπι!!π!ωα. !Ξ.τπ επιω τ!ο(:οπ

πιο πο!!το, πε πω!! π ειπα! ποπ ω!!ι! Μια

ι:!ετιπο ειπε ν!ττπτε πο!!!εεατ , πιοἰτ !!!!πε απ'

ποπε απἱωπε, !!!!πε ἰπποπἱπω ειτοο!!επει ποπ

ἱππτατππι εαωεπ πιοτιτ , ετ!αω ποεα τοοο8

ποπ:ετε , πταεο!ππο εππι απ επ τοί:ετππτπτ

ειπ!!οπε εετεπἱα πετιἱνο!επτἱαε πἰοτατε τοπ

ῇπππἰπιπτ. Σετ! πιπΙτια ἱπιπιοτοτε Ν!!ι!!επιιιι

οππε ο!! ατεοπατιοπο νοτποτπω. ΗΜ: ιπΓα

ειπα πο (:οπτιο παττο τπο πιιΡεπι πιἰ!ιἱ πτα

νιίπωα,ωπ!τοτπω εεί!ἰωοπὶο εοππτιιιαιιτπι·,

ἱπετοάἰπἰ!εφο τ!ιδ!π ο!! οπαπεα !ιππο οπι

ποε απω!ταε!οπο Ιππ!π!απε, τιπαιιτοοπο τω.

πιο πτο(οτιπαπτπτ , ειππιπο !πόπί!τιαιπ φ!

!ιπε πτατοοιιπε εε!ο!ιτεπτ. Ρπτα!ιαπι πτοπο

'ε!!οω νοπιπ:πω οοιι€τοτ!ι.!επατιιε ἰπ (!οι·ωα

:παπι , πε πο!!! . α ε!νιτατο ποπ:τα ι!επεπατπε,

τω τεπ·ιιπε ἱπτετἰω ο!ν!πω ππόιιιπι : ατ!εο

πε ἰποεττππι πε απ πιιιπε πεοπτέ!πτ!. νοτια

πιι!!τοτ εαωεπ , πε ετεπαω ποε ιτπτοε,πιπ!

τα ίππτ φα ιιιπιε.ιπτ. Ροπτιπο!ε νοΙιιιιταε απ

ποε πιαιππιο πτοπα ιπ ...πω 86 οατε!!πα!ιο

Πτππἰ αττεΓτατιο , πο! πιἱ!ιἱ ποπ πατοοπτ!πω

πιἱεαά πιο Ιἰττετἰε πππιποαν!ε , !επτπωτιπε

Β επω εκ Βοπἰταεε παιι(2 φα: ιιι!!ιίπιιι:ι ε!!

απατα (ποτε, πτετἰο ωετα!π 86 !α!ιοτιε πι

πεοε!ππι ποτπι!πτο. Μαπιιιιω πω πτ:ι:πτ!ιππι

πι οοιτιπιοιιπατ!οιιε πο!!τα εοιιιπατατο ν!Γπε

επ. Ε]πε νοτ!ε, τιπ!α :ετιπἱίπωα πιπτ. 86 πιο:

οατ!π!ωπε ε!! πο!ιπ . !ιαιιτ!οπαππαιπ ο!εοπο

πο!ιπ!ωπε. Οοπιωεπτ!ο ι!!ππι επι! , !.απτοιι

τ! οατιίππιο. πι. φἱε! παθω πε οποε , ποφο

π!ττα ατ!ιιιοπεπότιε ιπ.!ετ!ε , επιιι πιέ!πτειιιι

ποπ αιιι!ιΕπαω , πε ιιιτοΙΙιπατ ιππιπι ποτἰπε π..

π! φαω τε οαπΓα: πια ε!επιτπτπω , !άφο

η _ ,

επω οπ 8ταειαω ποπ:τι. να!ε.

!απιετοτΑ Χ

αι! Ι.απτοιιτ!πιιι.

 

Πε πιππ.τ |ἰττττἱ.τ , ό· έ: απτἰπαἰαπΕὑπ.τ Ια

τωαπ/Μτίτ κατά: πτ.άκπέΞ:.

Μπτοπιιε !.απτεπτἰο νὶτο ε!ατ!π!πιο π.

!πτοπι τπο!τ π!ιιτιπιαπι.

Νοπ ποπππι ποπ αεπτο πατε τα!ιο!!ατ!ο

τππι !επ πεε!!ποιιτ!απι Γεπ ποτπι!!αω , ηπα

πτοποό!ο πιΕ!πιιι ε!! λ πε !ἰττετἱε επιε τ!!πτΗΠ

πιο πτινει·. $οτἱ!ι!ε ειιιπι οοπιπ!πτοε απ! πιο
π (καιω πο!επιπο , πε πατ ο!! . ιιπ!!αε α ωο

τοοεπιπο.αο !:ετωο πι εαπι π:πεοπτιαττι π

ποπε , π: ππτεε ωε τω! ΐποοεπίπιπε , νε!

εεττε τ:!οπιεπε!πε οοεππατ!οπιππε πτε!!πω

πἱ!ιιΙ τείετιπππο. Επο τω! , ε!π!ε!ε πατετ ,

ΓποοεπΓετο ποποτπε Νιπι!τππι οα Γπιιε ιο πιο

τπα πιετ!τα,οπαε !πό!ππατ!οπο π!!α 8ε ποπ πο

επιτ Γπωπιο οπῖειο πο; πτοΓοφοτιτ!α. Ατφἰ

πια!ο πε ποπτα ίπ τε !ιοπενο!οπτ!α ιωπιο πιο

τατε !επτ!ε , π ποε πα ἰπ!ιπωαποε ατ!;ιιττατιτ,

πε ππτεε ιπάιΒιιατι πω π!!α τατἱοιιε ποτπ!π_ετ.

Νπ!!ατ ππιοπαω απο !ἰττετ:ε νο! ΐταετιε πτοτ

Γεοπωπο ποπτιπο!ε πιεπτε , π ποπ α!ιτοτ Ο πιο ωἱ!ιἰ τεε!πιτ:ο ἐποτππτ. Ρο!!οαοπαω ανο

ἰτεω, αάπιοππἱε. Ηαβεπἱτ, π ετ!ε εα τιο!!τα

πτοπ:ό!!ο , νο!ππτατἱε π!πτιπι.πω. να!ο.

 

ευιε·τοεα

απ !.απτεπτἱππι.

ΙΧ.

Οσωπικώι: εἰ Αππε!πω “πω”.

_ Μπτοππε Ι.απτοπτιο (πο τ!π:!τ π!πτ!

ωαπι Γα!πτοω.

τω: ειππιια !ιππιαπιταε 86 επτεπἱα ἱπ ωε

!ιεπἰνο!επτια , !πιωο νετὶπε π!εταε τπα , πε

Με πτοπ:€!πε Γπω,ππ!Ιπε α!!ατπε ε!! πππτιπε,

πεετ αιιἰιιιο εεττο νοἐ Γεωποτ 86 οτατἱοιιε π..

πε εοπιπ!εό!ατ 3 ωεφο α νο!ιπ πατἰ ο!ιίοτ

ναπτἱα πιω, αωατι , οΒΓοτνατἱφε ποπ απι

Βιπαω. Εα πιἱτ τατἱο οπτ πω!! τεΐοτ!πίοπω.

Νπ!!α: Γατιο Γπ!ίΤεπε ατ!εο πτ8επίεε οοοππα

τἰοπεε ποπταε,φαι απ οίπε!ο Γετ!πετιι!! τετατ

πατε φἰνἰπεπε απιπιπω επ! ππά!οπίππιπω.

δππι φπ!εω εταν!Ιπωιε α:: ωοττ!αοι!ιπε οπτία

ἱωπ!ὶεἰτπε , ιιοοπο ππππαπι εοπππετο ο!ατπι:

Γεπ οοποπιεπ:ετοιεοτποτοφε 86 απἰωο πετο

€τ!πατ! ιπἔἱτοτ πεεοπο οί!. νετππι πε πο φι

οοεαποποε 86 εαπΓαε οωποε Γετἱπεπτ!! αι! το Ε πεω ἱπιοεππτ!α ποτε!! απ: ν!ε!!!!τπάο πετο

αωπ!ε€!ατ πετ!π!ιεπτετ , !..απτεπει πιανιΠ!

πιο , !άφο ειιωεταν!!ιπε ππιποπο πιο!εί!πε
πτοπιατ. Εα ε!! ετιιω ν!ττπε τπα , εειοπε τω. ο

πίταε 86 οοωἰταε πτανἰτατ! οοπιππέ!α . εα ἰπ

πιο οπἰοἱα αο πιοτιτα τπα , πε ποπ ποίπω ποπ

ῇοοππὁππωε εεοπω οο!!οφἱ , 86 !π επιωε

·πιοτἰα 8τατο αετιπ!επ:ετε. δεσ! !ιαό!επιια ι!!α.

(Σι!τ! πιο‹!ο π! ί_οτ!!οεπε!πω ιτιιππ!οτιτ ποπ

τοπἱεεπτοπι , πο αεο!πο. ΑπποΙπε αιιτ!πειτ πι!

τα!ι!!!ε πι αττε Γπα ιππεππ παπποω παππε

οί!. Ρ!πτ!πια παπιφο οπἰπεπ ίπ! οε!ατα ατ

τατππι , ἰπιπιο ιοειιπε!ιππιια οποττοτ πτ,οιιαε

α ωο!επιοπππε ιπιπ!!εαωεπτια!π νεπτι πιο

πιοι·ιαω 86 ιπ αω!οιτιατ ποί!τιο τεεοτε!ατιο

πεω νε!πτ! πταε!π!ωπιιι Ξπ τ!!νετΓοπππι πε

πιο τεεἰπἱαπι οπεο!τι!.!ττετα: τπαε, `πι! παπ

τετιτι , πιπππαω!π ίποπι ιππεππ το! ετειτοτε,

πιαππππιοπο :πωπω πο!!!.οοπτπτ.π ί-οτἰπεπτ!!

ειιετοιτΞο πετιιτπε το τ!ετ!ετ!ε. Ηα!οοπτ επιπι

ἱπ Γε πεατ!αω 86 !:αο!!!τατεπι ε!ιεεπο!! ππ!!α

ειπε αἴποτἰταεο οπειιόππτ πτανἰοτα !πό!εία.

Μιττο επἱπι φαω πο: π!οπαε !ιοπινο!ετιεια,

Ί



π» -ΑΜοσοε11 οΑΜΑππστπΝοίε 480

σσοστο.τπσσο σπιοπἱε ισ ποε ππἰ 8πειτσιττι Γρἱ-Λ

τοστ, 86 πισω πισΙτει στο: Γο 8πειτἱπσἀἱποτπ Γο

' ποστ , Δω τσ ποΓππο. ισ το οΗῖοἰπ., στα εισ:ιππ

όἱπτ ασια ΡΙπιπο πωσ, Ρτεοσιοπιπο , ιι.πιρΙοοΗ ,

οιτοΓοσιο.τισσο ποπ ὸοΙἰιιὶε. @Με τοπτιοτι πιο.

ποε ιΡΓο πιστή οοπνοπιοπτισε νιππΙιοαποπι , στ:

οἰπι επιασε εισοποπι , πιίὶ σοι Γοποιπστατσπι

οιιιίπιτπσποττι. ΡοΙΙἰοοπΞε , Ε κήπο. οοτποπ ίσο

πιο , επισισπι ισ πιο πσσιτι ποσο Με πιο8ἰε

·πισοπι νοτσιπ οίτοπΓσι·στπ , στ οτι σσοτισο πιο

πποππιε αΙιιοπάττιτο πιο ππἰ οΒΙἱ8ειτἱ·οποτιι πιο

τσιπ , πιΠ πιιιιἰ οιτιπιπο σοίισι , ιπτοΙΙιεοιπ.

Επιπ :εισαι οστατιι οπιτιοπι ποσο οοἔἱτετἱο

ποιπ σε ιοσσσ ,το οτὶσπι :ποσο οτιειπι στο ,

Γπειτοπ. ει οπο: οτιπιτειτἱ ισ :ο ποση: ισοοε οπι

πο οσρἰε τοσάοπο , νἱπτστἱ άειτο οροπειττι ,

Ρὶοπιιτοπι οοΙοτο οπιπι Β:σεΠο )πιοτποπτο ,

πω: οσιπ ισ Ρ:ιττιπιπι 86 Ρεποπποε σκοπο. πι,

τσιπ νοπο τποκιτπει 86 σι ρπἱσιἰε σσισοπι ποοοΓἰ

πω σι Ποσιτι. Μο. Π :ιοοοΓΓοτιπ πσπιτιπιπειτἱ

πιΙιἰΙ πιστή Ισ το οποσ! πιο! Γσττιπισττι νιτστπ
Ροπτιποοιι: , άοσάοτειπιπισε. Α8 Μισο στ: πο- Γ

οπο ιιισοτιίστπ τσσπι δ! τιπἱπισπι οιποποοειε ,

τπιπσπι οΠ: πρωι οσρἱοπι. . . οσο νοΙἱπι. @Μό

οιιἰπι ο Βοστπ το Με Γπιέτστο. ω: , σε σσἱΡΡο
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:ιά ΒοσπιτσΠι νοποπστπ. _

Β: Α¦8:πτυ @το ό· έα :πάσχα .9ἱἔπἰεώ

Μπποίὶσε Ποτιπιπο (τι) νοποπο νιπο οσι

πιΠιιπο , ΡΙστιιιιοιπ Γ:ι!στοππ. ι

Τσε οποτο ππἰ ἱιιΓπἰτσἱ, νἱπ ἱΙΙσΓὶπἱε,σσαισ

οπο ποπ σοποπτοε.6 Βσπι οι: Ρειπποιιιει το

ὸἰοπε. ροτιτιποἰ ποΓππο ποΓοπτοπι ΡτοΓοοπο

Με τσοκ οτσιποτσ; Μάτσε: Γοτιπο πιο σποτ:

Β Ατ.πειιτο , σοσσο Μισο πάσο Ρπ:πΓπιτ:ι τω

ιπειπὶππιτο , οτι Γει11&286 πιοοΠ:οΠο:ο Γοὸἱε το

νοποπτιπιπι , οσι ποπἰΓοσττι πιάσΓσσο οοπΓιπο8

Ιπ:ιΙσο ποοιΙοεπ οιιιοτπιάσπι Βπειτιε άοΓΗπειΓΓοτ.

'οποσ στ: Γοτἰποτοτ πιά τσοιτιοτ:ιτσπι σσοοτσ

Ιἰττοποε , ρΙο.οισοσσο ποπτειτοτστ σε! ροπΓονο

τπιπτσιτσ ὁονοτἰοπἰε. ΡΙσοσἱτ οοτιΓἱΙἱσιπ , Γιο

οσο πω Π:πιτσιτ. ΙπάσΙοοπτιπισι ἰτἱἀοπι όσ- `

θ:οτι ποίι:πο ροίἘσΙεινἰ , 86 οπιτιι ἱτἱὰοπι οπτι

οοΠὶτ. Εεε Ιἰττοπ:ιε σπα οσπι ποθ:τιε :ισ το

πισω , ΟΙ'8.Π8 σε ττιιττοπιά:ιε οσποε πιοτσπο πιο

ά1Ι€οπειΓΓιτπο. Ποια ι·οιπ ποπ τποσο :τσιπ ,

νοπιιπι 86 ροππιποἱ 86 άσοἱ 86 ποΙἱσσΞε στο.

ΠιιΒσΙπιπιε σπιτι:: οΓΕοιπιστ τποτἰτο πο Ποἰ Γἱ- Ο “ΠΠ Ρχ·;επα·αι το στο , τις πιο Δωιιιω :ποο

Μ: σώσω: σι ποε οΙοπιοστσιπι ἱπιιτιοπΓιιπι-ἰπ

τοΙΙιπιπισε , τοτἰΓσιιο ρταοοτάσε ειπ·ιΡΙοξΙσ

ττιστ στου:: πΙΞΙἰΒἰπισε. δ. πιοΓτοπ @τι οινιΙι στι·

το οποποιτι «:Ιοοπονοπιπ οι: τσιπ Ιἰττοτἱε Γ:ιάσει

Γσπι οοπτιοπ. Ρποπο Μ τισιόοπι , Γοά οπι τοπιο-

πιο , στ ῇστἱΓοοπΓσΙτοε νοτοτοο σσει.πι οοπτι

τποπτειτοτοε σπππινοε επι τιιισοπάοε άσσο

:ἰπιὶτειπἀοε πιοιιοπιππ. πισω: ΠΠ ἰπ Γε ΡΙσπἱ

πιιιιιι ὸιπππἰτππἰε , νοποποπισσο οΙοσειπτιεττι

Ρι·ποΓοτσιιτιοσειπι πονἱ πιτ ιπτοπρποποε ισ αιτι

.τσιιι οποσ σε οοπΓοσσι ροπσοπιπτ , σε ποπ στι.

ροπιπιπιτπι Γ2Ροιισσ1οτο πο ἰπτοΙΙἰεοπι: πισί

ὸοτπ. ΑΙιοσσἰπ τισῇσΓοο πισω τιοσσεισσειπι

πιο” οσΙτιοπστπ ἀοτπἱπιοπτο ίτσάιοτσπι

πποππο ροΓΓοτ. οι οτιἰπι πιπτιπισειΙΙο 86 Π·

πιιιπἱοπει ιτισοποι ρποΓοΩὶοποπι ισπἰε Ποπ:: οσι

τω: δ! οπειτοτἰ σσοσσο , ποσο (Ξἰοοποπο ,

οπποοοἱἱπτἰαπι ποπ ιιΓσσοσσεισσο Ρπεεἀἱοπι

Σπιτι: ; ττισΙἱστιισσο ΠΠ πιοοΓΓο ω! σπασω οπο·

ποσο ποΜΜπτστ ; οσττι τπιπποπ ΠΠ ισ-τιΓοοπ

πωσ οί!οπτ: ΡοπιτΜιππί; σσιά ιρίἱ Π::ιτσοπο

ΡοΓΐστπισε, οσιπ νικ τοΙἰσιιἱπο σωστο πιο τοπσοπ

Γσροπίὶπτ , ἱἱΙεοπισοἱρΓειτ τοποσ Βειπππιπἰοἰπτοπ

Ρτοτσττι νιοΙοτιτσπ9 Τάσσο Γε ῇσπἱΓοοτιΓσΙπσιπ

Γοπο , Η ππιντιποτ οτιοτο.πι , (Ποσο ]οοπτστ σι

ΓοποιιἰΓΓῖπιο άσοι οοπισιοπάοε,σσοπι σε πισω,

σε ειὸπιἱτοπ , στ πιά Βπιιπἰιιπι πιτιιΙ ΡοΠὶτ πιο

οοάοπο. Νοσσο νοι·ο ΓοΙσπι σε οπἰτιοἱροιπ ο·

τπιἰτιοπτἱΠῖτιισε @στα Γστιιττι:ι:σσο Γεριοπτἱειο

86 ΓειοσπτΠεο ποσο Γὶπ8σΙοτὶε , οσἰ ασκοπα Γι:

86 οπἱε οκοοΠοπε 8πετἱσ, :ιιάσιἰποτ. Ητοο οπι

πἰτι σσἰρΡο οοτοτἰε οσοσσο πιἱτειΒἱΙοπι τοσ

άσσο π νοτσιπ Ρτποἱρσο σσπάειττι Ρἱοτοτο 86

Ρτοροπίἱοπο ειπιοπιε @πιο σ: πιοἰ :ιττισπτσΠ

πισιιιοπΓοπνο , Γονοο , :ποσο σεισοο; οσοσ

οσο ΓοΙσττι νειΙοο , ρποοἱπσε πΙΙσπι οτππἰρο

τοπτἰ Ποο νοτἱΓπισο Ροτροτσιε οοπισιοτιπ!ειτο

ίτσάοο. Εκοἰὸἰπ°ἀσσι Γοποπἱτστοτπ Γσσπι Π

Ισίὶι·οσσο ὸοττιἱτιἰσιπ νιστοπο ροι·8οτοττι , ἰὸ

οποσ τπἰπἱττιο οπιπἱστπ άοσσιπ. (ξιἱρρο νο

ποτ:ιοιΙιε μποτ διοπιοπσε οΡὶΓοορσε Γο Γσ:ι:

Γοποτιὶτετἰ 86 ὁοπιἰπἰο οοτπττιοπάειτἰ ΓπαττοΙΖ

οσο Γσοε ροίτσιο.πειτ. Εμ σσἰ ΠΠ πιεικἱτπο

Γστπ οΗἱοἰἰ σώσω: , ποο οἱ ρτοτπίΓοτειπι , δ;

'ποΓοἱο εισορ:ιδτο πιοσιοι·ιο. πσπο ποστ ορἰΓ..

οορἰ ποΓπτι ποπ τοπσι. Το οπο , νἰπ |·ισπι:ιπιΕ

ποιο, τσοετιι ποπτΙιΒοπισιτσ τσ:: όιΙισοτιτιτι

ΓσΡΡΙο:ιε , 86 παπι ττιοτποτειπσπ·ι οτιἰΓοορστπ

πρωι Γτειπποε οισε Για Γοποπιπιπι οοπιπιοπ

άοε. Εσο οι:οσΓΠε οσπισε οοοσμπιοπισιιε πιο

80"ήτωΤΠ Μπιουτ» ο ω: 3ΡΡΜαπ (109ΠϊἰιΕ ω! ΓοΙἱπσὸἰπΞε Δισκοι: Γοοποτπι οοππσΗ , τω

οειππ οιτοποἱτοπἱοιιοττι Γοοοπιτ. νισοε πιο ποιο

το σσἱά Γοπιπὶπτσ. ΡΙειοοπ στ: @τι Γπιπο πιο σα:

οροποπτι , ΓοπΙ πτήσει Ιιπσσα: 86 οσΙτἰοτἰε πισ

Γ:ι: Γο σστππστπι ποΙο ροπροτἱ. ν:ι|ο86 οΙ:ιπιί:

Γιττιο ιππο (ῖοΓτσο οι: πιο ΓαΙστοττι στοα.

Ιισοτισε ττιΠιι ἰρίἰ 86 Γσοτἰε Ιἱπποτἰε κοπο ισ

Γι:ιτσι. νειΙο λ νιτ ΙισπισπιίΠιπο. Εκ Εποπιο

ποίὶπει στι. ω!. ΑΡπιΙιε.

(σ) Ισ πιω ΜΜιιιΕΙιε ιιιΓοπισιτστ Για οπιθ.ο|ι : μια".

Όσκαρ επτά” πω".

στο

- ΕΡΙ$ΤΟΕΑ
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Μ Πιιιτιποιπ νεπετοπι.

6οπικιτωίπτ έί!έ Ιαούκα.

Μοτοίιοε Ραοτἰπο νἰτο ἱἰίΙῖωο 86 ρτο:

ΡταπτἰΙΠωο ,το Ποωιπ ΓειΙοτεω.

Βιιι :τριτο πιε τεποἱ νοΙοτπἱπιι τιι:ι , απο

ποπ οοειιττετετ επι οτι οοωωοτΙε ρωτάτε

ρο(Γετ. Νοπε νετο εοω εΙοτοε ειόοΙείεεπε

]τεοοοε ρετεετετ :κι νοε, τπιοπιτἰ ΠΠ πιο-σ

ποε ποιοι, τρωει ΙιοεπτἰΠἱωε ἴοοιἰτ. Ρεττ

εεεε ἰΠε οι» πιοο εοἀἱεεε εεεοτειτε Γειτἰε 86

Ξ

Ο

τομ εττετοτ.Αιιοιιι τω. Χιν. .το
Α ειοἱεοο:ιω ετοειπτετποτ. @το ε:ιοΐτιω το:ιττι

οριιοΙ ροοτιπεεω ΕοειτοιοΜ , ποπ ποιόεττι

πει :τεοπτειτε , οοιιω τιιΙτρεπτετ , οι: το ται!

Γεε,ατιιτε ποίτττι νο· Γοιππιοε, ΓετΙ οοπτι ρΙειπε

το , πειτε ιτε ιιτ ροπτιί·-εκ τρίο ορἰπἰοπε Π

πἰίττιι, Η τρωω εε τε εοπεερετειτ, ρώτα ,

Γροπτε ἰετἱτ το (επτεπτπιτπ ποίτττιω , 86 το

το άενοτιιω εε Πιωτπε ειετΠτιιω εοπτε!Τιιε

Πιτ. Τε οτο , νἰι· ορτἱωε πειτε τιοτπαπἰΠἱπιε,

ποπ ε!είιτ οΠἱεἰο τοο , Γετὶ ρετοΙτειε οτι εεε

ρἰίτἰ, Βοποπἱξιωοοε ιιοΡττειω ιΙΙοθτι:εω παμε

ιπεΙγττιω ροίἱτο ΓτιοαΙοτε τγτειππιε;ιε ἴετνιιτο

το Ιἰοετοω οπο νεΙιε , 86 οι) Κοπιππτε εεεΙε

Πα οπιοττι :ιεειιιἱείεετε. Ντιπ! ειπιοὶ8ο τοτε ,

ίετιρτοε,86 ειοοπτοωΙἱεοἱτ εωεπΘτο“ε. δαπ- Β τιιιἰτι όείρεττιτιε ετἰειω τεοοε ρετ τοτιτπ ΓοΙετ

τπεπάο ιρΓοτπ :ιάοΙείεεπτεω πρι. Ρετἔἱτ :ιό

πιοο ρεΡτἰε οποία , φα ιο Πτοε ε1εΓενιτ,οοπ

ίο ἰΠοττι Βεπτ8πε ποωοπιι:ετειοε Πιίειριε.5,

δ; πω οροε ετἰτ , ορεω τοειω ΠΠ ποπ πεπε

8εε. Βοπει: ιπάοΙιε ο!τ , 86 ιπρεπιι ιιτ! ρἰεττι

:επι ρτοπι , ο: άοϋιτειπποτπ ποπ ίἱτ ,ο τοο

ίτοι ωετεατοτ εοπτοοετπἰο θιωιΙι:ιττειοε εοΙ

Ιοε1οιο , το ί-τοεεπι ιΠοτπ οοπτιω εντιἴοτοω.

Ρετε @πιο :τά ποε ἰπίττοεὶἰοτ τεοεειτ , ατομο

ὸἱνἱπἰε ἰπ τεοοε εοπίίτω:ιτιοτ. Ηττα-ωσπο

Πετο , οπιπἰΓειιιε εαττοε ποίτετ τε Γπωωο

ειΠεδτο τΠΠεοπτ , ἴεΙἱεεί-τιοε ήτο τωρτεε:ιο

τοι· αουτ. ετ εοτΠεεω ΙιειοοἰἱτιτιΙἰοω τακτο

εἙἰοποω ωεειτοω , οικω :κι το @οι ὸοόιιω

οπο , τ-:ιεἰεε τπε εεττἰοτετπ. Ντιπι ρεπεοΙοε

τι:τττεο, παμε οοἰείεετε πιοο ,πω το ποε τε

εορπονετο. νειΙε,:ιωειπτἰΠἱωε ὸοωἰπε. Ηττ

τετιτπε, εκ ποίττο πιοπο.Π:ετιο τιιρτιπ:ι :πιο

Αο8οίὶἰ.
Ο
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το Κοωεοπι.

. .ΙΜ @βετ ά[θ!0ἔἰιΙ

Μοτοίἱιιε Βοπιεο νἱτο ΙιιιωειπΞΙΙἱωοΪ

εΒ8

παω 86 ιιιάοίττι:ιπ·ι οοπα Γρετ ποποιτιΠ ιπ

τετνεπιιιτ , ὶωτπο νετο το τιοξτοτε εεττοπι “

είτ εοωρτιωεπάοε Ποδτιιε ττετπεπτεε, τιτοοε

ττειποοιΙΙιτο.τεω τετΠτοτειω,οτ ροΙΩι τεωρε

Βετο εειΙὶεἱπε Γετεποω ποοιε ιΙΙωτιίΐε άιεπι

8Ιοτἱετποτ. Εεο οποιοι το ριετειτε άΠΞεο ,

νἱτ_ωιιἔπἱίὶεε , τα: ρετ το ω. τΙε το εορἱο οπι

πἰτι ποπ :οι 86 τιεεοε 86 ΒΙοτπιπι Γοοωἱιιἱ

Πτ:ιι·ε οοετιπτ , ποΠοττι νετο τιτροωεπτιιω

τιρεττἱοε :οἱ ἱιππιοττειΙετπ πω εοωρετιιπό:ιω

8Ιοτἰειω οΙΐεττι ροΠε ιπεεοπι ιρίε ἱπτεΙΙὶΒἱε.

ντιΙε ιο Ποτπἱπο , 86 ποε εοπΠ:οπτιίΠωε άτ

” ε , τιοι ίοωοε ρτοΐε&ο τοι :τωτιπτιίιιωτ.

ειτοΙοω ποοιιιίδωοω ετιοἰτεω 86 εετετοε

ποίττἰ Ποόιοΐοε :ιττε&ο ειττιοε άδειο πιεο

ίοΙοτειι·ι νοΙο. ΡΙοτεπτιατ κια. απ; ΑοΒιιίτι.

 

ΕΡΙ$ΤΟΕΑ Χ1ν.

' ειάΚοωεοω.

Βάστ τὶοἱτιπἰ.τ Βυπιυιἰτπῇτ στε:ΣΜπω, πο.:

απατά.: στάζει ἰυιρττἐιιυι ΔΜπό?ω·ίτ , ότι».

παταει:: :οι αυτ: «έ τήράτπ:Ζατι Μάικ”.

ΜοτοΠοε Κοτοεο νἱτο εΙιιτιίΠωο , Γει

Ιοτεω ριοτιττιοω.- `

Ι-(ΐ8ἰ Μωβ” ω” Ρ10Π83 ΦΗΜΪ 86 Ι) · Βτενεε ποάιε ει” το Ιἰττετιιε :ιεεερι, ρΙο

ετιτἰτοτἰε , 86 ἰπτεττεττἰωἱ τοι το ποε τιπἱωι ίπ

όιεεε. Νεἔοτἰοτπ Ιπποεεπτἰἱ ΗΠοε πετιοει

τ1οιιττι οΙττ:ι εόωωεπό.:ιοο ΗΜ ι εοπι εεττιΓ

ίἱωε πονετἱω το ρΙοτει ετἱιιω νεΠε τρωω ρε!

Γε , ροΠε ειοτεω τειπτοτπ οιοτιπτοω ειΠοπι πε

τπἰπεττι. Ιττιποε οοπο τιιιἱωο 86 ἱρίε Γοω , 86

οτ ιονεπιε ιρίε ίιτ εΗἰεἱτιω , τε τιειοεπε ρωτο

_ποττι ετιιιίτιτ Γοαι:3ρτοτεε'το ΒεπενοΙεπτιίβωοπ1

86 :ιτπειπτἰΠὶπιοω περσι. @πιω τττ:ιτε ορο

@πω τιάωιΓεττω :παπι , οοο ρετΙἰόἰ:ιτ οτι

ττιετί οτήεδτοττι τετεΠιε, ροτἔειἴτιοε ιπποεεπ

τἱτιω τοειττι , ποπ ο!τ ποιο:: ορἰε ενοΙνετε.

Με τειοιεπ τιοππιπἰττιτἰε , 86 τριτο :τοττα ποο

ποε τε ΓετιρΠΠε ιπόιειιτεπτ. Εεε εΒο Ηττε

τειε τοεέπετιο:ιτιοατπ ρετεερἰ , το: ροτ οι τω

πἱωε τετροπάι, τρια ειιιάπειω νεΠεε περιο

τειοειττι. ΡΙεεοἰτ ιπτω τοτε οτενιοοε τεΓροπ

άετε , πε οΠιιω ἱπ ποοιε πε8Ιἱ8επτιειω τὶε

ρτετιεπάο.ε. Μἱτοω ιο τποόοπ·ι 8ττωιω , νἱτ

επιἱεἱΠῖωε , ττιπτι ειπε τε Ιἰετι , οτ ποοετιιιο

Γειτε ποίι:τει :ινε:ιε,ρτονεέτοίοοε ποΡττοε 86

Γοεεεπι1ε ί:εΠεεε τι:ιοτιτε ωιτιί·ιεε εορἱτιε.·

Ηοἱε τοο οεπενοΙεπτΠΕπιο ειπτωο ιο πιο ιι

Βετετπ , π·ροΙΐεω ρτο τπετιτο , 8τετἰειε , δζ (Η

ο Νεοοε Μπι ειοιειετπ οπο: ρτοοιιτι ροτετειτ, Ε εετεω ρΙοττοοε, Η ποε τε νεΙΙε ειτοἱττετετ.

Βοωεοω ῇοὸὶεἰοἱπτε εττιωοω, 86 Γοτιτ εἰ

νἰτετἰτ ιπτετ ρειοεοε εποε ρττπειρεω , πο

ροτοἰΙΤε όείἱ οτε , οτ πει Γτιρετετ, ττιετττἱε ετι

ττιοΠειε νεΙ :ιΙἙἱἀἰτετ,νεΙ όεττεδττιτετ ἱτπρε

τἱοω , εοιοε οοετιΒοε Γεωρετ ιπποττιτοε

οίΐετ. Εἔὶίὶἰ ΔωἰεΞΠῖωε, πιο ΙιοιοΓεε ποΒιε

ίετορο!οω τιτπονετε απο ἴοΠἰεὶτε τροπο ρἱε

εοτεινιίτι,πε τοττα τιτ:8τιτοοιπε ἀἰοτἱοε πε

- τι 7ττ..$'ττριτ. ά·ΜΜ.σωρί. Οσί!τά'.Τυπι ΠΙ.

(Σοτιπάο το.ωεπ ιτε νιε , τιείιτ:ιετιο τοο πιο

τετπ Βετετε ΞπΓτἰτοἰ , 86 τὶε Βετο ττιεο εετ

τἱοτεω Έπεσε , τεεοωοοε ποπ Γεεοε εττιοε

εοτπ ωε τιΙτετο'εοΙΙοτιοϊ. ΜἱΙο τΙοἰτὶεω , νο·

ειτπρΙἱΠὶτπε , οοπττο ΓοΙΙἰοἰτε εἰτεοωἴρεδττιπτἰ

86 νιτ:ιε ραπἰτεπτἱ: Ποάιοω,86 τιπτωοτε ειπε

.το ἀείὶὸετἱοω ἰπεεΠἱτ, ειοΒετοττιοε τοειειε

ποιοε ντιπιτε.τιε Ιιοττοτ , παμε οΓτ:ιοτιιπ τω.

ΗΙι
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τετ εοττίιίιετε , ηυτεητιευε τηοττειιειτε οτη- Α τιο , ιιτ Ιιεετε τεητιιτη εε ατι ιιιτιε εΓΓετ. Ατ

ηιευε , 86 Γτεοιιιτετεητ Γυειη ετεετε Μικε

τιοηε 86 νιειιιιτικιιηε ιιτΓεΡετετε τείιεητιευε.

_- δυειτ Μηε Ρτετετιεεεητιε ιτιεεττυτη νιτ:ε .·

ουκ ουεητυιττΙιεετ ΓΡετιο Ροττιοιτιιτ,ειι Μοτ

τετη ιττιιεΓείΓε εειετιτετε Γείιιηετ. ιυιιε τηοτ

τειιυτη ιηεττεε ΓΡεε , ουι τω τη τηοτηετττειτεο

ο νιτετ νοΙυειιιε ιττοτυ , εττει·ηιτετετη ίιττουιιτ ,

τιεουε νει εεττιε ουοτιιιιεηιΓουε ειιετηΡιιε

ειιτηοηιτι εοηιιιτιοττιε Για! ιτυεεειιιιτετειη

τεεο8ττοΓευτττ. ]υνετ εκ ειτε τηεητιε ετι:ε ιιε

νετο οοτττιίιεε Γυιτττηο τειτ Πυιιυε εστεειίιοτ ›

ευτ ιιτοτιιοτ , νει ιιιει νει ι:οοιτετι ροτείν

ουι Γτευοτυιη Γυοτιιτη τηοιιετετηιηε Γειιεετττ

εεεεετ εινιτετετη : εε ιιεετ ω εο νινετε

Γυτητηε ιιεεττεε ειιιίιιιττεηιιε είΓετ , Γεττετυτη

Γυι ιυτιε 86 ιιεετυτη ΡοΡυιυτη τειιττουεεετ.

ιτε ιη υιτε Βοιτιθττιειιυο ιιιε Ρτιτειετε ευεετ

ηεευιε ι:οιεετττ, τετττεουε ιιιττττιτετε ΓεΓε

υτεετη ιττειντετη ειιεε ιιείιιτυιίΓε νιτι Γετιε

εοτττΡιοτετε ουιΓουετη ρτο τττετιτο ΡοίΓετ.

ΓΡιεετε ιίιιυΓιττοιιινεηιτετετττ ) 86 ιη τυτο τηε ..ιι/τω ΡτοΓεειο εε τεε τετττυιη είιεττ ιττοιε

εοητιηετε , ιηετττετττουε ιιιοττιε εοειτετιοηι

ευε 86 ε:τετηιτετιε ειιιττοττιε ΡεΓεετε. δειι εε

ιιιετυτη ,υτ ττυιιυιη εεΡιετη Γοιετιυτη , ττεουε

Ροίιιτ εε εοΒιτετιο ετττητυτττ Που νειιετηετττετ

εε τιυητ ηεΓειο , ιιυιη ειιυτι εοετε ιτττεττιιο, Β εττετετε. 8οιυιη ουοτι τειιουυτη είι , ουοιι'

οτι ιηΓετιοτε τειεεοτ , 86 τηειττετιτ τηοττειιε

τειτουητ, υεουε Ροίιιιτη ηοη εει , ηοη ιιο

ιετε , ηοη εοιτττειιι , ιιυτη ιτ:ιτε ετουε Με

ιτονε ΓετηΡετ 86 ιττετετε ευτιευε ιτευτιο .86 ,

ιιτ οτττιττετη εετετε , ουετττε τηε ευτε τιτεεε

τετ εινιτετιε νείιτε·: εοηίιιιετετιο , ουτε ε Γε

ιιει ιΙιε Γοττε Γιιε , ουετη ιιιι ιηνιτιετε στη

ττεε ττειιτ υτεεε εοηΓυενετεητ,ιη ηεΓειο ουτε η

Ρτ:ετιιΡτε εειιτ, 86 τειεδιο νετε ιενι τετιεττιΡ

τοτιε Νεο , εει:ιείιετοιιε τηεττιε ευεετιτει:υ

ιο 8 ιη ευιυε υτττετε ίεευτε ιιυιιυτττ εεευεε

ιττΓεττε Ροίιυτη εττετττετ εεηινοιετττιε: δ( ε

τττοτιε ιηιιιειυτη, Πεο ττοίιτο Ρτεεεε Ροττιεο,

86 υτ ιεεεητειττ εινιτει:ιε ιιιιυε ίιετυητ ιιτ

τηετε Γυε Ριετετε ιιιοτιετυτ , ΓυΡΡιε›ι ιιείιιιε

τιο ιηείΓεειιι Ροίιυιο. Ηεεεε ρτο ετενι·εΡι

Γιοιε ιοηειίιιητεε ιιττετεε. ι.ιευιτ εττιτη τε

ευτη ενεΡοτετε εεεττιτηιιιοιοτιε νιτη , ίιτηυι

υτ ετττιειίιιτηο Ρεδιοτι τυο Γεητετττιετττ ετη

ττειττ ητεετττ εΡετιτειη , 86 τε ιτοττετετ ιιτ Ρτο

νιτιιι °τυε Ρτε:Γιιιεε εινιτετιε , εοττττιευιεε

τυοε>ειι οιιιειυτττ Ρτονοεετεε,ηεε ιιεττειίτε

εεττ, Ρετιιιτι ιτοτηιιτιε ιιτι:υεετοτιε Μια Γτε.() τε εεειείια: τηεττιε ιτηΡετιιιτττ Γυειιετεε. δεισ

Με εει ειιΡετιιτ. Με τηιΓετυτη ι 86 ιιετι Ρο

τυιτ υτ ίιιιε τιιιειΕτε 86ιιεΙιεετε , ειιευίιιε τιε

Με Γυιε , εειειΕιε οιιιετε ειτε , ιη Με νο

ττε8ιττετη Γε ΓΡοητε τιειει:ετιτ, 86 ιη ευτεε

ιττεττττιεεειιεε ιετιτ 2 νιτι ουεο τετηΡετετε

Βετηιτιευε , ιιυτττ Βοηοττιευτ τηεετη , ιΙΓεητ

Γιοτευτετττ , ιιιετη ιιτειντειη , 86 νιτιε ΓεΡιεττ

τιευε ειετιΓουε εοηΓΡιευετη , ιτιιιυίιηοιιι Γε

ιηεοτητηοτιιε , ιτυιε Ρτοετο ΓυειεειίΓε ετουε

η ετιΡοίιιιίΓε εοιτίιιιετο. Ροτυιτττε ττω,υτ νιτι

εοττιετι 86 ΓεΡιειττιίιιητι τετττε Γε 8τετιε , τετιτ

τιιοττε-Ιιεεττετε υιττο εειιιεετιητε Ττιε ιιτ

Ρτιτηιε ιευιιεητιττ ερυτι νετετεε εινιτετυιη Ι) ευτη ιιυιε νοτο ηοίιτο ρτο νιτιωτ.Πτοκω

ευεετιτει:υιε , ιιεετ ουετυοτ εε ηοη ιιεΓυτττ

ουι ΡοΓυετυητ , τεειυε , ΡοΡυιετιε , οΡτι

τηετιιτη , Ρευεοτυτιτουε ιιοτηιττετυε. ι)υο ει: |

Με Ρτιοτε·ΡιτἱιοΓοΡιτι ΡταΓετυητ , τεοιυτη

Γειιιεετ 86 τετηΡυειι_εετττ. Ατουε ιτε ιιτ ιιυιτ

εκ ιΡίιε ετηιτιετττιΓίιτηι 8οετετιε Ριετο 86 Χε

ηοΡιτοττ ιτττετ Γε ιίι:ε ιιιίιτιευετυτττ,86 τεοιυτη

εΙτετ , ειτετ νετο ΡοΡυΙι ιτττΡετιυτη ΓυΓεεΡιτ

εειεετεηιιυτη. (1υιΡΡε Ριετο τιε τεΡυειιεε

ΓετιΡίιτ,'οιτειττ 86 (3ιεετο ιιτ εετετιε ιτττιτετυε,

ιιετοε ιιε τεΡυειιεε ωιιιιι, ιτιουε εεττυε ιη

Ρτιτηιε ειιτυιιτ, ο τεε ειι ετειττιιιτη ΡοΡυιι

εεετετυτ. ΧεττοΡιτοττ εεοττττε τεζοιυτη ειι- Ε

τηιτετυε , ιυίιιίιιτηυτη οτιτηι τηετηοτιε τεοετη

εγτυτη ίιηιιιτ , ετουε ε τεηετιε υηΒιιιευιιε

86 Ρτιτιτο εττετιε ιιτηιηε ειι ΓυΡτετττετη Γειτεε.

τυτετη Γειιειοτιευε ΓετττΡετ ιττετετηεητιε ευ
τητιιενιτ. (1υπουε εινιτετεε ειτετο ειιιΜε ειε

νο τεεετεητυτ Γειιεεε ετιιίιιτττετε: Γυτττ ; υττο

ουε εει ττιιιιι εεττε ιιετυτη είι: , ουοιι ειινετ

Γετι τω ιίιτε νιιιετεητυτ. .8οιι Βοηοιτιετ εε.
Εειιειτεε οετιειτ, ιιτ ιτε υτιιυε ουο ηυιιυε ειτ- ι

εειιετττιοτ είιετ ιιτ τεττιε , ε8ετετι1τ ιητΡε

ουετττι ετ ευιιιοτιτεε τυε , ουευτυητοιιε τιει

ιιεΓετετυτ ε εινιευε τυιε 3 υτ ηοη ιιυειτετη ,

Η οΡετειττ τυετη ττενετε νοΙυετιε, Ρεεετη τε

ευε ιιεττιιετη , νοΓουε Ρεεε 86 τι·εηουιιιιτετε

ΓΒιιιτυτοε εοττε ευτη οτττηιυτη €τετιε. ιιι οι

το Γι ιιτ ιιηΡεττεητ Ρτεειευε υτετ , τηιττυε τιει

εοηίιιιετε ΓοττεΓΓε νιιιεεοτ. Νιιτιι εεττε εεε

τε ευτ ιιιττττιυε νιττυτε τυε , ευτ εοηιε Με

86 ουιετιε ενιιιιε τηιειοιτε Ρτε·:ι:ΙΡυε οτετιυε

ίιετι Ροίιε εο8ηοΓεεε , ε ευττιίτε τεειε Πετε

νετιε. Ροτττιίιει Ε. υ ε τι τι ι ο , τυπο τε ητειοτε

ιιετηυτη εοηίιετττιε εοτηιηεττιιετε ΡετΒευτ ,

 

έεΓίιίΓε εοειτονετο , ιιεετ ιτε ηυηε ουιτιετη

Γεεετε ουοιι Ρετιε οτηιττειττ. νετιιτε ειι »οι

ιιτίιιτυετετττ , ιτε οεευρετιοηεε οείιιτιίιευτ

νετιετ,86 Ρτε:τετεε τετιιιη ουετουοτιτιιε ττυη

τιεεετυτ Ρεττυτεετιο , 86 Γοττείιιε ειινεηιετττ,

τετιοηε ίιιειιετττε , υτ νοειΓευτη ετηιειίιιτηιε

ετουε οΡτιτττιε νιτιε ιιε ιτυιυΓτττοιιι ιετιυε εεττ

Γετετη. 8ειυτε οιιιειο τηεο ειετιίιιτηοε νιτοε
ι ΒεΡτιίιετη, Γτεττετη ιιιιυε (ιειιεοτυτη. .θεω

τε Αιεεττυτη 86 τειιουοε ιτοίι:τι ίιυτιιιτΓοε.· '
νειε. Ε10τωτιε , εει. Πεεετττετιε. ι

 

ΕττετοτΑ Χ-ν.

ειι Βοτηιυτη Βοττουιι:ιτΓετη.

Ρε/τιμτυπ 6τωάτω ἀεὶ: ετ Ι.ε:τ·τισ Βιεττωε ,

εεε/ετνι: ειστε ττ-ωτ·ωτ ίἶ077077Ϊτ€ >9“ι.

.ιό Ετιἔεπἰε ει· απο.

Μετοίιυε Βοτιτιο νιτο ειετιίιιτηο > Γε

ιυτετη.

Με ιιεεηε ιιττετεε τυεε , εητιουυτηουε

ιιτ ιττε·ίιιιιιιυτη τιιυπη 86 ετηοτετη τεεοεττονι.



485 ΕΡΙ$ΤΟ-ΕΑΚΠ Μ Ι..1π.·ΧΙν. 486

Εἰε ποπ το(-Ροπάοι·ο νοΙ Ρειοοιε πιἰΙιἰ πιἰπἱιιιο Α ΑτΙιοπε , οτοοΓποο ιοΙΙποεε πιο Γοἰε οοπὸἱ

οοππτοοι·ο οιιἰἱὶἰπιεινι , απο ί-οἱτοπι (πω

τἰοπι ποιοι , πιιιιπτοποο ειπιπιτο Η:τοτειε τα

ρἰπε πιοειε ,πιἱΙιἰποο ἰπτοι: ἰιιπιιπιοι·π πο8οτἰ:ι

στο ρ:ιο!ιιΙοιιι νἱπεἰἰ νι,ιιο οΗἱοἱο άοοδοιπ,

οποιο τὶΒἰ πιιιιοπιο Ξοοἰτοι· Ποπ. αοἰά (ο

ιειοττἰο Πἱοἔοπο απο ΝιοοΙ:ιο ποί):το επιπ

-Γοποπε , οκ απο Ιἱττοτἱε (πιο Ει&οε οοττἰοτ.

Επι: απο: πισω, οι: επιιιιοποε , οτ νοΙοτποπ

ιοί-οτο πιιιπο Πιο ροι·Εοτειτοι: πο το ποπιιιρτἰ

ιιιοπι ιιωωτ , ειόπιοποποποο Ιιοπιὶποπι οπι

ειοΠΠιιποπι ρτοιιιἱΠἱοιιἰε Ποιο. Ηιπωπω Ιο

8οε οοπο ποπ ιιιζπτειτ:ιιπ ,ά ιοΙΞι πιο νειτἱο

:ειτο οπιιιοἱΙοπι , Ιοπεο τεοποπ ρΙοε πιο”

απο πιω:: δ: 8τιινΞεειτο, ο ειοδιοι· ΞΡίο παπι

άιΙπποπε ἱπ οΗποποο ἴοἱίΐοτ , ποο.πι πιο οι

1οποποο ΓοεΙοιο;. ι

δω Με οπιἰΠὶε , νοπἰο πει ροττοε ορἰΙἙοΙ:ιε

:οπο 3 ποιοοε νιοοπι οἰνἱτατἰε ἰΠἱοε πισω:: ιπ

·εοπιιΓοιε , ποσά ποπ ΓοΓο ρειττἰε ΕοοπΝιι

Ροτπιιττο.τ νοΙιιπτειτἰ , οοοΙοίἱειτποο οποιο έι

παπι τοοοΒιιοΓοειτ. Ε:ι πιἱ!ιἰ τοοοπι οοπιπιοιιιε

οΕΗἰέὶἰο οι , Βοτπἱ νο· ορτἱπιο δε ΙιοτιιιιπἰΠἱ

πιο π ποπιιο Γοάιιτἰ ροτοίΕ,οοπἰτειιι:ἰ οποιο νει

τιοε , ονοπτοε ὸοΒἰοε , οοοπίοιπ ί·-οτπιο επικο

τἱπι πππιιποπτοπι οἰνἰτειτἱ , πιο απ Μοτο ἔτο

ΙΗποε ίὶιοίὶοτπιιτ , οπο ιιοτἰΒοε οΒΓοπιιἰ πει

τειτο. , ιρΠοΓποο πο; οπιπιπ αποτο ποιοτι

τιιτἱ, πι) οοιοε τπ:οΠε ΙιοιιοΠἰΠῖπιἱε Ιοπεπο

ὸἱἔιιὶιιε ττἱοιπρἰιειοειτ , ποειπι πιο Γιιἱε_ιιο&ο

ποιο:: Θ: τοποιοε Κοπιο. άοάοιιι , τω) δοΙοπο

Β

“πιο” ατομο πο&οτιοιιε. Ε: πιιοπιιιιιι ο:ιπι

ο!ποΙοιπ πιοπο -ιπ οἰε Πττοτιε ποειε πει Κο

πιοοπι ιιοΡιτοπι ΓοπΡΠπιοε , ἴε.:ἱε όοοΙοτο.

νἰπιοε , @να ποπ:: νοΙιιτἰ ΓοοριιΙοπι οποιοι·

νοΙιἰ , πο Βοπιιιιειτο άοΙοτο τ:ιοοΓαιπιοε. Μ

Μ! απο ποοει πο ΜΜΟ δ£ ρι·:ετοτιτο τοπι

Ροι·ο Ροι·ιιιοοι·ο δ: οι ίοτοτοπι ροΙΠοοιι ροΙΤο

Μποστ , ει ποοιε οιΙιποπτικ νοΙ οπιἰΙΤοπι επ

νο! οπιιποιοτ , εΙοπι ποιο πιειΙο οοοιιι·τειτοι·,

ποο‹Ι Η Μάικ Γοτρειι:, ἰπ ροτπἱτἱοπι τοπιιε

ΙτειΙἱα: ονοΓοτοπι πιιἰε ποΓοἱειτ 9 Ε: ποοπἰειπι

οποιο ποίΕτειιπιοοοιΙΙο. δε πιο”, πιιιιοε πο.

πω: νἰτἱοπι πο:ιπι οτ οΙ:ιάοπι ίιίϊοτο ροΠιτ ,_

οοπνοι·ΐο :ιο Ποοπι ππιπιο , δέ οι ἰΠοπι ιπ

τοιιτἱοπο επι·ο6ϊει, οι οι: οπο οΙοιποπτιει ρο

ίϊοΙ:ιτο ροτ8ο , ποσά πιιποε ἴοΙὶοἰτοι· πιώ

τοπτεινοτἱπι , ρποοπι ἴοἰΙΕοοτ άειτι δε οἰνἱτιιτι

πωπω. τι·:.·ππιιιΙΙΜιτοπι ἰπ μπω οκροτοπ

παπι, δ: ποΙΙοροιθ:ο :ιάίοτοτειιιι , πἰίὶ Γοἱἰτιιιπ

:κι ροπτιποοπι 86Γειπδοιπι πιειττοπι οοο!οίπιπι

τοΠιιτι:ιτ πόοπι πι: άονοποποτπ. Απ ποε Πι

ροτΠοο το οιιποττει:ἰ Ροτποτοπι , οοπι τοπ

@οπο :κι οι Ϊοτειτἱ8. ΑΗΕ&ο τειπιοπ ποο άι

Ιιπο, το στο ατομο οοΓοοι·ο , οτο νΜΒιιε Πιπ

οο:ιε οἱνἰΒοε τοἱε_πο όοττο&ειτο οοοΙοίὶιο ρα

' πιἱοπι τοάοειτ 3 ροπτἰίἱοἰἴποο (απού Γοίο νο- Ο πιο ἰπιποτἱο,ποο ιποΙπππ:ιπι τοπι άοοειπι: ,

ποτε ἰΠἰε δέ οἰνἱτιιτἱ ΒΙοτιεοπ οχὶιιιἰππι ρ:ιτιιιτ.

νιΙο , νἰι· !ιοτπειπιίΠτπο , 86 ΑΙοοι·τιιτπ πο

Πτοπι, 8.: (3:ιτοΙοπι βιο Μπακ οΠἰεἱο πιοο.

Ποτοποει: α!. Ποοοιπ!πιε.

Γ2πέ: ΕΡώυ!ατπω ΗΜ άεσέυιέ πιωπέ.

οποοπωαΜΜοφΜαοπωσοποποοοπποποοποποποποπω

ο π· Θ· οι· Θ· ι- 4.εζι· έξι- -ζ=ζ-ι- @ο @ο @ο @ο@ο @ο @ο θ» =ξζι· θα 84·
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ΑΜΒιιοειι οΑΜΑιοοιΕΝειε

ιευιετοιΑπσΜ ι.ιΒοπ Χν

Αισ Νιοοι.ΑτιΜ.

 

ΕΡΙΣΤΟΕ.Α ΡΚΙΜΑ

επιΝιοοΙειοιπ.

Β: "απο πω” , πιο πάω.: ρ·ψά'2Με Ιαπω

72:ξ' , απ· μίύοβί.ωι Βέτο , είε Λωοπέσ Εσ

πωέπο ό· 6'ιήσε ΡΜωσ , α? πιιέός/ίσω

σωι'αΜω , ό· απ: ωσπου έβ έκ Ζω2ί2ΜΜ
σΜ·υσκεπέσ , ό·σ. ν

Μοι·οίιοε τποπειοΙιοε ΝιοοΙειο πιο ΡΜ

τιτπειιτι ΐειΙοτοτπ.

ΟοεοΡ:ιιιοποιοε πιοἰε ειοοορτοπι ι·οδοι·οε ,

Γ”. 8σην:. (9 Μ”. ση”. Μ; τω. Π!.

ῶ

Π κι νοΙ ΡτἱοτἰΒιιε Ιἱττοτἱε απο Κοιτα ΐοιππίε ,

τιιτάιοε , νο! οκ οἰε ποειε πω πωπω. οοπι νο

Ιοιιτειτο πο, οτονἱοε ποειπι νοΠοε , ποο.τπ

ποο νοΙτοε ἰρΓ:ι ροΓοοτο νἱὰοτοι· , νο! Μ:

οοΡοτοπι ,τοΓοτιοατπ. Ιω οποπ οιιἀἰποο ροτ

τἱπι ποεοΠιιτ:ε πιοΙοίἙἱἰε , ριιτοπι ιοΙἰποἱε :οι

ποίὶτεο πω: ποτππιιο.ιπ άοΓοπτ οοτἰε οποιο

πω, οτ Μ ποσά τππιππιο νοΙο ιοΓοι·ἰΒοπάὶ
νρτοΙἰκἱτειτο τοοοτπ οοι·ι:ειτο ποπ ΡοΠιπι. Ρα

οοι·οπι οι ποιόοπι ΙἰΒοπτἰΠἰπιο , οτ πω ἰπ

Ρτἰτπἱε πιο:οπι ποτοτοπι , πιο ·ΙοπἔἰΠῖπιειε πο

πιο Ιο:τοτειε τ:ιπτο Π:οεΠο οιἩειἔἱτειε , οτ πἰίἰ

ΓοιιΕισ.ιτι Ιετώπιο, νοπε πιο οποιοι ροΙΤο

Η Μι

$$$$$$Ή$$$Ρ>·
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ποπ Ριιτοπι. Αι: πο πιιιτιιιεπτονιτοτι!ιττοτ:ι- Ατοτιε. Πτοιιιιιοιιο Γο !ιοπσοπτ τοε 3 Γοτιπο οτ!

τιιπι 3 οπο: οιιοτΓιιπι ονοΓιιτιο (Με ποΓοιο 3 νο

πιοτπ ποΡτοοοτ3Γιοτι Ροτοπιιτ οοοπττο οιιοπι

`ιπί!ιτιιο !οπΒιιιΓοιι!ο Γοτιποπι 3 οι: 3 Ροτιπιτ

τοπτο !)οο 3-ποιιποτιιε τιιιε οπτοπιΡοτοιτι. !το

ιπο οοοιΡο ; ο:ιτιΠιπιο 3 οτι; πο οοπίτοπ

τιο ιπ πιο οπιοτιε τιιι3 πιιιιι Ριιι·οοτο ιπτοππιε

Ρτοετοτιτιιιιι ίι!οιιτιιιπι τιιιιπι 3 Γοτιπιε 3 Γοοιε

το οιιιποιτι οιιιιοιΠιπιο 3 οοοιιο οοπιπιοπιοτο

τισ ιιοπ ΡοτοΙ! πιο πιιι ιοοιιππιΠιπιο. !το το

πιοιι Γοπτιοε 3 Γτοτοτ οΡτιπιο3 ιτοιοπι Ρτιποιπ

πιι!ιι πο πιο ιιπο 3 νιττιιτο 3 ποπινο!οιιτιο 3 οτ

' ΟΡΩΝ ιτοιιι ο!ιιιπ ίιπιι!ιτοτ. Ω

(Ϊοπιιιιιιι πο!!τιιπι 3 οπΓοοτοπε ιιτ πιο!οε3ιιιιι

ι!!ιιπι !)οίιποτιι οιιτοτ οπ ποε πιιττι 3 ο πο-°

Με Γιιπ οτιιπι οο!οτιτοτο ττοπΓοτιποπτ!ιιπι.

ο ιιο·:Γο ιΡΓο οιιο

οιιο ι!!ιιπι τιιιε ιιιωτι9Σιιι ιπιιιιΡ!οππιιτπ οιι

οιτοε , οιι:ιπιοιιοπι Ρτο ιιιπιτπο ι!!ιιιε πι πιο

ιι:ιιπιο οιιιτπιοοπο Ριστοτο ποπ οπιπιοο 3

οιιιπ οδτιιτιιε οι οπιπιο 3 ιιτ νοτιε ποί!τιε πο:

Ειπε. πιο νικ Ροτοίτ 3 Νιοο!οο οοτιιιιιιιο 3

οιιοπτο Γοπδτιπιτπι ι!!ιιιε Ροτιιε ιιο!!τι !ιιιπιο3

οποπτοοιιο οπιιιιτοτιοπο ποτιποοτ 3 οτοιιο ιι

οιιο Ριοτοτο ΡστΓιιοΓιιπι οΠο,ιιτ πιπι! οι οιιοπ Β ιιοε ποΠο οπιπιο 3 οιιιιιε νικ Ροιιοο το ΡτοΓο

ποπ πιι!ιι πο το Ρο!!ιοοοτ,8ο οιιιποπι πιοο

πιιιοοπτιιιε οιιοτπ Ριιτοε 3 οτοιιο οποσ πιιιι!
Ε οΡιιε οπο !ιιιιιιιιιιοπι οΡιιπ πιο νοτπιε ιιτι 3

οπιππε ιι!Ιιιπι πιιπιο: ιιιππο!ιτοτιε νοί!:ιΒιιιπι

νοτιιτ. ποπ Ειπε το οπιοτο πιιιτιιο.

ι !)ο Ροτσοτιποτιοιιο ι!!ο πιο οο !ζοπιοπο

ΡτοΓοδ!ιοιιο 3 πιο πο (:οπιιι πο!!τι οΡΕιιπι οτ

οιιο ιπτοοοττιτπι νιτι 8ο ι·ιπο!ιΠιιιιι οτπιοιΓιιο

νιτοτο 3 ιιινοτ οπιπι νοτπιε τιιιε ιιτι 3 οι·οτ!Πιπιο

οοοοΡι οπιπιο 3οτίι πιοτοπι ιπ Κοιποποιπ ιιτ

ποπι τιιοιιι ο!ιοιιοιιτο Ρτο!ιιιιοτοπι οιιΡιοποιπ.
νο οπιιιι ιιοτι Ροτιιιι!ιο οτπιτι·οτ 3 ιιτ ιπττο

οιιι(ιτοεοτιιιε πο!!:οτ Ροτοτιιτ 3 ιτιοτοπιπι!ι3

τοτ οιιΡιο. Εο τοπιοπ ιΡΓο οπο (ιτοΒοτιιιε

ΓοτιΡ!ιτ 3 οιιι ιπτοτιτο !σοοτιτ 3 οπιπιοπνοττοτ

πιι!Ιο ποοοτιο ιποοπιΡοτοπι!οπι νιτιιπι. Οο

τοτο οπο: πο ιππιοο ιιιΓοτιιι!!ι3Ρτατοτ ιιπιοιιπι

Ρτοπτοποπι3 νο! πέτο οπο 3 νο! ο!ιπι τοΡοτι
τι Ροί!ιο οτπιττοτ. ειιτο3 οικείο 3 οτππιπι!ι

οοπτιο3οπιιΠιε ιπτοτιπι οοτοτιε 3 ιιτ πιο πο!!το

τιο οτ! ποε ΡοτΓοτοπτιιτ. Κο!ιοιιο3ιι οπο πιο

πο οτιιιιτ3 Γιισ οι! ποε τοπιΡοτο πιιοτοπιιπτ.

Πο (ιτοτοιε ι!!ιε νο!ιιιιιιπιπιιε οιιιο! πιοοτιι ιο

ποτο. (ιιιπδι:ο3 π ιιοτι ΡοΓΓοτ3 οτι ποε οποττι

Ροιιοοε πιοε τοτιτοτιιιιι τοτιιπι νοι!ιοιο τιπι ε πιο!!οπι 3 οιιοπι ο!ιοιιο οιτ ιιιε. Οπιπιο οιιιΡ

Ρ!οπο ιπιιοτιιοτιπτ. (ὶιιοπινιε οιιιε Πτπιε 3

τιτ ΓοιΡο:ιπτοει οιιπιοτοιιι , 8ο πιιιιο ο το οοττιιἰ

ίιπιο οιιέ!οτο πιπιοι 3 ιε τποπο ίπιτιιε ο!! , ιιτ

Γοοι!ο οοποοποπι ιπ Γοπτοπτιοπι τιιοπι3 ποπ

ΡοΙΤο Γοι!ιοοτ τοπιο: νοποτοτιοπιε οποσ οπο

επι οοππιπιτοΓοιιο το!ιοιιιοε οπ ιποοπιιιε δ:

Ριιε οπιπιιε !ιπο Γιιπιπιο πο!οτιε 8ο οοπιΡ!ο

.ιδοτιοπιενι οΓΡιοι. δοπ ι!!ο Γοτιε ο το ποΡ!οτο

ο Γιιιιτ. Κο!ιοιιο ποττοτιο Γοτνοτιιτ ΡτωΓοπτιο:

τιι:ο 3 οιιοπι πιοτιιτο Γοτο ΓΡοτο. Αππιιοτ Ποπ:

νοτιε ποί!τιε. Ρ!οοοτ ιιτ ιπτοτιπι ιπ !ιπτιε 8ο

!ιττοτιε 3 ιιιιιτο Γοτιτοπτιοπι τιιοπι 3 οιιοπι Γοπι

Ρο ΡτοτιοΓο Γιιπτ : ουτε τοπιοπ τοτιοτο ιιπτ3'

ιΡΓο πιο!ιιιε πο!!ι 3 οτοπο ιποο Γο!ιοοππι οιι

τοπι πιο ιπιιιποοτο ποοτονι.

Απτοπιιιε !ιοτοπτιπιιε νιτ Γοπο !!ιιπιοΓιιε3

ιιτ οιιπιι!ι 3 πιοπι Γιιιιπι οπιιτ 3 οοοιιο ιιιιιιτιο3

Γοτοοτ 3 ιπιτποπιοο οπο&ιιε Γιιιιι. Ετοτ οπιιιι3

οιιοπτιιπι οκ οιιιε οΓΡοιί!ιι τοτοοιιο οοπετοι-.

Γι! οοπιιοστο Ροτιιι 3 ποπο ιπι!ιτιιτιιε 3 οτοιιο

οτ! ποποπι Γτιι3οοιιι 3 ιιτ νιποποτιιτ 3 πιοτιιτο

ονοΓιιτι!ε. !.ιπτιιπι ι!!ιιπι οιιοπι οπε το πιιιτιιο

οοοσΡστοτ 3 οιπ ιΡΓο ιοπι Ρτιποιπ τοοοΡοτοτπ 3

Γοτνοτιιτοιιο οΡιιπ ιπο οιιπι οοτοτιε. Αιιιιπι

Ροτ Ρτοπονι 3 οοοιιιοΓοοπιιιε. @ποπ πο Γο- Β οι: ιπο οιιπι ποπ πιιπιιε !ιι3οππτοπι πιιπτιιιπι 3

πιοΠι!ιπιο ι!!ο νο!ιιπιιπο Ηιοτοπντπι πιοπιι

Γοοιιππιιπι νιι!οι οο!οπτοπι οΡιπιοποπι ο το

οοπΓιιτοτοπι 3 οοιιποο. Αποοπτ πιο οιιπι το

!ιοπιε. πιο εοΓπιιιε πο!!οτ πιιττιοτιιΠιιιιιιε

τιοτο πο!!το οοοτιτ οιιπι Γιιπιτπο Ροιιτιιιοοι

οποπτιιιπ !οποτιιτιτ 3 ιιτ νοτἰ ιιο!`ττι ίιπιιιιε

οοπιΡοτοε 3 οκ τιιιε !ιττοτιε Γιιπι Γοέτιιε οοτ

τιοτ3πιοοποοιιο ΓΡοε οι! Γοτο Ροτ ι!!ιιιε οΡοιιι

οτοιιο οΡοτοπι οποιοι ποίιτο τοπποπι ιπι

Ρ!οοπτιιτ. Ποιιποτιι πιο!οοιιε3 οιιοπι οιιττο..

πιιιπι ιπ ιππιοο οπποτοπι3 ιΡΓο ιπ Ρτιπιιε οι! 3

π Γοττο !ιοδτοπιιε πι ποπ οοοοΡιίιι. Ο:ιΓΡοτ

πο!!οτ ΡιΓοπιιε 3 νιτ οιιιιοιΠιιιιιιε 3 8ο Ρτο νι

το:,οτιιπιτιοπιε3ΡιοτοτιΓοιιο πιοτιτο ποπιε ιιιο

:τιπιο οοτιιε 8ο 8τοτιιε 3 οιιτο Ροιιοοε πιω-νι

το οιτοοιιιτ 3 τπι!ιιοιιο 3 Γοτοοτ 3 ιιιοιιιτιιιιιιι πι;

ποιιποτιιιτπ το!ιοιιιτ. Ετοτ οπιιιι οι οιιοπ τα

πιιπιπιο ιοποτοε3Γοοτοτιιιιιι τοτιιπι !!ιιπιοίιΠι

πιιιε3οτοπο οπ ιπιτι Ρτιπιιε πιι!ιι 8ο πι!οέ!ιιε τι;

οοοιιιτιιε. νι3οοποτιιι ι!!ο οιιοπ Γιι:Ρο οιιΡοι·.

τι Γιιπιιιιε 3 πι τοπιιε οιιιπι3οιιιε Γοιιππι ιπτο

οτιιπιοιιο ιιιπιοιιιτπ 3 ποοιιο Γοπο Γοοι!ο ιι!!ο

οιιοπι οιιΡιπιιιε. Ρι·:ι:τοτ !ιιιπο τοπιοπ Ρτο!ιιτο Ε πονιτοτο οππιιοοποτιιτ οπ ιπτοοτιτοτο Γοπτοπ

!ιι!!οτιο (ιοι!!ποτιε οοοποπιι ο!ιτοπιοοτ ιπ πιο

_ το ΓοτιΡτο 3 ιπ ιΡΓο Γοτνοτιιτ οα:ποπιο 3 οπο:

οοιππιιιπι οοπΓιιοτιιπιπο πιοιτιιτ !οΒοππο δ.

Βοποπιότι !οποο. Ιπ οπ οιε πιπιοι3 οιιι ιιττιιτπ

οπο οΡιιε ιιι οτιο !σοστιιπτ 3 ιιοτιοιιο Γοτιε Ρο

το!!3 ιιτ π! νοΙιιπιοπ ιπ ιππιοο (3οιπποπίιιιτιι

τοτιιπι νο! οπποτοτιιπι ποπ Γιιοτιτ 3 νο! οπε

το ιπτοτ οοτοτο ιιιιπιπιο ποτοτιιπι. Ρτιπιιιπι ι!

!ιιτ!3οποπ ιε !ιποτ οιιπι ττοπΓοτιποτστιιτ ιπποιτ

οΡιιπ οιιοπιΡιοπι πιοποο!ιοτιιπι πο!ιτιιοτιτ :
Εοττοι!ιο Γοοιιοιιε !ιοο, οιιοπ οπο ΓοττοΠο τι

τι.ι!ο ΓοτιΡτιιπι ιπ ιππιοο τπιπιιε τιπιπιοπνοτ

ποιοτιιπι.

τικ. Ειπε 3 ιιτ πιιιι 3 ποίιποτιο 3 ιι!ττο οιιοπι

οιιι!!ιπιοτο ΡοτιιιιΤοπι Γοτιοοτιιε Γιιπι. Ποιιε

ι!!ιιπι ιπ ίιπιι Απτο!ιο: οο!!οοοπτ!ιιπι ΓιιΓοο

Ριτ.

Ηοτι νοΓΡοτι Ροί!σοοιιοτπ οπ:Ροτοιιι_Γοτι

ποτο οτ! το 3 τοππιτιιπι οι πιιιιι ο Ροπτο!οοπο

νο!ιιτποιι ι!!ιιπ οιιιπιιιιπι οι! το οι: Βιοοπτιο

@ποπ Γοιιο 3 ιιτ νιτ!! 3 Γοοι!ο ο πιο

οπτιιιιιιτ 3 ιιτ οπιιιιίΐο απο , ιπ το οπιπιιιιιι

οοιι!οΓοιιο οοπνοττοτοπι. επ οιιἱιπ οιιιπιιο:

Ριι!ο!ιτιτιιπιπιε 3 8ο πιοιιιιπι Γοπο οιιοπ ιπ πι

πΙιοτποοοιιι τιιοπι π! Ρτιποιιι ιιιιιπιετοτοτ.
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(Ϊοιιτἰποτ ΓοΡτοτο ττοει:οπιοε δορ!ιοο!ιε , Ποια Α ροτοτοι·ο Φακο. (Μπι Πάοκ οι·ρ οοπιοι: ,

οΓοπιπιε , Ατοοποπτιοο ΑροΠοοΠ Πι ΙΠιι·οο

οποτποτ οιιιιοεπ , ἱπ πιοτοοτοπἰε ΠττοτΠοπο

οτοτιΠὶιοἱε, 8ο οποιο πιο οοι:ιοιιιτοπο Πιο, πιοο

οπιποιο ιππἰοἰο,οπτο ίοκοοιιτοΠπιπτο οππππι

οκοτοτ:ιε Πιοτ. Ι.οπιππο νοΙππιιπιε ΠπιπΓοο

απο ο:οποτ Ιοτιειιπιποοι, Ιοοοἰτππἰιιοοι όπο

οπο Ιιοο ποιο Γπροι·οτ. πω ροτ τοπιτο ἰπ

πιοτοιο·ιοποιοίοιτο ποτοοἰΙἰορΙπτἱπιο δέ Ροτ

ιιτἱΠο οοιοροΠτΠΠπιιε Πττοτὶε οτοπο οι: ποοι

ΠΙΠτοιε οπάοτΠσπε ίππιτο , Ι.ποΠιο Τοττοπΐο

οποτί:τοτο: οἰνἰτοεβορΙιοοΙοΑτΠοοοο:.ιοικικ.

Πποιε οποοπο οοοἰπο Ποποτπτ, ΪοΠο οπιοἱο.

ποιοι”. Ποπ , οτοπο οτ τοτπτο οοιονιτοι·

οιιΡΙδ.οοιο , οποιοποιο ροοτιοππι οΠοπἰπ ία

ιοοΠπε πο. Οτ:οοοπιοο: Γοτποε οποιοποιο Πο

ι·ο Ποιο ΠΠ οι:Πιοτπιιι: , Γοπ οοτοτπε Ποιο οο

ποιιιοπι Πε ) ΓοτΠ:οιο οπ ΠΙπιο πιΠοοπτοι· ο

τιιποιοπο ρπι·οοοο ίΠοοπιιιο , πο Γοοπε οποιο

τοε εΠ ιοτοι·οιοτπο

Ρτιοτ ΡΙοτοοπποε (Πιοτι:πΠοε Για: οππο

οπ οοριτπΙππι ροτοοτο οοπιιΠτ, ποΠποτἱππι

οπο ποΠτππι ιο Γοοιιοπεοτο οιΠιππι Ριοτοοο

νο. Νοτο πο οοττιοι· ίπιο Ποάπε οπο: πος πιο

πππτο ο ρι·οοπτοτοτο πιοιοτιε ΟοττΙιπΠοε, οπι

ιοΠιἰ οτιποΠΠιοπο οΠ , δε ο πιο τοοοποτπτ ο

πι: ορπε ΠΙππ ττοπΓοτἰοἱ οπτοι·οτ , οιιΠο Ποτε

ΙιοΒοοπἰ οπο: οπρἰιοπο οΠ: , πιΠ νο! οο οπο

ΠοΠοοτπτ ρι·ἰοι· πιο οοΠ:οι· , νοΙ ΠΙπο πιιετο

τπι· οπιτι:οπίοτιποι: , οι οπο Πο οποι ΤΙιοιοο

Β οοΠτο δοτοιοποοΓο οοπεπΠΠο , ὶποπο πιο

οοπιοιΠΠιπι ποπἰΙΤο,οιιιο οπ ιο πιοποΠοτἱππι

οπιο οΡἰΓοορο ΒοποπιοπΓο πινοττἰΠοτ _ οπο·

πιτιππε ροτΠἰτἰτ. ΑπτΠρο οοΠοι· ιο Ποο ρτο- . νοτονἰτ. πιο οποιο Π:οε οοΠτο τοΠὶιιοτἰτ ,

Εοδ&ο οπιιοΠΠπΠ νιτἱ ιτορΙονιτ πιππιιε , οποπ

'Μοτο ΠΠ οπτο Ϊπἰτ ο ιιτ νοΙπτοοπ οποιο ιο

εποε πονοιιιτοι: πιοιιπο. νοτπτο Βετο Ποιο (ο

νοΙπτοἱοο ποΠτο.

ΩΙοτπε πιοο!οοπε Απτοοιπε ΜοΠοοπε :πο

οπτο οπτο ρ!πι·οε (Με ?πιο Ποιοο τοπἰοπε , οο

τοοπτο οποπ πο οοονοττοοπο Εοοπτιο φο

το , τοΕπιπ οιοιοΐπιτ, οτοιΠτοπο π: ΠΠ οροτἰ

ἱποπτοοοτοιο. Ε<οο , τοἱ ΝιοοΙοο , Π ιο πο::

πιπποπο οπἰοποπι Ποιοιππιο οοποτπ , πεπο

οι Ποοπτἱπε οοποπι οποπι :ΙΜ 8ο (Μι-πιο πο

Π:ιτο , οποποπο Ποιο! ΠΠ ροΙΠοιεπε Ποπ Πο

οοτο οπιοι Πππιο ιπτοππο. νοεπτο Ιιοοοιιπο

τοπιο τοπιροπο , Ποοιοιο οποπ οποιτιε , οι Π

1ιιτο , οποίο , ΡτεοΠοιοτ τοπιτπιο νοΠτπιπ

πιο οποοι ιιιοοτιπε Πε Ππιποποο οοπσΠτιο

πιο Ποιπε , οτοπο €ωΒιιο νιτο ποΠτο Πε , δ:

τοοπ:ι οποππιο οοποιπο.Ροι:οτο, οποίο , πιο

πω: Ρτεοίοττιτο τοπιροτο Πιοτοε !ιοπτιτο Πο

τοι·οε, Γοοτἱἴοπο νοοοιτο κοπο , οπὶοπεο οπο

το πιο οιίππι πονονἱ. Ροτοοο νοτιε νοΠτιο >

Π νιτο οοιιιοε ί:ποπτ.. Βοπο,οιιο:Γο ,οπἰιοο οι

Ιοτἰοοοπι τοΙοτοτο , οι νοοιε οοττΠΠπιο ποιο

οι πο. οΠ. ΤΙιοτοοε οπο ππΠοε πο! :πο ροΠ

ΠΙοε οποια, οποε οπ το πιιΠ Πετοιοε, ποιο.

Κοοπτἱπε πποιοποπι οπ πιο , οοιτιοι· τοπιοπ

Ποδ:πε ίπτο ΠΙπτο οποΠπιο οποι οπιιοο οσοι

ιοποἱ , ω Ιοοοοποε ποπἰε Πττοτοε οπ Γο πιο,

@ο ΠΙπιο οιιοΦωο ιιι ΠοοοπΠοο ττο&ο

ποιοί-πε Πε. Βἱί-ΡΙἱοπἰτ Ποπ ἰοΠπε ΙονΠοε πιο

ιππιπτο ιπ πιοππιο. Α Βοτοοτο οοΠτο Ποτο

τοε οοοοι:Π , οπἰοιιε οιοιποιο Ποιο νΞποτπι: Πτ

τοε τποε , οτοτοπο τοοιοι·οτο Πι ιοοπππι , Με.

οπο ποιοτοτπππι ι·οοτοοτι. 5ωΡο οπ ΠΙππι πο

Ατοπιιοοπο ἰΠο , οποιο ιρΠ ο Κοοπτιο οικ

.τοτοποτο ποπ ροΠπιιιπο. Α&πτπτο Γο ροΙΠοἰ

πιο οΠ οποι Ιοοοτο Βοοοπἰοπίο , οποπεποι

ροτοτπ:, π: Ποοτ ιοί-ο ιο Ιποοιο νοοιοτ. απο:

πο (ΠιιτΠἰο @πιο ποτονὶ οιοπἱο οο πο Ροέ

οἱο ΠτοὶΙἰτοτ. ΠΠΡΠοοπτ τοΠιι Ποτοἱποοτοιιι

οοπι ἱποοπἰἱ ΠιροοΙΙοδΠΙοπι Πο Π·πΠτο οσο

τοι·οιο. 5οπ ἰτο οΠ:. οποιο ἱοΠ οοπττο ποπ

ροΠποιπο. Αποοπτ ιΠο. Τι·οππ&ἰοποιο ΠΙοπι

οοΠτοιο οποσ οοΙοτοπι , οπο οπτο ο οπἰ

ιπΓοι·Πιιτπτ Ιοοοπι: , οοοορι ; οοο οΠι:οι· Πι

τπιπτο ρπτονἱ. Νοπ τοτοοο ἰποο :πο οΙΠοΠ

Γποποοιοε , ιοΠιἰ οΠιΠ οΙΤο Βτοτἰπε , οποιοΒ ιοοιοο πιΠοοπτικ Ροοπἰτοτ ; πιοΙοοπο ἰΙΙππι

νοοἰε πιοτοιο οποιο. Μο ροττπιο οοοπππι

οΒΓοΙνἰ. ?πιο οοπο :πιο οιιοπτοεοΠοιοΙιε σο·

οπροτιο πιοκιιοο , τππι ΓοΠτο κοιιπππο οπο,

ποιο: ί-οι ιοοτ Ρο&οτἱε , οπἰ πιο οι·οοι·ιπε 86

οοι:ιιιε ΓοΠτο Ροτειιτοοτ , ιιτ τοἱπιιε Ποιο πο

Βοτἰο νοοοτο οοΙΠιο. Ποιοι: οπἰιο ο ποΙοι:

Ποσο πιοιπ ἰπτοοτπιο , Ξοτοτππιπ οποιο πι

πππιο, οπο τοτο ίροτιο ΓοΠτοπι οκοτοἰεοτὶο

ποτο οπιιττοιο οοοοτ , οτοπο πιοτπ οποια

ΡοΠπιοπππι οπ ΓοτΠσοπππτο ίοοπιοι· τοποσ.

(3πτοπο τοτοοπ , οποπτπτο Ροτοι·ο , (ΪΙιτὶΠο

ρτοριπο ,ο ορπε οοίοΙνοτο , οο οπο ποοιιιτο

τοΠοπο οοοτοπιοτ.

ΑΒ Αοτιίρο Πττοτοε ππΙΙοε οοοοοἰ , ρτοπ

τοι· πποε ΠΙοε οποε οπ το πιιΠ , ιοἱτοτὶοπο Γο

τἱο ποπ ροΠὶιοι , Ποπ ο οπο τοποοο παπο

τἰτ. δοτιοΠ οπ ΠΙππι ΡΙπτοο Πττοτοε , οοοπο

πιοοποιο οΠοπἰπ τοΠοοππιτ,πο ΡοΙΥποποοοπι

οπἰποιο ἱΙΙιιιο,οποιο Ιο ιοΠι:οτο οΠονοτονιτ ,

1ιο&οππε οοοορι, ΓοτιοΠοπο οπ ΠΙππι οτοπἰ:ι.

Αππἰο ΠΙπιο Πι (ἔοΠἱοε οποίοθ:πιο οπτο Πο

οπΙΡοπ οοοΙιοοπτιοο οποιο τω. ΑροΙοοοτἰοπο

ΠΙο Τοι·επΙΠοιιι , οοοπππι Γοπρεπε οΠ. Μο

:πιοοτο ἱο Γροιο ΓποΙονοεπε οτοπι οπ νοε ο:: *

(3ΙοποοΓο ιοοποποτιο , Ιιο:ο οιπε νεο οοπΠ

οπΙο οτοοπποποτο ροτίοι·οοπο , οποοπο πρ

Ππε οονπιο οποοτοπι (ἶοΠοἰ ποΠ:ἰ οτοιοιίζ

Ππιππι 3 ρτἱοτιοπε Πττοτιο ΠοπὶΠοοιοε. (χω,

οἱτοο τποπποΠίΠτοπιο Ποτπιο τι·οο(οτιοοτο

οπιοιίοι·οπι. (Σπτοοο τοπιοπ πι: ττοπίοτιοοεπ;

οποτορππιππι. _ π.

απο: πο Ι..οπτοπτΠ οοΠΠ απο τωπο,

οοοορι ΙΠ:οοτΠΠοιο. ΜπΙτπιο ΠΠ οοπ;π!οπι:

οοποοε οπΙιοττοτἰο τυο. Εοο ΠΠ οποπ ίοΙππι

ἱιοΡτεοΓοπτἰοτππι ΡοΠΠπι , οτοτπὶοϋοι· Επι· Πι;

τοτοε: οΠοε οπιοοιο οροπι , οποπτο ροι·_ πιο

ΠΠ οοοί:οττι οοτοτίτ , οιπιΠιιτπιπε , πι: Πιπι

ιοἰε ΠΠπε ιο πιο απο οΠοπο οι: Ροτιτο Ποιο.

?οποιο νοΠ:οε οποιο ροΠΠι επί τποππονοτοο

ποπἰ , οοο οπο οποι τοΠοπιε ΐοιοοΙ ιοπι οοοπ..

πιο: οι:οιιίΠπιπε , ΠοξΕπτι οι οιοοτιπε απο

τοπιοοΠινποι απο. Ποτοι Απτοιιιπε πο Μο..

Η Π Π;

* Ε”. οπο.

ΐοπίο.

'ϊ
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επ πστρστιιιι: :ισ ρτ:οσσρε Ισδιοτ , ιιιιτσ(ιιι:ιιιι Α Μπι παοκ. Ριιαιοιιιιι σπιπι σἰν_ἱττιτσπι ἱΠιιπι

ιίΗπο Ρτοποιίσοτσ(ιιτ , πιο. οπιπιπ (μια στειιιι:

πρωι το , ιππισσί(ιιιο Ιιοεοπιπι ιιιιΙιἰ (Νιμπ

τοι· ι·σΠ:ιτιιιτ , οικινιεςιισ ιιτ τιοι πιο ποπιἰπο

οσι: Πττοτειε εμιτιοε ει€στοπι. ΙΡΓσ , ιιτ ειιιάιο,

θσπιιο.τπ|ρτοί·σθ:πε σΙΈ ,ποοσο ΙΡίσ τιιιιτιιιιι ,

νστιιπι 8ε Ποιοι· Μ:ιτειισειιε νιτστοισπίιε σο

ττειπίπιιίΤιιε σίΈ. Ι.σοιιειτ(ιιιε Ατσπιπιιε Πιεσ

Δω ι:ιει(τσπι (ιιιο.τπ(Ι:ιτπ τι·:ιπΡ(ιιΙιτ , Ηοπιπιπιισ

ττυ.πσιιιιι Απτοπιο Ι.πΓ(:ο (ισ(ιισ:ινιτ. νωι

ίι·ειοτπσπτιιπι ιΠιι(ὶ , παπι ω ποε ιιιΐσ μαπ

ιιτ , ιπ:ιΙΙστπ(ιιισ , ίπποι· , ιρί.ιιπι ποπ νι(ιιίΐσ.

ποοσο ποσο πιο ΟΧττοτιι2. τι·:ιοιι(ΐπο τπ:ιοποε

Βιισσιπο.τοτ.σε, οπιπο ἰπ ρτἰιτιἰε ΐσιοΓιιιπ. Έβο,

(πιώ (ὶσ πω ίσππιππ , ί:ειτστι ποπ ποοσο. (Σπ

τοΒιε ιιτ Ρστί·στ:ιτιιιτ :ιο (σ. Νιιπι ποπ (πιπιι

8ο (μπι (ΣοΠιιο ποίιτο σιιιε σκσπιΡΙπτ (Μάσ

τιι:,(ιιιο(ι. νσπστι:ιε ιοί-σ (ιιιο(ιιισ Ρστίσττι οιι

τω( , (πι!ιι(ιιισ Ποσο ποιό. Γσπτιιιε ιπόσ π

ιιιίισ:ιοιε. ΑΙοσττιιε ποίιστ απτο οπιπο ἀἰσε ο

ιιοΒιε Ρτοί:σ&ιιε, σοπισειπάινι(ιιιιιε ΠΠοε ει

Δω σσισοτιε ρτ:σ(Ησειτοτιο. δσἱτο απο (μπο

(ιιιειπι τοΙἰπιιἱπτιιπι τσσιιτπ Κοπιει πΐροττεινσ

π( ποσπσ , 8ε απ νἰὰστὶε ρτοτοποτιιτιιιπι πο

Ιϊτιιπι , οιάισιι[(ιιισ Γιιπιπιιιπι ροπτιποσπι ,ιιτ

πιο Ιιαστιε το ί:ει&ιιτιιπι ροΙΙισσοειτιε. Πιο ,

.

πο (ιιιιιιπριιτεινστοτπ , (ιιιοπι(ιιισ ιππιο ΜΗ

τιιστειπι , ἴστἰρίι , νστσοτ(ιιισ πο πιο Μπει

πιοο δε ιιισιιΙτει ο:ιτοειτισε το οΙΐσπ(!ειτ. Μπι

(απο το ποσοι οπιπσε , 8ε πι Ριππιε Βιοπο

(Με , ]:ισοοιιε , (π: Ηιστοιιγτπιιε , Γοπσι((ιιιο

Πσπισττιιιε. νειΙσ. ΡΙοι·σιιτι:ιτ οι( ποί(το (πο

_ πιιΡ(στιο Απ8σΙοτι1τπ, νιιι. απ. ]ιιππ.

 

ΕΡ Ιδ-ΤΟΕΑ ΙΙ.

:κι ΝισοΙειιιπι.

2144299 [ιιεπὶ: Μἰἰἰ: εμ:/&ΙΕιπέσ ; έ( 7ί67ο

- Π” , ό Ι.εω·Μι2ο ερήπιε αυι/ισἔσ ,

ά· 4|ίέ.τ.

Μοτοίῖιιε πιοπεισιιιιε Νισοιειο Πιο οπι

τιιπειπι ΓειΙιιτσπι. `

@οπιπο <έειιι(Πο π1%πω ίἱπι οι( απο Ιππο

τἰε-ἴιισἰΙὶιιε στἰτ ΗΜ σι(Ρειιπειτο , (ιιιοτπ ιπιπι

Γστιοστσ , ΝισοΙοσ σιιτι!Πιτισ 8ε πιιιπειπιΠιτπσ.

νοι·σοειτ σπἱπι πο @θα ιπόι8πειτιοπιε (:ειιιίπιτι

τιιπι οι( ρτιοτιοιιε Ιιτ:οι·ιε πισἰε , τιιπι οι( Γο

οποπτι ίιΙσπι:ιο σοπσσρἰίΪσ5. Α8ο Όσο επι

τιειε , (ιιιι πισπτσπι πω Ιοπ8σ Γο(Ι:ιτιοτοπι

οπιπο οοιπο.(ιιε Επστπιπ ρτα:Ρ(ιτιτ. ΕτΠ οπιπι

ποπ σι·ειπι ἱΒπειτιιε πιοπΓιιστιι(Ππιε τιιπ,τπἱτἰο

τιίοπσ ιποσππι πιπισπ θιτσοτ ττσριάειτιοπσπι

πισειτπ , ποπ ροτστειιιι ποπ τιπιστσ ττ:ιπ(ιιιιΙΙι

Ποστ ειπἰπιἱ τιιἰ σοπιιιιοποπστπ. νσι·ιιπι πιοο

ιιιιΙΤο Γ:ιτιε Ριιτο , (πιοο Ρτιοτιοιιε Ιἰττστιε πι

:ιΒιιπάο σοστιτπ,οιι:ιε μπι τσοτ (πιο ιιιιοειιοπι

τσο(ιιτοε. ΒΙΓΡΙισοτ πιιτιιπι ιπ πιο(ιιιπι το (εαπ

ιππΙοι πιω ρστρστι, (μια: :ιπἰπιιιπι σι(στιισιοπτ

ι:ιιιιπι , ειπιισοτιιπι ΓοΙιτιι(ιιπσπι , ἰπΓοΙσπτἰιιτπ

Βσπτἰε , 8ε οστστει Η 8σπιιε ποε το @τι Πινο

Εποπσ σειί)εποειτει.1:ει(σοτ , Η σοπι:ι·ει ει( @σου

στο ,ποτἱπι οιππἱπ (ΠΠοσπεσπ ΡτοΙιιπιιε Πι- Ο

σιισιιΙτειπι (ιιΓσιρΙιπιε ροτ θιιοτιπἰ (ιιιιπιτπειπι

ΠΠ( τποπιπι, ιιιιτπο.ιιιτειι:ι(ιιισ ειπιἱσιιπι-ιπ μι·

Με. νσι·ππι πω( ΠΠ ἰιι τσιπ Βοποπι. Οο

ρἰο πι ποο ιτιοΙσΠιιι εποιιπἰΙιιΙ ·νοΙπρτειτιε ,

οιιο(ι σε ιοί-ει ίοΙιτι1(ιο πιο Πιι&ιιοίο οπιπο

ΡστιιτΠιε ίὶιιὸἰοίὶε οπιπΠιιιε πω. Νσ(ιιισ σ

πἰπι (ιι πι οτιι(1ιιο(ι (ι:ιπιτπ Μι, Ρστἰτο οσι·

Γοσοτάιιιτπ δε ι€πο.νιιιτπ μια( σε , νστιιιπιπι.

Ρσπ(ιιίΗ ιισσσΠιιτιιε τσοπε,σοιπιιιο(ιιΐ(ιιισ πο..

Πάει σοπΐιιιιιιίΗ. ΕΧρσ&:ιτπιιε 11128110 σπιτι

Π:ιιάιο Χιι11.ιΠοε Α8σΠι Ποτοε ιιΙτιπιοε,

οοοε (ΗΠΒοπτΠιιπισ ττππΓστἰΡτοε ει το σπισπ

Β (Ι:ιτοί.(ιιισ τσΠετιε. Ιιιίστσπιι.ιε ΙιοσπειΠιπισ

Πττστ:ιε οποιο :ιτοιττιο πιο , πι: σι(ττοπι:ι νο

Ιιιτἰ πιππιιε (επι ιιτιΙἰ Ιειοοτι πιο ειρροπ:ιτιιτ.

οπιπο Ιειττἱτἱπ σιιπι Ισοστσπι ΡιιΠοτιε ΙΞοτιιιτι

:πιο το τορσττιιπι δε τωπίσπρτιιιπ, οπιπο πω·

Μπι ΓιιρστσίΓσ ιιισπτιοπσπι ειτοιετποπτ. $σ(ἱ

σιιπι)ιιάισιππι τιιιιπι,(1ιιοά επινιΠιιπιιπι σί(,

(ισ σο οροτο ειπιπιπάνσττἰ , ι·σί·ι·ικιτ πάσι· ιΠο

:ισ Πιι(ιιιιπι νιίσπ(Π σιιιε οροτο; πο(ιιιο Ρο..

(στο Επι( ιπ το ο πιο Γσπτσπτιο. οιίΤσπτιτσ :

8τ:ιτο πιπισπ Η οοοε ειπιπιο (πρώτο. Αίὶστἱἱ

ιεσπι σριΓοορι ειάΚσπιιτιιτπ ιιιοιιοσιιιιπι ποο!

Ιιιιιι ρστΙιοσπιστ Ισο:ιπι,οιιιει |ει11ά:ιτι11° απο το.

@ποπ ιτσιπ Αίσοιιιιιιιι Ρ:ε(ιιιιπιιπι , δ; Ωω

πσΙἰἱ (ΜΗ Ι·-το8ιιισπτει , 8ε μειωιι (ὶο πο.

Βοι οι: οριποιο !ιοπιιπιε Ποτοε ΓστιΡΓστιε μιά

Ιειιι(ισ ρτοΓσ(ιιισιιιιιι·. @πε (πιπιι , ΝισοΙπσ,

Πιισιιιιπι , (μι: ιιτιιοτσπι ιπσι·σ(ΠοιΙσπι πω,

ίστνοτστπ(ιιισ ἰΠιιπι πιιιπ(ιιιιιιιι ίσπσΓσσπτσιπ

(ιι€ιισ Ιειιι(ιιιτο ο.τ(ιιισ :ιτἰπιιτπτἰ ροίΤστ2 Το

ίσριιΙτειιπ ?στο Ιιιιτπειπιαιτσπι σιισιτ:ι!Η, το Γο

Ριτο Ιιοπιἱπιιτιι σοι·(ιιι πό Ιιεσσ ΙιοιισΙΗΠιτπει

πωπω Ρτιοτ σνἰἔἱΙπτσ Εσσἱίἱ;ἰ , ιιινσπτιιτσιιι

ουσ ρτοοΙινσπι πι πιο , ιιτ ΐσίο οι( σα:ποίο

νοΙιιρτοπιπι 8ιιτἔἰτσ :ιό ποο ρπισι(ΠΠιπιιιιιι

(Ιοέιτιποε!ιτειιε ι·σσιρσ:στ , νι @Με ε(Πιοτ

το.τιοπιε οιΡωαι. Το ριιΙνστσ δε Επι οπιπο

νστσι·ιιιιι πιοπιιπισιιτει ἰπ Ιιισστπ τσ(ιιικιίΗ (ιι

Ιιοσπτιο. ίἰπΒιιΙιιτἱ , πι: πω 8ε αποτο Μο..

ιτιιπι πιοπιοτιπ 8ε οι·ιι:Γσπε απο 8ε πιτιιτει ρο

Πστιτοε ΡΙιιτἰιιιιιιπ οσοσοιτ. δσά σπιπι Μπάσο

(πιο ρι·οίσ(ιιιι ιπΠ:ιτιιτιιιιι ποπ σί'(-.ιξίεισιοιιι:

ειπα σι(σσΠσπτιοι·ει ιπεσπιει, Μπι! πο νΜο

ειίΐσιιτπτἰοπἱε ?σπιτι (ισ το δε (Ισ πιο νιι·τιι(σ

τσίΗιποπιιιιπ. Ετοτ πατε ορἰπὶο πισει,πιιΙΙ:ιιιι

σΠο σΙειτιοι·σπι ειπιισιτιοι·οπι(ιιισ Ιιππιειπιτιιτίε

σἰνὶτειτσιπ οιιιιπι ποίἱτππι. δο(ἰ Ιι:σσ (σασπ

τἰιι πιοο σοπΗτπιιιτἰοτ ει, (μια ποπ (ΙΠΤσπ:ιτ

:ι το : Ι)σιιε ποΠ:σι·ιΙΙιιπι (ποπ οιοπσειιι· , πο

Μια: ιιΠ;ι ιτπριτοΒοτιιπι ρστιιΙειιιτι:ι , οιιο(ι

ιιιιιΙτιιπι (ιπισιιάιππ σΠ: , νίοΙειτο οποια. @πιο

σπιτπ , Π Γσσιιτπ :εισιτιιε σο8ἰτστ σνιάσπ(ιβ

Μπα (ιινιπω Ριοτ:ιτιε 8ε οσπινοΙσποιε ιπ ΙΙΙππι

ίὶπΒιιΙπτἰε ἱπάἰσὶει, ιιοπ ιιιιπσ οπιπο :ιτ(ιιισ;ιπ

Ιιοποτσ ποοσο σο8ειτιιι·. Μσιιιἱπἱπιιιε (ιιι:ιπι

(οσοσ :απο ποίὶτ:ι , (ιιιειπι πιει€πιε ειροτειίοιισ

ρστἰσιιΙἱε πωσ στὶριιοτἱτ Βσιιε. Νοπ Γιιιιι:

ΠΜ τσροτσπ(ιιι, πο Ισ8σπτἱ ί::ιίΠάιιιιπ Εεισἰππι.

(πειτε Γιιστιιπτ ιι(ιπιο(ιιιπι οπο: (ισ νι&ο

(πιο νιτο ορτιπιο (Θε σπιάιτιίΠιπο οπΡπιπ
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ετα οιιιτο πω: ο:ιτιοπο οοπο πο” το Γοτιιιοτιτιιπ Α ποοιροποτ. ει οιιιτιτ:ιιιιοπι 86ι11 Ι·ιοοροοοονι,

ςιο ιιοποιιιο ίπποι. τιιδοτιοπειτ.οοιιοποοοο οοιιο

ιιοοπο 86 οπιιτιιτοπιι οκίτιοι:ιτοπιι π τοίτιιιιο

ιιιο το.ποοιι τιιο ιιιιιοι Ριοπιοιοιιι ροπΓροέτοοι

86 οοπτοιτοπι Ιιτιοοο. ]ον:ιτ οοοτι Ιιτιππιπιιιτο

(ιττοοοππι ιΠιοε ορο ιιιιιιιτοπι ίιποιοε , το οι

ίοιοτο. Ι)ινοπτιτ πιοροι·_ιιτἰ τιοε οκ Οποιοι Γει

οοπτιοε οοιόειιιι οοπιπι Ποιο ιιο:ιοιο, οοι 86

Γοτιιοοπο πιοπιτ απο οοιοπιιοτιοι Γοει ιοιοοι

απο τοιοτιοπιε νοι·οοι· πιο οιιιπο οοεατοπ. Πο

Γοπιτ οοιοι οοι οι απο ιιιιοοιτι νοΙιπιτ , οιο

ιπιιιιιτιπιοε ιιιιτιοιιΠιε οποιο ροοιιοο Γοινοπιτ.

(1οοπι ιοτιιοοπο όοπιοπιε νοΙοοιιοοτοιπιοοι

ιἔπιοΓοο ιιορπιιάοοτιτο.

Αιιοπιε Βοπιίιοπιίιε οσο , οτ οριοειπιε , ορο

οοοιιτ Μάιο οίι, τω πιιοτεινιτ ιιιοικιίτοπιοπο,

οτ οι: (3οίιιιο ιιοοπο Μια. νωιω τιιειεΗιο

ποτιγοιοτ ίπποι· οιτοοτιτ , 86 οοπιιιτοπο Ροτορτ

πιιοπιτιτιε ιιινιοΙειτοΐοιιο τοοτοπ. Βοιιι οοίτι·πιτιε

ΓοοοοΠοε ποτοππο ριΒοτ , οιοοτι οσο πιο ιιο

τιΠιποοε Ροτο. Ειτροοο πιοίι:οπ οοιιιιοε οιο

οοιιινιππιτο τιιΓοοΠιτ,οιοτοπιοπο ιο Ιοοο Γοιτιοε.

ο οοιιιι ροπΡοτοο οοιοιιπ:ιοτιοε , 8πειτοε οινι

Βοε ιτε (ο εοΠιτ ιο οο ιιι:ιοιΠ:τατιι , οτ ποιοι

ρπεοτιιΙιΠο οποτε , οοιιιΙοτοπο οιιιτιοιιι Πισω,

ποπιάοποπο , οοππι ]οιι:οιο πιοίτπο οπιπτιιοοιι Β Ιοριτιοειοίι οΙιιιιισιπο νιοοειοτοτ. Εει οο_ιτιιοιοι

Βιπιοτι Αιιττοιι, τοιο οτιπτιιιιιιιι Μοτο επιιοιε,

(ιοπιοειιιιτιοι οοιοοιο τιινοπίο ιτιοοτο ροποπτπο

τοπιο , ποιοι το ίτοιιιοΓο 86 ιοττοιιιο τοο οι.

πιο;ίοτι νοποοπ πιο οοπο οοοιάιιο ιοΙοε οοποιο

οοι: ποί:πιτποίοιιτ ποιου οοο.τιινιε Ι.οοιοε ιΠο

ειπιοΙοί·οοπιε ρποποτοε ατομο οπτοποιτοτ Πιιι8

πιο ότι ?ο ροΠιοοπι νιτιο:ιτοι·; νικοοο επιτιοοι

τ:ιοΠοιο ιΠοπο ιιοιι όιιιτςοοπιΠιιιιο ιιοο οποιο;

ιπιοιοτοπιιοι.(ιοίτοοι ιΠιοε οορι Βπονοπο οοι

(οπο, οεπιιι τππιπιίιοπιε Ροπ πιοε ποο νιειιτ ατομο

ειΠοοοτοε οίτ , τ:ιιιτπι Γοτινιτιιτο Μοτιο οοριει ,

οτ ΓΡοπιι :ιο Πιο οοπιτ:οΡοπιιιι οιιικιιιιειοι. Τοσ

πιιοε ιτοπο πιοίτοπ , ιιοπι επιιιοιοο , μποτ νοτιε

·τοιε ποοποιο.

]:ιοι ιιοπο (μα: τιο ροίιοοο πιοιοι οποιο

πο:ιοιιο :ιτιοΕτο , οοε.ιιτο νοιοτιτειτο οοοορο

πιοπι , ιιοοό. ι:ει.οιΙο ειικοπιπο: επειτοιειτοε ποιπι

οτο οοπο Ι.ιιοποοτιο ποιο ωιιιωτ ιΠιοε οοο

ιοττιι 86 :Νικο οιοιτιοπιι τιοτιττο , οι του” , ο

πι:ιτινιτειτο ιΠιοε τιιο,οιιιπτειοι Ζιοοι:πειτιι ιΡΓειππι

ΐροθτο.τιΠιιιι:ιοι ίο:ιιιιοειπο ροποοροποππιιιε , ιτι

8οοτοίοιιο Ποο_οπιιτιειε οχοιτειοτιοοε :ιτιιιοιε

οΒοπειτοοε. νοπιιππι ιι:οο ι Ρο οοπτιοιοποοπο.τιο

τοο οπ:ιτιίιιτιιο 86 ιοοιιιιτιο τω. Βοοε ιιιοπιι

τοοειτοτ , τι·οοοοπιτιοοο όοιτιοορε οποιο μι·

ιιοοπο ι:οτιίιοοτ , οτ οοριοιοε 86 οπτιποιιο.

τοι πέοπιοποίιτοπο οΠ· , οτ ειἴροέὶο ιρίο άοιοδτοε

οοοίοοο απ: ιιια:ποπο τπιοοΓοοιιτοε οπιοοποτ ,

οιοιιοι·οοοο @ο στο ιιιιιοτοτ. Ροππο τιποτε νι

οιιπιοτι:ιιο ιΙΙο ίοιτ , ιιτ οοιοοοιεΙ ρι·οΓροποιο

οποοπιιτ , πιο”. ΡοτιΠιποοπο ιιιόιιίτπια·τιιοπιτι

Ατοοο ιιτιπιιιπο τιιιοε οινοε ιιειιιοποιιιιιε ριοποε.

ΝοΙΙ;ι ιιιιιοοιιιο πιο: ωτροωιω Βοοτιοπ-πιτ
οοο Εοιιοιοπ › τω ιοιοπιτι ιοτιοοπ. $πιιοτε πιο- ν

ιοιιιο πιοο πιοιοοε ροοποε φοιτ ΗΙιοτ , Γο:π·

νιΠιτοοποοοο ρειπνοιοιιι οοει οοιιι ιπι:ιττο 86

Βιιιιιιιει τοΙιτιο:ι. 8:ιιιιτειπιτ το ί:πειτποε οιιιοοε

ειο ποτιιτοιιι τοοιιι πιπάοπιτιΠιιοο οοριοιιτ. ντι

ω, 86 Βιιποοπτιε ιιτοτπιτ Ρειτιοπιτοπ Μοτο. Ριο

ποπιτιει:, οι: οοίτπο οιοτιπιίτοπιο , ντπι. ]οιιι.

ΕΡΙ $ΤΟΙ.Α·ΠΙ.

οοΝιοοιειοιιι.
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Ώο]πιπέστε ΟΜ60"υπ ίππποεπποπο , α? «ΜΜΜ

6σέἰ:Ζύιι.π, α'ε 6'πιβοέ Μππωπι ρώ·ε?Ζωντ ,
έ: ε!τιμπ2φιωσ σΜει!ιστωπι παίια·. ο

Μοποίιοε ποοοιιοιιιιε Νιοοι:ιο Πιο ΡΙο-·

πιιο:ιοι Βιιοτοπιι.

Αοοορι τιτοκιιοο Ιιττοπειε τοειε οιοτι:ιειιο

το:ιοιτ:ιτιε, οοιοοε πιπιιοπ ιο πιο τοοε ωειο

ΑΙΜ Ιιττοτιε οιοιε ‹ιο ΡΙπποτιπιο οοοιοο νοτο- Ι) ρποοειπι Ροτοίτ,ίτοοιοπιιοοο ποοοΒοοΓοι. Ειιι

Μοτιο 86 Τοπτοιιιοιιι νοΙοποιοο Γοι·ιρίι πιο

το Ριοπιιοε , πιιιιιιοοο πιοοοΠο οίι:.οεισιοτιι πο..

Ροτοπο , οοιο Ι.ο.οτοπιτιι £οοοπιτ Γοπιιοι:ι (πιο

οοιιτι:ιι;οοοτι :απο ιΠοιο τιοποο. Επιροιτ οιιιπο
οκ ιιιιοίτιΠιιιιι ροΠιοΙΤοπιε ιοάιΒιιιε ποπιιιιιιοε

ποε ρποτιοΓπιε οιιιιι οι οοιιι Ροπτιοοπιτοε απτο

ππιιποοιιι. Ριεοτοτο οοοτιοπο νιειι , τω οοιοΓ-·

ποσοι νοΙοιοοπι ο οποιπποπ Οειποιοπο πιοίτποπτι

Ιιττοπιε Γοιε το οοπτιοποπο Ι··οοιΙΤο. Πο ΤοπτοΙ

οποιο οοιιι ΐοιιτιπιοι τοοοε. ι)οιιππιτ ΡΙοποποὲ

οοο οοπο Μοοτε.ιιο Γοο,Ρπιοπιιο,86 ΜεικιιιιιΙ

Μι ιιιΓοοιε νοτιιιιιε. Αοπιε τειιιιοο ιο8οπιιι οΠ: ,

οοπ:ιοιιιιοΓοιιο οτ τπ:ποίοπιικιποπ , Ιιοοτ οπο·

το” ποοιιτιοίιΠιιπιοοι οι: 86 Βο.τι:ι:ιπιιοι ροτ πω.

Ρωτοω [οπιΡτοπιε. Ι.ιιοοΠοοι Ηιοποογιιιι

(:οπιτοποοι ειοοοριτ τι τοο Αιιτοπιιοε (Μοτοπο

πιοε οο8πιειτοε ίιιοε Ιοο:ιτιοπιιε Γοοέτοε ειροτι

οσε ποοπιοπο. δοτιοΐοπ:ιτ οιιιρΡο :κι ιΠοιο Ηιο

ποπιγοιοε ιρΓο , οτ Ροτοποτ ιιΙοππι οι: τοο , Ρο

τ:οοιοιοοο Γοινοποτ , οοοτι δ6 Μο· Νοπι Ρο

τεινι ιιοπιο ιΠι τιοοοπέειοτιοπιι. Οπο:ιτιΠιτοοπιι

οοπτο 86 οοι ιιοοπο πιοτοπιοποπιι οοπτινι οτ

ποΐροπιτιοπο οοειτορπιιιιοτιι ιιοοιτ , ιπιιιιτοι , πιο

το τιιοτιοε ο πιο Ιιοο οιιιοιοιιι τιοίιάοποποε ,

(μισά ιρΓο ποιοι :ιιοΡιιΠιτιιο86 ΙοοτιΠιοιο οπτ

ιιιιιοιίτι. (2οοπι Ρποποἔπιτοιιι ποιοι οοοΠ:οππο

τοπιτιοε ιοάιοπιο τοπικ 3 αποριοέτοπ οπτιτιιιοπιι

ιπι οιο Π:οιιιοπο τοοιο , οοοτι ιτοιο τοοο:ιοιιοι

τοπ ιο σοοο £οποιο , οιιτιιιοο ιέπειτοιοτ , δζ Νι
ωτιι ιιιοι ειιιτιοοιίιιιιιοπιι ιιοοπο ποοο8τιοΐοιο.

Ροοιειιιι ουο: ιιοπτειι·ιτ , οοειπιτιο πιο ιτε Εισο

ι·ο 86 πειτιο ιρΩι ίο:ιτιοτ , δέ το ιιοπτ:ιι·ιε. @οοι

πιο πιο οπο ρπιτιοοι ιΡΓο ιτειτοοπιε , το νιτιοπιτ.

Η πιο οτιοιτιοπιι οοιιίτπιοτοτ ειιιιτποοπιι , πιο!

ιοπο τοι οποιιοτιοποπο οπο ιιοοπο πιο. ΖΕοοιιτο

ιΙΙο τοο ροτοπιτ, πιοιίοοιε οπιτ τοι ίτιιτιιοΐοτ ,

Γοει οποιοδι:ο πιοπι οοιιιοιιττειιο , οτ τοο νιπιο:ιτ

ιο ειποοπο , πιο το οοιτιοοι. $ο‹ι οπο Ποιο 86

πιιιιιιτ οποιοι :ιροτι το. Επο ΡοίΗιτιο ο:ιοτιοπ,

οτ πιοΠοοι οοι!ιοοτ Μοοτιι ίοποροιοι:ο Ιο

οοτο ρπτοίτοοι.

(οπο: ‹ιο ιποροππιτοπο ιοιιιοπο Οτττοοποπο

παω , 86 το ΑοπιΓρ:ι ιιοοπο οπτιτιΠιοιο ιο

το. Εκ Ι.οοιιτιπτιο πιοίιπο ]οιτιοι:ιοο Βιέτοε
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· @το οοττἱοτ , ΠΠιιιι απνοπιΠο ίππΡΙιοοπι)ιι: Α Ρτοτ-οδτἱοποιιι :παπι απ πττισπι Κοτιιαιιι

αιΠιέπε ασ ρτοτιο Ιαποπ:ὶὶιπε τοπικ οροπιἰπι

Ι5Ιοτατοτ. νοποτοΐοπο τιατατο ιπαετιπιιι πα

νιππι πππιοτππι , πτ πι απιτΠὶππι πιιτταπτ

οοπττα ΒατΒατοτππι πιιροτιιε νὶοΙσπτἰίΠιιιοε,

πτοπο ΤΙιοπαΙοπιοαιτι ποοιΠίΠτιιαιτι @κοπο

8ο τποαιιτοτ ,8ο οτιιιοπτπττ παπι ·ἰπ ΠΙοτππι

ιπιπστπιπι οοποοίΠ:. δοτὶρΠ , π: αάττιοποε ,

.ΑπτἱΓΡ:ο ἰρΠ απιἰοσ 8: Ιιππιαπἰ:στ , πιο

·ιιπἰοπσ π: απ ποε πινοττοτο:, νο! :οπο Π Π!

ιιιιρτα:Γοπτιατιιιιι ἰπιΡΙοτο ποπ ροίΠ:, ΙοτΠιο

το: απ πιο, οιιιι&αοπο Πιτ οοττΠε οοπΠΠα αρο

ιπτο: , ροτΠοπο Ρταττοτσα οΙιτοιιἰοοπ Επίσ

ΒΠ δ: ΡοΠάοποοπ. Νοπ αιιιΒιοο οοτο: πιο

τοπι νοτια ποπτἱε νἱτ ποιοι απιαπτΠΠτππε.

_ οπο πο (πποππο δ: (ΪοΠιιἰ ποπτὶ :ποτο

:Και αδ:ιιιπ Π: πποππο (:οίπιο ιιοπτο· οπατ

τανι. Ι.οοπατάπε οπο ΙΠοτππι α:: ΠΙο τοοοριτ,

ὸοὸἰτοπιοἱΠππι πποππο ἴταττἱππε ατπιοιίΠττιπτ

Πιτ: , πτ ροτί··οι·τοπτ απ πιο ό: τπτἱπε8ε ιπατπ

πω. νοτοπι ΠΠ ἰρΠ ί·-ταττοε οππι Ρατιππι πα

νἰοπΙα τταΠοοτστιτ , (πάτα νοπ:οτππι νἱ ρτο

οοΠα Πιοσπε οιτοτται, πανἰοπΙατπ πιιτΠε οπο

τιιττ_) ίταττοε ΠΠ ιιαπΪταΒἱο Ροτἰοτο , 8: οπι

ιιια ίἰπιπΙ οπατ.ἱπ πανι οταπτ , ἱπ Ρτοτ-ππότιπι

ππτπιπιε απιστο. Η εποπιτπωω δέ "πιο

τπ:ιοπα νοΙπρτατο απἰπιι οιτρσότο. Πι το οπἴπΦ

τρίο ΡτοίἱοἰΪοἱ νΞπο!ιοτ , δε-ΠιιοπΙα απτἱοπἰ

:απο ιιιοιιππιοπταΡοτἴοτπ:ατἰ. 8στιιιοποε σοπ

ττα Μπεστ απτο ρΙπτοε :Ποτ άοοΠ απ το ροι·

τοτοπάοε , τιιιτοτοιιο Π ιιοοπππι ΠΙοε τοσο
Ριπι. Ραττοιιι ΠΙαπι ίφαιιέτοτπτιι ρα:τπιιι α πιο

οοπνοτἴατπ ιπἱ:τοτσ Μάτσο άιποι·οπατιι, οπια

π: οιιρἱοπατιι ποοάπτπ οπιοππανοταπι. Ετσι:

σπἰιπ οοοιιρατιο πιοΙσπΠιιιιια οπ:οππτα: , π:

πο Παπ:: , πσοπο ΒαΠΙίππι πο νοτα ιπτοοτι

:ατο νιτ2ιπιτατιε Παότοππε οπιοποιατο τισοπἱ

νοτιιιι. Ωπαιιάο τατιιοπ :ιι ιτα Με, πα :πόσοι

Β 8: ἰπὸιἔοπαπι ττιἰτταπι , ίσο σα Ισοσ , π: 82.

ποπτἰππι ι·οίοτιπαε. ποπ: οπἰπι οιια:ιαπι οπο:

οτποπἀα:ἰοπο ορπε !ιατιοαιι: , ιιτρο:ο οιιοά

οπΠιπΠὶαττι Ιοοἱε ωτοωΡιατ Γσοποπε ροΐπἰ

ΤἱισοροΙἱτπᾶοπο‹ἱ ποπιστι, π: ροΠ:πιοάπιπ οι:

απτἰοπο οοποΠἱοτππι νοΙιιττιἱπο,ΑπτἰοοΙιἰαπι.

πωπω , δέ αΠα οπατπαπι πι Ιιππο τποππιιι.

Απ ΤΙιοπιαπι ΠΙππι ποπτππι οτιποοπι Βο

ποτιιοπΠε αΙππιππτπ νιτππιοιισ ροτιτΠΠιιιππι

ΓοτΠιαττι , πτ Ποττατιε , πΠιΠοπο οτπιτταπι πιο

Ποοπτποι Βιππτιο ΠΠ ΓοτΠιοτο ΠιτιστΓοπο

πο, πο οοπιπιοτποτα:ἰοπο Ατοἱιἱιπσὸἰε Ιππι

τποΓοα: ττιαοἰε α:οπο ἱπΓοΙοπτἰοτ Πα: Π πω:

:ποε οαΠιε :απτο ΠΙππι αποοι: ιιιτστοτο 3 τππι Ο ΠΙππι ταιιτα ορο τοοπΞτοτο δέ ποΠάστατο Ροτ

τιτο αιιιΠΠοπο ΙΠιτἱ , τιιτπ ρτο Εταττππι·ΠΙο

απο ἱπτὶἱἔπἰίΠπια ποοο , π: πιΠιἱ ποο :οπο

ΐοτιοοτο ποΙποτἱτ,Γστὶ Ματοττο οπιπαττι απο

Ιοίοοπτἱ , οπἰ πσΒο:ἰτι ΡαΠαιιτιο ποπτἱ νσπο

:Πε οιτοοιιι:πτ, πιΠιἱ ΪοτἱΒοιιὸππι ὶιιῇππιτοτἰ:.

Νο πι οτι οπἰὰοτπ αόνοτίο απο δ: ΡΙοτιο πια:

τοτἰε ἀἱΙἱοοπτἰα Πι ΠΙο άοΠάστατα πι. Ναιτι

ἱποπἱτἰ ΠιΙἱἔοπτστ τω: , δε ΙΠ:ιτππι ιρίπιιι

ππα οππι Πττοτιο οπαε απ πιο ΤοτἰΡΤοι·α:, ιπνο

·πἱτ τιιαποτσ οοπτ”οθ:πτπ 8ο οοπΓπτιιτιιτπ, ιΡοτ

οπο Π:τοταε πωπω απ πιο ιπΠιτ.αποά οπτπ

οπο οππι άοΙοτο αοοοριποπι , οοπτιππο τοί

- οτἰρίἰ,τποπιτἰοπο ΙΠιτπτπ πει οοπΠπιι:ππι τω

νιτιστι:. Ηοο :ΠΠ Γοοπτο ροΠἱοοτἰ Ροπο νι

. Ποστ, ΑτοΙιπιιοποπι Ξρίππι Βοποπιασ ποπ

οπο. Ροττπε οπιπι ἰΠο πιοπιοτιο!ΠΠπιπε απο

τι: Γο οππι Βοποπιατ οπο: , ατοπο οπτιι ΠΙο

ΪαπιἱΙἱατἰτοτ οοΠοοποτο:πτ , οπιιδτα οιιατ α

ρπά ΠΙππι οταπ: νοΠιτπἱπο νοΙ πατα 3 νοἱ

οι: στο οιπε απτΠνιπο , ΑτοΙιἰιιιοάοτποιιο

ἰρἴπτιι ππίοπαπι οοτπρατπιπο. ΕρἰποΙα Έπα

:Π α Κπππο :ταπΠατα, νοι:οοτ πο Ξρία Π:

οπαπι οοοΙοΠαπιτα: τιἰίτοτἱπ ΞπτοτΓοτιτ. Οοο

νοπιαττι ταττιοπ ΡτιἱΙἱΡΡππι ποπτππι , 8: :ΠΠ

οοπ:ιπε ο·πιιδι:α Ροτίοτπταποτ· , Π οπιά ίοττο

Ιποτατἱ παο ποπτα τΠΠοοπτια ροππιιιπε. Πο

το: (ΞτιτοπΙοι πο οπο: αρπά ποε πιποτά οαΠιε Β ΡΙικάτο ΡΙατοπἱε νοΙ Βοοτατἰε αρο!οοΠι πΠιΠ

πιοπππισπ:ππι. ποπ πο. τα&πιιι απ: , π: οι:

' Π::οτὶε ἱτιίἱπε Ι.οοπαττΠ ία&πε ίτιπι οοττἱοτ.

δοτἰρίἶτ ατι πιο ρτα:οτσα Πτιτοε ΠΙοε άοιιιπιί
π ΜατιιιοΙιε νοπἱτο , ατοπο ππα ΠοιιιοττΠ Γο

πιε ποπτἰ , αθ:πτπιιι Γο ροΙΠοοπε , π: Πι ΡαΙ

Ιαπ:ιε άονοπἰτοπ: , οπο τω: απ πιο ροι·ρο

οπο. ΚοίοτιτιΠ τω οταπε πτ ΠοπιοττΠ ιρΠπε

Πτιτοε , ασ Ρτα::οτοα (ΠιτνΓοποτπππι Γπρστ

ΜαττΙιοπεπ ποπτο ποπιἱπο σπιστοτ , Πνο το

τΠττιοτο: .Ροτιω ,οπαππσ αΠτστ Ιια!ιοτι ποπ

Ροπππτ. Ραέ:πτππι ΡτονἰτΠιπε (ροππσπε , π:

Ροοιιπια: ΠΗιπο ΡοτίοΙνοτοπτιιτ, οα ἰτιτοπτἰο

πιο π: πω ἰρίι Παπ: ιππο τπἱ. Ειτροότα)οοπο

ποο τοΓοι·Πια: ,απο τισ οπιππιπε το οσττἰοτοπι

ίαοἱαιιι. Νιοαπἰ ΟτοΒοτΠ ιτν. ΠΙαε ΙιοπιοΠαε

ἱπ (:απτιοα οαπτιοοι·πτπ Ιοοο τΠΠοοπτοτ , πο:

οπο Γαιισ πιο ροσπιτστ ῇπἀΙοἱἱ αο Γοπτοπτιατ

εποε. Ναπι Ρτοΐοότο ρτοοοτΠτ ττια8πιποο

πιαοπαοπο οππι ταοτιππια, :πιο Γοπίπππι πια

ῇοπα:ο , πΠιΠοπο πιἰππε ατιιτιι€ο , οπαπι Γο

οπὶ πιΐπτπ , π: ιπιτιο Ρτοπτστπτ , οπο.
ποτπ. ο

Ε, οιτἱπιἱετ ό.ιΙοοποπια,

Ιιαβοο οποό. ΓοτΠιαπι, μποτ :τι οποπ Γοι·ιρπ

αΙια8. (Σπττι οα ἰπ Ιποοπι νοποτἱπτ,ποπ ιππι

οἰο :ποο οποό. πΠιΠ οί: , Ισά :πο ΡΙοπο ρτο

ὸοπ:ἰα: 8τανἰτατποπο οιτπἰπιαἱιππτπτ. ΑροΙο

οσ:ἰοπιπ ΤοττπΙΠαπὶ πόστο απο. Α οΙατο

`νιτο Απ:οπἰο πο Ροτταπ:ιπιε ποοπππι :αστοί

!ιβτπιπ , τω οιιπι τοοἰρἰαπι οιιαιιιρτἰτππτιι.

ΟοΠιιπε ποποτ,πτ Εει&ΙΙ8 ΐππι οοττἱοτ, ρτο

Ποι(οτΡατα: Ποιιιαπι. ΗοτΠο οπιπι Ρτοί:σοτιιε

οι: απ πιο ΞΡίοτπτπ νΠΠοπε > οιιι Η νοταοἰτστ

απσνοτανἰπ Εἰ απ το οοπιιτοπι πόιπτιοατ ίοι

το ανοο , πο Ι.απτοπ:ἱπε ποποτ :τοπιο βατ..

:πε Π: , οπΞ τοΡτἱε Γππι Γιιπιπιἱ απιοτἱε πι το το;

απο πο οο8πα:ο ποί:το

ο οορτἰπιι ἰπ8οπΠ αποΙοίοοπ:ο οποιοι νστει

Γππτ οπιπια, πΠιἱΙοπο τοτο ΠΠ όοοπ: , ρταττστ

ἴοΙαπι οτπάΜοιιοτπ. δοά οα :απισπ ιπόππτια

οί: , π: Π ΠΙο α Ριοιιιοτιτατιο οποτο ναοσ: ,

Βτονι ΠΙαπι οοπίοοπ:πτπε νἱτἰοα:πτ. (Στοά

Ιιοττατιε π:ἰ Γοτοτοπι ιιοί'τταιιι ἰπόποαπι>νοΙἰ:

πιο αρπά ποε άοΒοτο, :οοτ ἱά οοπτόοπι οπαπ

τἱε Ρο:πἰ ΡτοοΠαπε 8ο ατΠιοττατιοπΙππε ,α πΠιΠ

:απιοπ

τι



Με·

πιοο Γρε (πιο τοτε ιιτ εοωΜειιι άοΧετιτ . τε

τ:Πε .ο εοπίειιΓοτιι ίπποι ιπε!ιπετ , ττοεττινιε

ροεΠε ωετετ ιιπρετιιιπεπτο ο!τ. δτετοΙοτ

το ροτιίΠωιιω ερ ειπε ιιιεειίττιτ ετιεο ριπ

εΙετοπι εεεεριΠετείτιωοπιοπι. Μεεπε Μι

ττιττοι.ιιιτυπ τ”. τιν. .το
τειιιεπ ρτοι·ιεετε Ιιεθ:εποε ροτιιἰ. Βοτιε τε- Α :ιεω εΙιτιοετ ερὶίτοΪετ. (ΞντΜι ΑΙει:επάι·ιπι

:πιει ερΜ:οΙα. θειιπειιιι εριίεορι Εεπίτειι

τιποροιιτειιι ετΙΜεττοροΙΞτεε ερΜοιε απο.

Ηεοετ ΒτενιΠιωε @σε ιρίιοε νοΙοτπἱπἱε

οωπτε. Σποτ ρτετετεε ρετ τετοιο εοτὶἰεετιι

ποτεε οοετάειω ιιιΪεττε: ρετ τπετΒἱπετι ρω

εοιπ ΡΙιΜρρο ποί'ττο ΪεωἰΙἰετἰτεε ο!τ, εοιπ- - επτα εττιοε οτἰΙεε. τω )επι Γοεττειιτ τ:2,άξη

:με ιοεο ΟιιοΠοετοτπ ερρεΠετε ΓοΙετ.

Ποοιπ τείτετ ει: εριίτοΙε τοε , ιτι:ιοε οΙτἱ

τοπιο ειιἰ τεΓροπ:ιετε Ρτετοι. Ωτιἱτἱ ΓεΜεετ

νοΙιιτιιεπ Μοτὶ εοπεΜοτοιπ εοπτιπεετ , ριπ

τετ Με ποπ επτεε τωΡο ετι τε, Γειτε εορἱε.

(ἱετεω οτι ωοτειιι, εττΙοε ει: οτάιιιε εοπ:ΐτε

τετεΧεω. (:οπτιπετ ἱπ ρτιωε βετο ΡεοΙι ίτε- Β

τοτε οτενἱε ποπιετο Χν. Οοπτιιιετ ιιἰπε Χ.

. ει: οτάιπε εοπεΜε επποτ:ιτε οτενἱτετ , :τοο

ίεΜεετ εοπΒετε τειπροτε .νοΙ :τοο εοπίτιτε

τιπτ ποπιετο Γεπει:οτοπι ρεττοω , νε! ιο εμε

εινιτετε. Ροίττιετε Γεειοιτιιτ ρτειτἶετἰο ποοΜε

ειπε νιτι :τοι το οριο εοωρἰΙενἱτ , :τοι ετα

:πιο τειιιροτε Πιετά , ει:ρΙοτετοω ποπ Π: ..

επτε Γερτιπεεπτείιωοιπ τεωεπ ειιποτπ Ι·-οιίΤε

πεοτἰ επί-τοτε εερτεπεπάιτοτ.αοο Με ρτοε·:

οπο τοτοπι ορι15 ι.. τιτοΙιτ όιίτιπτιοιτ, ετ:ιοε

τἰτοΙοε ίιπεοΙοε "Με ίοοιιιίτιιι€οιτ εεριτο

Πε τ :ιτοοε ετιριτοΙε ιιιιιτοΙε εοπεΜοτοω νε

το εΙΙεεετιοιιιοοε πιοπιτ. Ροτε ρτιωοε τιτο

Με ιπίετιοιτοτ εε Ττιεο!ο8ιε.86 οττΙιο:!οΧε

πεε. Ιε:ΙΜιπεοιτοτ ἰπεερἰτε ΧΧΧνιιι. ειπε:

εε ρτιπειρεΙεω τἰτιιΙιωετετἰεω Γοπτ εοεοπι

ιπο:ιετιΜωε. Αττιοε το τιοπε ωοτειπ :Ιππι

ττοειππτε οπιιιετ τιτοΙοτ εεΠπιτετ τεοοΙετ ρτἰ

πιοιπ Γοοπεέτιτ , εΠε8επτ το ίιπεο!ιε πρι οροε

οι , ποπ ΓοΙοιπ :ιε::τετε Γνιιο:Ιιεε . νετοτπ 86

εἰνἰΙε τοτ τ ίιπεο!ε ιιοτεπε τιποτε εεριτοΙο

:Πετάτε Ποπ. πι: νετο ι.. τιτοΗτ ιτε ει:ρΙιει

το ο; εοΓοΙιιτἰε ,τοπε :!εωοτιι εει1οιιε5 ιρΓοε

εοπεΜοτοπι ροπιτ. Ετ ρτιιιιε ττοπτε εεπο

πεε εροίτ.οΙοτιιω εεε!είιτι: ε(ζ!ετπεπτε ττε

τὶἰτοτ ποτιιετο ΧΧΧν.Τοιπ νετο Νιε:ιτπι οοπ

πιο ΧΧ. εεριτοΙε.Απειτεπι ΧΧν. ΝεοεαΪε

πω.Χν. (3επετεπΠε ΧΧ. Απτιοετιεπι ΧΧν.

Ι.εοτΠεεπίιε ι. ν ι ι ι ι. ()οπΡ:επτιιιορο!ιτεπι

νιιι. Ερτιείιπἰ ιΧ. ΩεΙεεὸοπεπίἰε ΧΧντιι.

δετεΠεεπίιτ ΧΧ ι. εετττιεείπεποε εΧΧΧν ιιτ.

(ζοπιτεπτιπορο!ίτεπι τεττἰι Χν. ΟοπΙτειιτι

ποροΙἰτεπἰ οοεττι ιιτ. Ποτε ει: . . . . . . .

ειιιειίτε (οπτ Γορετιοτι ορετἰ ε Ριιοτιο ρε

ττιετεΙιε, επι επτε Γει:εεπτείιπιοτπ επποτπ

τω. $εποοπτοτ ροίτεε Πιοπνιιι ΑΙει:επάτιι

οι ει: εριίτοΙε ετ! ΒεπΙἰόεω ιιιι. εεριτιι!ε.

Ρετττ Α!ει:επότἰπἰ εριί-εορι 86 πιεττντιε το

Ποτε πε ρο:ιιιτεπτιε. ΕιοΓ:ιεω ιο ΐετωοιιε

τΙε Ρείετιει. Οτεττοτιἱ Νεοε:ιτΓετιεπίιε εριίτο

Ιε οπιεε , Αττιεπείἱι ερΞΓεορἱ εριίτοιε , τω.

οι εριίεορι ει: ττιτιοε ερἰΡτοπε :κι ΑτπρτΜο

εΙιἰοω εεριτοΙε ι.ΧΧΧιν. ΕιοΓ:ιεω ει: ειπε

Με ερΜ:οΙιε ει:εετρτε εεποπιοοε εεεοω

ιτιο:ιετε. θτεεοτἰἰ ΝιίΪεπἰ ει: ερΜ:οΙε επ Εε

τοὶοω ΜεΙιτεπε ερἱίεοροτιι ν ιιτ. εερἱτοΙε.

Τιιιιοττιετι ΑΙει:επάτιπι τεἴροπἰε εε ιπτετ

τοεετἱοπετ ιιεεείΤετιεε Χν. ποωετο. ΤΙιεο

ριιΜ Α!ει:επὰτἰιιἱ Γετωο ἱπΕριρτιεπἱε. Βιοτ

7ττ.8ττπτυ. ό· Με». παρ!. ε'4$ω?. Τοτε. Π!.

τιε ίι:ιετε ίοπιπο5. ΣΗΜΑ, 86 €οτπεποπι πο

ίττοπι ΓιιΙοτεει: τπε. Το Ηιετοπνωο5_ ττετετ

86 ]εεοοοτ τοτοΓτιοε Ιοάοε πορτα Μπάο

ΠΠιιπε ΓεΙοτετ. Ε:: ποίττο τποπείτετιο Χτι.

τοτε ποτε ιιοᾶἰε.

  

Ε Ρ Ι δ Τ Ο Ι. Α ιν.

εε Νιεο!εοω.

13ο @βετ &τι·τι|ιτς2σ ό· !ίύι·ει·τωι Μεέτε.

Μοτοίἱοτ τποπεετιοτ Νιεο!εο Με Γε

Ιοτειπ ρΙοι·ιωεω Μάτ. Π

δετιρετπ ρΙοτἱΒοε . εοττι ετο οτἱοΠοτ. Ηο

τοΙο8ἰοιπ τοοτπ πιει: ιιτ τοετ και» Πττετετ

ριιτενι , τιιΜΠεω:τοε , ο τ-οιίΐετ ρτ:τίτο επί

εττεττετ. Ιρίοιπ πιοπ:ιετι τεεἱ , πεω ετιιτ ρε!

νετε οιιΠτοτπ , ετττοε πιοο πε Ιἱοετε ροίΓετ

ιπεετιετε , τετετ:!εοετοτ. Ετ :ππε πε πε ποι

τιετιι πότε εοττερετ , ΑπεεΙο Μἱ ἱΙΙοΙττἱ τιπο

ΙεΓεεπτἰ πετοω τετοιο ρετιτΜιωο εαπ ; Ιε

τιετ-εδτοπι, ιιτ νοτιτ πιο πεειιε , Πειτε ει: τε

ρΙεπιοιτεΧρετο1 Νεω ττιο:Ιο Μοω ιιιιττο.

(Πεντε εεε τε οπο; εεεερι, ποπ Μπιουτ πιο

ετεοΠε @τοτε ορττωε ίετνἱοπτ , Γετττετπεπ

τεττι:ε Μπιτ οτενιοτίε πεε τεττετε: εΙενιττι

τιετ.τεποε :ιείιτιετο 3 οτ νιτΙετε ροΠιω @Με ε

τιεπι :τι εε εοπόιτοπι πι. Ι.ιοτοτιιω τοοτοττι

οωπιοτπ :τοι πιο:: εροιὶ τπε οτενεττι ἰπόιεεττι

τ-.ιεετε εεετεΠ.οε πιω , ιετπποε ποτενι οτπ

πεε. Ρεε . στο , εετετοε :ιοοεοε πιο ποιο

Γοπτ νΜετε εε ποτετε ροΠιττι. ΩοπίΜοτιι

πιεοω οοο ποτετε οωπεε τοστ νἰΐοτιι είτε

. ροτο ποπ ἱωρτοοεοἱε . Η ἰπεεττοτ εεΐοτ Ντε:

ποίττετ εοεἰτενετἱε. ΜοττεΙιε τιοἱρρε πιω ,

Ιεεε πετοτεΙἱ ε:ιάιδτοε ωοττι. ΝοΙΙεπι οΠε

τετιοπε ΓεεπάεΙι οεεείἱο ρετ τιιεεω τιεἔΙἰ

Βειιτἱεπι 8ιεπετετοτ. νινεπτ εοτεω 86 νιτε

Γοπέτοε ιπ τοπ οτο οΒιεττοιίε. ΑΠετοε εΠ:

ποιο διιετοπιοε όοωιπι Ρτοτοποτετιι , τιοεπι

ιεττι Μι τεΙτιτιιι. Νεπι εε τπε :τε δεπιτ οπο::

πιο .ο Μοτο τεττεπτ. @πιο εοπίΜι εερετιε

πε ρτοτεδτιοτιε τοε Κοτιιεω Πιτ:: ενεο , δ:

Ε οοεπτιο ρτοτεδτοιοτ εε ω. $ετἱΒετ , οτο ,

ρτοΙιι:ιοτ επ τπε, πε πεππε εΧρετε εοπτΜο

τοτπ τοοτοτπ οτππἰοιτι. νεΙε, ΝἰεοΙεε εεττ(

ίιτπε, (:οίτποτπ 86 Ι.εοτειιτιοιιι εΙετΜιπιοε

νιτοε, εοπι νΜετιιι ,ιεΙοτεοιε ειτ ωε. ]εεοΒο5

86 Ηιετοιινωοε ττεττετ , Πεπιεττιοίτιοε τε

πιοτ 86 τεΙι:ιοοε ε:τττοε ποίιετ οτι ίειΙοτεπι

Μάτ. ΡΙοτεπτιετ ποιοι τερτιω ει: ποίττο τοο·

πείτετἱο ετνι. εε!. Ιεπ.
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_2ετιιιω· εποε ει .Με ?πιο εε έΡ/ε @έιτε

σε τ:: ιιωτιω. Όι· ι·Ζοςεκτιβικο ωπαίω

τω» 6σα'.ιστ. 13ε/ττεείε Οτατι!ι αι]ιιβίτω

ό· ει: ?ιτιές/είστε ειτε.

` ο

Μετσίιυε τηοηεεευε Νιεοιεσ Γυο Ριυ

τιιττετη Γειυτεη·ι.
δι νειεε ,ι νειεο. ει ιιεετετ ετιΡοίιυιετε ετι

νετιιττη τε , ΡτοΓει€το τω” τιει ιιιεετετη , 86

ειι Ρτεε_τοτιε ττιευηειιιτ Με νοεετετη. (ζωη

τιο νετο ιιι ηοη ιιι:ετ , εττετη εΡυιι τε , 86 ετι

Ροίιυιεεο ουεε εεε τε ιιτιυτιεε Ρετιστ. Αη τυ

ιτιιηιυτιτ ιιτιυτιοΓυ-ε εε , ιτε ειιεεττι ιιτεΡτυε ,

ουι ιιε τηε εΡιιτι ουετηνιε ειιυιττ ουετετιε

οιιετη εΡυιι τηε , εοιητηιττιΓουε υτ εεΓυε τυι

ειιοτιιτιτ Ροτιυε ουειτι τυιε ιιττετιε τηιιτι @ιιιτι

ιιεετττυτ. ΑεεεΡι ειτιτη ιιττετεε ι.ευτειττιι ιιο

ίιτι,ουιευε είιετιτ ουειιυτττ τε εΡυιι Γε ο ευτ

ιτοιτ Γετιεεττι, 86ι:υτ ιιιυ τηυτυε ίιτη εΡυιι τε, .

ειιιιιτουε τε ιτε Γετιοετιιτιτ ετενι Πιο ουιτιετη,

Γειι ιττοιειιιίιιητσ ιτιττετε , ιιτ Ριυτεε ει” Γε

Α εσιτΓειτε ειτιτηυε ετετι ετουε ιτε εεσιττΡιεττιι

τηεο τιιητιττετε: ιιι τετηειτ ειυίιησιιι σετ,

υι: ιιττετιε εεειττιυτττ εειτίιιετιιη. Ατουε ιιιεο

τηιίιυτη Γεεετε Ριεεετ ουσειι ιΡΓε τειιεεε:

ουσιι ιιτιττετττ τυτο εε τηετυτε Γει:ετε Ροίιιε.

Ατιιειτείιι νοιυιηειτ ιιιυιι ιιττετ εετετε τυε

νοιυτττιιτε τεΡετι. Νεουε εηιτη Γυοιτ Γσιιτετη

νιοιιεητιετττ τυετη,ιτιειιι ετουε οΡυΓευιε ουε..

τοτε ,ετουε ιιιεο 86 νοτιε ττσίιτιε 86 σίιι6ιο

υτ ΓετηΡετ Γοιεε σεΓεουυτιιε εε. ΑεεεΡι ιιττετ

εετετε ουκ Ροίιτειηε τηιΠίιι νοιυιηειτ ιιιυιι

εοττειιιστυιττ,σΓΓειττιιουετειιτ σΡιιτισιτε ρτο

ΒΓειδιο τττειιοτετη. Νετη Ρτατετουειττ ουοιι

νσιυιττειτ ιΡΓυιη Ρτο Γυε είιεητιουιτετε νειιε

τεειιε , Ριετεουε ιιττητο Γεττττε στηττιε εοιττι

ττετ (Με τηετηοτιε. δτετιτη ειιιτη ιιτ Ρτιτηε

Γτοτττε ιιετι ετηιτιειττ ίιετυτε Ρεττι 86 Ρευιι

εΡοίιοιοτυιη ττοττιιιιε ιτιΓετιΡτε , 86 τενετε

ηοη ιητιιοηε οιιετ ιιιοτυιη Γιιιίιε ετειιεητιιτ.

εετετε νετο ουτε Γεουυτττυτ 3 τεεοιο ητε ει:

ετηυίιιτη ιιτ ειιιε ειι το τηειε ιιττετιε ιιει:ετΡ

ίιίΓε. ιιετεστ ιτε ίιιτη είιεδιυε εε ιεδιιοηε, ιιτ

ττεττεΓετεηιιι ίιυιιιυιττ ιητει·ιττιττειτιιιιτη Ρυτε.

νετιιττ. δυητ στητιιε Ρτοεεειιιε ιτητησ Ρτοεε

τιίιιιττε , ηιιτιιουε ηοη Ριειτυιη οτενιτετιε οί:

τηιΓετιυε , ιιτττιτο ΡετΓειίι:ε ιεηοιιιιιυε ιεευετιε. Ο Γειτιιι, ουστιουε ιηιτετιε (ΞεττιτεΒιιτειτίιε Με

νιτιεε ουεητ ιυίιε τι , ουεητ τετισηεειιιε ειτ

Ροίιυιετισ τηεε. Πιο. ουετΓσ ετηιειτ Με Νι

ι:οιειιττει Γυιττι ιτετιε τιε τε τηετυιτ Ηετε τυε

Γοιιτε ΓειττΡετ οεΓετνετε ιιιιιοειττιει ευτ Με

Ρστιυε Γυετυητ εττΡιιεειτιιε ουετη τηιιτι τ

(1υοιι ε ι:ιιιίιυτυε εε , ιιτ ίειο , ηοη ειτετι Γειι

τηιιτι ιίιε ίιοττιίιεείΓε , ουειιιισ ειτε ει ιιιίι

τιυείιι , ουετη τηε ειτετιιιη Γειτεε τ ειττΡιειΐιετ

ουιιιειττ Γεητειττιειη τυειη , Ρυτοετισυετιτουε

τεητι Γεειετιε , ιτττττισ ιτηΡιετετιε ιιττετιιττ ετι

τηιττετη : ηοη τετττεττ τε ιυιιιειο εεΓοινετττ ,

Γγησιιιιε, ουε εεετι Αυουίιιιτι Αωέιτι (Βιτ

τιτεΒιιτεττΠε εΡιΓεοΡι τετττΡστε εσιτίιετε ει,

ετουε ιη Ριυτεε ειίιιοιτεε ιιιίιτιευτε , ιτε ιιι

ιιοετττετ εττετετε είι , υτ εετετεε νιιιεετ ιιιιι

Βετττιε. Αιιετυτη ιιτίι:ιτυτε τειττυιη εοηΓετι

ευτττυτ 86 εΡιΓεσΡστιιτη ιτυτηετυε. Ηυιυε ευ

τετη εείιε στηηιε τιιιετιιι ιτετττετισηε ι;ιεΓετι

ευιττυτ. Ροιτετη ετιετηΡΙι οτετιε υιτυιη ει:

τηυιτιε) υτ εετετε εοηιιειεε,86 (ισιτίιεητιηεη

Γε εσηειιιυτη Ριυε νεηετετιε. Αεεεετιιτ εευ

Γε ουει:ειειτι , σιτιιττο ειιιιη ιιιετη τετει:ετε , ηε

ουσ ειι τε ιΡΓε Ρυτοενετιε , ετιιττειτουε ιτη- Β ίιτη Ρτσιιιιιστ.0ουΓυιειτιιε ΓυιτΝιε:τηεΓνηο

Ριετετιε σειεει:υιτι τιιιυετιε. δετι Με εοσ ιτι

ιττιιιιττ ιττεΡτυε 86 ιιτετε εεευΓετστ Γυτη, ουι

ιτηΡτυιιεηε Ρεττσηι Ρστιυε τιετττετττιε , ουευτ

Με εεευΓετστιε·Ρεττεε ΓυΓεεΡι, ιιυτττ τε ετι

τε Γετε εεΓσινι , ουετη νιηέιυτη τειιετετη.

Τιιεε εηιιη Ρεττι:ε τοι , ιιυιτι τιει ουιιι τεΓΡση

ιιετε Ρτσ τε ΡοίΓεε ΡτετΓετιΡίι , ενετιεττειιουε

ειιιτυιη εΡετυι.δειι εεεειττ ιΙιε.Με Γειτο Ρετ

ιηοιείιε Γεττε ίιιευτιυτη τυυτη , ιτοεουε υιτιεο

Ρτιειιιιισ τε ΡοίΓε Ρτἰστιε τιεοιιοειττιετ ιιετηιτε

τεΓετειτε, ίι ειι τιτε ουετιτ ετεεεττιττιεε 86 ιστι

οιίιιιττεε ιιττετεε ΓετιΡΓετιε. (1υσό εεε οιιιε

τηιιτυε ιτεειεττυε Γεει , ΡετΡετυιε Ροτιυε οεευ

Ρετισυιειιε εεεεΡτυιη τεί·-ετεε , ουετη ηεΒιι

8ετιτιετ. δεισ τε ι:τιΡιστετιίιιιηυιττ ιτεεετε εηι

τηυτη ιιτ τε εε ίιυιιιιιιη τιτευτη , εσττίι:εητιετττ

ουε νοιυτττετιε ι ετουε ιιιεσ ιη εσηετη Ρετ

τετιτ ουτε ιιυτιτ ε τηε οιητιιε εεειΡετε. Αοεττι

εεε Ρτιιηυε ουοιι εεε τε εεττ νοΙο , ετσουε

Ρτοιιιιιοτ , οιιεττιιο ειι ιυεετττετ ιοιτιευιυτη

Γετιεο , εσ Γοττε Ιιεετιστ,ουο ιιιιιτυιε ευτιε

86εσοιτετιοηιευε ηοη ιιιτετΡειιοτ. Αυιιι ιτε

ουε τεευτττ, υτ εστετη Γοιιτυε Πιιττ, εοιισουετι

τετη. πιτ Ρτιιηιιιη ποτε , ουσιι τττε ιττΓειυ

τετο ΡτοΓεἐιυε είΓεε. @ιετιιετη εηιιη τεειυτι

ιιιιε,ιτετττ εοιτττε ειυε Γειτιίιιοττεε νεηιεεετυτ.

δετιΡτε (ιτετειε ιιττει·ιε Πεττιιεοιηι ηοη ιιτ

νεηιεεετιτυτ. ΜιΓετυιττ Γειτδιι Ρεττεε ιιιι

εσιτίιεητιιτσΡσιιιη , Αιεττειτιιτιετη, Αυτισ

ειτιετη , οτεητεε Γεστίιττη ίιιτουιοε εετυτη εεε

ειείιετυιη εητιίιιτεε ,υτ εεΡιτυιειιιιυε Γνησε

ιιι Ρυτε ιιιοειιεττεηΓτττιττετειττ,ιιστηεηυιη

ουε Ροτττιίιεετη ειιτηοηετεητ ιτιτιετττ ί:εεετε,

86 ιτε εειιω ει. δυιττ ετιιιη εΡιίιοΙε Αιε

τιετττιτιιιι€ντιιιι , 86 (ισηιιεητιηοΡσΙιτειτι ,

Ατττισειιεττιουε Γεεετιιοτυτιτ , ουιευε Γε ιι

ιστυτιτ ετιιετττιίιιτττετη ίιιιεητ ΓυΓειΡετε τείιεη

τεε Γγηοτιι ιιιιυε νεττετειτιικ με ττεττΓιηιτ

τυιττ. Ο τηιτειη ιιιιιοεητιετη 86 τεττιΡοτυτη

Ε ιίιοτυτη τω εσηΓετεητιετη ι δετι ιει:τνιηιε

Ρετεειτιιυτη ει, ουετιτνιε ιίιε ίιττε ιεετνιττιε

Ριυε ειτιιττυε ιτεε ιεοετε , ιτεε ευτιιτε Ροιιττ.

ιἰεΡυιτ τηεητιτιίιεε ιε ιιεετ ετουε ειι ενοι

νευτιε ουειττε Ροίιευτ ειυε οεττετιε εστηιττο

νιτ εετιτετ. ΕΡ1εοιε ιιειιτιιε (ιτεοοτιι ιτσίιτι

ιεοετε ιηιιυιίι:υε,υει Ριετεουε τεΡετιιιιττυτιιε

Γντιοιιιε, ουειη ειιΓετετ (ΞειεειισττειτΓε εσττει

ιιυτη ε (ισττίιειττιττοΡσιιτεττε εεεΙείιε ιη υιτο

εεΡιτυιο Με: εοττυΡτε. ουτε Ριυτε9ιτετυε

είι ειιτοτ ειιΡεουιτιιι,ίι ουιιι νειετετ τετιυε ιιτ



δω ο ετιετοτΑιιο-Μ τω. Χν.

Ω

8εοτοΙοτοτο εοονεττεοάτεΙοττοτε ιοοοοτοεο- Α ΟΙανειο τετττ:ε δ: τστεντοττε τττειοΙ:ιτ τοτε,

ττε το εττεεειτο ττοεοετο.ΠΑτττροτ πιο:: ίγοο

τττοειτο ερτΠ:οττιοι τΡΠοε θτεΒοιττ ρτοττιτοιο

δε ττο&ττιπιτ ΠοεοΙοττε , οοειιο ίεττρΠτ :το

ΟοοΠ:ιοττοοροτττ:ιοοοι,ΑΙετ:ιοττττοοιο,Αο

ττοετιεοοτο,ΗτετοίοΙγιιιττο.οοτοττοε ίτιεετάο

τεε , τοτε.τοοοε ττειοΠοΙτ. Αοτιοτιένετττ Π Μτ

ο εττ τοΠίτετετο , τοο ιιοιο ειττο ε το&οοι
ρἔτεερτοτοιο , τοι οτ ιτζοτεοι τοε τά είίεεττίε,

ττοοττ (τι·εττοττοε ίοτοτοορετε οοίτ:οτειτ, ειτ› εο

τ1οτ ίεττΡτειε :το ίε ειιτίτοΙ:ιε το 8τετε:ιτο Πο

8οτιτο εοονεττοτ , οτ ίετίττεετ το? νειοιιτοΙΐτε

νετοο ίεετ ίεοί.ιτιι ττοοε εττετ. τ “πιο δ: τ :τε

εοιινεττετε ττοτοοε οτιτοι·8τιτ Εοορτ:ιοττοορο

τττεοτ ίοοετοτειτο , οοτ ίε οτκοττΜεοικοΝ

ΡοτττειτεΙιτιοι νοετττετ. Ροίίειιτ ετιτιο Με Πιο

τετοΙροτε είτε οοο τοοτττττι. Εεεε Με Πιιο.

1-Ι;ιοεε ειιιτοοε τοε Ποττττε ττεττε.ιο. Αεεττ›ε δε

τοτε.

ΞεττρΠ,ττοοτ:τ το τοτοττοε τΒοοι·:τε, :το Εεε

οτιτττοτο ]οίττοτ:τοοοι , οοείτοίτιοε ειροάεοιο

ίοτο , οοο τοε Πταοττε (τι·εεεοΙοε Με άτακο

νεοτίίετ το τιίροττειοτττε Ρεεοτιττε δε Ποιο .

Μο (τοίτοτ οοίτττ , οιιοετ ιοττιτ ντίοτο εΠ: το:

άτοοτοε φοιτ εετετει. Ηεττ :τοπιο νείρεττ

Ρι·οίεέτοε το! τοε Ρεττοε Με οοίτει· ΡεττττΠτ

τοοε :ιτττίειτ ιοετοοτττε.ττε νεοετττε νεοτεοε. Ο

Ιε απο οτε οίΠετοΠΠττοε ε. τ.εοοετάο-ίειΙιι

τειίίετ , το τιοοτιοε τοττιτ εκ Μτοε οτε Μοτο*

νττ , θττεςοΙοτο Μοτο 86Πτ:ιτ δέ ΡΙεττίτιοε τ!

ττε οοτιτΜοοε ΜοΠίίε , ττοτοτοοι ίε ορετ:ιτο

ροΜεττοε εΠ: , οτ τεεοΡετειοοε οοο: οοΠτο.

ίοοτ. Νεεάοιο εοτιο τοττε ίε Με ειττττετινττ.

Ετ, ροτο.ΠττεττίΠοιε Π·ιετετ,τττ εοτοι Μοττ Ποτ

τττττττίε Ρεττοε ειίίετοττ το ίτεοοεοττ ετντιιιο

εοτοοτι. Με το Πτοίτοο οοίττο ι·εοοοττο-_

οτε , εοιο Μοιο ντττεττε. Ροττοτε ετιτιο τρίο

ΡτοΙιτοεοτ τω:: Μτ ΠοοτΠετιι·ε , οε Μοτο ρεε

οττετιτ ε.ττεο @οποιο εοΠοττειο ττοττε Πιτε

Ρτοεοτειίίε. Α Ρεττο Μο, απο ττε ττττετοτοοε

νεοετοτοιο ρετεοοτε.τετ ορρττεοτίίεοτ οτε

ιτε , ττττττετ τοιρετιιτοτεοι ΩοοίτοοΕτοοΡοτττο

οιιοι οοο τιορττειιτΙίε. @οστά ετοτάετο εοτο

είίετ νεοετττε τοτε άτοτεει·ειτ , ίεττ ροίτ ίο

θτοτο ίε εετττοιεοι ετοτεοτιιτιι Ιτττεττε Μοτο

εοιο ττττειοτοοε τπτ Με Ρ:ιττεε νεοτΠε. (οοο

νετο ίετίεττατετ ίεοτοτοε εΠετ :το τιιοτοι· , οτ

τιττ εετττ ειοετττε ροτοτ. Ατίεττοοτ εοοτεέτοι·ετ

ίεοτοτειο είτε Ροττοτειοεττ είοτίτοοττ ε:ιοίει τ!

Ιοτο νεοττίε Ποτε εοοίττιτ , Κοτιτειιοοοε οτο·

ίε&οτοιο,τι ττοοοετοι ΜΒΜ νεοετο ίοττε άτ

τΙοε.οάο οροι·τοοοττι τοτττε:τνεττε , οποτε: .το

τοε 3 οτ Μοε τρωμε εοτττεεε ειτο Μτε ίετ

ντιιιτοτ ντττετε 86 τιττιιοτοτε ΡοΜιο. Ροτο τε

τοο ίοίεερτΙίε τιοτοΙοετοιο τιιοτο. Λοοετοε

τΡίε εοτ εοτττοεοττιιιο ττετττ , Π: τά ίεεττίε Πἐ

ττεΙττει· ειτο ΡΙιτττροτιε ιιοττετ τοτε ρτοτεε τττεε

ρτοίεδτ:οε :το ιοε είίετιιττ Ποτ είίε αρτοπ

ττΠτιοοτο , Ατετττοιεττειιι Μοτο Βοοοοτ:ε

τριτο Κἰοοτἰοτο ίετν:ιττ, ττττττεττίε ίε το το εο

ειοτ νοτοι·τιεο τρίοτο ντοετοτ. ΡοΜεττοε εΠ:

άειτοτοτο ίε ορετ:ιοι , ο: οιιτιοιρττοιιιοτ Ρετ

ττεττετοι· :το οοε ττειιιίεττοεοάιιτο. Αττττοεε

βετ , οτ ττετο το ΡΙοτιιτετιτ ίεοτειιττοιο ,ερτ

νττοιο τρΠιτο οττιττ ίεττρΠίίε :ιίίετττ : ίεττ εσο

ττοοττ τοε ΑοοοΠτοτ οοίτττ τοειτοτ :ιο&οτττοε,

τιοτ το εο τω) ττοειο ίεττρΠτ :τε Πτττττετε

ει·εττεοεττ > ( απο εοιο τι ]οτιτιτιοε θτεοοττο

τεεερτ,) απο οοτττατο τι εοοττοττο ρτοοιιτε

εορετετ , τοτετ εετετει ειτττεεττ το Ποιο: ίετι;.

ίοιο , ποιοι νετοιι οοο τεοεο. Λε Π οοο Βοτ

ειιτο Ιεοεοτττιτο ττ:ττετ Ατετιττοετττε θεοιοε

Μοτο , εοτοε Με τετ οτο ΡεττττΠτιοοε. Μνε

οετττ το οιο.ιιιιε οοίτττιε ετττοε οιοοἰ ορτοτοοε

ειτοτειοττοτ. Αίίοείοετο τοειοοτο-ίεττοεοεττε

ττττεττε 8τεεετε , εκ τττιττοεεοτττ τροπο εαρτ

εκετεττει.ττοοε , Μοοιοοε το:ιτοτε ειΒίοΙν:ιτο ,

Π τε.τοεο τιο:εί'τοτα: οοετε τενειτοε ίοετο οτο

:ιττοτε εειτεοτττε , εοτοε τειιοεο τετ οοΠτιτο εετ

τ:ιτο ίτιειο τεοεο. 5ειτιιτ:ι οοίεττοτο ·τοεο Ποί

ρττειο τοιιτο νττοιο ρτοίεέτο τιιιοιοοτίτττοοτο

ε: εττιττΠτιτιοε νττοε ]οτι:ι.οοεοι , Οοίιοοοπ 86

Ι.ο.οτεοττοιο δε Μ:ιττεΠοτιι οτοτετΙΠοιοε οο

ίττοε. Το Ητετοογτοιιε το: 1τωοω ίττιττεε

εετεττηοε ττε Μοτο οοίτι·ο οιοιιτ οΠτετο ίειτο

ττιοτ. Ρτοίεθ:τοιιειο τΙΙ:τιο τοειο τ1οιιοττο Πο

ρΙετοτοε Πε , τοι τοΙτττιιττ τοτ το Ρα:οττοετττ,

Πιτ: εετττοε οονεττιο. Υειτε . Ποτεοτττε τι.

εεττ. τοιιοατττ τοκοι τετρττοι.

 

τοιετοιτΑ νι.

το Ντεοτττοιο.

Π: 6'ι·εἔετἰὶ Ν]!τεί εσωτττωσ έ:: Πετάτε

ωικτττετωπ 3 ατε θώκο , άτα Ι.κωπεπττε.

ΒΔ· 724ωπ/έοΜ τσα'τωτόκ.τ 3 το Ραπ οποτε

άε/τικότίο , τω· είε Ι.τοτωπίσ Απο”.

. ΜοτοΠοε ιοοοοετιιιε Ντεοτ:το ίοο νττο

ετοττΠτιιιο δ: τιοτιιττοτΠτιοο , Ρτοτττοττο1

ίειτιιτειο.

τττετ , ττοτ Κοτοτι νεοτεο:ιτ , τττοοε Π: τιοτττίίε Ε ΑΠεότοε ίοτο ιοτττΠεε Ιττι:εττε τοτε :μου οτο

τι ΡΙεττίοοε ειίίετεοετ. Ρεττετττ οττεττοε τοττοτ

τετε οοτττοειτο οοο τιιοτο τειοροτε οοο τι οο

Βτε τιβίοτίίετ Ρεττοε Με Ρετεοττίετ. Πτττἱεἰ

οοο, τρίο τείετεοτε , ετοειιττειοτττε Μοτο

ο·τ:ττ ειρετττε ει·τοττοοε ρτπίττττίίε ορετειιο ,

ττοτ το τεττ:ε άείεττρττοοε τερεττοοτοτ Ρτοττ

ιοτ. ΚτΠ τοεεοτο τ:ιεττοε, ορτοντττοε μείω

ττο.το Ποιοι. Νετιοε εοττο Ποτε τττοοεοε ετειττι

τρίε :το τείεττεοττοοι : :.ιιοτεε ττιτοεο Μοτο

οιοοιιἰ , εειοτε ειοετετ , οιιιοοοιιι ίε 8ε :ιτττο:ιτι·ι

τετο ίοίεεΡτΙίε. $εττ ττε Με τιει&εοοε.

τω, εοφ. ότου». την!. ευ!!τι57. Τσου. Π!.

:Ποτε οοετι·ττοοε ειτοοε ίοειντίΠιοε.ε :Με τετε

εεΡτ. Ρ:ιτεοτ , ιοτ Ντεοττιε εαττΠτιοε , τομο

τοιο ιοττιτ 8ο Ρετοιοτείτοιο εαπ: πάω Μυτοτ

οοτο ΠΙειιττοιο τοοιο. @οοο εοιο ρτ:τττετ οοο

Γοετοιττοεοι :απο :ιτττοε τοίτττοτοιο ωοθ

8τίίε οιττ:ττετ , τιττετοτο ε ττιιοτιοε οτρ11τοτειι1

τοεττοοΒοτ :ιοττοοε, τοπ ίετττεετ ΙειοΒοοτε Μ..

οοο το άεττοεττ , τιοτ οττοοτττ ττε τοε ίοίρτε:ι

τοοι είτε, τιοοττ τι τοε ίοττοΠτε οοτιοοιο τοοτο

τιττεοετίετ. νετοιο εοιο ιιττιτΙ τι τοε οιοτιοποι

Ρτοίεετοιιτ ιοειοτοτΠ*επι , οοο το το: τε τοε

Ι τ ή

';οι.
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3030 τι ιιιιιιιοοιιι τοιιΜπιτ ου τ επειε τω'.

τοι! ιπο σιτι!)τιτιιοτοπι. διποπ σιιιιιιπιι!ιι οοιιίι Α πι πιιΡ!ο πιτιιιιε ἄ οτεινιυε σποτ 3 οιιοπι ιΡΠιιε

οπο, ιπτσοσττιιιιι ιπ το οιιιιιιι πιοιΡστΡοτυο

ουσ ιιτ οοπποπτιΠιπιοο νο!ιιπτοτιε οτ! Ριιιυει·ο-·

ουττσποτοπιπιιιε. (1υιτ! Ρ!υτοΞ @ποπ ευ τιπι

πο πιοιε3ιτιποπι8τ ποπ πιιπι πο τυιε !ιττοτιε ιιτ:

απτο ιποοιιιιο Γοτοποτ τ ιιιε Γοι!ιοστ ΡστοοΡ

πε 3 πιο 3 υτ ιτοτ!ιοοπι 3 τσνιιτιι!σ3 Βτοπτ!ιουο

οοπιιιιιοπιε ιιοπιι!ο !ιπστοτυπι οπο. !ισοι!!ι

Γοτιε οι!ιοιο πιο 3 ου! ιπο τοπτ:ι ουτο !ονοτο

Γτυπιιι!!ι. ΑσοοΡιπιυε οπιπι οτοτο Γοιιο οπι

πιο ουτπ Ρτο Ρυτοοππο !ι!οπτιο τυο τ!ι!ιοοπ

τιιιιιιιο ΓοτιΡ!ιίι:ι 3 οιιο:ουο οττυ!ιΡτι ίιοπο ότι

ιιιι!ιοιο Γυιιιπιι ιιι πιο οπιοτιε ω!. Εο πο οιΤο3

:το οπτσο ΓοιιιΡοι· Ρυτονι 3 πσΓοιο τοπιο-π οπο Β

Ροέτο ἔτοτιΠιπιο Γυιτ ποπ ο!Τοττιο !ιτ!ο!ι!!ιπιι

ιο πιο οπιπιι το!. δοτ! Ρ!οοοτ ιοιπ ιιτ πο ιιιε

υ!ττο νστπ:ι ποπ Γοσιοπιιιε3 πο νιποοπιιιτ Ρο

τυπι οπ ιπνιοοπι ιιτ!στο 3 ουι ιιοπιε πιυτυο

ο τω Γυπιυε3 ιιτ ουιΓουο Επι ιΡ!ι που Ρο!!ιτ

οιιιΡ!ιυε.

(ξιοπ οπ πιο Ρτο!·στίτυο ποπ Γυοτιε ιπ ιΡΓο

τιττιου!ο πιΓοσΠιοιιιε τιιισ3 πι!! !σνιτοτ...Γοττο

που Ρο!Τοτπ 3 οπιιιιοουο ΡτοτΓυε ιιτ στοπ::

τσπι Γοοι!ιυε οππιισι Ρο!!σ οιιοπι το ιιιοι οπο

πο3ο!ιοοπτοπι. Αππιιίι τοιποπ ποπ ιπετοτσ 3

Ρο!!ιτ!οτστ ι·οτιο. (3οίιτιιιε ιιο!!στ ο!οτιί!ιιιιυε

νιτ ιιτ! ποε ΡτοΓσέ!ιιε ο!!3 πιοοιιπιουο τ!ιυτιιιε

ιιιουππο πο. (.ἶοπτιι!ιπιυε υπο Ρ!υτιπι:ι. ΑΓ

Γστιτ Ρ!ιπιιιιιι ι!!υπι Γοο!υτυιτι Γο ιυτιε Γυι3πιιι

τοπισπ !.υπονιοι ι!!ιυε νοτπο νοουο 8ο νοπτοΓοι

πω: 3 οποσ! πιοτιιοτο νιτ!οτυτ. Κοιιιοιιι Ρτο!!

τ:ιΓοι οιιΡοτο Ρτο Γο Γοτοποτ3Ιστ! οοπιποπι σου

Γο.ιιι τυπικο οττυ!ιτ 3 ουοπι 8ο τιιιε 8ο πουτσο

οι πο!!τι !ιττοτιε πιπιοστοιπ 3 Ρο!!ιε νιτ!ο!ιοοσ

ιππιοιο δέ !ιοπο. ΩυοΓποπι σπιιιι ιιοπι!σε ιιι

νοτιοε τοπιοτοε ο τιιτπιε νυ!οοτιπυε 3 οτοιιο

Ροτοετιπιε 3 οπο: Ρ!υτιπιοο Ροτ !ιοο τσπιΡυε σο!

οοπί!υιτοτο 3 οι: Ροι!ι!οπτιο οιιιιιπ. Αττιι!ιι:·

Γσουπι ιππιτ:οπι ι!!υιιι πιοπιι τυο οτ! Γο τπι!!ιιιπ. 3

!)ιοπο Γυπτ τονοτο οποτε ουτοε ιπιΡ!οοτιτ πο

ιιιοε 3 ο ποπ !ιπτ πιο 3 οιιοπ πι ι!!ο ποτποτιο

ΡοΓΓο οοπτιποστο ποπ Γοοι!ο οτοπιποι·ιππ

Ηοττοτυε Γιιπι ι!!ιιπι ποιοι: νιτιπυε οπιιιι

πυε 3 υι!ιι!οιιο πι!ι3οοτιτιοτ οιιιιττοτ3 υτ οο τιοτο»

Γοτοπτιιτ οτ! ιιοε. Ρυτο οπο νστο οπο οπιιιιο 3!

ουοππο 3 ιιτ τ!ιιτι 3 ί·ιιιι3οοπτ!ι οί!ιι 8ο τοτιο ο:

ποτποτιε ιιτ ιπιΡοτιτιε !ιοπιιπιπυε Ρτοου! οπσ!ιο

Γο οοιιΓυονιτ 3 ιο σο ΡοτιΓίιπιυτπ Ροττο 3 οποσ

πο! οτιιπιτιοποπι 8ο τ!οδι:τιιιοιιι Ροττιπσπτ.

οπο: πι σοπι τσιπ πιιτι!!! 3 ποπ-οπο σποτ πο- Ο !.ουτοπτιιιε ποιτοτ πο Μοπιοιε ισοοτι πιο
οο!!ιοτιο 3 Γοτ! οπο !ιποπτιιιιπιο !σοο τιιοε !ιτ

τοι·οε 3 οποο!:υπιοιιο οιπιοι οπτιουιΓίιπιι οπι

τπιυπιουο ιυουιιποτοοοοποΓοο. (ιιοπε Γοτι

πιοτυπι τυοτυπι οπ ι!!υίιτι οπο!οΓοσπτο πιι!ιι

8ο οπτο τυοε !ιττοτοε ποτιΓΙιπιο οσοσΡι. ΗοΓ

. Ροε ουιΡΡο πο!!στ ιοπι πιο σ!)τ3 ποπιυπι πιο

πο!!στιι οι οοπτιυιτιτ. ΑΡστυἰ ονιπιΠιτπο

Γοτιπιο!υπι ι!!υπ 3 οτουσ πο το Ρα:πιτσοτ οπι

οιι 3 νο!ιιπιοπ ιπτοτ οστστο τπι!ιι !ιοδιοπυε ιο

ποτυπι τι: ιιινιΓυπι ποτονι οοττοοσυπι 8ο ο!

νοτοπι 3 οπιπιοπνοττι πιο Νιιπιιι (ιτσοοτιι

οοπιπισπτυπι ιπ €οιιτιουτπ Οιπτισοτυτπ οτ!

Ο!γπιΡιοποπιι!!ιι!!:τοπι Γτι:πιιιιοιτι πιοτο Ηο

πιο!ιοοο ΓοτιΡτυπι. απο ιπ οΡστσ Γσουι Γο

οτιοοιιοπι ιιιοοπιισ !ιοτστυτ. ΕιτΡοίιτιο ιΡΓο

:τι..!ιπτιε ιιιο!υπιτυτ3 ποουσ τοπιοπ τοτυτπ

οοτπΡ!σθ:ιτυτ3 οι υΓουο οπ ουτπ !οουπι Ροτ

τιποιτ3υπι ΓοτιΡτυπι οι!. 8ε.ιωέ·ιππι/ιικτ τεἔΖ

»ά ό· ιιέ7τωέέπω ωπαϋπε3ά· ιπίτι!ς@επτα2ι

που πω! φ' καποιοι· 3 πιιπιιτι!!ιτπιε !ιττοτιε.

Αυποο πιοοτο πιοιιιε οΡυε ο!! 3 ουοιιι Αυ

ουπι νο!υιτ3 ουι πο τυο ιπιπσοι!!ιτοτο οο πιο

!ο νο!οτυπιπο πιιΡπι. Ε!! οιιιοτιτι!!ιττιυε τυιι

δοτ! συπι το ΡτοΓσ&ιοπο τυο οτ! υτπσπι Πο

τιιτιποπι ποΓΡστοτοτ3 ουοπι επι πτονι Γοι°ο πο

πιίιοονοτοπι 3 σο πιι!ιι ΓοτιΡίιτ οπο: πω σοπ

τιοι!Το νο! οιιτ!ινιτ3 νο! ιοοο 3 υτ πιο” οΓι 3

ιιιιιιιι:. (ιιουποο πιιτι!ιοο τοπι 3οτοτσ οοοοΡτο.

απο οπε το 3 οπο: πο νο!υιπιιισ ι!!ο οοποι

!ιοτυπι οπ το ΓοτιΡίι. ΝΠ! Γο!!οτ 3 ποτονι οπι

πιο ιΡίιυε νο!ιιπιιπιε ο!ιιε !ιττοι·ιε ιποιε. Νο

3 πο οοτιο νοι!ιτυπι. @ποπ ουτπ !!υτ!ιοΓο σνο!- τ) τοπιοπ τιπι πο!ιπι ιπ ποιο οτιοπι Ροττο3 πιο

!ιττστιε ου:ιε Ρτοιτιιιισ Γοτιποπι οτιο!ιοι· 3 ιποπι

τ!ι!ιοοπτιυε Γοοιοιιι 3 πο οιιιτ! πιο Γοττοί!ιε οί:

Γυοοτιτ. δι (ΪοιιποπτιποΡο!ιτοπιιε ιπιΡστοτοτ

Γσπιοτ οτ! ποε ΡτοΓοτί!πε Γυιτ3 τιι!ιι! οτπιττοπι

πι!ιοσπτιο: ιπ στυσππιε τ!ισΓουτιε !ιυιυΓπιοπι

Γοπο Ρτοτιοίιι!ιπιιε. Νοπι ο οι ιυπιοτ ( οτ!!ιυτ.ι

οπιπι ιιιοοττυπι ο!! 3 ποστ οιτ σιε οΡΡ!ιουοτιτ)

Ροτυπι πιοΡτοποοτο Ροδο ιποιιιτοπο!ο ΓΡοτο3

ουτπ ποπ π: ιΡΓο στυπιτυε. ΑιιτιΓΡω ο ουιτ!

οι!οτοτυε Γυοτο 3 Ρι·οτιπυε πιιττοπι οι! το. νι

τοε Ροττυιπ ουοε οοπνοττστο ιππιτυι 3 ΡτοΓο

Βυ!!ιι:ιιΓιιΡοτ (ιοποίιπι οτ! !ιττοτοπι. δτι!υε ιΡ- Ε ουι ΡτοΡοί!τιιτπ ο!! 3 Γοοιοπιουο ουοπιΡτἱ

Γο στυπιτι 8ο οουτ!!!ιιιιι νιτ!. Ρο!! ιπ οοπι

πιοτιτοτιυπι Γσουιτιιτ ο!ἱυπ οοπιπισπτυπι ιπ

οοττι ουδτοτιε ΓυΡστ Ροτοπο!οε δο!οπιοπιε 3

8ο π! Γοπο οτιιτ!ιτι νιτ!. Α!!σ8οτ ΓοτΡιιιε Οτι

Βοτιοιπ 3 !)νπιπιυιιι3 Ο!γιιιΡιοτ!οτυπι3 ΑΡο!

!ιποτσπι3 Ω!ιτνΓοίτοπιυπι 3Βοίι!ιιιπι, οι: ο!ιοε

ουοτυπιι ου&οτιτοτο πιτιτυτ. δσουιτιιτ ιπ ιΡ

Γο νο!υπιιιιο τσιττυε ]οπ3 δοΡισπτἰπ δο!οπιο

πιε ίινο Ρ!ιι!οπιε 3 8ο ]οΓυε διτοο!ι. Ηοτο!ο

8ιυπι ι:ιιυπι ιΡ!ι Ρυτεονιπιιιε 3 Αποο!ο ι!!υ!!τι

οπο!οΓοσιιτι ποπιιιιυε. Αποτιτ Γο π! οιιιοπτ!ο-ι

Γο3 ιτο .ιιτ !ιπστο οιιτΓιιττι ιτιποτιε οι οοπιι

σοτοτ 3 σουΓοπι πιο τοτοι·ποτιοπιε ιπο: · οιιο

τσπε 3 ουοπ ιιτιιιιτπ οι: σιιιε Ροππστιπυε Ρ!ιιιιι

πιυπι. Τυ!!νο!ιπι 3 πιο ιπο!σ!!:ιιπι σ!! 3 οιε ιπ

τοτιπι οτουοπιτπιτοτ οοτοοε 33ουοοπ ι!!οε Γο

τπο! τσ!ο8:ιπι 3 δ: πο ποπιυπι οτ! το πιιττοιιι.

Πποποοιπι ουιπτστπιοποε οι: οιε ττοπΓοτιΡῦ3

σοε Ρτοιτιιπο 3 ιιτ ΓΡστο 3 πιιττοπι οτ! το. δοτ

τποποε ()!ιτγΓο!τοπιι οοιιττο !υτ!οι:οε ουοε

οΡυτ! ιπο !ιοποποιιι3οπιοιιποτιοτοε τπιττο 3 υτ

ουοτισπε σοε !οοστιε 3 οπιιοι οτι πσπιτι!!!πιι

ιτοοοτπστιε. Αοοσί!ιτ οιιιπιυε ουο:!τιιτο: πο!ιτοτ

Ροττπο!ο!!ιιε Γοτιε !!υπιιε πο!!τιε οτουο τω

τ!στιιε. ποτοπι πιοι!ιοο 3 ουοππο πο. Ποτ! πο

ποτο οι: τοτιο ιΡΓο δ.: τυο !ιττστ:ο οππιοιιοιιτ.

Τποτιιτο ι!!ι πο!ιτο τ:!ειτο 8ο οοιιτι!!ιιιιο δ£ πυ

ιποπιί!ιιπο νιτο ουτπ Γοτιποιιι3 Γοοιοπι ιιτ οτ!

 



Ιοί

ε·υπ ετοτ.·ιιοπιπ τω. σον. το
πιο

ιοοτιο5 σιιιιιιο. Ριιιιιορπε πσΠοτ ιιππιπο του Α. οπο: Ποι:-·ίο.τιο. Οτονι ιιτ Επι: Πιο ροοποιοοι.

πιο νοπιτ οτι τοο,οττπΠτοιιο ιτιπιοπΙιιιο οποιο

ποπι Ποτοτππι οτι Γι: οιι Απτοπιο ΡιΠοτιοπίο

τοιΙΤιιοι,οιιστ Πιο το ιτινοπιΠο ιο οποποιο πιο

ποίιοτιο Π:τιοιτ > οοπι οτι Πιπιίτιιπι Απτοπιππι

νοτι οοπΓο ρετοοτοτ. Ρπτοοοτ Ριιιιιρριιε οπο

τιονι οΠοπιπ οτι πιο οποττο , τω πΠιΠ οτοτ

πιΠ ττιτππι , οιΠ πΠτοτπτο. Εο Ποι οπιπιο

οπτο τιποτε ορππ οσε πιιτιΙΤοπι , οπιοοοπι Π

Ιππι Ατοιιιτοοπιε , οποιο οΠοε Γε ιιοπιτπτπιο

Πιοτονοτοτ , τοΐροππιτ Ιοπτιπε οποοι νοΠοτο,

οι: οποιο οΠ_οτπιτ το Ποδιπττι οοττιοτοπι Π

Βι·ππι ιοί-πω ποπ Βοπσπιο: ορππ Κιπιιτιπτο

πιο ο τω νοποτιιο, ποο Ρπτο.το Γε ΠιοΠο ιπ

ΡοΠ_ο οσπΓοοπι , οποπ οππι πιο απο πο- Β

οεπινιτοιιο , οιιδιοτιτοτο Πιστπιο ροτπιΠοτ.

Πτο&πε , Ποτοοι· , ΙοΠπιοπο τοοοπο πο Πιο

(πιο. ο

Ροττπο Πιο οτοιοπο ποΓιοτ . οπι Αιοιιοτι

πτιοπι οππι ττιτοτοιοιιε πσΠτιε ρτσι:οδιπι οτοτ,

απο οκροδτοι·ετπτ ο πιο , οοπι το νοιιτπιτπιπ

πιοππονιτ, (ιοΠοο ποίιτο τοιοτοπτο, οπι Π

Π ιιιΠο οοι·Γοινοτοτ , τοΠιιπισττιιπο οτ: ΓορπΙ

πιο πποτιοτπο οΠ. Ποτοστ , ποιοι ; Ποιο οτιιτο

τοιοιτοο οτι ιτιοιιιιοπ Ιιπιποοιτοτιο Μποβο

τπτ. Ποπο ΠΠ ι:οΠοεπι Γοττοτο τοπποτ. νοτιο

οσο ΠΠ ΡοτΓοινοπιιιε ιπτ-οτιοε , οπσπ Γοιπτιι

ΡσΠιιπιπε. ΝιοοιοιιειιοΠοτ Ιιετι πιοοππι τω.

Μοτο νιι·σ·ιΙΠ οιιιιοτι τοπτποτι Ποοιτοτ , οποιο

ποοπιποιπ οσιιιο, ιιτ πο, το” εο πο το οτε

ποτοτιιτ. Ι.ΠιοτιτΠΠιιιο οσοπιι:ιοποπι οποιο

ιτπε οΠ: ι δε ροοιτο πιο , ιποπιτ, οποοππιοιιο

ιο Ισοο Πιιοι: , οτοτΠΠτοπιπ οπιτπ τοΠιι Πιπι

τπτο οΠ: , Π το ιοοο οι: τποιοΓο Ιιιιοτο πτοπιιιιι,·

Πισπποσο οπιπιο δε ΐοινοτο ιτ›Π ππΠο νοΠτο

ιποστοτοοπσ. Μιιιι ποοοιιιτιο. ΕιτσΠ:πΙοτπε

[πιο οπιτοπιπ ππιοιΠιιοι :ποιοι 9 οοοοΓοιιο

οι·οτιοε πιτοιΠ ΠΙπιο ο πιο, οπτοσποπο οπιπ

(ιοΠοπε τ-τοτοτ το στποππιο Πιοτιο τοΠοπιιο

τοΠιι τω πεπιΠετ, ιισττοτιίοπο 8ε οπιπε Π

Ιππι .το οοπι τοπι ροτΠοιοοποτο οιτοιτοτοτ.

Ι..οποπιπιπε οποιο νοΠοιο πο τοτπιίΠιιε οτι-οο

τιιτο τοοοριτ Γε Ποδιπτπιπ οτοπιο. οπο τοπι

το Ρ οσπίοΙοτισπιο οο Πιοι ριοππιο τοΠοιιιτ.

Βοπο ΠΠ τοττιπποτ. ΗοΒοο οιιιπ οοοτιτο. Αο

οιΡο οπιπ νοΠπι. να Πιο οπιποε οοιιοΠι οι:

Ριοπο τΠνιοο πιτοτ τοπποτο , οΜοοποτο οπ

οιο , τ·οδιπτπε Πποπι (πιο , οι: ρτοτιοΠίΠοιοο

ποιοπιοε οτστιππε οτι οσο πιιΠιιτπε. (3ποιο

ιιοε οοετοπι , οποτιπσοπιποτπ*τοοσ ιππιοιο

ποπ ιονοιιππο εε τποιτιπιε ιποποπε ρτοπο

οι , ιιτ ιιοπιο ποοοτιπτο οιτροπιο:. Ετιτ ιιι

ποι:ιε Γπιππιο οι·οτπτο , πτ οι: οοιοτιτοτοιρίο

οιιιοοπιππι οι·οτιπο οιιιΠιπιοτπι· , πο:: πιίΠοι

ιοτο ι·οτο,πτ οοι·τιιε Γπτο, οΠιο8ιτο > ί.οπ Ριοπο

οι οποτιονι οπιπ το Ποι νοΠο πππτιοτι ιπ-ε τοοιιιιιΜπ. Ποτ: το οιτιιιΒοοε οποτο ΓοΙοο

τοΠοιτοτοπι. ΑΒ οτι (πιο τ·οοιπε οοττιοτ πω

ποτπππι Ατοτιοποι, Ριιοοπτποι ΡΙοτοοιε ποιο

πο οι: ροττο νοττιΠοιο Ι.οτιππτο, ορσΙοοιοπι

οπο δοετοτιο ροτοι·ο οοπνοττοτο. οποιοι

τιτ:οίοιιτιοτποι Ι.οοποτππε ιρΠ·:. ΑΒ Αοτοπισ

Ποτοπτιπο νσιπιοοπ ΠΙππ ποοππτο οιιοοι. Ρο

οιοτπ ' ιπ οποιιιοτιτιιππι Ποοιοιτ. Τοττπ!Ποπι

Αοοιοοοτιοποι οιτροοιο ονιπιίΠπιο.Ροοιοε τπ

Ρτο τοΙιοπο τπο πιΠοοπτιο . πτ ιΠποι οποιο

Ρτιτοι1πι ποιοι. Ετοιιτ δε οΠοοπα Γοτιοοτοτο,

Ποπ οοοπΠιο τοπιροτιε ριπτο ιιτ Γοτιιιοτο ποπ

Ροτπιιττιτ. νοΙο. δοΙιιτοοτ το οπιοισΠΙΠτοοΒ

Ηιοτοογτοπο Ποιοι: , δε ]οοοϋπο , Γεοοκοιιο

Ποτοοττιπε , 8ε θτοοοτιπε ιοί-ο ,οποιο οποτε

ιοοο ροοοτο ποιοιοτοτο. δοιπτο οι: πιο ποί

οποιο ποιοι νιτιιπι ιιππιοπιίΠπιππι , δε Οοο.

· ποΠππι Τοοιτιιτο , δε Βοπνοτιπτοπι ΠποΙιίΠ

ποιοι. ιΠοτοπτιο=: , οποιο τοοτιτο. ο”. οιιΙοτιπ.

]οοποτ.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ν1ι.

οπΝἰοοιοππι.

Βφεττωπι πω” »Μο-ο πω” στοιμο:Μο,

πεππε πεφτει πω: μι· ()'Μππηη
υτπωόἰ.ι. ι ι `

ΜοτοΠπε Νιοοιοο [πο ΓοΙπτοιο.

Ι.οοπτιιε Πιτο οιιτο Ι.οιιτοπτισ ποί

ττο πο το Πιο ροοποιοτιο , οποτπ ίοοπτο πιο

ετονοτοιο , ιπΠοποπο ΠΠ νοτππι πιεπτο Ηπ

ότιιιοπο οπιιοι. ΚοΠιοππιτ οιοτιίΠτιιπο Πτοπι

δε ιιπτοοπιίΠτοπο ιπνοοιε ππΠο Π: τοΠιι Ιοοο

ποΠιτπτιιπι , οᾶιιτπιοοπο οτοπιο ποιο πιο

το

Ρτσπιτιιπι δε οιοοτοπι _ ποπ οππόιοοποπιιιιι

ετο τοιιιιίΠιπι , οιιοΙοτο νοι·οοτ, πε οιηπτεοτο

ιιοιιοοπι > Π ιοστο νει τοιοιοιο ιπτοτοοΠοτιτ.°

πιο.

πω·
 

ιιι>ιετοι..ινιιι.

. _ οπ Νιοσιοπιο. .

Β: !2έτι.τ απόΣουάφτ“ @στου/τ `> ό· πιο ι

·' ' Αππ”Μ. ι ι οι - . οι

ΜπτσΠπε Νιοσιοο Πιο. ·· , Π· η τ

ΑτοιιιοριΠ:ορπο (ΈτοτοοΠο °οποΓποτπ

Ποτσε 6.105 οτι τπο Π:τνοπποε τοιΠτ , ιποπο

πιΠιι Ποιο Πττετιε ΠοπιΠοοτ- , πΠιΠοπο οπο.

οποιο Πττοτιο Πιιο Π1τοτίοτιτ Ρτοιοτιεποπω

τιτπΙσε , οπι οποπιοτποΒ οπτιοπο δε οσοιιιο-ι

τππιτιο πιο οοιισττοπτ , ιππιοπι πιο επιιιριο..· ο

τοι: ποσο νοΙ ττοε οιισε Γοτιιιοττι οι! το. διοτι:

ΠΠ οι·οτιοποε Ωιοοτσοιε Ριπτιτοοο πωπ

τοοπτοι·ιο ΠαΓοτιο εε ονοοοοιιο. Ι..εΒοοπο Π-:

ιο (:οπΠοπτιπσΡσΙιτοππε ιοοοππι-σιο Πιτοιο

πιει” Πιιτ. ΙοΑπτιΠοοπι ποοπιιΠπιππι ορ

`ροΙΙοτ ο εειι:οΙοτοτΠΠτοιο ροσπιτιισπιο ·ιπΠτοπο

Ε Ιοτ , επι ιιτ οποιο ιιοοετοοι, Ιιττοιιοο°_ΑιιτιΤιιέ

πιο ποιο ΒιΓοιιτισ οι·ο!ιοιίοοτει:πτ-, οτι Νεο..

τιιπι Π·οοτοτοοπο όποιο ]οπιιοπΠο... , οποιο π»

Πιο ποπ· οπτπΓπο δε οπιποιο οκ ποιο πιο π.

ι:οτιιιο Γιιίριοοπο οτιετ-πιτ ,πεππε τοΤροπο

πιο τιιοοοεποΙι 8ε .Ρτοπιτιοπιο οτονιΠιτιιιο.

οποιο τοιο οστοτο οππιο8. Οποιοι οριτΕτΠοιπ

ροτιιιιεπτετ Ιοοι , ιοτοπο πτιοοπιποπΤοιοπιο;

ιιτ. οπο @πιπτιΙιοπππι οιιετοτιο πιιππο

ιιοΠο εε νοοπιιο οπιο ττοδιοτιιτο , ΙιττοιοΓοπο

τι τη `
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1:οιΙστιο, πιο Ποστ πιο. Νοπι ιιιο (ιιιιοστπ

ισσιο οποιοο οοποοοτο νιοσιιοπτοι· , οπιπο..

το ίοπι ροοοο , οοισθ:ιο οσσοπτιοι.ιο. Ποσο

ι:οτ σπιπι πιοο ιτο οιιιιιττστσ, οποιο ποπ πο

οποιο οοισ&ιοπιοοο ιιοτοπι σσοιιροτσ.

Νοπι πισιιιω ιοπιιιιι €οιπο. (]οτοτοπι πιο

σιιοο οοο νιΓοπι σο,οο πονο οοοιοι. (Ξοιιοοσ

τοιπσπ(1οοο οπιισσ οσσιριο , δε οσοσ οπιπιο

ποιοποιο ο πιο ιιο&οιπ ΐοστιτ. Κοτιιιοπι Εο

ροπι οοπι @οοο οποιο οο το τοπιιττο , πσ

ο ποο οιιιιο οι·οτ ποσο Γοτιοστσιπ. πιο.

 

ΕΡΙ$ΤΟΕΑ ΙΧ.

:ιο Νιοοιοοιπ.

Μἰπὶ2 πιο οιω χαπια» έκ Απο” /ἐππω

πεπο (οπ··ιισιβι.τ,ιμΞ ρἰο: ο·Μωπε.τ Μικτ

· /ο.τ]οοιωι· αφου. Β: Ι.οοι·ωπο ό· έκ

9!όϋΙώ4Μ επίέειύο.ι·.

Μοι·οοιιο πιοποοιιιιο Νισοιοσ ίοσ Ριο

Αι·ιτποπι ΐοιιιτσιπ οπο.

Ετ (απο :το το οιοτιοοο οπτο ροοοοο οισο,

δε ιστιοοπι σοιπ_σι·σ στιοιισι·. @οοο 'ατοπι

πιο οοοιιιττοι·οο, ο ιονοπο ιΙΙο οοσοτιιοι , (ιοι

ιιττι(ιιισ ποοτοπι δε ποτοο δε ΐοιπιιιοτιο σο ,

οτοιιο οπο νιτοο πιο Ροττοπι, (ιοοο οοπι'Ιο

8στιο,ποπ τοσ (1οιοσιπ νστιο τοιο εσίιιοσ πιο- ς: οι ονσ ιιιοοτιοιιι Οοοιποτιο πιοποοοτιι

πιο ,ίσο το ΐοττοοοτοπτοτιστο ιιιοο τοποσ

ιι(οπιτοοιτ , ποπ ποσο το; Πιο: ποπ ιπτ οσε

ιιιτιοιισ δε οοπιιτοτιοπο οι επιιιιιιιοτ, ίσο ποσο

ιπτστ οποποιοο τσπιροτιο δε οπιπο τπιποο

οποιο νοιιοπι οιοοπι(ιιισ ι·οτισ Ρο τισίοσιοοτ,

οπισποοτο οοο δε ιιτποτο Ιισοστιτι οοσο ιρ

Γοπι τοπιοπ πιο πο ιιπιιτιπιιο οσοορτο τσι-σι·

το οσοσιιιο. Εεο σπιπι·σοπι τοπ ιοτιοΕοοστο

πιπιιοπι ονιοσ δε ρι:στιστοπτι οποιο , ι·οτισπιο

πιο” τοτιοπσπι ιιοι:σι·σ νοιοι , πο τιοι πι

οιιιο οοσοοπι > ποο ποσο ρστινοτοο τοι:οιοο

οποιο νσΠοο ο πιο ιτποστι·οοσ ιοοσ οποιοι οσο

ίσο. δοο οιοοστ σπιιττστο. οσοσ οοο (τοοπτοπι Π

Ιιιιστ,·οοιπ τοιιισπ πισιιιιπστιο Ιιπιοτιστσο σνο

Γοι·οο , οοιιιισιιττσπιο, οτ οισιτοτ , πιοπιιο

οροτι οοισοὶο πω: , οποιο ιπτστ Ισοτοποοπι

@οι :οι το: ιπσπιιιιστιο , πιο ποπι(ιιιοιπ (ισ

οπο τοσ Ιοοιτοτ.
Ω δοι·πιοποο οοιιττοιιιοαοο το οοσοσιοισο

ιιιιισοο. Εοο ο8σ ιιιιτο ίσιιιιισ οποιο τποπΓσπι

οσοστοιο οο το ροτίστσποσο1 σιτΡιισο οοοο

τοτοσ ν_οοιιτιο ιιιοο οο το ρστνσπιοο , ποσο

οονοΙοτο σοτιισοοιιι, πιο οιοτιοο οοο το τω

οοι·οτσπτοι· , πιο Γοι·τσ πιο” πινω , ιιτ ο

@οοοε ποπ ιοσιο οπιπιιιοο ιπίσττοο οσ πονο Α εσπτιοπι οτ(ιιισ σρσι·οπι δε οοιπιπισιιιιιπι, ιο..

νσπτοο ιιιο το οιιοιιο οσοστιτ , (πιο: πιο νοι·ο

στο δε ΐοιιιοτιο οτιποπι τοποσπι οιιιπιοονστ

τοπτ 3 πιο ιιοδτοποο ιιστοπι οποιο πσειι€οιι

τσο. “

Λο τσιι(ιιιοο ποοσο οριοσιοτ απο ίοροι·ισ

τοπιο ιιττστιο τοιιιοποι τ πσ(1οσ οιιιιο οπισ

οιοοπι στοτ (πιοο ποσοστο πονι. δοιοτο οι»

@οι τοσο Βοποσποτοπι δε (ιστπσιιοπι , οτ

οιισ ιτπρτιτπιοιιοοιιτοπι τοοπι. Οτσοστιιιο

(τοι οοστοτ σοπι πιο ισι·ιοσι·σπι , Γοιοτοτ το

σοισιοοοιπισ , οπιπο οπο Ηιστοπντποο δε

]οσοοοο οοττσοτοστσι·ιοοο οσ ιοοο πσοτο.'

ι)ο Ιιοτιο- πιο οοπιιπι Μοποοιιο ποιο νο.

ιισοπτ , (στισιιοο το. ιο σπιπι ι.σσποιοοο ]ο

οιπιοποο πιοο ιιοπιιιοονιτ. (1ιιισ(ιοιο ιιιι :σο

στιριστιπι οο ιιστι σι·ονστιοι, Τιιοπικ ποοτσ

οσ $οτοποπο , οτ ιοοστοο , ΐστιΡίι ι οοπιο

τιοι(1οσ σοτοπι τοι·οπι οοοε οο οιιοιο Μπιο

ιιιτοτιο τισττιπστο νιοσοοπτοτ. ]οιιοπιιι ιτοπι

ΑιιτιΓρ:ο Ατσιιιπισοιο ιποτοπισπτο στππιο.

νοτοοτ πο τοποσπι ιιιιοσοιΙΙιοτο οπο οτοοο

σοτοιιστο,(1οοιιι ιιτ οτο οιποτιι ροοιιισιο οο

τοει νο! τσποσιο ίπποι. Νιιιποοοπι ιπ ιιισσο1

ιΙΙοπι νσπτοτοτπ @στο , ιτο νοτιοο δε οπιοι

οοοε σο. (ιοί-πιο ποοι·σ ΓστιΡο τιτοιιιπισ _

οι·οπο οτ σιιτπ οσιππ ί·οστιτ , οιισιτοπι Γοοπι

πονοτο ποισιο νοΙιτ 3 οτ νιτοπι οιιειι Βοπσοι

,

οποιο οιο οποιο σοτιινιτποο, Βιοισ8οιπ(1οσ

1)σοοστιι οο σοοσπι το τοποοπο οοσιτιστσ πιο·

τσοπιιιι· , ποιο(ιοσ πιιιιι οιοιοποοπι νιοστσ

τπτ οο οοπι τσιπ , πο ορσττιοο (απο , οισιοο

πιο (ιοοοιοσ (σοι τπιιιι στοτιιιιπιοπι , ο πο

οιπιοιοο οοιισττοτισπιο οοπιονοοο. πιο.
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° οο Νιοοιοοιιι.

13ο Μάο? Οι/ἑτἰεπῇ.τ ύψοτι.ο , κάψει-βοά

.4εύαποβ οπο” , ή· ?απου/Σουι πιο

πω:: Μ2επιπέι.τ.

Μοτοιιοο Νισοιοσ ίοσ ΡΙοτιπιοπι οι

Ιιιτοπι.

ο @οοο ρΙοι·σο οισο ποιο Ιιττσι·ειτοπι οσοσ

τιπι , ροτο ιιιιι·οι·ιο , σοιιι(ιοσ τοσιτοι·πιτοτσπι

ιπσοπι α8ι·ο , οτ οοιιισδιοτο οοσ(1ιιοτ . οτο.

διιοπτιι ιειτοτ σοοΐοο ρι·ιπιοπι ορσι·ιτσ σοπ

ιιιιοπι σο. Απιπιοπι ισοιοπι τπιτιιισσ οποιο

σονι , οτοοσ ιτο οτ ποσο ο σσπιπιοπιιιιιο :ισ

ρτινοτιο οοσοτιοτιοπιοοο οοτοπι σο στο , :οι

σο ονοσοι·ι τιοοιιο ποπ Γοιπ. Ι.οοι οι( ποο οτο

ίοΙσπτ , ιπισσοιτποπτο οιστο. δι·οτιίιιπισ οο- Ε το ποπ (απο οποιοι ΕιοΓοι·ισπίιο σοσΙσοο

σστιιοποιοπι οι·οσπο ι.οιιτσπτιι ποοτι οο ο.

στοο ιιττσι·οο σ, ιπσι·οιιο(ιοσ Ποιοι Ποιοι (ιτο

8στιι ονιοιοιτπο Μοτο: , δε Γοπιπισ οοπιιι·ο

τοπι,ιοσπι Βοοοο δε οιπιιποιοιοπι οσοι-οι. Εἰ

, - οσπιπιοπτοπι Οτιοσπιο ιπ σριοσιοπι οο Κο

ιποτισο , οτ ιοοσο , ποπ Γοιιιτπ Ιιιισπτσι· , νο

οπο, δ: 8τοτιοιπισ ιπιττοπι, στοπ πιιίστιτ (τοι

:ιο τσ Ρστἔοτοτ , πιοοποπι(ιοσ πιιιιι ιπποδ

σιοπι νιοοοοι· σοπΓοσοτοο , ο ροτ τιιοπι (πιο

οισοτπ ιιιοστιοτιι ετποο οσοσπι ισι·πισ «πο.

οπο. Εο τοσ ω. τοροιτ , οτ νικ στσοι τιοοιτ.

ετα σπιπι οοπι πιο ιοτιπσ νιοοτοπι , πιιποο

τοιιισπ ποιοι νοΙοΡτοτἰο οττοΙστοι: οποιοι πιω

(ισ , απο ιο Γοο ιιιιιζτοο ιιιοπι ιοΒι, (1οοπινιο

σπιτπ ιπ οιοτιοιοσ Ιοοιο ποτστοι· οποιοι· Αι·.

Ποπ:: ιιστσΓσσο τοιοο, οσιοοιοτοο [πιο @το

πιο τοπι πιοισοοτσ νοτοστοπι δε σισ(ιι.ιιι πιο·

κοπο οιονιτοτσ. επ Ρτοπ:στ οστοτσο σοσιοίιο

Ι
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ΕΡΙ5ΤΟΙ.ΑΚΠΜ Ι..πιι. Χν. τ. πιο
ιιιοοε, οιοοε οιοιτιοπι Ιοοοπιπι , πιιαιτιπιοειπ- Α οτ ατι το ·ποΓοπιοαπι , Μοτιιοιπιιιοποι ιιττοταε

ποναπτιοπιιππι νοποοποπι απτιίοιτ , πιαοπαω

τιοο μια ιο ιιοοπαιιοπο οωπιοπι τιιιοιιιιιιια

ποπι οπιιτιιτιοποπι ιοποπε. Καροοποπτ πιο .

Ριωτιιι, ιωωο άπο οιιιποε πιο ιιιιτιοοε Με...

ιιοπια τιιοποε ιοτιιοανιτ. δοτι οι ιπ οποιο·

]οιιιποε τιιιιιοΓοροοε πιο ωαττγπ, Μαιοοιοπ;·

(ιιοπιοπιε Αιοιταπτιπιποε , Ριοπιοε , Οπιθοπιοε

[ποε , ι)ιοπγιιιιε Αιοιταπτιτιποε ,86 ΡαππΡιιι

ιπε οπιπιοπι ίιοι,οτ ιοί-ο τοιιατοπ, αωαπτιιιι

τποε. -

° (:οπνοπτι πιο το Ατοαπαίιοπι Ιοποπτιοπι ,·

ταπτατιοο Γοπιππι 86 οιτιπιιιι νιτι ατιππιπατιο το-.

ποιτ , οτ αο οο τιινοιιι ποπ οπο. Ι.οοι τιοοε

οιοε ιιοποε ατινοπίοε (ιοπτιιοε ; παπιτιοο ιπ

πιπιπιο οοιιτιιοπιι Γοροπιιιτιοποπο αποοιτ , ιο

Ιοοοπτιο οποοιε πιο τιινιιια: ιποαππατιοπιε τοο

τοπ ιπποπιιπιιαππ , ταπιτα αι·οοωοτιτοποπο νι

ίοπτοπτιατοπιτιοο 8πανιτατο , οτ απο τιοιτιοω

νιτιοτοπ οα οαιιια , οτ οιι α ΡιωττΙοο ατίια 86

ιπ ρπιπιιε α ποίιπο Ι.αδιαπιτιο , τιιτππιοε ταωοιι

αποτο: τιινιπιοε ποπ Ροιιο νιτιοατοπ. Ι.οοι οκ

οπτιιπο ττοε ιαπι ιιοποε ατινοτιοε Αππιοω.

Ναπο ποιτιτιοο ιοπτ,86 ωαεπι τιοιτ:ιοωτ ταπ

τατιοο ιια8παπτια Ριοτατιε ποί:ο&οε Γοπι ,οτ

πιιιιι τοο ιτ8ιιτο πιοπιιποτιπι , τιοοτι οοιο ορο-~

τι οοπί·-οι·πι πιο. Επιιποτ ιπ οιε ιιττοπιε ιπ

οοωΡαπαοιιιε νιτι νοπτιιιταε τιοετιαπι τοπι

ίοπτοπτιατιιω τυπο νοποοποω , τιιοπα οποιο

οοπιωοπτιατιτιαε ατι ιοιιαιιποπι Αποτιιιοω

ποιο. Ιτιπιιιιι ποατοτο νιτιοο οιΤο £αοιοπτιοπι,

αττιοο οσο ιριο πιο. Ιτατιοο τοιοταοιε αποα

πιωιτοπ , ο τιποτα· φαω ιπιιιτοοπαω ο ω.__

νιοτ ιιοοπο ατι το. Ι.ιττοπαε αο οποτιιτιε νιπιε

ίπαττο Απτιποα Απιππιποπιο 86 Τοοπια δαπα

παποπίο οιτ Βοποπια αοοοΡι. Πτπιποο πιαπ

τιαταπι, οτ Αποοιωοτιοπιιιιο-ιιι Ατιποιπο οι:

τοπτιοοτο οοπτοπτιοποτ. @πιο οποτιτ τιοιτινο

Γροπαπτιοω ο οκ ιιιοποπο Ιιττοπιε τιοαε που

το ατι το , ωοιιοε 86 ατιοπτιοε πιο. Αππιποαε

ιρΓο ωοτοο ροπιιτ α πιο αΙιοοιτιἔπαοαποπι Ητ

τοπαποπι. Ετ ι)ιοογιιοπι οποπι οκ τοιε οτιι·

ταοοοπι ποιο , ποπ ιιιοπι οοιτιοποπι , Γοτἱ

οποιο α (:οποοπο , οι πιω , αοοοριιιι. Εκ

πιοιε αοτοππ τποε ροίι:ποποοε ιιοτοε Ριιγιιοοε.

Απτοπιοε (δοτοιποιιοε απτοτιοα-πι ωαΒιιι:πα

τοιιι ιοοιιι ιιιττοτ , οπανιτ ωο οτ ποα:τιαπι οι:

τοιε νοιοωιπιοοε ιιιι ωοτοο τιατοπι. (:οπβ

ταιιτοπ ατοοο Ιιοοπτοπ τιοτιι πω: νοιοιτ Αο

Βοιιιπι ττια νοιοπιιπα τιο Τπιπιτατο, οοπτπα

Αοατιοωιοοε , τιοΠτιιιτατο τ:τοτιοπιτιι. Αοοο

πιτ (Μοτιο (ιγρπιαπι α πιο. ιαοοοοε ιτοω

(3οπογοοε ,οοι οιιω ιιιο [Μοοτιι οι πιο.
Πιτ ιιοτοποε , τιοο νοιοπιιπα αιοοοριτ α τοο

(ιοπγιοιι:οωι ίοροποριιιοιαε Ραοιι. πιο ιτιοο

ιιοοταιιτοπ οοτιι,τΙοια ιιο το νοιιο οιτιιιιππανι π

αΙιοτιοιπ ίοιίιοππι οποιοι:

@ο τιοαω οπιποε ατιωιτοπτοπ , νοποποπτοπ , ο ιιτατοπ Αιοοπτοε ποιιοτ αρριιοιιιτ ατι ποε

αωοπτ. (ιταπτιιτοπ οπιω οαπι οαοίαω , οτι

τιιοποω ιοοπατ , τοπιο οοιιτίιαιοοο ιιιιοε οτιι:

τοιιε ι οοιοτίιιοποε ιτα αροπιτ , αποοιτ , τετοιο.

ταιιταοοο Γοτιρτοτατοω ιαοπαωοπτα οποτιαττ

τπτ οιτίατιαπι οιοε ιοτίι:ιοπο ποπ ·Ροιπω. @οι

ποιοι ε $τατοι αΡοτι τοο , οοπνοπτοπτιο ι8πιοο

αοτοοιοιιι οοποιοι, τιοοιτιε πιοιε πιοτοτοω

οιοτιοτο, ο ποιά οτιι ίορτιοτιιταπο ΡΟτωτ.

·Νιιιιιοιιω ιιιιοε τιοδι:πιπα Γαιοοτιοε , πιοιι

ι8πιτιοε ποροπιπι Ροδο οοπιιταπτοπ αιιιτωανο- ·

πιω. Εοπι , οτ απο 3 ιτα ιοΒο οτ ανοΙΙι ποπ

Ιιττοπιε ταπτιιοπ αττιοο πιοΒιιοοπτιοπ πω. Το

οπα οοπι Βοππαττιο* ιιιο ταωοιιιζιιιτιο [ποπ

οποιο. Ιε απο πιο νιίιταιΤοτ , νιιτ ροτοπατ α

νοιιι α οοωριοιτιοοεπιοιε. Μοιτα πιοοοπι τιο

οιαπιε ιιιιε νιτιε .νωοτο 86 πιο διιαπιιιο πω.

οπο ιοοοπτιο ιοτ:οτιιεοιι. Απιπιιατινοπτι Ποιοι

ποπ τ1οιτιοπι οποτιιτοω.οπτιττ:α: ιιιιποατ,νοποπο

ατι ιτι οποιο , οτ Ροιιιτ ροτ (ο πιοΙτοπι οτο-ι

ιιοοπο. οι α πιο Αοποίιιιιοπι το Ι)οτίτπιιιαι

οιιιιοποι ροτιιτ 86 ατ:οοιιιι: επατιιιιπιο. Ειπ

τοταε α ·[.αοποπτιο ιιοοπο νιπο οιαπιιιιπιο-αο

* ΕΒοπτιατ

τιιιιο.

4 οορι , 86 α (οποιο ποθ-πο ιτοω _ τιιιιοιιε ι:α- .' ·

Ροιιιπι , οποιο οτ ιπ Γοπιοοπτιο απιιοοποπι °τ &οε Γοπι οοπτιοπι..αοτοπτιοπι οποιοι ρι·οιιοο

πο ιπ οποιο οπτιιαπιτατιε ο8ποειο. Ταοτα ε

τοε οπιπι ιιιοιο (πω, ιοπαωιτοτοπι αο ροιιοα ο πιω αιτοτ αιτοπι οττοιιατοπ , οτ πιαπιια ποιοι

τιιιιτιοιιιτι οτιοωοπ ροπΓοτιρΓοπιε , ί·-αοιαω.
Είιιοιιι ιπ οαοπο Ρωιεχιοττ πιο ταπτα (ο πιο"

:το ιπἔοποπτ , οτ πιοτιοε οπιιιοιατ ποοοιιαπιο

οιτοοτιοποιοενιτιοατοπ. · - · · ι π

Ηαο οπιπι ιρία ιιοπα αοοορι ιιττοι·αεΑο6>

ποιοι: Ποιοι ατι ποε, οτ πιο οιττποωιε οττιιιιτρ

ποιοοε ποιτετατ ιο Ροιγτιτοτ:οπι το ππιο πιι-=

πιο. ΕοΓοοιι οιιποπιτ:οπ οοπ+ιιοπι ωιΓοπιτ-πα

τιοοοιπιπ ιιττοπιε τοιε αποτο) οποτε ρτιο·β

φαω πιιττοποιιι'ατι το , ιιτ·ιοΒιοποπο πιοποιτ.ι

ΙρΓαε οπιπι οοωτιιοποε οίΤοιαιτ; ποσοι 86 πο.: Ε

(ιαοιαπο πιο: νιτιοοιε ,μια οτιιιιι ιροω οι

Με οωιττοπο. Μ.ιιζΒιια πιο Γρο τΈατοοι· ,τω
ο οι.1ρωι οπιππιι.ιοτοω ι`ροπαοαπι ποοτιτιιο

ποοιροπο , οτ τιιιοτι τιοοιιοτ ιπ ποίι;πιε οικω

Ριαπιοοε Γορριοπι Ρωτοτ.ιιιιιιι τατιιοπ Μι

ιιιοοοπιίοο, οποιο 86 ίιιιτιιοιιιιιποοω ποιοι 86

ιοπιιτιοιτιοω Γεια Μαιιοπι ΙξΙατοποπιι πω.

- τοπ πισω Έοοιιιοτ.δοτι αδι:οπι οιι.Οπατ πιο
ο .πιει

παμε ιιοοοιιιιιιππιπποπιποπτι οπονι οπο»

τιοιτοιιι οναΓοι·οπι. Ποτιι·ατι οτποπιτιοο Ιιττο

παε ο πιο ο ποιοι-ιιοοπο , οοπποπιτιοιπο τ:αιοατ

ατιιτιοι.·ιοιοι ποπ ροτοιι τιοαω οοριαιο.τιποι

ιιΙι,τιοτποΓοπιροπ ορτοπιο ωοπιτο,ατιιτιπποπ

το τισᾶτιπποιατοιπο οτπατοοπτα ιιοοιαπιιτατιε°

αοοοτιοπο:1.ιπτοταε :το αποοιοριίοορο ιοποιοπ

το αοοορι,τιοιοιιε ιιιτοπ οοτοπα οπο: τ οττιπιπο-“

ιατιοποε πιοαε·οοι·τπαπίοι·ιοι τ:τιποιο· ;- Ραπ.

πιαίοοο ποοοΙΤαι·ιαεατι απο τοπιι_αοοπτιο Πιρ

ρωιοτ; $οπτιιιοε ίζοπγίοιιοποι ιιοοιιοε ιι-·

'ο οπατιοε ποίοινι! , Γοππιοποι"οοο,·τιοοτι Βοοε

ο ιποοωρτοοοπιι_οιιιε. (ιοπτπα ]οτιετοε ίου
πποποε ιιιι Γοτιοοπτιιιποιιαπτ τιοι ιοποιαρμοτι

το.ι(1ο:οιονιιιο πιο εοπαε·ι οοι-οπο,

τμιαππρπιποπτιι ιιοοπο @τι απο ιιοποιτταει σκετο

οτιαπι οποιοι @οτ αοιοι.π22ξω· , ιπιι:ατοτ·ωιιιι

ποπ ιοΒπιτοπ: Εαε ιτοππιποατίο οτ ποιτταε. Νοε

ιο , 86 ποσοστο €τιιιιιατιωτι αοοορτοιπ_πο



τι: ΑΜΒ1:05ΙΙ μα:οΑΜΑτοπιτΝειε

Ι

ο το- |

τσι-στ. δι ιιτονιοτ :οι οπαπι ιπί:ιτποτατιι,σαπ- Α ιταίοι. Κοοανι: πιο απ Πία νοίπιιιιπα οποπ:

Τα :ιοιοι:ριοτατα οί:. Ηιστοπγπιπε ιτα:οτ δ: οσοσο πιο τ σοπί-σππε ίππι. ΚσΠιοπ:ιι: οα Γο

Ποπισττιπε (οπο: , τιπι ΓαΙιιτοτπ πισιιπ:.ΙΠο

τοπια: ιν. σαι./Ματτιι.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α Χι.

απ Νιοοιαπτπ.

Με 76εφππψα πι Επίπ:Μο τοπικι·τυπώ ι α:

Ηὶίιυπ ό· Βέτυαβί “οπο” , πω:: π

ω.: Μττωτιέ: , ό· έ: ε!ώθυπο Εισὅεπὶί

που.: ιν.

πιαπτΠιιπιο παπι Νισοιαο Απι:ιτοίιπε.

:σοι Πιιοπε Πττοταε :παο ο ατοπσ σο

πιαοιε , οπο απιισα οιιιιιτοατιοπο 8: σα οπι

ποπι αστι σαί:ιοαε πιοαπι ποιτίιοοπτιαπι. Πο

Ιοε απτο οπιπια , οπο:: :απιπιπ τασποτιπι α

Ριιπ το, ππΙΙαίοπο Ιιττοι·αιτ ποποτιτπ. Α: οοο

πο σαπίαπι πιοαπι οπιπιπο ιπποίοιιίαπι το

Πποπαπι > πιΠιιοπο πιο ποί:ιιιπο νιποατ , ιτιι

οπο το ίιισσοπίστο πιιίιι σοπί:απ:οτ απονστα
νοτιπι , οπι πιιΠαε :ιοτπιο απ: σσττσ ταταε απ

πιο:ιππι οι: οπο Ρτοί:σέ:πε α πο:ιιε σε , απ

:πο Πττοταε ποπστιε : σ: οπιποπι σππι οπι

ιιια τω, ποπ πιοπο πο: , ίσπ οοοιτατα οπο

οπο απ πιο ίιστιοτιιτπτπ ι:ιοίίισι:πε π. ΝιιιΠ

ιειτπτ ιπιοιιππι τω:: νιποοτ , πιο ρα: Ρατι

τοι-ατο ιπί:ιτποταπι , ίΠοπτιοοπο ίΠοπτιππι

νισιί:ι. Σο:: :απισπ ποπ σα σαπία οί: , πο :τι

πιο ίιι:ιιπίιτππΙσε , ιττιτπο αρστ:α νοοο ποτιι.ιπ

:ιοε πιιππε ιιοπινοίσ αοσιτιστσ πω: αππιο

πιτιοτιοπι :πατιι. Νοιο οιιισοπαπι ίιιπταεσ:πτ

ίΠοπτιο :ποο τασιτπτπιταε τυα. δι: τοτιιτπ πο

8Ποστι:ιατ οποπ :α:πι. Ειιισππαιιο ρτατ:οτι
:πτιι οτι·οτοττι , ίιστΠιαπιοπο ποπ: :ποο στο

ιιτιπο. @ποπ :ατπ οτανι:στ οποτστιε Τιισο

Ριιταί:ππι α πιο ποοΠει , οπι :ταπίστι:ισππο

οιιοταπι ροΠισιτιια ί:ποταπι , ιπιοπο ποπ :ο

το , ιπιπιο δ: ετατο ατπΡΙοέ:οτ ί:ππιππι τπππι.

επι τα οπιπσπι , ί:ατσο: , :πο ιτινιτιίΠιιιο σοπ

:ιει:. 5οιο οπαπι ιΠιστο, οιιαπι ΙΠοοπ:οτ :ο

:ΠΠ ροΠισι:πε πιω. .Βοπ Ρστο οοτ αττιισιτιατπ

οι:σπίατιοπσπι πιοαπι. Πα πιο ορρτοίίιτ 8: οτι

Ρτιπιιτ ιπ πιο: οσσιιιια:ιοππιτι ίατσιπα οι: απ

ιοξ:ο ιιιιιιισαι. ]αππατιι οποτο , πτ ποπ πιο

πο Γστιιιοτσιπ που: , οι πο ισοστο οιιιπστπ

νοι Ρατιιπι οπιστο ροίΠτιι. νοίππιοποπσ Π

πιο πιΠιι Ροί:οα τοπ:ιιτππι οί: οιιαπι ιιιισταπι

ιπετατπτιιτιονιιιιι. Ποπ σπιπι , οπο:: ιρίο πο

οπιι:ιαπι , οπτανιπτ Ραπιπέ ποί:στ ορ:ιπιπε

ασ ππισιίΠττιπε στο τοΠοιια Γπα πΠιοοπτια

οιτσοποτο:πτ. (::ορι: ιαπι ορπε ίιιππι ιο πιστο
Βταπιε ι :πιο , ρτοίσοιιι:πτοπο σετσιτιο. Εεο

πι ρτο πιο στποππα:ιο , οπαιι:Πι ιρίσ :ταιιίοτι

Βστο ποπ παπι , ί:ασιατιιοπο ριισνιτιππετ π:

σο:Πσοπι παπα:: οτποπ:ια:πιπ.··ω .. ο

(ποσό τιιιοτιο ετανι:οτ πιο Τιιοιπιο ποι:το

:πιο ι Ια νοιιιτιιιτιτα τοπ:ιιπιπο πο: ρτατσιρπο

ΗΠατιπτιι Τπροτι ΡίαΙπιο: ι =πιΓριισσ: αππιο

ππττι οπισοπατπ σοπ:τα ασ ιρΐσ··νοίποτιο ο

Ι

Ο

Ε τπΠιι οπι ιΠαπι απού πσιιοο.

οπτιι ί-οττσ νοΠο Ροτιιροίιαπο ττιοπαί:στιο το
ί:ιτιιστιπα. :πιο απ :ποο τσίιροπποτσ ποϋπιτ

δι πιοοτοττι νσΠο οιιοτιι·ι σοπίσπίππι :ποιο Ι

ιπί:α πατο:πτ ΠΠ οσσαΠο ιππιοπαππι. Μαιπι

ιταοπο ιπ :ιαπο οίιισιι Ρατ:οπι οπο πω:

νιοτ , οπαπι πΙΙο ρα::ο σιταίρστατο απιιοπτιι.

ίιπσιοπι , πο: :πιω οροι·απι πο:: δ: αΠα Πιο

ροπιτατο ι:ιο:στατιιπε. Πο Πιοπγίιο (μια Γοπ-_

:ιαε νιπσο. Εεο, Νισοίαο οατιίιιτπο, Βιοπν-

ίιππι π: τταππσοτο ιπί:ιτιιστοτπ ριιιτιπιοτππι

οιιτοτίστπτιτ Ριτσα. τω: οπιπι πιπισπΙταο

Πιττιπια οροτιε οπο, π: σππό:α:ιππππε πι.,

ττιοπππι α88τοπιιε ιπ πω. Νοοπο οαπι :τα

ππέ:ιοπσπι πιοατιι ιππισιο :πο Πιιι:ιπσοτο πιπ

οιιαπι απιπιπε :πιτ , π:: ιΠαπι ποοπαοιιαπι

:ΠΠ οιιτπΠ , οπια ισ6:ιοπο :πα ιππιεπατπ οι:ι- -

ί:ιπιανι,το:ππιοπο οποπ οοσοσταπι οπιι::σπε, ο

ροί: ρτοίοδ:ιοπστπ :παπι :ισ πονο Βιοπνίιππι ›
ιρίππι ι..α:ιπππι :ιασοτο ιπο:ι:Ρι , ιαπιοπο τω-_

:απο :ο:ππι οιισ8ιπστιι, πιο απ σο οποτο ανο- Δ

σαπο: σπτατπτπ πιοίοε ιτπροίιτα. Πο σ:ι:ιοί:ι

Ηιστατσιιια απίοινι,πια8παπιοπο Ραττοτπ Εο

σιοΠαί:ιοατ :ταππι:στατιι , οπαππο πιιιιἰ ποο!

οποσ ιτιιππ:ί:πτπ οί:. Οί:σππι ιΠιιπι Τιιοπιο

ιρίι,ποπ πτ ΒΙαππιτιιε πσΠπιτστ σαρπτ πιοπιτι,

στίι :ιι ποπ: ίσπ:ιτο νιποατιε : οποπ οιιαπι

:οπο α: πιοπασιιο δ: αιιιισο οιιι τι·ιΒοίιιιιπτιι -

ιαπι αππππι πι Ι)σι οροτο οποιο :τι νιπστιε ι

οι πτ ιΠιστο πο σο ιππισατοτ. 0

(ιτοοοτιι Ναιιαπιοπι νιταπι πτ (ιταοαπι

ιια:ιστοπι , οατπιπαΠε ί-απέ:ι ΑποοΠ ίσοι: πι- ι

Ποοπτια. Ετατ οπιπι ιπ ιΠο (ιιπσιτιι νοίπττιι- ι

πο,οποπ οι: (Σ:γρτα- :πιατα ασοοΡστα:. Ροίι:
οροτα που: Οτσεοτιι πποίιοπο οπα:στπιοποο

απ πιο πιιπτ Γοίπτοε οι: νοΙπτιιιπο, ιπ οπιππε

ιοί-α νιτα ιια:ισ:ια:πτ , οπαπι Ι.ατιπαπι πασοκ:

πιο πονι:αε ροτίιιαίιτ : ιιιίιοπο σατπιπαιι πο

πιοατσ ι:ίσιτσο νιίπττι οί: , οιιια απιαπτιίΠτππο

οτα: , δ: πιο ί:ππιο απ ποε ροτιίΠπιππι νο-,

πστατ. νοιπιπιπα Ραπ:ιπο (πω, πτ ί`στιΡ

ίσταττι , πιο, σαοπο ιΠππι ασοοριπο οι: :πιο

·ποί:ταττι , πιο ιταίοατἰ8 , απιπιτταίοπο τυποι: Ι) Ιιττοιπ πιω πιάτο σοττιοτ. νοισΒα: ιιιιΡοτι...

Πιπι οι: πιο ίσιτο. Αππιοιιπι απο το ι:ιστοπι

τοτοτ,οπι ΠΠ οπο: νισιπιοτ,οποπ ιρίσ ποί

σιτσιιι. δοτι:ιαε ΠΠ, ί:ατιτιι οιιοπ ιπποτιο ΓοΙ.

νο:. @παπι παω ποίσιο οπο ιιαΕ:ο ρτο:ιπττι¦

ποπ ιΠσ ππππι πιοπίατιιε (Σοίιιιι ίοοιιο

πσπστιτ απ πιο ποί·στοππππι ρτο τταππό:ιο

ιππο: πιοιε , πσοππτπ ιιαιιοτσ Ροτπι : σπιτι τα

τιιοτι σσττο πιπισοτιιιι οι: Μισιιαοισ Βοπιπο ,

οπι :ππσ αποτα:, Ροσππιαε Πίππι απ οαιιι

πιοπίατιι ποτιοίπιπο , ιαπιοπο ρίπτοε πιοπίσε

σΙαρίι πιο: ,ιισοπο οα ροσππια τοί:ιτπιτπιτ

δ

Ι:ΠασΠιιε Ηιστοπγτιιι (Σοπτατοπι, πτ ίι:τιιέ

Π: ππππττι απΓοΙπτιιε οί: , ασ νοππί:ιίΠιιισ στο

τια:πε. ΙπτοτσοπιτΜισιιαοΙιτποί::ι_οιπΙιοτιο

Με ποοιιοοπτια , πο σπιτια απ το τιιιττοτοτπι·τ

Πο ΡΙαπτι σοττιοοπιιε δζ Τστ:πΠιαπι οιιπίισιι

Πε ΠΠε , :ποπ π: α Τιιοπια ποί:το ίιιπι οπο:

ΕΠΕ. Μιίστατι τοπιο: οττοτσιπ :Μισο ουσια: οσττιστ τίαιρίι σατπιπαΙι Πτίιπο,ίσπ Ρτο:οοι

πω:
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ιιιΙιΠ. νΜεο οο:ιιιτιιοι οιοοπο:ἱ ιο ΙιοιιιΓ- Α Μ! (μια ΠΓΝΠ , ωΡωῖἰΠω δέ ΜΗΜΜ Με·

τοσοι !ιοιιιιιιιΒιιε Γι: εοορτιτοτιιτο. Ατιο1τωτιι

νοΙ Γετο Γ:ιρετο τοἰοιιε. @οοο ιοάιεοε Ρτο|ι

:τοτ ετιτόιοοΙιοοε :Πιτ άεόετιε, Γοειίὶι ρτο το

Ποιοι άΠιοεοτοι , ουκ, τι: τοο: , είΓο ο” :οι

οοο οΓΓεει:ο οοο Ροτετι:. δυο: ετιιττι , ιιτ :ο

το οπΗοε οο!Η , ίτιιτΠοΓι 86 Ιιιιοποιί!ιοιι.

ΕριίτοΙοε Ροοοιι :οι οοοπτιιοι ι.ΧΧ. Ρεττιο

8ετε οοΙὶ τοι::ιτι: Γιιο: οοἰοι ιοί-ετα ΡΙοτεε

οτι:ε Ηιετοογτοἱ οοο Γιιοτ. Ατοἰττοτ , ιτοοιο

εε:το [καποιο το οι ροο:ἱίἰεἰε οιοττειο 86

ιιονἱ ετετιτἰοιιειτι ειιιεΙινιΙΓε. Μεοοο εοττε

εοοΓεοΓο οοιοιιιτο δε Γρε , ἀοττιἰοιιτ επειτ

ο:ιΠε δεοεοίιε εΙο&οε οί: , τιτοιιε Ευειτοτυε

οοεττιιτ αρΡεΠοτιι8. Μεκἱοιετο οπο” οο

Ή:τε. Ι:ε:ὶτἱετο οΓτεοτΠτ , οονιιοιπ οι Ιιιιτ οτι

τι νἱΓε εΙτ. $ρετει: εοἰοι τοτε , ο: ο Ι:τεριτο

οοΙΙοτοοι , οιιιοιιε άιιιτιΠιοιε νεκε:ει ο!τ, ρετ

Μοτο ρτονιάεοτιοοι δ; οεοινοΙοοτοιιο,οιιοοι

εκιιοιο.το οι Γε ειφεττε οί: , εοοοοἱεΓεοτ.

(Με ρΙοτο 2 Βοοἰ οοιοοε τοὶτἰίἰεε οτει:οΙτιο

το: Γιαπ ρο:ιΓΠοιοοι εεεΙείιεε ρετιοἰΓΓε εΠε

8οοετοοεοΙει, οτο ιιοοε οοιοιιιτο ιοίΗΠιιοιιε

δ: ετιίτιίΠοιοε οτ. ΕΙεδτει οί: Ιιοοοτἱτἱεει @τει

τἰο , Γε:: εοἰιο εἰνεε οτο:Π:ιο:ιΠιιιιι μοτοπ

τιιτἰ Ρετοιιο:. Εοιιιτοε οπο, Εειιτειι:ἱιιε Κο

:ιοΙΓοε,8ο Ρώτα .ΐττοτἱιιε; ῇιιτἱΓεοοΓιιΙτι οοο,

]οΙἱεοοε Βενεοι:ιτοε ,ά ΠεοοΒἱιιε (λοιπο

οοο ; εινετε!ιι οοο , ΒοάοΙΓοε Ρἰτιιεἰιιε 86

Ι..ιιοτοοτιιιε οοθ;ετ, οτιἰ οοιοεε ρτορε οποι

ΡτοΓε£τιιτἱ Γιιοτ. νείτετ των: οιΙιοεοτετ ει:

ειιτἰ Γιιειοιοε. ΝἱτιἱΙ ρτορετ:ιοτι οοοά Γετἰ

Βετοοο οεεοττεοει:. Νοε οοιοοε οοοενο!ε-·

οπο. Ρτει:ι:εε το οιοοεε οΗὶεἰοίὶΠιιτιε αιω

τειο:. (ΪιιτοΙο οοίττο ιοτοτόοοι Γτιιοτ ΓιιεινἰΓ

Γιαπ. ΝεΓεἰο ειο Κοοι:ο ρτοίἱεἰΓεἱ εοοΓεοτιετ

1.ειιτεοτοεοιοοε.Ποιιοι οοιἰΓετειοι οοοά Πο

οιΓιεεοό.ιιιιι οτο τω:: ΡοἰΙοοἱε πιω νοΙο

οπο , οιιοά ΡτιἰΙεΙΡοἱ οτε: , ιο οοίττιιττι ιοε Π

εοοεεΠἰΓΓο. Νεοι απο Με πιο αρτιο” οο

τοοάετε: , εοοττο οιοτοτο οποιο νοΙοι οο

μιάεοε οΓΓε , Ρετἱἰοοε τιοοο Ποιό οιἰΙιἱ τι::

ι·ετ. Νοοοε οε8:ιτε οι ροπή: , [ποπ !ιοο

τοΗτετ Ι:ι.τοιτιιε είτ. .ΐ:ιιιι:ο. οοιοετ το εοΓτοι

οοίττι τετοιο. '

 

ΕΡΙ$ΤΟΕΑ ΧΙΙ.

το ΝἱεοΙειιιοι.

@ο τΜΜΜ.τ στοα/Σία: /ωτιΜπίπι2 »τυπώσ

τ2ἰ ; το· έωφτΕί.τ πό σε πετου:Δω έσβω»Με

.φ4ΖἐἴΪΪΓ έ: ευφυή.: Ούτάέρσωπεκτε; ε|ε

οιι2όιάίωκ αιω?στέύε.τ έ» Ι.ατέωιω :ακουστ

2οαΜέ.τ , Μέαοικ πω: ἰἰττετοτἰἰι·.

ΜοτοΠιιε τοοοεετιιιε Νιεο!ειο Γιιο ρΙο

οποιοι ΓτιΙοτεοι.

ΝοΗ εκτιεεειτε άιιοι :Η 8τοτἰ:ιε τοΓετεοι,

οτο ιιοεττἰοιἱε , Γιι:ινιΙΠτοίε , ΗιιοτοοτιίΠοιιΓ

οοο Π:τετιε τω. Ιςὶ οιιἱρρε Γοτι:ἰο εκεεάετε

ιτιτιοοι οοΓττ:ιτιιοπ οιοάοοι. Νο οιιοε οιο

οετο :κι οποιοι ΓιιΠἱεἱο , εετἱτει:ε τοοιΡοτιε

ιοιρεοιεοτο , επ ρτ:ιττετεε °Ιεοετοιο... εποε

7°στ. τω” το· Με.. στη!. ευ!!σέ7. Τοτε. Π!.

νοοιοιιε τοοιε:ιοι, οιοοιιιτοοο , ιιτ Η @τι

νεΠετο Γετιοετο , τεΓετιτπτεοι :το το. Μἱ

τιἱοιιιοι Ποιο ετα: στο , οΠιΠο τειοπο Γεοοιοε

Γετιοεο‹:Η οΗιεἱοτο οιἱΙιἰ ιιττὶρἰεοὸιιοπ εεο

τω, ο: :τοι νοΙιιοτειτἰε ετιιιιΓριιιτο ειιιέ”τοτ Ηο

τεοι , οιιοικιο το Ποιοι ει: οπιε Πττετιε :πο

τιιτο τω: ροτνοοιτε :είτετιε. Ατοιιο ποτε σοι

οιε ειτοιε :Ροτ τετιιιε οοο; το εθιειιιοτ οποτε

ο:ιοι οτι Γιιρρεἀἰτειτε ιοίὶἰτοο. ΟττιιΓετειτο

ρτιοτιοοε Με: Ιἰ::οτἱε οοιιιιοΙΙ:ι ουτε ρτορο
απο ἰιοιιιοἀἰεε εκειάοτεοτ. ΝΑοτοοιι.ιε ἰΠε

οορτει· , ειιοι επι οι ΓοτοοΠΙΠοιοοι ρτιοειρει

Ιοοιιε τοοοείἰετἰιιοι Γε εοτιτοΙΗΓετ , οοι νἰι:

Δω ὸιοιἱὸιιιοι οποιο· οιιειάτειΒιοτε 86 οονεοι

Αοοιι!Ηοι νοΙοοιιοει , Ηιετοογοιἰ θ.εεετο 8ο

Γερτετιι, (Ξτεοοτιι ιτν ι. Αοιοτοίο Χι. οιιοπ

οπο. ΒεΓοιτ ΠΠ νιτο εοιοτοοόἰτεε , οιιἰά

οιιοτιοιιε νοἰοοπο εοοτιοετετ , οο:ειοόι.

ΟΡΓεοόιτ ΗιΙοτὶἱ νοΙιιοπο, το οοο εοοτιοο

Μοτο: Με οο:ιΠιοιο,ε1ε Ττὶοἱτετε ΗΒΗ :τι τ.

εοοττει (:οοΠ:ειοτιοιο οοο: οιἰΙΤιιε ειά (πο

Ρτειο:ιιιιιοι , εά ειιοιάοοι Ποιο οπο, ΕριίτοΙ:ι.

εοιιττει Ατι:ιοοε, νε! εοοττει Αιικεοτιοοι Μο

τιιοΙειοεοΓεοι 8: ρτοτνε:ἰεετοτεε Ατοιοιε εε

οοἱεΓεεοτεε , ΒΙεΓο!ιοοιιο. Αιικεο:Π , νετΓιιε

επ ΗιΙ:ιτιο , ερἱίὶοΙο ειιιΓάεοι .ο οΠειοι Γιι:ιτο,

Ηγοιοοε ειιιΓοετο εε ΓρἰτἱτιιεΙΙ μποτ πω:

:ιο οειιτεο ειιίὶἰτοτἱε 8ο Με. νοΙοοπο οοο

ειιιΓάεοι οπο: Μιιττο:τοτο ε ιτετο ΓοροτΡΓειΙ

τοοεεΙιτιά. €γρτιποι οριιΓεο!ει δε ερἰίὶοΙεε ,

86 οι ίἱοο τπε εριίτοΙ:ιε :ιο όοοοιιε οιοοτιοιιε.

Πε ]ιιοαϊετι ιιιετοάοΗτειτε. Νιου: οοο, οπο

ΟΜΕ: ετιιοτ , όιοοει νἰΓα Πιο: ιι: Γεττοετοο1

οτι το. Βετο: ορετει εΠΠ8οοε δ£ ΓοΙετε, ο:

νοΙοοιεοιΙΙιιά άεΓετε:ιιτ :ιό ποε. @επτα ουκ

Ρετεοτιοει Πιο: , τοτε οοο άεΓροτειτοοε , οιιἰο

ιΡο Πιο οοοοοε τοοιροτε :οι οοε οιἱΒτεο:.

@οοο :ειοτοΡετε οτοτοΙειτἱε Π;οάοε οο!)ττιε,

οοο! :ο οιιο:Ιεοι οονιιοι , τω: ο το:: οετιιτο

ετοιιε ιοΡ:ιτιιτο ειΠοοιιοι Γειειε. Μἰοἰ νοτο

ΡετΓοειΓοοι οι, ι:ιοι ρτιοεοι το οοο Γοειιε ρτο

νεόΒοοτ οοΠέτιε οοπττο :Με εοτοοιοἀἰε 8ο Ιο

ετἰε οτειτοΙειτι. (?ετετιιτο ἰεὶ τοοΙεΠΠΠοιε πιο,

οιιοά το μπεστ άιοιιιτειτιε ειτοοε εοοοιοτο-

:Ποπ οοΙἰτιιε, ιτε το ό.. . . ο: ειίΓετειε το Βεα

:οοι τοτε Ροτει.τε , οιιἱ τοετιιετἱε οι οοίττειτο

ΓειοιἰΙἰειτἰτοτετο νεοιτο. Πτεοε , οιιτοΓο, Νι

εοΙειι τοεἱ ιπτοτ: εΓΓε άοοιιετιιιιτε Η επ το

οποιο Λο μισο. τοο οιοΙείὶἱοε οιιιεοιιο.οι ειτ

εΠτε ροτιοΙΤε τ Εἔο νετο εοοττε ρεοἰιιιε Πει

τιιο,οεοιιο το εοοΓιιετιιοιοε οπο ΓεΙὶεἰοτετο,

οιι:ιοι πιο το:: ἰΠιιίἙτἱοτο:ο , ετιιοι:ιοτεοι ,

οεειτιο:εοιοιιο.8ε Γεοτἰο δε με πιο Γετο. Απ

νοτο οοο οΙΙιιτο οοο οιεοιοτειοΙΙιε Γοονἰτετἱε

Γεοιοτοοι Ρεττετο οιο:οττοε Γοιο ποιειο:Ξοτεοι

τοοιοο:ιοι το. ΤιιΠ:ιιάιοτιιοι οοεοτοτο :ιο τρ

ίἰε Γεπ ἰοεοοεοἰΙἱε Γ:ι.ιι:οτ , ἰοεεο:οτ , ποιο

τοτοοε Γοιίτι. δι οιιιά ιο οορττ.ει , Η οιιιά ιο

ροι·εοτιοει ΙιοΒιιτι ΡτοΓεει , :Πο ιο Ρτιτοἰε οο

Επο , οι: οοο νεΙἰτο εΙΤε , οιιο‹Ι εινοττει: Βετο,

ἱοοτειτἱΓΓὶοιιιε τοο: ΒεοἱνοΙοο:ἱα εισιοιιιιτοοε

ιο το:: ριετ:ιτι. 5ι οιιἱό ρτοΓεεΗΒιιε οοίτοε εε

Κ Ι:
κ



τι; ΑΜΒιιοειι·εΑΜΠΑιοοιιιπειε μέ

 

εεΠιτ, πω :ιεεερτιιττι τε?εττε ε!εοεειπι. ΝοΠ , Α σιιιιΙειιι· ειιριιιιιιε , τεΠιπιετ ιιοΒιε. φυσά.

οιιαίο , Π πιο , οιιιιιιτιιπι ρτοἔειΐτο Με, :ι

πι:ιε ι ιτε ροΠ: Με νε! Γεππτε , νε! Ιοοιιι. Σεπ

!ιαε τιιιθ:επιιε..

ΑΙοεττιιε ποίτει· :οι επιπιιτΠΠιιιιιε οπιιΠτ

:ιό πιο Γετιοπιιιι οτειτὶοπεπι οιιετπάεπι ιι Γε

Ιιιιοἱταπι νετοιιιε ιιπτιο ρτιττετιτο , οι: Πεπι

ιιιεπτσ εστροτιε ειιτΠΠ , σιιιιπι , πιΠ ΕιιΠστ ,

(Ματ. τιοΙιετ Πιιε οτι το Ιιττετιε οι εοιΙιιπι ειτ

πιΠτ ,τιεΙπιιτετιιΓειιιε πι: πιιιιιιτπε. Ι.εει ιΙΙιιιιι

Γεειιιιι τιιιιιτιπιο ει: ριιττε , παπι οτοΠιπι @τι ,

νἱΪεισιιε εΠ: άεΠοετοτε οτεινιτ:ιτειιι. διιιιε νε

τεειιιιιιιιε ιιιιοΙεΐεετιε ιι:ιάεπιιε ει πιο ποιά πε Β

ιιιι Γειιτἰειιιι, ιιιιο:!ιτε εινα, ρεποεπιιιε εκ Γεο

τετιπιι πιω , ιιΠιιΙ πιιιειε νει·επε , οοἱ πε πιι

πιιε Ποετε ίεειιιιι εΒιιπι. ΕΙιιεετ ἰπ σε πιιι€τιιιε

ιιπἱπιι εστιαπιε , στιιτισιιιε ίσου: ποπ άεΠόε

τιιτιιτ. εετεπιπι εΠεεπάι Επειιιτιι5,νετοοτιιπι

:με πε ΓεπΠιιιπι οτεινιτειε ρτο τιιιιιεί"τιιτε τει

σε πιετετἰπ: ὁιεπἰτπτε τεσιιιτιτιιτ. ΑΒιιτιι ειιιιι

ἰΠο πιοιΠεε «ΕΜ Ιειιιτει· , οι: πεειιιε Πόετπ επή

(Με , παμε ιιισάε!Η:ιπι νετεειιπάι:ιπιοιιε

ιιοίττειπι πεπΙειππε νιεΙεειτ.

Νοτεινἰ πω: πε Επέτειο ττειόιιεεπάο πιο

ΡτιΠσΠτε.το ιιάττισιιιιιίΠ. Αεεερι ιιιιρετ πο ιιτ

εΙιἰερἰΓεοιιο ποίὶτο Πττετ:ιε , σιιἱοιιε ροΠ: πι

ετετιιοιΙιε Μισο ιιπιοι·ιε πε σετιινοΙεπτικ ,

πιο εισιιιτειτ , ιιτ εἰ ορετι ιιτ: ΡΙιιπιτε!ιο ττειιιε

ίετεπάιε ιιιειιιιιιιειιιι. ΚεΓροπιιεΒο ΠΠ, Γε

ι:ιιιιιτοιιε εοτιΠΙἱιιτιιτιιιιιπ , ειιιιιιιινιε οριιο-ιιτἰ

πε πιοιιο ιι%τεοιοτ , εοτιιΡΙιιτει Πτι: ἰτπρε

ιΠιιιε.τιτο , ίεά Πι ρτἰτπἱε Ιιοτιιτιιπι Ρετιιιτιιι ,

οπισιιε σεΠάετιιτιο. ΠΠΐεττε ιΠιιά ίπποι :ιο

τεεΠτιιτπ πιιιπι. Ιπτετιπι €ιωιιιωεω ΠιιάΠε

ιιιε άεσειιιι , σε οπο: ιπετιο:ιτει ίσοι: , ρετΠεετε

εοπτεπόπιιι. @ποπ Πι.τι&οτιιπι ριιττιιπι νι

πο: , ΓεττπσπεΓσιιε εοπττει ]ιιοικοε , δ: οποσ

Πειιε ιπεσιπρτε!ιεπΠοιΙιε Π: , ΡΙει.ειιιΠε πω

Πμετιιε πιει πιΠιι οτιτπιιτιι τεειάεπάειε επτα

τεε , ποπ Πιιε απο τειτἰοιιε Ϊεεἱ. Βἱε επιπι

μπι ι:ετοιιε Μ” ιισετπιε :ιεεειτοι ,ειιπι πΠιΠ

πι ί-ε εσπτιιιετεπτ ποσά Γιιί-Ριεἱσπἰ ιιΙΠ Ιο

ειιπι ειπε ροίτετ. (3ιιτιι ιιτ Ρ:ιιιΙο ιιοΠτο ισό

εΠιιιτιιτ , ιε επἰιιι εεε :κι πιο ειιιιιτπρτιπποπι

τεί··ετετ. @ια σε Πιεειιτιεπάιε νεΠΠιιιε πιἰε

ιι:!πιοτιιιιίΠ , Πειιτ εΠιι€επτετ οπιπὶει. Πεπιε..

τω” ΐεπειτ , ΗιετοιιγτπιιΓοιιε ειε ]:ιεοΒιιε

ί·-τιιττεε τε ΡΙιιτιττιιιτπ' ΓειΙιιτ:ιπτ. Αιιτιίρε πο·

Ρετσ πισω ίετιρΠ. Αόπιοιιιιἱ ιπισιιε ιιτἰ πιεἐ

ειιτιι ρτοΙἱιτἱιιε ρετ Ιἰπετιιε ει8ετετ > ιΡωΙα

σε τΙιεΕιιιτοε πιω οπιπεε. Βτενεπι Ριιπιοειτπ

τιιπιπι εριΠοΙ:ιττι , οι ορἱιιἰσιιε ΙοιιΒιιιε

επεσε πι. ΨειΙε , επι Π·ιιτετ ορτιπιε ετουε

πιεινιιΠπιε. ΡΙοτετιππ Χν. Μτιττιι. `

 

_ει>ιετοι.Α :επι

ιιάΝιεοΠιιιτπ.

17:/ἱω Μ··υα!στωίέπε , έἔικ @βατ θετικού

πιστα, '

ΑΜοτοΠιιε ιιιοπειεΙιιιε ΝἰεσΙο.ο Βιοπο

Ο ιιιιιπἰΠἱπιο ριιιτιπιιιιτιι ΠιΙιιτεττι.

ο να Ροίΐεπι ποπ ίιιεεειιΓετε :ΠΠ , σπα!

πιω ίετο τετιΡω-π :κι πιε,τιιίι ειιιιί:ιττι πιειιπ ε..

@Με εετεειε,το.τιοπ.ετιισιιε ρΠιπε Ιεπιιιτπειττι

ετουε ιιιίΠΠιιιιιιτπ πια τιιτάιτειιιε ιιττιιΙἰίΓε:.

ΠιίοΠεετ πιἰτἱΗεε π: Πι ειιπι ρἰίὶτἰιιιιτιι ὸ€ν€ο

πιίΤε,ιιοι τποΙείπειτιιπι ΡΙιιτἱπιιιπι:ιε τιιἱιιἰιιιιιπι

νσΙιιοτιιτιε σΠεπειετιε , σιιιιττισιιιιτπ ΕοΓιιιι ώ

Ι.ιιιιτεππι ΙιιιπιειπιΠιτιιοτιιττι τιοπιιιιιιπιβειτο

Ιἱσιιε σέ ΡτειιιειΓει ί-οεἱεπιε , Ρετρετιιιιίοιιε

εοπ2τεΙΤιιε τειπτιιπι Ιιιιοετ ιιιειιπάιπιτιε , τι:

σπιπεπι ειτιεοτεπι ειπιπιι ρσΠιτ :ιοΠετεετε.Βε

πιο πιιιιειι οοιιεινιιΙετιιεΠπε ετ:ιτιιΠιτιιε ΡΙιιτἰ-,

εΠεττε , τιιακιπιιιτπ πι πιοιιιιπι 8:ιιιιιεο , στο- Β πιιιπι Γιιιπ,ειιιιι: ιιιΠιι,ιιτ σεοετ,Γεπιρετ επιτί

κ.ιιιε τιοε ῇιιἀιἱεἱο πιο εσπΠτιιιιιτιοτ , ιιιιἀιιεἱοτ

πο εετει·ει. @ποπ ἰΙΙιιεΙ πιἰΙιἱ πιιιιιιιιιτι ευρώ

Βιιπι ττετιιιεειιιιιιτπ εεΙετιι:ετ , ερ. πιπιεπ τει

τἱοπε Βιειεσ:ιτιι , ιιτ ει: πωπω ρτεεεερτι σε»

ε:ιΠοπε πωσ οτΠ πιιτιι ει ειιτιε ἴειιτιἰΙἰετἰοιιε

όιιτεπιτ. ΝΠιιΙ πιπιειι ιιτεεο. (Μπι Κοιτα

Ϊιιετἱε , εοιιίῖΙἰιιττι ιπτιε ειιπι (:οίπιο ο: Ρο8

εισ ιισΠ:το εορὶεε. Μειεπ:ιττι πιΠιι τοτε νο

Ιιιρτ:ιτετπ ει: επ ρτοΐε&ισπε πι:ι , ιιιπι ρτἱὸεπι

πιΠιἰ ἱΡΠ ΡετΓιιειΠ , ετουε πάσο πιιιιιιπιιιτπ πι

πιοειιιπι το ιπειπιτε οτοΠεἰΓεἰ ειιρἰο.

@πιο σε ]ειεοοἰ ιιοΠτι Πττετιε Γετιπ:ιε ,

ειιιιόειιιε εκ επ εΠειπε, νιεΙεο. ΜΠιι νεΠπι

ετεπειε,ιπετιικιΠιπιιιιιι πι σε πατε πιεο απο

απο , απο ιΠΙειδιο, οιιιεσιιιιτιι ΠιιιΠτιιιτι εσ

ειπιτε. Απιο ἰΙΙιιτιι , Ι)ειιε :είπε , .ποπ Γεειιε

πε ιιιειρΓιιτιι. (ζετι:ε ιιιιΙΙιιιπ ιι πιο ιιιτισιιιιπι

εὶεἴιιὶι: Γιιπιπιπ ὸἰΙεᾶὶοπἰε ἰπὰἰεἱιιπι , εσπε

Βοτ ιΠιιτιι νιπεετε οεπεΠεΠε , οτιιπειιισιιε ,

*Π «με ιπ!ιαίιτ,Ιινοτιε ατιιἔἱπετπ Πιιιιπιιι επ.

πω: ἱιιἀἰεἱἰε ιιπιοτιε , σιιιοιιε ἰΙ!ε·τπιιιτἱ

πιε άεΙεάειτιιτ , :ιοΠετ8ετε. Το στο ΠΠ Βε

ιιιοπε τεΓρσπάεειε , :Μπιτ Βειιε νοτιε ιιο

Ιὶτἱε , πω: Γιιτρε ιιτοιΠο ΠιιιιΠπιιιε _, ειιιιιοιιε

Ποια πι. Νοε οπιπεε οεπενιιΙειιιιιε, πιοιιε τι

ει ρτο Γιιιππιο πι ποε ειπιοτε πιο πε ΠιιεΠο

Πιι€ιιΙειτι τοτε ετε.τΠΠιιιιιπι Γειο , ετΠ πιε νε

ιπινἱτ τιιπιιΐρειτ ειιοιτιε πιστοιιε Γετε νεττι€ιπι

ρτοκιττιιιε , ιιτ ιιεεεΠε ἴιιετἰτ εοπΓιιετιι πιατ

πιἱπετε ΡπιιΠε , ΙεΕΠσπεσιιε ι:ετιιρετιιτε. ει

σιιιάειπ :ιιιἰπιιιάνεττἱ εειπι ιιίΠάιιιπιτεπι πιΠιι

πι Ρτἰπιἰε πιστοι ἱοίἱιιε ειιιιΒιιιι ειιτιτι1Τε. Βρε

το τοπιετι στενι πιο ΡτοτΠιε επ μ.ιΠιστιε Ποπ

πιπι τοτε, πει ιιτ ιιοΓοιιε ρετἰειιΙο τερετετε

Πεειιτ οποσ ριιτιιπιρετ ιπτεττιιιίΠιτιι πι. πω;

ρετιιτ ἱε ττιοτοιιε 86 :ιπτεειιιιιπι ρτοπειΓεετε

Ε πε , τεππιτε προ: πιειιπι , ται ειιπι σε πιο:

Ποετιιπι ειπΡειττιπτεττι › εαριΠεπισιιε εστίασ

ι:ο Μοοτε, Μπι πι ιοΠιπι , εοπΓιιΙτἰιιΓσιιε

ριιτονι ΡΙιιΓειιΙιιτπ ιιιοτειτιιπι ιπτετροπετε, :ιο

ίονετε αιμα πεεεΠιιτιιι οιιἰετε , ποσά π

&επιιε Βιεισ , οιιοιι.ό. ἰιιτεΒεττἰτιιε Πτοιεπιτ

Γειπἱτιιε. Οτιιιιιι πιπιεπ ΙιιιιιιΓεε ρεΠ:ιε εοπτο.

2ἰοιιε πινω τιιιΐετιιτιο ιιοε ιπι:εππιτσι επ

Ιιειτιε εΠεττι τεΓετνειτ. (ἱετπιειπἰ πιὶ οοιτι1ττι π:

τιιιτιτΠε δ£ Ππετιε πει ΠΒιιιΠεειτιιιιι πιει ποπ

ιιπιοἰἔο , σοι Γε παπι πι ρτσιππιοε εσΠεε τιμ

εεριιΤετ ιιππ ειιτιι οποτε ει: ιιικτιι , τεππιπιε

`



το

ρτοττοοε τετττττ , ειτοοε εοτο Ποτε , οοτ εστι

ίοενττ , τεοιοτιιτοτ. Οτειοττοε το Πειτε , οτ

Μτοε ειοτοπτε οιτίετεε.τοτ. Ρεεοπτιιιο εοτιο το

ὸἰεἰο οοίττο Ποτε ειιίοτνττ , Π τ1οτττ το Ποιοι

νετ το τε ειοτε ρεεε:ινττ. Αοτοοτο ττττ τιοιτεο

ιιοίττο , οτ ίειτοΠτττ , δε ρττοιοι ετεοιοοι δε

εκ (τοττοετοτε νοτοοιτοτοοε τιο:ιοττοοοε τιτα

ττττττ , εειοοε , οτ τοίτττττ , Ποιιειντ τττττοεοτετ.

νεττεε τοειε , οτ τοοεε , τττττοεοτετ ειτεοττντ

οιοε , οεοοε είτ οοοετ νετειιττε τετο τοπιο

Ροίίε οεεττετ ο οοοτε. Μ:ιεο:ι τοττιτ ίρεε εΠ:

νοε οτεντ τεττττοτοε. Νο.ιιιοοειιεΠτε οπο: οτο

Ρετττειο ίεάτιοττει ντττετοτ , δε ειιιιε&ειτοι ετε

Πτοττι. Νεοοττει ετνττιιττε οττιττ το! τοε ετττοιετ

ίεττοετε, ττοοετ δε Ρτεοει ττεττττ ίοοτ , δε :ιο

τιτττε νοοτε ίεττοτ οοο οιοοτεο. Ηεττ τοοιετι

οοιιτ~τιιε τιτττιτοε είτ: τ..ιιεεοίειο τγτ:ιοτιοιο ο ρο

τιοτο ίιιτίίε εοιορτετιεοίοοι απο ττοεττε , τε

οεττοοε εειρττνοοι. @το ρτεοε Με. ίτιότιιτο.

Πτ , τοοττοτοιο τιπτετ ορτοτο. νετοιο το Πτ

οεεοε , Πεοε οονττ. Νοε ττοιοτοττττιοοε. Ντ

τιττ τετοιο νοτορτοττε αφτο , ειοοετ οτοττοττιε.

απο Μοτοιο ττοοιτοοτοοι τε ντίοτοτο ίεττοτε.

Πτ ειιττο ετο το οοτ ντάετοοτ ίοιο ίειθ:οε εετ

ττοτ ._ δε εκ το8ειιτο Μοτοοι εοοτἰετο , τοττοε

ορττοιε ίεοττε , ιιττιττ το οιειοοτττι τττοοοοι

οτττεοττεε. Οιοοτο τοοιεο Π8οτΠε:ιοτε ιοττιτ ότ

ττοεοτετ. ]αεοοτ οοίτττ €εττο:οιιιε τοειε τιτα

νεοττ ττττετιιε. Λο εο άοτο οιιιτττι οιι:ι:τετεοι

ιτε ττοττε Μτε (ττιι:ετε , Ρ:ιτοτο ίοοτ τετιιττ,

νετεοι·οοε ιιε Πτ οττιττ. Αοοετοοι ττιτιιεο Απο.

ετοτοτο ρτοιιε τττετο τιττοτοτοοι , δε ει: τρίο

δε ει: :Με τρΠοε ίιιιοοτο ίοοι ίτιδτ;ιιε εετττοτ.

Εκ εο ίετεε οιοοτε.. Νττιττ τι:ιοεο οτττι ει: οτο·

τε ττττετ:ιτιιιο , οοοιτ ττοτ ίοτο.ττοτο τιττττοοττ

:ιττει·τε ροΠττ. Βοιωτοι: Πττιοεοιο οοτττοοι

ορττοιοιο ειτοοε ΠιιτττοΠίΠτοοιο νττοτο Τοτε

Ροτει.ττοτο ετερττίε ττειοίεττοετε.·(3ε.τοττ οοττττ

οεοττοεοτοιοι . οτΠ τιτ:ενεοτειτ , εειτττε:ιτε το

ττττοτ ττττεττε, οτ νετ οτττεττ ειό.ιοοοττιιε δε το·

οτιετοι.ΑοοΜι.ιτ.

ιιιοτοο οτττοο Ρεττττ , οτ :ιοτττο. Ετοε εοοτοιτ Α ττειε ρτοοοΠτοοι φωτ @το ειδ ε:ιοι ι·ετο το·

Χν. Ο. . ΣΕΒ

τεοττετιοι οιεοτειο,δε οεεορ:ιττοιιεε τεττοοειε,

οεεετίοττοε ττεετ,ρτεοειε τιιιοεο ιοοτετττοτοοι,

οτ τιοτε ροτΨοοιιοι τοοεοει εεττε ντ εκτιοττο

ττοοτε τιιιτοετε. τε τιιιτιιιοε τοοε > Πιτ ίωκτ

τιοιοτιοττΠοιε , ειινοτιιιιτοε, εε ‹τε τοε εοτει

του. Ρτετοτείοίεερτει δε Βτ2.τττΠι1ιετ ίοο , δε

τιετρετοο ττοτ οοοοιττοοι ίεεττ. Ετ εοοι ιι‹τ

@οποιο τττοοε 8το.ττειε τοτοοε ίοΠτεττιιο , τετ

ίοτοοι τοετιιοι , οτ τοτετττ8:ιε οιοοττο τοτε στι:

τεΕττοιιτε ιοἰτιτ εοτ‹ττ είτε. Εοττοτ , οιιτιοτοοι

τονετττ τ)εοε . το εκετιιιτ οοοττ τιοττ:ιττε , δε

τοε, οοειοττι ροτετο τττττ-οετιττιι_, τιθωττω

δε οτειντοτεε εοτειε οοο τοτ τοτττεοττο , τιοτε

Β οιιτ ττιοττειτττττοιο Ποτττο τι ετε. Αττιοε οοο

εκετεττοττοοτεοεοοε τ:ιιο ίοετιιοι :ιο8τετίοε,

οοιιοττο οτττοοοι τοειε τεοτ ττττετ:ιε , ττείοοε

τιοιοεττειε το ερτίτοτειοι πο. Ττοιοττιεοτο (:τττ°γ.

ίοίτοοιτ οοττττ (ιιιιτο ετοτοττοε Πιρετετ:ιοτ)

Ραοετε ότεοοε οοίοτντ , ττο:ιε τεττοιι:ιε τω

τείΠε :ιοτεετιιιιιο τΠ:οε ειεετρτειε , ειιτοοιιο, οι;

τιιιο ττεοιοτο ίορετ οττιιιοετοε το ΤτιεΠἶιτο

οτεεοίεε ο88τετττοτ. Εκίαττο.ττ οοο· ροΠοιο

τιιοττ ντττ ιοττ:ιοτττ τοεινττΠοιοοοε άοότ;ττοιι.

Ετ ρτοίεέτο τοτττετο τοεο οοττοε οοιοοοιο

οττττοε οτεεοτττ ορο ε οτοοε αρτιο (το·πεοε,

ιιεττοε τοπιο οσε τιΜττροττ. Αττοοττοιτοιιεε

Μ:ε το ιοοτεε ορττοιοεδε Μοτο Ρτετ:ιττε το

ιιττει: , τττοοε . τ:ιιιάτιττ οτο ιοετττο οετιιιεοοτ.

@οιοτειΜτ εοττι είτ , οοειτο τοοεοε ττιιτττιιιο

τιιοοτειο ντττοττερ.ττεδτοτο το Πεοιο , οτττοιο

ντττοτοοι , εοοτειοτοοι Πεεοττ , ειοττττοτοιο

Ρεδτοττοοε οτοτίοε τοίετετε. δεττ οοο ετο

Ρτοττιττοτ το το τιΡεττει.

@ιτε ττε Ττιοιοτι οοίτ:το 8:ιτ:ι2ο.οεοίε ίεττ

οτε , @ειτο ίοετε , εε , τοκοι τοίτττοτοιο πιο

τετοττοε τιιιιιο ττττ τττοιοτοε ειιττιοττειττοοτε το

οιονεειε τιτεεοτ. Ρτοιοονεοτε ίοττε οοοιιττιττ,

ττοιοο οοο τιοιοτοο , νττοιο τοοττείτττττοιοιη

ειτοοε ειττ:ιε Ποτττοίοοτ νοττε οοίτττε τοτίοοε

τοοοτττεοοίεεοτοτοτο.

εεΠττοε τοετρττιτ ίεττοετε. Ω:ιτοτοιο ττεττεττιε τ) Ι)τίρττεετ οτοιτιιτο τιιοτοιο τοντττττε :ιττνετ:

τοειο' δε Ρτειοεοτο ειιιι:ιοττΠττοοοι οοττ:τίιτιι

ίειτοτο οτττετοΠΠτοιε. (Ϊοίιοο δε Ι.ιιοτειιττο

ίοενΜτιοτε ίττιτττοιιε Πιτοτειο τττεεε εκ τοε.

Το ίτ:ιττεε οοΠ:ττ οιοοεε οτοοἰ οτττετο ίειτο:

πω, δε οτ οι:οττοιε οοοε τιιίε ί:ιτοτειτττ. ντιτε,

Ντεοτειε ειιτΜτιιιε, δε ιιοε , οτ ίειετε , εοοίοιο

τττΠοιε τττττοε. '

 

'ΕΡΙ.$ΤΟΙ.Α των.

:ιο Ντεοτ;ιοιο.

Βε/?υιά'έ σωρο.» /90Μἰἰἰἱ.ι°. .οτ Τετοια

ΜΜτωπεπο , ετοιμο· τυο/Μινι .εέοτι/ἱι.τ

(Στ/ποιοι Μ·υΜέτ.

ΜοτοΠοε Ντεοτειο ίοο Ρτοτττοτιτο ίιιτοέ

τεοι.

Ι.εοτ ττοειιτττττιιιε ττττεττιε τοτε , οοτοοε το

ούτε οεοτνοτεοττο οοιιττ:ιτε τοτρεοτειο :τοτ

τοοοι , δε εοττε ν:ιτττεοιοτετάοοι , :ιο ίεττ

οειιτττ Ποττοι ττειοείεττε τοίτττοτε . , ετοοι τω

τ 21ο. Σποτ. ο Με». ειιιοι!.ΟσΙΖ. Του. Π!.

τοε (τοΠοοιο οοτττοιο :ιο τοετοτει ετνττοτε ,

οοττει τοττει ρτ:εεεττεοτε οεεειΠοοε, εοοττττι

ττ. Κεε Ρτοίεέτο τοιττοιιτΠτοιο. εΠ: , δε Ηττα

Ρτοίοοειτο εετετε οιτο:ιττ ντι:τεειτοτ ειιετοτοιο ,

οοιιοττο ορτττοε ττε ροττττι ιοεττττε , τιττεο ο

Ρεττε ττεττειτιττοτ , το τε ρτείετττοι τιοοετοι

δε τοίττττττοο. Πειτε τττοτοοι εοεττ:ιτοε Βετο:

τττττοε , δε νττοτο οιιτττοοτο ρτοτεε:ιτ, ε; οοο.

τοι ττοιιτοοοτιιοι τοεειτοτ τονττττειτο > οετιοε

ρτοτει οτε οοο: ίεττοετεοι οεεοττεοττοτ ιιοττοο.

(:οίτοοιο δε Ι.ιιιιτεοττοοι ίτειττεε οτ ιοεο οο..

οιτοε ίειτοτεε οτο. ()ειτοτοοι τττττετοοοτττοοι.

(ττετεοε Με τοοοτιεττοε :κτ . . . ττττεττε ΑΜΜ

τεττεοιο νοτοιοεο τουτο τεττοτΠνττ. €οτιτο το

τοο Ποτ τεΠ:ττοτ , οττ ιτε οιοκττ τοττε Ροττττ.

Ωτιττττοοττε ΠτΠοοε Ρτειοτοτο ίοοιο δε Τει·

τοτττοοοτο τεετοετε ευρο. Νοιι ντιτεο οιιτιοι

οο ·ειιοίτιτο νετ Ρτο.οτοοι ττττ τείτττοετε οοο

ττεοετιττε , οοειο οττττι ττειοίεττρΠττ:τ. Οτο οτ

ειιοτεττΠτοο τιοοιτοτ 8ετιιτοτ ιιιοε. ντο.

τω;

τ



τη - Α-ΜΒσοεττ οΑΜΑτταστεΝετε μα

 

Ε Ρ Ι ΣΤ Ο Ι. Α τον.

ασ ΝτοοΙαστσ. '

στ: β/βεττατ "ἔτι @στα ἰΜυτἱκτττΜΜ

. «παταω.

Μοτοσσε ΝτοοΙαο, .

$τορα ατοοστττ οοσσἰτσἰ α:: οσο Ιοοἰ

σττοταε τιταε , τοΐοτστατο ασοστσ. νοτσατ το

ττσστοσο ταστα τοτσστ ατοΙοε τσεοτοττατ , στ:

τσκ σοοτο ρστατοτττ Γαττεσαοοτο ροσο οστοτο

στοο , σ ρατ σσοσΙα ταίροττσοτο τοστασοτττ. Β

Ατοσα οα τοε το ρτστττε οοτσσττ αττἰιττστττ

στοσατ , ττοοσο ρτοτστστσ σοοτ ατοσο νοΙοσ

τοστ τσ αοστοσἰ ροτστἰστ. σο στότ:σατ ασ,

στ σοσ ο0τωτο ἰττῇσττεοτοστ , ττοσἰο στ ασ

τσο ρτοσοἰἴοοτοτστ. ΡαταΒαατ οσττττ τοΓοττσο

το , σ σοστσοτ , ΙοσΒἰσε. νοτστσ δ6 αποστ

τσσἱσο τοτσστ οστστσε, δ6 οοοσραττοστοσε

ρττναστε ἰτττροσττσε τταέτασσε τσ ίτσστα τοτι

τανὶ. Μοσο οστσ ρσοτ τρία ασ στο ρτοσοτσ:σε

οσα , ρΞἔσἰτ οσασσο ρτοσττἱσε σοσ σασατστ,

ΓαΙτοτττ νο! στονστσε , σοσ τασ:ττΒατο ασ το.

Ισ ρτἱατσισ στα , ασ σποτ ορτττττα ατοσα ορ

ταττίστττο , ρατίσαίσατ ντσο τσο Γσατατσατ σο- Ο

Ιοτοατ τσατττατστττοσο τστοι·οτοτττ ροτοαρἰσο

ο:: τσἱε Ιἱττοτἰε. Αιττατασναττοσαστ οστατ, ατσ

αΙἱοσαστιτΙστττ οοτστττοτο αστατο :το ροττστσα

τἱοτα οσαστ ναΠοτ τοσο , ρΙστττττα τατσοττ

ΐστσττα ρτοίοοστ , Γοσ οα τρία στηττττττωτ

·Γσστ , στ οοταστ α8ἰ τασττσε οτττσττττατοτσ. Ο

ττττίσε ἰταοσο ρΙστἱστἰε, οσα σο:: τοστρσε ρα

τἰτστ σοο τατἰο , σττοττε το οτο ατοσο οστο

σο: , στἰ. σατοτ ιτσἰοο , ττο τσ οοσοορτα: στο

σαττοτττε αοσΙοοε τοσααε , σου. ρστοε αστοττε

ττοσ:ττ αΙἱοσἱσ ατοα τα οσο ἰσττσἰσστσατ. Ρω

σοσττατσ στττ αταττἱτττο ταεττατο σοττοτοτ: , θα

Α αρσσία σταττσοτσ σστττοτσστ ορἱσοΙατσστ α..

με ντττ σώσε ἰΒσοτατστσ, νατἱἱε οκ Ιοοτε οτι!"

σοτσ ατττοσσἰοανἰτ. Ι.ο<έο τΙΙστττ , σ ντσοτστ ,

86 οσἱσ Γροτασσστττ στ σοστε στ: τοΙἱοσο αο

8ττα. τω: , δ6 αταοσστ ἴροτατο σττττσε να! Γο

το στΓοα.

 

εττετοτα Χνττ.

ασ ΝτοοΙαστττ.

Ό: :τα απο” ,ο :ατι /δ τω”.

Μστοσσε ΝτοοΙαο.

ΝσΠα ἰστστστατἰοσο νοΙστττατἰε, αυτ·

Ια ρτοτίσε ἰαττσἱιτστἰοττο τστοΒοττττστ στ τα

ασοέτ:σε ατοτ σΙστ τοστ στσ αρσσ το, ΝἰοοΙαο

οαττίστττο , ἰσοσο στ σοὶ ροτίσασοατσ πτωτ

στο στσσ Ιαοοτασσστττ οασίαο. Νονττ Βοσε,

οσἰ στο ίοτνττο σοσσοτο , σσοοτἱτατοτττ ἰΠατττ

ατττἱοἰττατ α στο Γσσ:ορταστ σ:στοΙ 86 οοτστε

_ τσοἰ σστοσε ροττττσε οοσσἱτατσ σστατοτσντο

Ιαοσοτσ,ατοσο ασοο στ ττσΠα τατἰοσο οοσνοΙ

Η στα ροίστ. Ηἱε τοττστ οστσσε , οσα: σιτε

(στν: σοττοτα , οσοστατσ τττσττ τατἰο σ!οστσ

τσαἰ |:ττονσ.τσε ασοτοσσα ασ : οσἱρρα σο στη

τσ Γοττοοσσο ρτοσττἱοτ , οασοτττ ίοτο τοσο στο..

σίτττ,οσατ στρο Γοτστοτο νοΙοστοστ οοσττιτσττ,

ασσοτ Γοτσοοτ αττἱστἰ 86 αττοτοτ τσττσοστοσε

ο:: αΙτἰοτἱ οοσσσοτατἰοσο Ματσε , στ σα. στ

ττοτττσ , τοττοτἱτιτσἰσἰε τσ:ο ρτοσαθ:σε. @σα

ρτοσοδτο στότστττ ασ , στ σσατ τσ ΓσΪρτοΞοττἱ

οσε οσίοσττε ασ οσοτττσοστατττ ρτοσσε αστζ

τστσ ρασστε, ο,οο ρταίαττττα στα ττττΙσ οατ·τσ

στοα ποσο ορταττίστσα οατοατσ. (στο ττΠτσ

ασε το τσ στο εταντσε ,σἱΙτἰΙ ατττἰοἰτἰα ττοστα

τσστοτττσε αστσἰττἰ ροτσὶΙΤοτ. Ηποοἱσα , οτο

το , οοττσατττἰα Μα νοΙστττατἰε τα στο στα: τ

Ητο τττστστα οατἰτατἰε ατσοττ @στα στο ίε

ρα,σο στοαατ Γοτττροτ,ρΙοτσοσο τα τοσσε οτα. Β ττττοριστ τ οσαστ τοἴτἰττἱτε σοστσοστ τα τσἰσἱ,

σωστα σωστο σΒἰοσο εοσσσατ τ,οττατσε

σοσ εε , ατοσα ασοο τττἰττσε αστττοττασσσε.

Αρατἰτ το στοοττε ασ Ιοοσοσσστσ οαστρσε ,

τω ρσοτ ἰρἴο οσἱ ασοσ: , σοτττταστἰ τοσἰε ασ,

στο τα ασσσ ασνοοατἱ. Ροτο ἱτττοτἱτττ τοΙοτοε

ΒτονΙταταστ στοατττ , τρΓσατ τατττοσ τσίστστσστ

τσσατ σοσ οσο σοΓοταε , οσοασ στα στα

νοΙΙα οττΙἱττατἰε ατοἱε ἰστοΙΙοττοτἰε. Νατσοσα

οοττναττἱτο οοτσἱ ασ τοε ττοσ:ταε οἰΓοσα οστστ

τσατ οττοτἰε αστσἰσστσ στ οττροσοτο.ναΙα.

 

ΕΡΙΣΤΟΕΑ Χντ.

ασΝἰοοΙαστσ.

Ξ): Μέτσο ερέβασιτωτι βαττ? Ηἰττυα]ωἰ.

Μοτοσιτε ΝτοοΙαο.

Αοοαρτ ττοστο στα οκρασατστττ ἱττσἰ

οοστ ορἱσοἰατσστ στττθ:τ Ηἰατοσγστἱ , σοοἰτα

σαΠο ορτσατἰ ίσατσε , Ιταττσττττσΐοσο ΓσΓροο- '

τατττ Ιτστσσττοστ στΙαττοσοατ. ΝττττΙ τοε στττττο

ταροττοε ττονστσ , σστΠ οσοσ στ τταστοσσε
σώσε τοττοτατστσ. Ιρίσατ ασ το αττττο ,ο στ

ατστσασνατταε ντττ Ιανττατοτσ , οστ οσατ στα

οσοσ σττραττοστσα , οσοσ τττοοσσασττατ αο

ροττστΒαττοστοσε τοσοστε τττασσε σατο , Οοο

τττσοταστο ,_ σοΙσατἰτττ , σοοσο το ἰταΓοοστοτττ

αο Ετττστωττ1τοττασττω Γοοστ, ίσοοοσΓοαε 86

ἰσσἰεσα αο 8τανἱτοτ Γοταε. Ηττα σσα , σατοοτ ,

τα τα 86 τοστ ασε στο Ιπίστττ σ:σττο,οσοστσ

στοσα σο ΑτττΙστοσο τσο τεσπα οοσνταοο

τἱε , οσοστ οστοσσσ:τοτ ττττστσε Ιαοασὶτστσ, ο

οσα: τασσοστ ΠΙ:: στττ , ( σαστ , τοσα Ποο ,

σοστἰσοτττ Ιταττοο ρτ:ττατ τσο οσἰ τταίοτ σο·

Βοαστ) σαοτΙο οοσστστσ ατΕσττατσε σε. Εοστ

Ε. σοτττ , ΝτοοΙαα οατἰίσατο , ραττοτττσιτσ 86 σιτ

τσσττατοτττ,οσαστ τσο ΐαοτατττοτττα σοοσοτσστ,

οσἰοσο α ρσοτο ροτ οταττατσ οτωστ τσο τρ

σττττ σονονἰ , ασ σττοατ σΓοσα τοσοτο ρατατσε

ίστσ , α:: σο ατο τρίο Ιτστστσα τοττττω,ο οστστ

σο τοττα!Το τττατοατ 86 τρΓο σποτ σσοε Ποἰ

σσατοτατἰ. Ασ οσατσ ρτοσ:&ο αστοτοσσαατ

οττοοΠαστἱατττ σσΠσστ ασσσ σώσε ρατοτο ττοτ

ἰρτο ατοοσατ ταοοοσοίοοε , σ ο:: ταΙἱοἱοσὶε

Γααταστοστο Ποτ σσσατ οκ :στο ραττἰε σττσ

σοίοοσσἰσο ασ τοτταε, στ ἴαΙαστἰτοτ σώσε στ

δσε , Ειστε , οττοστρΙἰΓοσο ρατατοτ αΐοοττστστ ,

σσσττΙτταταστοσο :ωστε Γοσ:αττσαστ ἰτσρατα



με ετ>ιετοι.ΑαοΜ Ι.το. Χν. μ.:

τα , πιοτπτποττε ΝοΙττεαπιιο , ττ:ιεοτ οαττΠτ- Α τα: οοπΓοοεπιτο οοτροεπα ίτ:αοτττττποο ροτ

τπο ,ο τπττιτ ρτοπο:: εττΙοέττοπτε ατΐοι9εοπτ πι

εοπτοεπ τπντοΙαειιτππιιο τοττ;τεοτε , ίτ οοπτρτ

οτε ποο τίτ:α απτιπτ ό.οτοτο πτέταντ , τι ορτοτο

πω Η ΓαΙοετ τοτε οοτιίο!τε , Η ιποα ποτοε ετοτ

οατα οΙτ , εαιπ ροΗΠο πο απττπο , εατπ απτο

διο , πε τπο :το ροτεοτοαετοπτοοε απτο , ποα

τοπι τΠα ττιειτοτ οΙτ: , νοΙοετ τπταπεοτο ακτοπ

ετοττι το :το τπἰεεοπιτιππ το!) @ποιο οκροπαε.

Ηατο οπττπ Ρτοί:οξτο τιοπιτττεαε δ: ποκτα ραπ

εοτ δε ντεπροταικτα οίτ: , ροτ επιποτοπι απτπττ

τπ ραΠτοποπτ ττπα ετοττοτ , αο άοίττεοεοτπ απτ

τπτ ντττοοε ταοοτο οτοττταεοιπ. Ποοοε ρτο

ποπεταπι ειιαπτ , ετοοοε πταντοτοε απτπιοε,ττο

οοε Ιοποποτ Π:οτττοτππποο το οοπεττντίττεαπι

τττο , αΙἰποτεΙ οΙετα οοπτπιπποπι νοτπατοιπ

ππο Μοτο τΠπΓιτο οτατοπιππο οοποοπτΠο,πο

ππο ἔπειτα ττοοοι1άτ:2 οοΠα ποτττε τππο&οτο.

Κοοτοαε τπτεπτ οι! πω εαπετοττι οτιοαετοτο απο.

ππτΠοποο απττπο , ποππο πτετα ορτπτοπτ πο..

πω: ΒοΙΙιιιπ τποκοταοττο τιιοττοαε. Αε ίτ πο:ο

ί:οτεαίττε το το τπτοττα: τπ:ιοατππε , ρται:τετο

Ιοπττοτποο τοιπτετο. Ριιτβοε οπἰτπ , ταεοοτ, το

το Γοπεοπετα ροτίττετττο εαιπ τττο , ποπιιο παο

τοποε οοτπίππαπι απέτοττεαετ οοποοΠτΠο.

Επο ίτ απο το ποεττπατ, αεποο το ποτοττποτττ

αετοο ποποίτ::ι ροίτοΙαετοπο ποπ αοτ:ττειτ ,το

πιτεεαπι ποτττοτπ απττπο ποτοεο ποκαπι επειπι ,

αεποο ρττίτττπαπι τοτπροτ αιτνοτΓοπτ το τ:αττεει

τοττι ίοτναοο. Ωοτοτιιτπ)τετ ποτροο ττοποο το

Ροεοπετοιπ οίτ:,πιιτπππατπ ρτοοατ›ο οοπίτΙτοτπ

τοπιπ , ποποο ἰπ Ροτπτοτοπι Ρτορττατπ τω.

οοπεοπι Γοππατ. Το οτα , Η πιο εττΙτπτε , πιο

ττοτοπτ'τπ Ρατεοπτ αοοτρτοε τοτο , απτιπιιπτπιιο

νττεπετ οροταπτ ιτατο οορτοπεοιπνοτ Γοτο ρτο

τ:οαοτε , νοι·ιιτπ ετττττοτο Βετο 8ο απτπιο. Νο

ποο οπττπ απποτεο ποτπ οοπετποο τονοΙοε το

απτρΙοτεοε ποτττοε. νατο , πιτ Ντοοταο οειτττττ

πιο 8ο ποτπαπτίττπιο; δέ πιο οτοοαπτοτπ πο _,

ποεοίο , πο8.Ιτπο.

 

ΕΡ ΙΣΤΟΙ.Α Χν111.

απ ΝτοοΙαοτπ.

Ισά: :το το πω" , τ:: έ·πιΜίπτου· ποιοίό· 11εο:τω·έπ.ι· έ» έΜΙτπα ›·τέτστϋπ.

Μοτο , ΝτοοΙαο οαττΠττπο ,πε οοτΠοταε

τΙΙαε Ατποτοίττ τπτεεαε απ πιο , ποαε

Ττιοπιαε ποΙτοτ αντι· ορετπτοε ο: ατπτοτίττπ·τοε

αεεπΙτε Γοοοπτ.νοτοπτοπ ρτα:εοτοα τΙΙοετ (τοτ

ταετοποτπ ]οΙταππτείταττταπτ ττοοπεττττιπο αο

τ:τροτοεπ , ο οοτππιοιτο το Ρώτα. νοΙπιποπ

τεοτπ τττιιοτ Βτεοπτπ οπετο ντταε ίαπθ:οτιιπτ

Ραετοπι εταπίτοττ , πταετΠττπιιιπ Εοοοττε , Η

παταω, ()ατοΙοε τιοίτοτ τπττιτ ποιττπε τοτετοε

ποπετοπι αετοΙτε ΡΙοποπτ πεππε νοτορεει
οτε : τοετττίττο οπττπ το πταεταττι το :ιο τ.οοπατ

οοπι ποίττοτπ οοπι τπατττιπα οοπέτοτοτπ οποτ

εαετοπο. το οοτεο τττοτ ποπ ροεοίτ: ππετπ πτα

το αοοοροττπι , Γοπεοπετατπππο επατπ πιιαπι

Ιτοοπεοτ ατποτοττοε πω. ΑεττονοεΠοοε οι: αετ

ίτε ποτότοοε νοττ:ττε , πε ετοποο τπεοτ νοε ντ

ττοτοε απΙοο απποαεοττπ τττοε. Ποτ: ετοτ ροτ

Γοαετοαε, ποτπτποπτ τοτε: ποτπ ιπακτπταπι τύπο

τει;ι:τττοττι οαρταε , :το επτττττοο ρτοοοε οοπίτ

Ιτοττι τοπιο. ΠτΓΡΙτοοειιιξικτιππιπ το ιποετοτπ
ποπττποπετα τΙττοε ττταεττε , Επι· πιιαεπ τοδτοπι

οίτ 2 πε απποε αοοοΙΤοετε ποίτετοττο ποίττο.

Βοπο τΙΙτ Ρατοαε. Ι.τοτοε ποοε πατε τπτεεο ,

66 ρτεοεοτοα νοΙππιοπ αττπά εταπα:εττατοπτ.

Ναττι οατπττπο πίπτ πιττιτ πιοττο ίοπε απο οίΤο
ροίττοπε. Ιποττττ το ΓοοριιΙοε. Ερττ:οτπε τίτο

τεα τπο οοεοπετττ,οε ποΓροταετοτιο τοκ ετοίττ

Β εοττπι. Ροκ: , οτο , Ροτπαε απ. τπο (:ατοτοε

ποίτ:οτ. Ετοε οπττπ οΡο Γοοε οίτ€ ιίεοπτοποο

οτποτποπότ. Ρττοτπιπ (τοττπτ ποί'εττ ποτε τα

πιοΙσ ποίττο ετατττεο πιο! τπο Ροττοτοπάπτπ.

 

ΕΡΙΣΤΟΙ.Α ΧΙΧ.

απ ΝτοοΙαοιπ.

2επιτ::2τ Μέ τω” επέτειο: , »ποπ/πω ροκ.

6'έρ/ττ/Μεωτι έ: @που τ:: Μιτου» απο”

4128!.

τ ΜοτοίτοπΝτοοΙαο τπο ΡΙοττπιατπ τατο

εαπ. τ

Ο Πιιο (Πιτγίοίτοπιτ νοΙππ·ιτπα τπτποε τποετο

παττττ ποοοΙΤαττα τοπιτεεο. ΟροΓοιιΙα τεοπι

ΡττΓοταπτ ετο πιοπΓοττε δ£ Ροικτοττοιιε. Ροεο

αοτοτπ πε νοΙππιοπ οποιο (Πιτγίοττοτοτ οκ

Με ποπ Γοπε οοπνοπεπε ταοδτα: (ττοε:τε , το

ππο , οτ ταΠοτ , ποαττοτπ οοοτοπΙα Ερτιεοιπ

δγττ παοοπεοτ ετο ταοάτοοε ]οτορτι , πετ πιο

ππετπ. Τι·αιιίτπΙτ οπττπ ΡΙοτοτποο τΠτοε ντττ

Γοτιιιοιτοε , (:οίτοοππο ποίτ:το τττοαντ _, νοτ

Ιοπιποο αττττοτο , ττ ποσο τοποτττοπι. Μτττττοο

οπτττι αΗτοτοτ ετοθει·τπα δε ρτοεατο ντττ,Ιταετπτ

ππο ποοποππιππο τοοοτττο οοεοτο 8ττοεοτα

ετποπι Βιοοτο ποίττο. ΑΒΒαε οπττπ ποίτοτ Ρο

τττοοπτοτοποε Ραπ α πιο τπίτειπεοτ Ι..α&απεττ

Ιτοτοε. (ΐοίτποε οπττπ ίτιππα ποοτπ αοοοπιτπο

Βετανοταε τοοορτε. Ξτ εποε ναοοε πρωτ το , δε

ττΙτ τοοτοπι ποτοτο τπίτττοτε , ροτοε τΙΙππι :ιιτ

πιο ιπτεεοτο. Ηαοοο οπτιπ ρατειτοτπ ποτ τοπιο,

8ο τοοοοττι το οΙΤο Ροτροεοο πιοτποπεο. ΥαΙο.

 

π1>1ετοιττ--ΧΧ.

απ ΝτοοΙαοπι.

13: μπώ: Ἡφυτιεπἄὶ.ε.

Μοτοίτοε Ντοοταο τπο.

Ι.οπτ εττττ:τε Ιτεεοταε επαε ρτοπαε ποο

τττποπτα:, ποτ τοοοΙΓαπι Ποιοι , ποαπόο το τω.

ντε , ποπ τπαττιοτττο ,ττπτπο οοετπιο πο ποοτε

τποπεο οοπετπτε 3 Γαετε ετορΙοτατο ποπ ροεοε.

Εποτοτοπι , ΝτοοΙαο οαττΠππο , οοεοττε ποτ

ττοπι το κοπο ποτε πιττιτ πιτποε οίτοπε ππατπ.
τοστ οκρτοταετο , τταοττο α‹: ποΙΙο ποποετοαο

οοττοτοτπ , αεποο οο πιαπτε ποο τοτττοτο τπο

αεππο απέτ:οττεαετ τοπιροτ Ρτοππο :το Ιτοοπ

το: αοποτοΐοο. (ιοτττπτ οοτιιε οτπετοπετα·:

εαπεοτπ εττοοο ποατιτοτο ποοοο , πι” Μεικτ

· ΚΙ: τή



τη ΙΜ!ΑΜΒΚΟ5Ι.Ι ΟΑΜΑΕΠΠΙ.ΕΝ5Ι5

πιο Γοτιτοπτἱειττι ροτ οπιππι Γοιιυειτ , τιιι!Μπιιο Α απο Ρτοί:ο&ιιε ἴιιοτἰε πο! πω. Π! ειιιτοιιι πι;

πι το επι :κι ΡτοτΠιε οΗίΤοπτιτο νοΙἰτιιεβοὸ Με

ἱιι το όιιιιιτ:ιιαιι: ποε το·ἀἰΠ`οιιτἱο,νἰκ‹ιιιο πά

Δω ροίΓιιπι , ιιτ Ριιτοπι τειιιτιιπι οι·ι·οπε οστι

πρι πι” το ροτιιἰΙΐο_, ιιτ ριιτπτἰε οιιἰοιπιιιι πι

»Μπι Ιὶνο πιειΙἱνοΙοιιτἱει ω οοιιτἱΖἰΠο. ναυτια

ὶίὶιι Ιἰττοτῖε ποπ ί-τιπτ οτοάοτιι:Ι:ι. νἰὸοο οπο·

τοΙἱε 8τανἰἀιιε πω” Ειπε οΧΡΙιο:ιτο ποπ

ΡοτιιιίΤο οοιιοορωε εποε. δώ, οποίο , πιἰ

ίπποι ορτἱπιο , ΡἈιιΙἱί-ροι· Ροπειε ιιτιἰπιοε π.

ἱιιΗατοε πι ποε , ιιοΙἰἴπιιο οειπι τοπι πο :μια ,

Ποιιπι τοΠοτ , πιιΙΙ:ιπι :ιρικὶ ποε πιοιιτἰοιιοπι

Ποπ οοτιιΡοτι, τειιιτἰ ΙιεΒοειιιτ. Μπα οι: πιο,

Ϊεοἰειε ειιιππιρτἱπιιιττι ιιιι:ἰπιιἰΙΪἰπιἱ :ιπιοτἱε πιο

Ρπἰ μια: οιιε το οτἰιιπι οπιπο οτιιιπι ροΓοο.

ν:ιΙο.

Βοπιοττἰιιε ίοτιοκ τιοίἰοτ ορτἰπιιιε , Γοιιἱο ,

πιοι·Βο δ: ιποάπι οοπίὶιτιιτιιε , Με πο&ο ὅ‹:

τιινο. Ιιοι·ει Ποο ίριτπιιπι τοἀὁἰὁἰτ. Ειπε ΡοΠ:

ο!πειε Ιιοπιε οκοπιιἰειε :ιδτιιτι Πιιιιιιε. $ἰΒιιἱΗ

οπτιἀιπτι ω τἱἱιὶ ποοοίΐατιο νιΓιιιτι οΠ: , π: Η

Γοττο ιιτιιιιιιιε Π: ειπιἰοἰ ειιιτιοιιιἰ @Με :ιόοίΓο_5

οπιπο ποὶιἱΓοιιπι πάει ΡοτΓοΙνοτο , Ιἱοοιιτ. Η

το ΑιιτἰΓΡεο, Η νισ1οϋιτιιι·, Πετιιθοποιε. ν:ιΙο

άοιιιιο. ·

Έέκπ Ερωοϋπαιπ Μή άπέικέ πιιὶπιιλ

Ο

:οποποιειεπποειωπκΜπιεποποιεκπποποππιο»
$$$$$$$$$$$$ΜΦΜ$$$$$$$$ι$$ο

οποοποπποποποποποποποοποοιι€ποποποοιοι

ΑΜΒΙΚΟ5Ι·1 ΟΑΜ.Α.Ι.Ι3ΠΙ.ΕΝ818

ε1ηετοι.ΑιτυΜ Ποια; Χνι.

Αυ ευΜοοΜ Νιοο1.Ατ1Μ.

 

Β 8: ἰΡΓιιιιι ἰπ ρτἰιιιἰ: πιο π” το πιω εμπο

Ο Ι. Α Ρ Κ Ι Μ Α.

Μ. ΝιοοΙαιιπι.

)ειι1ετ

13: ισσοπωωθικά.« 22ΜιιτΙο ΑτΜυπ·22: Ειώέα.

ΑΜΒτοΒιιε Νἱοο]:ιο πιο ΡΙιιτἰιιιειπι ΠΜ

τοιιι.

Κπιιιτιιιε ποίὶοι· ΑτἱίἙοτοΙἱε ΕτἙιἱοο. πο πιο

@πωπω οΠΪι18ἱΕιιτ. Ηοτἰ άοιιιιο :ιο ποε [ιτο

ΐοίΕιιε ιιιπιτιιιε Μο Πιπιττιἰ ροιιτἰξἱοἱε , εΙὶιἰ

ποἔοτἰει ο!οτἱ οοιιιροποπάει ΐιιίοοριτ , οτιινἱτ

πιο ( επι οπἰπι ΠΠ Ϊειιιιἱ!ἱ:ιτἱίῖῖτιιιιε )ιιτἱ οιιἱ

τοτο: νοΙιιπτετἰ οιιιε πιστοπι εοτοτο ; ΒιιΒοτο

Ρ:ιτ:πιιπι πάοΙιΠιτιιιιπι , πωπω Ρο:Γο:ιιτ,νἱ

`τιιιιι. ΡοΙΙἱοἰτιιε Πιπι ΕιδΙιιτιιπι ρτο νἰτἱΒιιε.

ΑοοοίΠε ἱτοπι Ι.οοιιεπόιιε ΠΙο ΙὶἱιιιιτΗ Ει

τιιἰὶἰεπἰε , θοοτεἱἱ ΗΠιιε. ΝοίΗ Ιιοπιπιοπι, 8ο

πιο πιάοπι οι: ιΡω τοἔεινἰτ :ιτάοτιτοτ. [Μιο

Βιιεὶά οριιε :πιτ :πισω πιοιιΠΒιιε :ιοε:οιιιπιο

· Δω ΠΜ ροΠιιΙει:. Ροτο , Νἰοο!ειο οειτἱΠῖπιο,

ο ΠιρΡΙοκειιιο, Η π! ρειτοτἱε, οΒΓοοτο , υτἱ @σε

ικά ὸοίἰἀοτἱο οβίοπιπ ροτ8ειε. Νοεμιο Η σο·

·ἱοὶ:ιε , :μισά ΐσΠπιε οε , ΠΙιιπι οκ Πτετοἰ:ι π

ἰιἰΙ Γοοιιπι ειόνοιειΠο. Νειιιι , π: Πιπι οοπἱοτ

Ει&ιιε , οοπιΡΙυτει Ϊοοιιπι νοΙιιτιιιιιο νοικ

τἰ:ιε όοτιιΠε , πω: πιειτιιτ:ιτο ?οπο :κι το Ροτ

νοΙιοπάο. οιιτειϋἱτ , οτἰτεμιο ΕιουΙτειε οπιτιἰε

Ρι·ο νοΙιπιτειτο ἱιειΒοτιὸἱ. Μονοτ πιο πιιιΙτιιιιι 3

Ειτοοι· . Ιιιιιιιε νιτι :ιιιθ:οτιτειε , πια ττι:ιοπιι

οΠ:: ποΙΙοτιιοιιο ροΙΤο οιιοπιρἰειιιι ειάνοιτοι·ο,

εΙυο.πι ΡοΠ:ιιΙειΠο , επι πἰὶιἰΙ όοιιοεπτο ί-οΠτιπ

Πε. @πώ πιἰτπιε 2.ά-Π16 ιπιυπι οροτἰε ἰρίἱιιε

νοΙιιιιιοπ. Ν:ιπι άπο ,Η ι·ο&ο ιιιοπιἱτιἰ, Γιιιιτ

πρωι το ,οειτωοοιιπι ιπιιιπι , ατομο :ιΙτοτυπι

πι πιοιιιΒτειιιἱε. ()ξιοεΠίΒοτ οτἱτ τἱΒἰ οοιιιιιιω

ἀἰιιε πιιττο. νειΙο.

 

Ε Ρ Ι 8 Τ Ο Ι. Α Ι Ϊ.

- ειά ΝἰοοΙπιιττι.

.0ε_β|ενΜο ·νεπΙπω σίεΙυ%σ642ι:7. Β: κονέ @πι

Μέ μπψΐσ2: επω:ίο»κ. Β: ΜΑΜ: @και ο

.Εά#ἴθΙ7ῖΪθ :ΜΜίω.τ , άσμα :απο σέ ]9ΐ2υ.

ΜΒτοΠιιε Νιοο!ειο Πιο ιιπιειπτἱΠῖιιιο Πει

Μ, ΡΙιιτἱπιειττι ΕιΙιιτοιιι.

Μειἔιιὶ ΡτοΕο&ο οτἰπιἰτιἰε πιο ι:οιιπι οίΐο

4:ο€ιιοΓοο , πώ τειπιὁἰιι ιιἰΙιἰΙ :κι το τα1Ρω

πω. Ειπε αυτοπι ιιοεΙιΒοπτιιι: πιο:: τειιιιπιι.ιιιι

ὸἰιιτιπιιἰ :ιο οΒΙΗιιο.τι ΠΙοιιτΗ , ο:Π Ωιτὶε Ρα:

π:ιε ὸοὸἰ, πιιὶρρο (μή' πιιΙΙ:ιε εποε το Ιἰττοτο.ε

τοτιιΙἰ , ιιιίΗΠιτπ:ιε τειττιοιι ἰιιάἰἔιιπτἰοιιἰε ιπ

ἀἱοἱιιπι ονἰἀοτιε ποπ ΡοίΪιιιιι που πιοΙοίΗΠι

 

 

πιο Εοττο.. (Ζιμιιιάο οιιἱπι τα πιοοι·ο τεπιτιιτπ .

τοιιιροτἱε ΡοίΤοε :ιριπὶ :πο , ιιἰΠ ο8ο ροτ ίὶιτιι.

πιιιπι ὶιιίἰΡἰοτιτἱειπι πιο:ιπι :ιπτἰπιιἰΠὶιιι:ο οειτἰ

τειτἱε 8: ίὶιιιέὶἱΠἱτιιἰ ειπιοτἱε μια Έαάοτει δ;

μια νἰοΙπποπι 2 $οἰο πιο, £ι·;ιτοι· ορτἰπιο δ;

ειπιειτιτἱΙΙῖττιο , ἰιιτοἔοττἱπιειιιι άΙΙοθ:Ξοποπι πι

πιο τιιειπι 8τεινιτοι: ΜΒΜ ποπ ροΙΐο ιιἱίἱ @Πο



μι· ι ευιετσι.ΑκσΜϊιο.' :στο ο με

ίσοοοοΓοιβο τοιι·ιι , Γοσ το τομ ροτ ιιστο:ιοι- Α Μοτιο δ: ιιιιιοστιιτοτΓε στιτο σιοοπτσε οι ο

τετοιο τσοιο , στ ιΒοοΓεω ιοιρι·σοιτιιτι οιο:ο,

τοοσο ποιοι οσοι οιτοιοοειε οσοτο οπο. οι:

τ-οτισιτ το , οσο στοοιοσ , οοοιιοοιιτιει Ρώσσοι

τοοο. , σοιοσο ιιιΓοιοστιει. Μοτοιοι σοοο , οι·

Βοτοσο τοοοιιοισο , οσο.τιι τιιιτσοι οσοσσο

“το τοΓοτιρίοτιοι σσιοιισοιιε 8ο σωστο οστι

απο ιισσοισ τιιοοιιστοιε ιιττοτιτ τσιτ.Ντο σοσ

τιιτοισοπ σττσειιοτ ίσοι , οσι τοο νιιοιτστιτ νο

τισ , οοι τοιΓοτειοιιιτοτ ωστοσο Ιστο , ιιοοτστο

σ.οε το ρστ:ιτι νοισοτιτιι , οσι το,οσοσ σοοο

το: τοσο Ρτο τοσεισοιο ιιο.οιτσ , νοτστο ιο ιστ

νοο:ινοτιττι.νοτσοι οπο , στ σοσ , ο: τοοοιι

στο ΡιΒοτ,8ε τοοιιαιτο τοοιοιισοι οι. Το στο

:τοσο σοίοοτσ,τοι σποτ , τοτοιτττιο οσοι στο.

στο: ιισισιοο οσιτστο,8ε ο τοο σισΒιε,οσσοτστο

ίσοιε , οσειοτστοοσο οσρισ , ειστιοσο τισ 62

νοτ:ι ιο8οοσσ ιιοοττ:ιτο τοο ιο τοο οσττὶριοο

το σοοο , οτιτ ισ οσοι , νοιιτο οτοσ:ιε . Πιπι

τιιο οτιιτιιτο. @σοσ Βιοοι·ο οσ ιισσισσσε σο

οοοιε___οιιο ροτ:τ::ιτστο οιοστο τοιιιι οσο οι»

οοτο οοιιοεισνοττιτ. ὅσοι οσισοτο , οσσσ ιο

τοσο σοοσοσ ,ρισΓοσστιι ίσιοο , ωστοσο

τσ οοσοτιιε 3: οσοι ιτοριιοστσε , ει:: ροτ ισ
οοτιιισοτιτ ιισσιιτ νοι ιοεοοσι , νοι τττισιιοοο

οσιοσε ποστ Ριστιοι.ιε οτειτι:ιεί τσοι οκ :ιοοοΡ

το τοστισιοσισ , τστο οιτ ιιττοτιε οσσοσο οπο:

Ρειτνιτειτιε , οσσε :ισ ιιιστο ιιοοπο στο ο; ως...

ιισττειτισοσττι ριοοιισοι:ιτ σοσοτειτο. (ιστσισο

οοι'τοι· σιονιίσοισε, οσοι τοσιτοτ Κοτοο, οστι

οσο οιτσιττιο:ιτ ιο ιιισσοτ ίοιιτ. Εισε , οτοσσ ,

ιιττοτιτ τστισε Ροιοσιοοο ισα στσιοοτο σο·

Πιτ Το οσιρρο τοιΡαιτο τισ το σιοοιιι τοσοι
τσε οι. ι ο ι

Ι.ιιστοστισε οσιιοτ ιιστοποιίστοσε τισΡοττισ
τοο σοοο· τοσιοοε, σττσιιτ ιοοστο Ρισστιοστο ι

ιιισσνοισοιοο νοτσσιισοισοιο οσσσ ιρίο οοι

σοττι οοοσσιο νισι. (:σισσιισσι τιιιιιοο στ ο

οποιο ιρισ στοτοσο οσιττιστι :ιοτο οοττιστ

Μα σοοο. Αττσστ σε Τοι·τσιιισοι νοστ

τοοο ιοΒοοτ , ιο οσο 3τιτνττ. ιιιιστ ιιοτι οστι

τιοοτιτστ , οσοτστο ίσοιιτ:ιστιι τιτσισε οονιτ δ;

οο·οοο σττοτιτ ρισ·σοιοσο οτοοοστιτιο, οσοσ

νιτισ Ρστιστ ιιοοπο οσ:ιτο οιτοοιριτιτιε εισ

ίοτιοοοσστο οοοιοο. ι)ειοο σΡοτσοι στ οσοι

τα σοσ ρστοτιτ οοιοτιτστο ττστιίτ:τιοστστ , ο

οιοοσοτστοσο σισεοοτοτ τισ οιτοτοριστ , στο.

τοοσει.ιο τοιιιτσοτστ. Μ:ιοοιι στο: σε Γσιοι·τιο

σττσιοοσο οκ Πτσοσ οστσιοειιι οτο [.ιιστοο
σε τοιοσε στιοτιο ιιοροιισοτο τισιιισιο. Ποστο τ: τισε Γστορστ. $σοτ ειστοτο στα ορσσ:σσι σο

οσο ιοΓστιι οσσσ σιιτστ στιι.,τοιοιοιστο σοοο

οοΓοισ οσο μότο τιοΒιιοοτιτοτ οιιιοι ροτοιιτ

τσ : οιτ οσο σώσω οι , στ ιισσ:ο ίοιτ τοοοΓοε

οσοι οτιιοιοσ τττισσιτοτιτο , ιοδοτιτο ρ:ιτστο.

ΕΠ: το.οιοο ωστοσο τιτ:οτοτιτοτ σοσσιτο τοσο·

τ:ιτο Διτροικιο , οσοι ?πιο ιο ιισισσ:ο τ:στο

οιτοτσιτειτιστ. Όοι·το , οσοστοοιοσ , σοοο ?το

οσο νοοι:ιοι ίοοιροτ ασ οοοινοιοοτιτιοι Ρτο

οιστ , σ τοο το οονιτειτ τοττσιτ , στ οοι οσοι

ιρο τειοτσοι”8ε ρτισοιε νσοστο τ:σοΓσονοτειοι ,

ίσοιτσ ιστοιτιστο τοπ στοιιοτο οισοειιι:οτιι οσ

τιιτστοοσο τοσιοτιι ιιοροστ:ιτιι ίοοτιτοτο στι

(:στοο (:ιιτιίιι σοοτ σουτ , σο @ποιο τοσο

τοΕι:ισοο σο. π. Πο (:στσοσ τοιιιτιε σο. ι.Βο

Μειττγτισ σο. τ. Πο Ρα:οιτοτιτισ σο. τ. Πο

νιτοιοιοστ νοσιτισιτ ιιο.τ. Πο Ησοιτσ τοσιιοε

οτι σο. τ. Πο (:σιτσ οτιοτοιοο.τσοι σο. ι. Ασ

Πιτστοοι σοτισσσ. Πο Ροτίοτ:στισοο σο. [ο

ασδοτιοσιτιοι τ.Πο Εισισττειτιοοο αισιτστιε τ.·

ι)ο Μοοσεειτοιο τ. 13ουσιω τ. Πο Ροτιοο..

τισ Ποι τ. Ασνοτι-σε Ρτειιτοστο τ. ΑσνοτΓσο

νιιιοοτιοσιιισε τ. Ασνοτισε Μστοισοοοι σο. °

τι. οιιιδοι. Ασνοτιστ ]σσσεσε ρτοιιιτστ ιιοοτ·

σε ροτ τ::ιτιιτσισ Ριιιτιοισ σινιιστ , σσνοτσιτ

τοοτιτ τοσοι Εν:ισσ αστειο ιο στο: τοιστια πιο σοιοο5 ιιεττοΓοε τ. Πο ΡταΓοτιρτιοοιοσε σου

σιοε οτσσιτιστ , ιστοοσο οοοισοτσσιοο ιοτττιο

ιονιοειτστο οιτ,οσοσ ιοιτισ νισοο:ιτστ ιοτσιο

ποσοι στ Γροε απο στ ώστε ι`τσσι:ι, σε οιι

τιστο στισ , τοοιοτο ττιοιοο ειτσστο τοροτοοσι.

δοσ σο , ο νισοτστ, στοιττοιοισε. Ε.σ οοτοΙ:›ο

:πιο σο: οσο Γοτιοοτισι ασ το , οσε: 8ο σο

ιιστιοσιισοιιε οικω νιιοτιτισιοιοτροτσσ απο

οοο στ:οστιστιοοο οοειιεοοτιο: οοοισοέΙσ.

Νσοιοσειτο οτιιτο σοοο οιτοστοτο τι τοο, οσω

τστο στο οπο: , οσοστσε ιστο. Ασοτιτ Ποστ ,

το οσσοσο τοτιοστο σ:σιτο σε οιτοιτστιτο τσι·

Ρστοιο τοοσιο σιτοιιιιε ιισιισττιιτισοστο τσα

Μπι) στ νστιε Μοτο Γστιείσοοτο νοι οιτ Ρτο·

το ΒσΠιιιισε.

ο οσνι οτο:ιτισοο οσοτιστιε, σοοσο ιιιιστ

οοτοΒιιι οσο 8: νσιστιτοτο ιοτοεοι·τιοιτι οσοι

τι τοο τιοι σειιισοτιοσστο , οτι οοιτιι:ι ?στοα ι ο·

ο σε οιστιτοστστο σττοτιε ιστο τιτισοτιι σ:ιοοε

_ τι. Νοε στ σιι·ιοιο οοιιτο οσο σοοίΐοοιτιο ο

ισοτστ οτιιοι ειοιιιοτιιστοσε τοσο οισοιισοτιι,

σοοιισε Βοτο:ιτσι τισ ΕσΒοοισοι το (Ϊοτισσο

τιιτιστιο σοοστ:ιτισιτοο σ:τιστσε ιιιι τοιστοστ.

@οσε τ:ιοτσ Γσσ:ηιιτ Βιισσισ , στ οιττιιιτ:στι

οσο μποτ. Ι.ιττοτοτ :κι τοο ριοτιιιτ οοουο

τοτιοστοιο σο.τ. Ασνοτισε Ηοττοοοοοοοι σο.

1.(ζσισ σο ιισσε ιοΒοοισ σε σσοττιοει στη

τιοοσστο στ , ιοί-ο τοοιιστ οσοι. ποοτοο ο.

οσο σο ιιιο ιοιιΓοτιιοτ ι.εισοιοτισε , (Ϊγρτἰει=

οσε , Ηιοτσογτοσε , οοι ιιιιστ :ιτσοοε ιοΒοο

οἱστο οστοιτο.τι , ισοσοτισι οοουο σε στο·στο

Εισιιο οσο στοο:ινοτσιιτ. νοτσοι τσσισσιτ:ισ

τοΓοτνιιτι στο” ρστο. Ττιει οσσοτιο Πασά

σ: στοπ νοιστοιοτι οτιστοτιτιστ ιρΓο σττσιιτ ίοο

τ:στο. ιο σοσ οκ ιιιε σ:τοισοοε ριστιοιι @ναι

οι τ:οητοιιοιοι σε Βεισιιι·Γιιοτ. Όσο τοιιοσο

Εσιοδτοτσοι στο σε Βάια νιττιιτοσιιιο ωστι

τιοοτ. Αιτοτσττι οι: Με νιτστο οοστιίστοι νεο

]σιιειτιοιε ειιτγΓοιι:οοιι ιιειοοτ ο Ροιιτισισ ορισ

τ:στισ οτ ισοισ οστοιοσοισοιε ΐστο :ιτ:οστειτιάσα

τοο ροτ οιοσστο σωσει Γοτιμειο, ρτσιιιτσοιο

οσο ειστοσσστο , οσσοι σοοο ιο&ισοι ιιειοοο ,

τιστοιτστοσο ιιιιστ τοοιρστιε ο'οσοε , ροοτιο

- οστοοσο ροτιισιειοι ποσο τοπιο-τοσο. οσοι

ι..στιοσ.το σιοοτο σττιοτ εσιιοιστ ο σιοιοτοοιιο

ο ιτιποτιε. $σοτ οι οσ σε οσα σιοδιοτστο σοσ

σσοοτ στ: στα. ιο :ι.ιτοτο Ατιιτιοσσι οοιιτιισ

το νιτι :στο οιο τιιστιιοιε Βάια ιισοοοτστ.
03ο οσο οστοιι: οσιιτιττι. πιο σσιοοοτιτ Μισο·
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εαεο Εαιιτοοεἱιιε ιιοΡεοτοιανιΠιοιιιε, οοτ εατιαΑ ΒαιιεΠο :αφτο ττοοιοεΠοα ΒοίτοΙΐο ΜΜΜ, το·

το Κυότο νοΙοοεαεἰ ιιοίεταε εοΠιε οιοτοτο.

Πιτοτοοι ΗΠιιε οΙατιίΠοιατο Ϊαιτιἱοαοι οιι-ἱιταοι

οπο ροοτιιοι , ιοοτοεΗΜΙο Μ: ειιιαοεα οιιοι

οιειιΙεαεἱοτιο οοΙετα αοοοΡοτἰοιιιο. ΕκαιΜΜε

Βοττιἱοιιε οΙοττιοοεὶΠὶτοι1α ρτοοοε ταιτιοΙοτιιτο

Γοοτοττι , τἰᾶοοιοιιοί-ΡοόὶαεὶΠἱοιατο τιιοΠοτΙε.

ΠΠ Ιαοε , ΠΠ €Ιοτἱα, ειιιἰ τιιιττιοιιαοι όοοΠ:

τἰττιοοεὶΒιιε οιιτο , οιεαοάιντεοιιο Ρτοοοε [σαιτ

ροτιιοι Γριτιεο 86 εἱοιοτιεἰιιοι ἰΠιιοι. 8αΙοεα Π

1ιιοι οι: πιο , ποιο: Ιιοτεατο σε Βοοο Πε απί

τοο. ()οοΕειο οοἱοι αττοειιτατο τιιἰΓοτἰοοτόἱαιιι

Ποτ, οιιιἰ ἱΠαοι οιε·ἀἰιι Π;οτΠοοι τα:οιιοι:Ιαοι

ίαοἰαε. Ετοοιιιοι αει οιτοοιΡΙιιττι Ρίθ:ατο,οιιαιιι

πιο Ιἱεεοτἱε αἀτοοοἱειιε άοοΙοταοι Ατιεοοὶο οι

πιο , οοοο!ιιοι τοοορι. Οτανἰ (ἰαΓΡατοτιι Ποιοι

αοιἱοιιττι οοίετιιτο, οοο οιαοι Αοεοοἰο ἰοίο

αεἰ πιο νοοοταε , οοἱοιιιο ἰΙΙαιο αΠῖ8οανἰ , οι:

τοἰΙιἱ τοΙ'ειειιοτιάαιτι εοτατοε τ €α&ιιτιιιιι ροΠἰ

οἰειιε οί)ε, 864 ε:τοόο , οοο ὁοοτἱε οοτ Για.

νο οιιιἱροο οίε οσοσο 86 ΗειοΠε. ΡαιιΙειε τοο

ὁἱοιιε ΤΙιοοο!ιταίειιτο τοτο αοΓοΙντε , @σε ο

ειιιοτιτοοι εοε νοοοταοο!ατ νοειιίεαεἰε ἰοοἰόἱα

νοτιἱίἴο ιο Ιοοοοι , Ιιτονιοιιο > ιτε Γροτο 3 τις!

οσε Ροττοτοοεια. Εείἱ , ειιιο‹ὶ ειιιτειοοι Μοτο!

οαττι ἰτιεἱοἰαε, απο ΐειοττι πιοαοι οσα οΗ:οτοοατ,

οιοὸἰοο ὸοοτοΠἱε ]αοοοιιε ετιοοΙο8ιιε ?οοο

Ιτατιε αοειο1οιιε ΠΙοιε Μια οοίετι , ειιιἰ οπο

τιοΒιεττιιτα οτα:ίοτιοιτ. ΑίΪοτἰε οοὶπι .Μισο ιο

Βοοιιιτο Μ. οπο , οτ ιιι8οοεια ροΠιοοαειιτ ,

Ραιιοιοτα οιετιἱοοαε. να εαοιοο οοι·ίιιαάοτι

οιἰΙιὶ ροεοίε ἔταεἱε Μοτο οτοατο νοΙιιτΠο :ατο

Γροοἰοἴα οιοοὸαοἰα, οεουε: :πιάσει ροίἱὶιοι ,

ει: οιιεοτο ταΙΙοτο Ιιοοο αοιἱοΗΪἱτιιοε Γιιοε νο

ΙιιἱίΓο , 86 @ο ἱιιαοἱ ραΓοοτο. Βοοιιε οτιτοι πιο

οι νιΓιιε θα νἱτ , 86 όο τιοο τοιιΙτα οοοιε Ρο!

Ποοτἰ Ροδο ντάοαοιιιτ. . . . . . αεοιιο ιτε πιο

το. Ηοάἰο Ρτοτο&οε :τα πιο ]ιιΙἰαοιιε Βοοι

του Κοτοα τοοΗοτιε , αἱ: ΐοτιρΠΙΤο α Ροεοιο

τοΒαειιττι αά ρτἰοοἱροτο οιἱΙἰεἱα: τοΙἰἔἰοοἰΓοιιο

Για !Πιοοιιιιοι ,ιτε ἱοτιιιἰτἰ εΗΠΒοοεοτ ΐαοιατ ,

ιιοἱοαττι οιοταειιο οι τοοοαοτιιιε ειιιἰἀαοι νται

τιιοδειιε , οιιιιιε ἱοετα Ρατἰοεοε ειοοιοίτιοοε ,

πιοοὁαοεὶἱ οιαταττι οιΠιι @το ίὶιΓοοΡοταοι , οτε οιἰΙΙο @φα απο Ιαοἰεὶοα ειιοι τιιατοιοτοα αιι

νο! το τιοο ἰοιρΙοαοι οΠιοτζιιοι οιοιιοι. Νοε

οοιοοε ΠοΒιιΙαττ Βοἰ οιιιτιοτο Βοοο ναΙοιοιιε.

?οποιο 86 ]οΙιαοοοιτι (ΜΒΜ οοίὶτἱ ειιιιΙοοε

ἱἱΙἰοε ΓαΙνοτο ιοΒοοιιιε, οοιοοοιειιιο Ϊαοιἰ

Ηαοι. Το ίταετοε οοιοοε τιοΐττἰ οοιοἱ Ρεοἀἱο

86 ατΐοδειι ίαΙοεαοε, 86 ἰοοοΙιιτοοοι οοοἱε οια

τιιτοιε τοειάτ οταοτ. νοΡεὶε τυα: οκοιιεἰοτιὁαο

ΔΗΠΒοιιε 86 τοειοτιοοεικ Ιιαοοειιτ επτα ΝἱΙιΠ

ἰιιιρτκΓοτιεὶατιιττι οιιοά Με Ιἰεεοτἱε ατιάαοι ,

ο·οοιιττοοαε. ΤοττιιΙΙἱαιιἰ νοΙιιοιοο ειιιαε τοτο

άοοαόοε Τω:ι.οτι ττιαεοἱειιὸἱοο οιτα:οιιαε.

να!ο, 86 αεἱ πιο ΡτοΙἱιταε Ιἰεεοταε Κάβο. Πο

> Ποιο οροτἰε οοοεἰἱεα Ποτ. δαε οοἰοι οοτ Γοτιο

ειιττι αἱ: ατοἱε:ο τιοο οοΙετο.

Ωιιἱει Γροταιιόοττι Πε , νἱιε οιοοιιοιΙ'εατιιοτο

ΡοΠι.ιοι ) Ϊαοἰε οποτο το8οοε οιιιιιοτιιε Μωαβ

οιιοι ιιε άοδετΙο οτοειαειιτ.(1οαοε!ο οοὶοι οοο:

ιιοοιο ΓοΠεατιιιε ρΙιιτα ειιιαοι οιἰΠο ουΒἱεαΠα

Π8οα οοο8οΙΪοτἱε ε Πο Ποιο τιιιΠα θε οπο..

εἰο. Ροτοοοεαειιε Πιοι οιιΜοαοι άο θταεταοο

Ηιί”ρατιο αδειιοι οΠοε : αὶε νἰεα Ηιοθ:ιιοι πιο)

ὸἱορτπεοτἰεα ροίι:ο Γοοάοδειιιιι. Νονἰ οποτο

τοα οἰτιΠ αετ.οτοβαε ]ιιιίαοιιε ἱοίο. (;ταεΠΠοιο

αοοορἱ ειπα: όο ]ιιΙἰαοο οοί'ετο Πιοιοιο νἱτο

τοοεια: οι: οοΠ:το οιοοαίΕοτἰο κακο. ]ιιοἰἰ. Β Γοτἱοἰε. Εταε μοι ρτιάοιο ποιοι οσοι ιττω8ο
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αἀΝἱ€ο!αιιττι.

ερωτα/οίβ έ: [!ωήσ , Ωτώ::]α!Μπικοτ απ

· Μιτου: , ό· 6τατέτωτυπ Ηῇυυωω.

εοοι.

8οἰο , οιιΙρα!ιιε οο8Ιἱ8οοτἰατιι οιοαοι,οιιιοά

ίὶιανἰἰἱἰιοἰε αεειιιο ιιΒοττιιτιιε οποτο τοτε , Μί

οιιιο οοο ιππο , ΓοοΙ τετοιο τοΐοοοάοτο κοίτα

` Μοτοίἱειε ΝίοοΙαο Πιο ρΙιιτἰτοαιτι Γαιο

Ιοτἰοι εαττιἀἰιι. ]οίΗΠιτοο Η οοιοἰοο τοοοττε , Ε

οἱίὶ Ιιιιτοαοἰεαε-ειια , οτα οοιοἱα το οοοατο

ρατεοοι αοοἰροτο ΓοΙοε , ιίΠιιΓτοοότ ειιιοειιιο

εατὰἰεαεοττι ττιοατο Βοοο ἱοεοτοτοεατἰ τιιαΙιιο

τἰε. Βοά οοιοι τοοιε εαοοΙΙατἱἰ ΡοΡεοτἰοτὶε οο

ΒΙΞΒοτιεἱα, ειιιϊ Πεεοταε αοΙ πιο ἰρίο τιοο ειοειι

Πε , σε άτττοττο οοοοίΪατἱο οο8οτοτ. :Αόιοεδτα:

ίἰιοε 86 οοοιιραεἰοοοεἱΙΙαε οοΙετατ ἴαττιἰΙἰατοε

οποιο Ροτροειια: , ειιιἰοιιτ οοειιοάοτ το εΠοε',

ει: το(Ροοειοτο τιαόι:οοιιε εΙαειιοι οοο δε. Νο

πωσ ειιιἱὰοοι Ιιοοε , τοο οτονΕΠιτοο , οι: αοἱ

οιαάνοτεαε ειιιἰειιιε αοἔιιίεἰἰε Ρτοττιοτ , ειιιἱ

Ήεεοτὶε ἱΠἰε τιοο τοοΙΙο οττιιιἰ ὸιιΙοἰοτἰἱιιιε ρα

«τ08 τοΐοττο οοοιιιοαττι. Η εαιιτοτο ΗΒιιτΗοαΙΐο

.Γαεἱε οτι: ,τοο , απο οαε Ιοαοτοοι , οιτἰΙΜΤο

εαε ἰΠἰιιε αοεἰειιιἰε οοοτοτοοόα , 86 8τατοΙοτ·

οιἰτὶίἱοο Γοοεοοεἰαοι οιοαοι, τοο ειιιοειιιο, οο

τοο οοτεἱίἱὶιοοτιιοι αιι&οτιιτο ῇοὸἰοἰο 86 τοΙΗ

οιοοἰο οοοΗτοιαεαοι. Μαεοα οιἰτιτ 86 απο

ί-Ροε οίι: , ΝιοοΙαο οατἱΠΪοιο , ιιιαεοα Ιιιιοο

νιτιιοι Ραεταειιτιιοι , Η νἰιεοτἰτ. ΕΠ: οοἰοι να

Ιιοοιοοεοτ Ρἱιιε, 86 ἱοεοτ ραιιοἱίΙἱοιοε ρτοοΙοο

εἱα οιὶταοἰΙἰε > Ποοοιιιο τιοίετο οκ ε:οτάο Βιο

ἀἰειιε αο ΐιιρρΙοιτ , α τιοο Γοτοτε:ο ΞΠοιε απο

Βιιοειιτ. Ι)ο ΤοτειιΙΠαοο εταοΓοτιοοοειο 86

νοεἰε ειιἱε Ϊαεἰετ-οοἰΙΪοιτι , Η αττο&οττι οοίετιιτο

αειιιατο οοΙοτιτατο ροτοιἱεεοτοε ὁἰυειιτιια οο

οιιραειο , οιιατιι οιτοοεοτο οιιαοινΞε νοΙἱοι ,

τιοο Ποοε. Νοειιιο οποτο , οτ το οκἱίὶἱοιαε ,ο

οατοαΙιιιτο οιιοτιιτικιιιο αο εοτιιροταΙἱιιτο οο

Βοεἰοτιιοι ου:: αΙΠε αρεἱοτἱοιιε ειο!ο8ατα Ποιο

ίοά αοἱοιατιιτο ειπα 86 ίοτναοεια6 ἀἰἴοἱΡΙὶοαε

τοΒιιΙατἱε νἱΒἰΙαοτἰα ἱοοιιτοοἱε. Ωοιιιε τοἱ νοΙ

οιαεοἱειιὸἱοοτο νο! άτοοιεατοοο 86 ]οΙια_οοἰε

@αβατο 86 ΡΙιιτἱοιοτιιτο εοίὶἰοιοοἱο εἰἱἴοἰ

τοσο. Ποό.ο , οο ιιΙετα Ρτο8τοαϊΠατ , Ἐαοἰε εισ

τα οτονἱοτ. ΙΒοοίοο , οικείο, Βτονἰεαεὶ. ΑΠα8

ΡτοΥἱιτἰοτοε αά το όαοο. ΜοοαΙἙοτΞἰ ρατοτ 86

ἔταετοε τοΙΙειοΞ το οΗἰοἰοίὶΙΙὶτοο ίαΙοεαοε , 88

ἱο ρτἱοιὶε Ηἰοτοογοιιιε 86 ]αοοΒιιε τ.ταετοε.

δαΙιιεα οΠἱοἰο οοιοοε άο τ-αιτιἰΙἰα (Ξοίοιἰ Μιο

τοοεοειιιο οοίετοτυ.οι , ιοαετοοτΓοἰΙἰοοε. 86
' ι οαίΠΠιτοαε
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ετιιιιιιιτοεε εοιιιοοεε τΙοιεεΓοοε ροετοε δε Ανιάετε νιτιοετιε. Νορετ τι (ιοτιτιοο ιιεεερι

οοΓιτιιοι ριιιιοιποι ιιοΙειΠιιιιιιοι ειιοριεκτιτε.

νιιιε. Ι:Ιοτεοτι:ε , ει: οοΓτι·ο οιοοειίιετιο κι.

Αοοοιιι.
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το Νιεοιειοτο.

ι .Ρο ·υέι·2.ι ἰὶττττα:Ξ.< , τεύεήικ ἰὶττττστἰἰ.τ.

Μιιτοίιιιε οιοο:ιειιοε Νιεοιιιο Γοο ριιι

τιιοετο Γειιοτειο.

Πτετε.τειτι το Νιτ:νιεοο νετιιεοΙο , ο οι τοι

οι τειιοιο ροτιοιττετε: , εο Γειιιεετ οοο τοι

(:ετοοεοι Γετιιιεοε οΓιιε οι οποτο. (ποοπο

ιιιοτι:ιτι το” τε , ριιτετ , ιιιοτι:ιτο νιτο. ιτε. ε

οιτο ειιιιοτιετιε ιο ιιιοιιεε. οπτιε ,ι τι: ε τιιιοιιοε

ει:ετοτο εοοιρεΠετ ετετιετε , τω: Γειιιεετ ιτε.

είε ο: Γετιισιε , τοι: το ιτε οριοειτι. Ντιτοοοε

εΙΤεοτεοάι τέτετιιι εοιιττ:ι εε Γεοτιειε εεε το

οοικ;ιριειιιι επι ιο ειτοιεοοι , οτο :ε ιρΓε οιιιιι

πιο εε ΓοΓριειοοε ριιτοοτεε . οοοιοιιιιτο ιιτ

ετετιετεοι , ιοτιοει ροΓΓεοι. δώ. ειιοι ιιοιριιΓ

Με ιτιοτιιιιοε :Με ίιιιιιιτι οοιιτοτο ιοιιεο

ιτοριιτοοι Γειειιο , Γ:ιτιοε οτ τε ιτε οριοιιοτετο

ρετ οιοιιτιοι ιο οοε ειιιοτιε νιιιι Με ειειΓιι

οποι . . . . . . . . . οιι:ιοι ρειτοοι εοοίιό.ετ:ιτε

τοιε :οπο ειιιιτιιιε ιιιοτιιοοε ειττοιιειτ. Στά

τι” ιιε ριοτιι. νετοεοοιιιει: Μουτ τιιτιο οτι

Βεο‹ιε ερτ. °

@Με το ειιιιιοΒο ι)είιοετιι , οιιιά ιτεοι

:ιο @Φωτο εττοοιιιι ιιιιιοτι:ι εεοΓετιε νι

τιεο , ρτοιοοοοε ιιιτιοίιτι:ιτο τοιιιτι , ρετ οικιοι

τοτε οοο ειιιιοι.οο, οτ νοτἱ οοιι:τι τ:ιοτιεοι ο

οιοεεοοιροτεε.Ι.ειοτεοτιοε οοιιετ δε ()οΓτοοε,

ρειοειε ιοτοτιοδιιε τιιεισοε, ε.Ιτετ ιιΙτετει ει:

εεοΓε. το οοε ρτοΓειίτι Γιιοτ . οιιτιιιεοοιιε ιι

οιε.ο:ιΓιιτοοτοτο ιιοοιιοοοι ειιεθ:ο ιρΓο τε

ετοιιτοε Γοιο. το οεοοτιοοι ιρΓοιο οο:ιοτο

ροτιιι Ρτιιτιιο εοτοιιιειιιιεινι . οεοιιο ειοιιιιοο

Γειδιοτοε οτοοιιι , ο: νοτιε οοΓττιε ίι:ιτ Γ:ιτιε.

(Σοσό (3ο:ιΓρειτιε οοΓ:τι οιοιείιε οιιιτοοι Γε

ιιτ:ετε.ε . οοιοοε νοιποποτετ ιο Γοττοοεοι

ιονοιιιτοτ . οοο‹ι ιιιιειο ειιιτιίΕτοι νιτι ]οιιτιο

Με (ΣιιτγΓοιοτε ἰε εεεεριτ ειττετοε.οιιι οοεο

τοτοιιι:ετ ιιοοο ιοοεοιο , ιοοεο :ειοπο ιιιιε

οιιρτιιε ιιτιρετ οι». ι οοετιτοτοοε Πιιιιιοοιτι

ειιιιοε οιτοτεοιειιτγΓοιοττε νεοειιετο ΙιειιοιίΓε

ριιόιειτισ.οι , τοατειιοοιοοε οοτειι ιιιιιιοιιΓε

οιιιιοι Γοεετοοι. (1οοάι.ιιεττι:ιοκ ττειοοδιιο

Με ιοτιοειτιε ιοοοε.οιοιιτετ τοιετιεττεεοΣοοοί

εο ρτιΓεοοι ιο τοο ειΓΓεειοοι τοιιτο. Πειιιο ορε

τιιοι , ο νιτιι εοοπε Γοετιτ ο ο: :ο ιιιιιοε οο

Πτιιτ τιιιτιτιοοιε οοο ροειιιτεετ. Οροε Με

Γειιι&οτοτο ρ:ιττοττι :ιοΓοινετε εοοιιιιοτ ο ο

Β πιο τιιιο τειιοε τοιο μεσω ιιοιοτ ρεττοιτ

:οο:, εοι ειιτειοιιο δε ότιιι δε ιιειιο ορο!

τειιτι,ιιτ :ιοι τοοτεοι οοτ:ιοι. ειιι νιτειτο ιιιετιτο .

ειιτιοτεττι Γεοτιο εΠε , οοειοι ιοιιιι. ΑοτιΓρειε

τιοίιετ , οτ τι εεττιε :ιοτιιτοτιοοε ειιειιει , άι

οιιίΓο ιιτιροτει:οτο (ιττειιιο ο ΓεΓε Βοιιοοιιιτο

εοο:οιιτ. (ΣοΓοιο οοιιτο ιοιοοιιι,τιιιοι εο ρτο

τιειΓεετετιιτ ιε8:ιτιιε εινιτιιτιε οοΓ:τ:ε , οτι ιι

Ιιιτο εοονεοιτε: , οιοοετετοοε , ιιιιοι ρειιιε

εοοοοιεΓεετ . εκ οτιπ οοΓιτε Γε :οι οοε τεει

ρετετ. δεισ Γειδιοτιιοι οτοοιιι ιιιιιοεοτετ. Ε:

ιτεοι οι: εριΓεορι Βοιιοοιεοίιε ιοιριοτ:ιτετ εο

ιτιιιοοι , επι οτοεοιι:ιε εκ ρτιοειριιιι οιοοειιι:ε

τιο ιοο:ιτιι εριιιοιεε,ιιιοιοιοε ειτιιιιονι. οιιειιο

οοποι οοιιι ιΠοιο τιιιοιοοετε οροε Γοιτ Γιο:

Γροιιτε ειιττεο:ετο . δε τι πιο ιιορτοόεοτε

δε ιιοτοιιτεοτε ιιιτιιεεοι ιιιοτο ειιρε:εοτεοι.

(οποίο , ιρΓε οιιοοοε :οι ΑοτιΓρειο ΓετιΒιιε

οττι_ι.εε , εοοιοοο ιο οοιιτε ειοιιειτιει 2ιτιιτιο

οετιε. Κιοοτιιιε ιἰοιτιεττι , οτ το” εεττιοτ

Γοιο, εε.ττιιο:ιιιε ιιιιοε Γοι εοοιεε ρτοιιειΓειτοτ.

ΑΔ Βιιτρο.τοοι οοι):τιιτο οτ Γετιιι:ιε οτο. Μοι

τιιοι τοε.ε ιιειιτιετιιτ ιιττετιιε , οτιιτιοοεΓοιιε ιι

Με τι Ροοτειο ιο Οετοιιιοιιι τερεττειε ειδ το

ρτορειιιειο οιιΓΓιιτοοι ροιιιεε:οτ. Α εστω

οοιιτο τιιιιιει :ε ιοοι Ριι:οτιτοττι νει Ριικό.τι

τιεΓοτιοε Γτιιοοιεο:οοι ιιεεεριιΓε.ι.:ιοτεοτιοε

οοιι:ετ εοοι Γε , εοτο διεετοοιε ΤοΓεοιιιοιε

τ:ιε , Γε.ειΙε οτ ετετιειιο ειιιτιοεοτ. Επι: ιε νι: , Β @Γε αιτιι€τιωκ ετερι(Τετ , ΜΜΜ , ειιτττοιιο

οοι ιιοοιε οοιοιι:ιιε τιειιτιετιιιοι Γοιιοι δειο

ρτιοιιε Γειετειτοοι τετοιο Γτο:ιιοίιε τειιοοετιτ.

Αεεερι οορετ ιιττετεε ε. ]οιιιιτιοε (ιτεοοτιο,

οοιοοε ιτε ειοειτοτ οτι τιειιτιοτιο , οτ νετεοτ

Με Γοιτιοι τεοι ιιιιιοι Εεε ρτονιοειει ιπτοτ

Βιιτοτειτο. Νεινι οοιιτι οοιπτοετοτε τιείιιτοττε

Γιοιιιιενι:ιετοτ. Μοτο Γε ρτορε τιιειο :κι οπ

ρτοΓεειοτοτο , οπεοοιοοε εοοίιιιε Γο:ι οιο

οιιι, οιοτοΓοοε ιρΓοε ειοιοιι εοιοοιοοιε:ιτο

τοτο. Ει , οοιιο:οτο Πεοε τιετιετιτ , ιιτιειιΠι

πιο εοοΓοιειτο. ι:εττετο τεοεττιοπ . ο ρτιοτε

τιιιιτιοτι ιιιιιιιε οοοοιιε ε τιοιιιε εκατο εο

οιοιτιτετιτοτ. Νοιιι ιιοτοιοεοι :κι Γτιετιιε :ιτοοε

:οι ιρΓιοι ριετετειιι ειρ:ιΠιοιοοι. (ιτ:ιτοιοτ το

ιιιι οτειτοι:ιτοτι.ειε ιιττετιιε ΓετιρίιίΓε. Ιτεοιοοε

Ι.ειοτειι:ιο τιοί):το, οο:ιοινιε ει ]οιι:ιοιπιο οο

Ρ:τοττι τοοιτοοι Γετορετ ρτιετοιετιιο. ΕΠ εοιτο

ριεοε τετιιε νιτ , τιιοοοΓοοε οΜ ει οοιιιε ποιο

`τιο που ιιιιιοετοτ.(ιιιοιιεο τοο τιιιι ίιενοιο

:οοο ιιιο‹ι άεΓετιριιΓιο,οτ ιρΓοοι τιισι Γετιρτοοι

Ρ”ττ. Ντου. ό· Ματ. στη!. Οο!!. Τοπ. Π!.

ρτοτιοοε ο: ιοειιιτοτο , ειΓρετοτο . εε τοιιετο

ειιιιοειιΓε τειιειτοε ειι. Ωοιοε οοο ιιιιιιειο οιο

ιτιοιο ετιιτοιτι:οε Γιιοι , οοοτι τι οπο ιτεοι Γεο- -

τειιτιτι οοο τιιιιιοττε:. Το οιιιιι οοιει ιο‹ιε Γεο

τι:ιε ιιοιιιιιετιτε εοτειιιιε , ιοιιιεε :ειοτοιο τε

τιοοε . οοιοιοιιε ρι·ινιι:το ιιοιοι:ετιε τειοεοτε

ειτοιιΓο. Ανεο εοιοι Γειτε οτι οποτο εοεεοτιετ

ιοιιιειιιιτι. @Με ιιιιιιιτιιιιτι ποιο ρτιοιοτιιιοε

εινιτειτιε ιιοοο τιιιοι·τε Γειτοετιτ , ιειτο ιιιτιιει.

Μοιείιε οιοΓεε ιενι::ιτειτι ειοιιιιτιοτιεοιοιιο

ιιτιτοιιτετετο , οιίι αρτιο οπιεοι ρτιόεοι οοο

ιιιτιιιΓΓεοι , οιει8οο τι οιε :ιοιιοο ιιιιιιιΓοιοτιι

οιοοιο. ειιιε:ιτι οροττετε. Αισειιοτ Με ιο ισο
δ ο

οειοι τειο. ΒΧ Ι.:ιοτειιτιο ΟοΓοιοοοε Γοιο Γο

οι” εεττιοτ , οοειοι ιιιιιο:ιοι:ετ , οιιοοι ιποι- .

νοιε , οοιιτο πρεπε εειτοιοε ιιοΓτει· οι ετο

τιιεοιιο ιιι6ιιο. Εκ οοο ρτοΓεδτο τε οοο ιρ

Γοε Γοιιιο·ι ειετιίιιτοοε ιιοοιιοεε Πει , νετοοι

ιτιειρΓοιτι οοοοοε ιτοτοοττειιτετ τιενιτιιτιτ. Ειτ

ρετιετοι· τιιοτιειο , ο Γε οτοοο:ιιο οεειιιιο οο

τι
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ιιοΓττι , οιιετιτο οοπεΓιεισ πιο ειιτιπιτετιτ ,

οιιειιτιοιιο Γεειεπι ιιιιιιΓπισειι εποε ιιιειιπ

‹ιιιπι οιιιεισΓιιπιοιιε ιει:στοιιι Γιιιιιιι. @πιά

‹ιο ιιιιιοτιιε τεττιτε ΠΠ Ροττετ ιτιΓειιιρεπειιε

Γοτιτιεε ιιιτιεο, ρτοιιοοιιει Γοτι νετεοτ τιιπιιιιπι

Ρπεειριεεε Πι οιιιισιιε εε ορετε ιπιιιπδιε πι.

Αιιιιιο ιιιω ι.οστιετειιιτιι Ατοτιιιιιπι εοπΓιι

ιιιιιΤο, οτεεειετσοιιο ει: ιισε ιιιιτιο εοτετε

εοτιιοθτο. Ε.τοτπιτεπι Πιιιιπ ιτε. . . . . . ειιπι

νιτιετιε,οιτ ρτιπιοΓιετιπι εσιιετεΠιι οιιι οι εο

πσΓεω , τιοοιιε πιοιιιιι νειιπι ιιιττε ιιιειιειιιπι

ειτρεετεε. ιο επιπι είε οποιο Γεειιιιπιε Πιπι

ειιετιιιιε. Μοπεο τεπιετι ΓιιΓΡεδτεπι ιιεισεεε ιτιι

Ρετιτοτιιττι Γιιπιεττι. Πετιιεττιιιε ποΓιετ ιτε ρο

πω” ετοοτ εΓΓεέλιιε πι, ιιτ Ρτοοτοειι Γιτιο ετι

ιιιτοτε ποπ ροΓιιτ. (ιιτο τετιιειι , ιιτ Γραπ

πτιιε , εοπνειεΓεετ. πιο. (3τεοστιιιε , ]εεο

Με , Ηιετσιινιιιιιε το οπιιιι οΓΓιεισΓειιιτετιτ.

Πιοτειιτι:ε Χιτι.ιιιιιιι.

ι)οΠτιτιιο Γειιιεετ οιιεπι πιω εεεετιι, Γαιο

Γετεττι ιεττι Πττετεε , 86 σοΓιοτι-ενετεττι , απο

τιιΠιι τετιιιιτι Γιιπτ Γετπιοπω ΠΠ (ιιιτνΓοιιοττιι

86 Με φεττιιιιι 86 Τεττιιιιιεπι ΑΡοιοοετι

επε.(ιιιττι ιιττιστε πιειιιττιο 86 Πιιτιιο εοπτιτιιιο

Μοοτε ιπεαρι. Οεειιττιτοιιε νετε τισ Πιο νι

το ε τιιιιιοτιισιιε ιετε Γεπτειιτιε , οιιοει ΓειΠεετ

σιοΓειιτιιε ιτι ιοοιιειιιιο οι ι εεπι τ-εττιοπ οιοΓ

ειιτιτετεπι Πειτε! ιιιοτετο εειττιιττετετιι , ο ε

ιπετιιιετιιιε ιο ιιιιοτ ΓετιΡτω ΓιιιΓΓετ. Μεοπε

οτοΓεθ:ο νιΓετιεοπτιετιιπι Γειεπειεεοιιο τετιιττι

οττιτιιιιττι νιοοε. Ι.οοεπι ιιιιιττι ετιτιιιε ετουε

ειιΠεοπτιιιτ , 86 νει ιρΓο ττειιΓετιιιεττι , νει

ετεπΓετιιιοπάιιτπ ειτοτι ιιιιιιποεπι. Ι)οπιοετιι

πιο ιεπι ιπ ροτειιεεοπι Ρειιεπτιε νοιιοτειιτ ,

ειιτπ ιιττετεε πιω:: εεεεριίΓεε ι.εοπετειιιε ιιι

Ρτιτιιεπιιτ τιοΓιοτ. δοιιιε Χειιοτιιιστι Γιιι ειοΠ

τιετιιιπι εοπιπιονοτ ; πεπι τοιιοιιι ττἰτι Γιιτιτ.

απ:: ειο ιεεοιοσ πσΓιτο, νει ειε Ι.εοτειο Γαιο

τι , οιιαΓο , Γετνεε εΡιιει το , ποοιιο εε ρεΓΠπι

οιιιιπειεε ρεειε 86 οιιιετιε ποΡττε: εειιΓε. Ειτ

τοπιο, ιιτ ειιιτι , πιει: ετι πιο ειπε ιιτ Ρειιιιιε

ποΓιοτ εεειριετ Γεπιρετ επ πιο ροτΓει·επειετ.

Νεοοτιιιπι Πιιιιι τιοιι:τιιττι :ιο (ιεΓΠποιιιιε επτ

ποιιιι ιιιιιοτιε τιιεισ8οοιιε Πειιτιετιι , Γιιε τιε

ειτειτιετ πω. νεο Γεειιιιτιο.

 

Ε. Ρ Ι δ Τ Ο τ. Α ν.
ι οτι Νιεοιειιττι.

ο δ): Οώιέ "ποτε τ» 6°ετε!τωτ.

ΜιιτσΠιιε Νιεοιεο Πιο Γειι1τεπι.

Ησε ριιιιέιο ιιττοτεε εεεερι ε (ιοΓπιο

ποΓι;το , οιιιιιιιε πιιτιΓιεο ενετ ετινεπτιιττι (ιε

τοιι ποΓιτι. Αεεεριτ ετιιπι πιεπο , ιιτ ιιιτιεο,

Πττετεε τιιεεε , πιιΠτοιιο οοιιω. Ρετσ ιιοε ιιΠ

Γιετιττι ιπΓιπιιοε, ιιτ Γε ρετοτ ιπ πιεπε. ιτε ε

τιιττι πιο τεοειΙετιο. Ατειετ οπιπι ιιιττε οιιετπ

ετειιοτε ροτιιιΙιετΟοΓπιιιε ιρΓε ετποτο ΠετσΠ

πιο” , σπιτιιΓοιιο ειιιετισιιιε ιπιρετιεπε πεο

πιτ. νειο, 86 ΡεΓοιιιπο ποιιτο νοιιιττιεπ Π

Πιό. Αιιοιιίι:ιπι , ιπ οπο Γιιιιτ εοπΓειιιιοπε8 _

ειπε ,ω πιο ειοΓοτοπιιιιττι ττετιο.

Ο εεπιτιιιιπιο τετιΡειτο ποπ Ι;ιστοτιτ.

τιιιετιε, ΓεειιιτεΓοιιο Γιιοτιτ ειιιτιιιι εοτιοτειιιιε Α  

Ε Ρ Ι δ Τ Ο Ε Α νι.

ετι Νιεσιειιτιι.

112 αυτώ.

Μιιτοιιιιε Νιεοιεσ Γιιε εετιιιιιιιο Γεια

τοπι.

(ιτενε οιιιτιοιτι πι , οιιοτι πιο ιτιΓειιιτετο

οτοΓιειΓει εο8ετιε , νιιτοιιο Γοτειιειιιπι πιο

πιτ, πιο εε πιοιειιιε πιει πιοειιπι τοπιιιιιιιιιε

πω. Ατιιριοδιστ εετιι τοπιοστιτ εοιιιιιτιο

ιιοπι , οτΠ ποπ ιιοοπτοτ , ετοιιεπιτιιιτοτ τε

πιοτι. ΕΠ: οτιιπι , ιιτ Ρτιιιιετιτιιιιτπε ε το Γαιο

πιπι πι , εε επιοτιε ιιοιιτι νιτ , εεοιιε επι

πιοτιιπι εσπιεπιδτιο , ιιτ πιιιιι τιεττιτιιοπτι οετι

οσιιιτ , οι3ιεπινιιι ιτιτοτπιιιΠσπε εστΡοτειιε οι:

τω. ιτεοιιο Ροτοο ΓεΠιε , Νιεοιεο επτΠΠτιιο,

ιιοΓοιιο , ιιτ ιιιειιιιτιο ΡοιΠεοτιε , ετεισοττιπιιε

Πττοτιε πιοτιιπι σττιτιιιιτπ εεττιοτοε ἔπειτα

Νοε ιτιτιεπι Γετισειιιιιε ετι το , οιιειιτιο οο

ροτπιιιιιτιι πο. (ιετοιιιττι τιοΓιτιιπι Γιιοοτε ιπ

εειιιο ετι Γετιι:ετιιιιιττι Γεοπιστοπι ιιττιο νοειε

:πιο οιτειτειαιε, ιιτ ιτιτεττιιιτιι ιρΓο ίετιιιετ επι

πω, ιποετιιοοιιε ΠΠ τιινιιιο τιιιιτιετε ειιττ·ο

ιιεπε Ρεττεττι οτιιειι ποπ Ρετιετιιτ ειοειΓο. Νο

8Ποοπτετ Πεοτ Γετιιιετ , πιο σοτιπιε 86 ειε

@.ιιε επι!

Γιιτιιπι Δ1ιπιιι ειοιπειιιειε Γιιρροιιοδιιιιε Γοτ

νεπειε,ειιττι εετετιε Γετν εισιτιιιιε ειιιιοοπτιιιιτπε,

ειιτειιιπιιιΓοιιε εΓιιτιιιιτετο ιιοιιτε ει: ιπιιιτιε

τιιιοιιτιιπι. νεΙο ,86 ο οιιι‹ι Ιιετι ε ποιιιε ειιιιτι _

ειιριε, πιειιτιε. Νοοιιο ειιιττι πι οτιτετο ιιιιοιιιτι.

Πε ποσιε τιεοιιο ποΓιτσ ιπ το ιιιιτιιο ΓεεΠιιιο

εστω, οιιεττι πω οοΓοοιιι ρετετι εττιεπτιιιε

Γιιττιω.Ηεπε ιιιτοτιπι Ροτοετιιιετιοποιπ τιιετιι,

οιιεπτιιπι Ι)ειιε ειοιιετιτ,οετοετιιε τιτοεο πιο

ιιιτιιιιτ. νειο ιιοποο. ·

 

ΕΡΙΣΤΟ ΕΑ ΠΠ.

εειΝιεοιειιτιι.

ΗΜ Με Σ. Οιη/Μωπέ ·υσ!τωεπτε.

Μιιτσίιιιε Νιεοιεο Γιιε Γειιιτειιι.

Αεεερι ε3τ ιιιιιιιτισ (ιτ:κειιπι Ετιιι

εοτιιπι νσιιιτιιεπ εεε το ΠΠ τιεπιπι πιιιτιιο.

ΙΡΓιιιιι ετι το πιιτεο. Οτο ειιτοττι ιιτ τοιιοιιε

ττιε (ιιιτνΓοιιοπιι νσιιιπιιπε ιτι οιιιιισιεε ΡιιοΠ

:κι πιο πιιττεε. ευρώ ετιιπι ειιιιιιε τιοΙΓε εετ

τιι.ιε οιιιτιτιεττι ιιιίιιιε ορετιε ιισιιιε τιεΠε, ιιτ:

Ε ιποιιιτετε ιτι ροΠιπιιιε ειιΠοειιτιιιε , ετουε ε

πιιειε οιιιιιιιε πι τιιιιτιιιε ιιιιιιιιιτι, ιιοπιιιεετο.

πιο.

 

ΕΡΙΣΤΟΕΑ νιτι.

επι Νιεσιειιιιι.

Ραπ: ει το 19οϋτέιεμι· ει: 13Μ!ειΕ7Επτ.

ΜοτοΠιιε Νιεοιεο Γιιο Γειιιτοττι.

Πτοοε ΓιιΓεορτιιττι ττεάιι&ισπιε σουτ,

ιτπιειο νοτιι.ιε ιιιιιιιι&ιιπι ειιοιιο ειιιε ιπτετιτο ,

τ
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ΕΡΙ$ΤΟΙ.ΑΚΒΜ Ι.ιιι.Χντ.

Με

ετΠ οοο τετοθ:εοττ τιοροΠτοοι , οτ ει:' ετττΠ- Α (οοο ριοίεέτοε είίετ ε:τ ποε τεοετοε τι

εοττετε οιετεττιε τοττιτ οοο ίεττε τιεθ:εοοε τιτ

τεε , ρτοτττοε ειοειιτττεετε εοοετ , τ:τ:ιοε εοιο

το εετεττε , τοτο το :ττετεδττεε ρτε:ετροε , εο

τοε εεε ρεττττειο νετ ιοετττοετειο οοοε το

ρττιοτε ει:ρεττοτ, ττοεοτο τοιτιτ Πτ το εοοιιοο

:το τ οοεοτοοοε Με οτιιετοειιτο ροτοετττ.

Ρετο τεττοτ,οτ Βοετττ, Π οοτ:τ οροε το :Πετε

6ττεε νετ ττε:τιιδτοτο νετ ίοοτιι τιεοεε , το ε:τ

ιοε ιοτττετε ιοετοτεε , οοοοττιττ , οτ ίρετο ,

τοττιτ ε:ττοιοεοττ εοττετοτοοι. νετε.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΙΧ.

πω» τι βεττ'επττέ οποιοι» , μετέπειτα ο το ο

:Μέτσο Οἰιηῇ|ἔειυἰ.

ΜοτοΠοε Ντεοτε ίοο ίετοτειο.

νοτοτοειι τττοττ Ι.εότειιτττ ρεινετιι

οι τοτττο :το τε , οτειιε ετ:ιοε οοίεετεοε ,

οτ ττοεττοε τττοε :τε ττε τ)ετ δε :το ΟρτΠετο

·διοιοτοτε , δε ερττοιοεο οοεοτε ττεετ εετεττ

τετ:: ττεοίεττοεε , εε ρτεττετεε τοοιο εττ τω::

ει:ετιιρτετ νοτοτοεο ετοεο:τεε. Βετο εοτοι νε

τεοτ ιιε Ττιοιοεε οοττετ ίοοίτοτοεετιετοτ τεο

τα ιιεεττοειιττα οοττ:τεε , εροττ :ιοοε τρίε εο

ειδ Ντεοτεοτο. Β

τε ΒοοοοτειιΠε , ει:ρτοιεντ :ττττεειιτετ , :οι

νετ Αοττίρεε τ νετ Κτοοττοε ίεεοτο :τόνε

οτΠετ. Ποτορεττο ειιτειο Κττιοττοοι ίοτοοι

ερρττεοττίει εοιινειιτ Μοτο ρετ ττττετεε , ο·

τειιε οτ ρετεετε :ττεοετετοι , ντΠτεττοοτίοοε

το:: τοττιτ Βιεττεοι τττιρειι:τετε. ΑεεεΠττ (:ΟΠΔ

ττοοο , ίοττοοε οιεεοιο εττοοεο:ττο εοιοετοε

τοε εε οτττ:τοε , ρτιττετο&οίοιιε :το εεεο:τοιο

ττετ. αυτό ρτοιετ ροττ: ίετοτεττοοτε οτττετε

ττοτοοε οιιτεε τιοοοττΠεε Ποτε ει:εερττιιιιε ,

τοετεΠοε είτ Με ρττοι·, οοο ετοτ:τετο οιοτοιε

εοττεττοιιτε,ίε:τ ρετρετοτε οτεττοιιτε εεοιροιοι

ττε εοττο εοοττοοετε ό.τόττοοε)Πεειοε Ποε

οττε τείρττεττοοε ρετοτενττ, οτ τοττιτ ίεεοοι

εεεο:ττ οοο: ιοοττοτο εορτεοετο , ίεεοττεε οιο

οτε τοτετετοττετετοτ. ντι: εοτοι οτεντε οοο

τ:τεοιτοτειτο οτ οεεετίεττο ροτετειο. [Μοτ

:τοε τοτοτο ετε τοοοεττετττ εοιοττιιτο τειιτο

ίεττε ρετίο :τεεοιοοτεο:το ετιεοτντοιοε , εοιο

οττιττ ίετε Μοτο τοοετε ει: οτε οοο ρεττττιεοτ

:τά Πο:ττε ιιοΠτε :τετοιο εττ. Ετετ οιοοτε ίετ

τοο ετοε τοεοοττεοε δε νεττοε. Νειο τοοετο

@τιποτε ρετΠ:ττετ τοΠοιοτεοετ ε τοο:το τοκετ

ροεοι τ·ιοτοεοττετειο ρτα:ττεεοετ > ίεοοε εριοτ

τττοε οοεοι το ρετττε δε 8ετιττεττ ίοτο ντνετε

δε τοοιτ τοεττε :ττίροοεοετ. Ώετρεοετ ρτετε

Πει: οττοίοε τοειο τειο:ττο. Νεοι ιοετοτοτ τι- Ο :τοε ει: τοοεοττε Τοίετε. Μεοοειο Μοτο το

τοτο , εοτο Κοιοε ρτοΠετίεετετοτ, ίοτττεττε

τοοετίε , εοίοτνττίειοοε Μοτο οεειιετ :τοσο

τεττ:ττοεοεττ τειοροε τιοοιτοετετ Ποτ. αοειι

το ιοετ 8ο ροτεττε , ει:τιτοεοἰε :ττττοεοττε: ε

οτἱ οε τοίετξτε τε τερετετοτ ε οοοτει Μτττεε

οροε τττοττ ΩτιτνίοΠ:οτιιτ εοτρτοιο _οοε εοιο

ει:ετορτεττ εε οιεοιοτειιτε, οτ Ρεοττοτ οοΠ:ττ

ντο ορτττιιτ δε οτοετοΠΠττοτ νοττε Πετ ίεττε.

Μει:τοιοοι νοτοιοεο ττοοετ ετ! τε ει: Βτεειιττο

ε.ττοτττ Ατιτοοτοε ΜεΠειιοε , Π ε:τ ιοειιοε εττ,

ιοτττετοοιείο. νετει

 

ετιειοτε Χ.

το Ντεοτεοιο.

ΙΜ :εἰ!εεαἱσ απο Ιιἰιιτκιἰυ.

ΜοτοΠοε οιοοεετιοε Ντεοτεο ίοο του.

ττοιεοι ίετοτειο. Δ

5τ τετττε νετεε , Βεοττεο. Αοοοε ττοι:ττίε ντ

ττετοτ , ει: οοο οοττεε νετ :τε:ττ ε:τ τε , νετ εοε

τε εεεερτ ττττετεε. Νοτιε ιιονειο τοττε τεττο

οετο ρτεεετ, Πτεοττοιοττοε ε:τεο ρτοττι:οιο δε

οοΠ:τοετοτιι ίοττττε ττττετετοοι οΠ·τεττε ειοεο

:τετε , Π οιο:το ιοττιτ δε τρίε οοο :τεΠε , δε.

τείοοε τοοτετο νοττε οιεἰε, οεοοε ριπτετ οοο

ίοετο:Ποεοι τοειο , Πε ε:τεο το :τεοτττε ε:τ οι::

ττττεττε τιειιττεεοε. Ετε οοτρρε τιοεε ε‹τ τε ρο

Πτειοεε :τε:ττ , οοτοοοετο τεί οοεττΠτ , δε ε·

τειιτ ίεοε τοτ οοτοοε τείροο:τοο:τοιο ίοετετ.

.Λε ίετε τοεττοετ ετιττοιιε , οτ εεε ττοτ ροττοε

ει:τΠ:τοιετιι τε:τ:τττεε οοο είτε , ειοετο τε το

ίειτοεοττο Πιττίε ιιε8ττοεοτειο. Εεε εο εεεε-`

ρεττε , ίεετεε τοε εετττοτειο ρτοι:τιοτε ττττεττε.

Γ”. πιο». ά· τω. ειτο!. ειναι:: Το». Η!.

νττττειιι τετετε , :τοπ ιιετοε :το τοτε Πο:ττε το

νειιεε το τρίο ίοο εοοετο οοτοο:τετε ίειορετ

εττΙοε ττορεττττε εοοίοετίετ , οοΠοιο ετ! ντι·

τοτειο Μοτοιο ιοεττνοτετιττε ρετετε ε:τττοοο -

(τοοττε νεοετοε εοιοττε, ίενετε , ίοιοτοτί

:με το ετιιτοτιι τεο:ττοοε τοττετε , οοο:τ το

ίρεετιοετι τιοοιεοττεττε ρι:ε ίε ίετοοττεε οοοε

τοοεοτε οτειι:τττττε , Πινοττοοε , τιοιιοττοοΠ

:με ροοττεε ττορειιΠε τοεττετειιτ > ετοοε ε:τ

ντττοτειιι ειιτοιετειιτ. @οτι ττοτ:τειο το τε ετΠ '

νετειιι ίεοτεοττειο ίειετ, εεοίετ τειοετι οτττοΠ

εμε ετνττεττε εοοιρετεττοοεοι ίεεετε οοο ντ

Β:τεοετοι. τονετιεοετοι εετττετ το τ..εοοετε

τ:τοτο Ατεττοοτο , ρείτετο Μοτο Πο:ττοτοιο

οτοοτοοι εε ρετοτετεοι ερρεττετιε. Ροίττειοο

τιε ττοτ :ιοτ:τεοι ρετεεοετ , τριτο ιιιοττο ίετν..

τεοι οοττεετετ , τοοττο. ε . . . . . . εεεοίετετ ,

ττοο:τ εοιο ττοτ ει: ετοοΙΠτο ρετεοττοεττοοετο

τοειο , ττοτοτοιοοοε τονεοττοτιεοι ρετ ττττεε

τεε Π8οτΠεετίετ , το ίετορετ :ττττοτεττε , ριπ

:τειοοοε πιο εττ τιεε τοε εοο&εττοοε ρετίοε

Πε. Μττίεε το νεοεττεε εορ.τοίεε ρεειιοτεε ,

οτ εο:ττεεε τρίοε εττεττοε οοιοτοε εοιορετετε

εοεετετοτ. Νεοοε εοτιο :Πο :ΠΠ-ειτε ροτοτί

ίε τριτο εο:ίττοοειο ίεεετετ. Ηοτοεοττεττε Πο

Ε Με τοτετ:τοοι ρτεείετιετ οοοοοτιιττοεοιττε

ει:τιοττετε ντ:τεοετοτ , οτ ντι: ττοτοιο ίε ερε

τττε ροίίε Ποε εερτττε :τοτοτε ίετετετοτ, τοετε

τε ίε :τοοττττοετ εττο:τ εΒετε , οοεοι Ποε οο

οεττ:ττΠτοο ττοεεο:ττ Ποτ:ττο εττιεο:ττεετε ντε

τοτοι ( ττε εοτιο τοοοεοετοτ .) ρετετοιο ίε

ετεττε :ιοειιιττοετ ττοεετε εοοτείτετιε , τοοττο

το οοο οεεετΠτετε ίεεετε εοοει·ετοτ. Ηετε

ίεττοε τοτε ίεττοοοτε ετιιε «ειτο εττ , ετοοε

το τοπιο ίεοτειιττειο εοο:ίτε το:ιοεοετοτ.αοτά

τ. ι τι



σε; ΑΜασσεττοΑΜΑττοστασετε Ι56τ

* τ. Αττ

σοτοττε.

-τ

ντεε Αααοίστ ασ στα τατττο , ντκοσα αττοστσ Α σοτ ορτττσσε 86 αατασττίσατσε τττατατ @τσατ

ασ ασ ττσοττσε ίατίατταττ σατσστ στ. (Μανα

σττοσο τστατ σοε, στ οσαατρτττσστσ σαττ ροσ

ίοτ , 86 σττττττστττ οιτατ τσττε ίστ οσοτττ , οσα:
οσα τττνοιττστατ , ασ στο τσσταοτσ σττττοτοττ

Αταττττττασοτσ ία ττασοτο σα τσστσστασττε το
ττατε 86 αοσαττατε αστο ρτέτστα αοσσαίττσε στ,

ττοοσα τσ οσο σταεσσατ νστστττασ. Εκροότο

σσατ ρτοσττίσοστ ίσα: στττεστατατ. νστστττοσ

ρατνστστττ τιττστ ασ τσο , οσοσ οσα:σατσ ρατο

8ττττα αοττττσατοτ , ροσττστα στσσ α τσο τα

αορτστσε. Ττασίαττρσ οκ ασ σοδτο τρία στα

τοτττε σττσστττοσοε ττστττατο , στ ταττστ , αοσ

τστττ ίοκττοττττα ,σστ οστσ στ στοε, οστσ σοκ,

οστσ ίστ , 86 αατατα τσ ττσσα στοσσατ στα

στσστστ. Τταε ττοτσ αρτσσταε * Ασαττε ασ

δττταττσοστ , ΡτττταΒοτα: ασ Ητοτοσοτσ, 86

τ.τίτστε Ρτττταεσττατ ασ Ηγρατασατ ατσίσοστ

ία&:τε ρττττσίσρττσατ ρτ:τατατ:τε ίαττρσ. σετ

ροσιττοσστσ αστα τττσ ρατ ττττοταε , οσοσ αο

τατττ αοατο σοσ ττοσττ , οταντοσα στ Ατατττ

στοσοστ ντίαττστ ταστστσ 86 τοαοττστ σταττα

ττασίσττττοτοτ. Ντττσ ττατ'ίτοσσε ταίροσσττ.

Μαοττο ίσια ασττττο, σνοτ τον. στοε αρσσ τσα

ρατττττττατστ, ατα τττσατ τ-τασίαττρτστστσ. Ηττα
τοττττο σα στσσττο οσοσ ίαττσοτοτσ. Αίττοτσττ

Ασττίρατιτ ατασττστσ ττστοτσατ σστσατστττ ία

αστττ ασνακτίτα,νοσοτττε οέτσαοττττα νστσττττ

σα σαροίστίτο, τστοσο ττσσοττσαο ττα&ατσστ
α σσστοσε οσττττσσε ίτστίττο, Ρσττσοσαατττ σττσε

αστο ρτσταε στοε αααορτ , αασίαοσο στταττο

τττε τσττ Ρατττττατοοστε , οστ στστττ στττττ τοσ

σοττσστττ ααααρατα, σσττντο.τττστττ οττττσ τστοτ

σταοσατττοε οαασραττσσαε τττοττστ: οσοσαστ τσ

τοαο ροίσατατ ασ στο αοσττττσο στττταττσστττ ,

ακατσατατοσα τατσ ασττττο , ετα ατσ αστττοσττσε
στοα , στσττσε οτταατ αρσσ το σοττσστίττοτ.

νοτσατασ σονσατ ασ 86 οτσασσατσατ , Με

οσα οορτοστατ. Ετσε ττατττ τττταταε ααοορτ

Βοσοστατ σαταε ασ ν τ τ τ τ. αατ. Ασεσστ ,

ασστ στα αττοσοτ στοε σαασσστίίατ £ατττοττε.

Εαε ασ το τστττσ , οστσσε τοέττε , αττττσασνατ..

τοε οστσ στέτο ορσε στ. Ανατ ίσατσ :πατατα

σοε σα Στασα, αστα αττοσοτ σταε ακααίστ ο

νττα. Ρατοοτ , στττοοσατττ στσατ νττστττ , σνα

ρτσ ττττσε στοττττε 86 ρτοροσσστο τττ τσο σω

στο , σνα οσοσ σατσταττ ττττττττετττ ίατσρατ ασ

σατ τττακττττα ίοτοο ασ νοσοτασσατσ ίαττοδτσ

τοστ σοσ τοσανατττ. Νοε οτσσαε σσοσταττ Ποτ

στσσατο ττα&οττσε τοτνατττστ τσαοτστσαε. Ηττα

τοττγτττσε , 86 τααοσσε, (ττοοσττσίοσα σταττοε

αα Γοσοκ Ποτττοτττσε τα τττααστσ ατα ρατ στα

στσατοσίστσα σετσταστ. νατα , ασ στατοτ σρ

τττσο 86 ττστσασττσατα. Ρτοτοσττατ. Εκ σοστο

τσοττασαττο, ντι. οατ. Ασεσστ. ·

 

Εττετοτ.Α Χτ. “

ασ Νταοταστττ. τ'

ε

?Η »πατατα ττωνπτωσ σα” /Μτατ «στα

. ,α `

Μστσίτσε Ντασταο ίσο ρτσττστατττ ίατσ

τοστ.

Στ νατοε , οασσαο. Ρασατε ττττατροσττε στο

σσε σττταε ασε το τττταταε αααορτ , ρτοτταε ραπ

τττττ Γσαντταττε , ρατττατ στοτοστατστσ. Ρττοττα

σσε σττε οσα: 86 ρτσττκτστοε ί:σατα , ταίροσ›

σατα στσατοσαατ οτι ταττοττα , οσαατ τρία ρτσ

σαστοτ αοσταατστ. $ρατασατσ ατττστ , σοσ στ

ααιττ στοσσε , ί`ασ ττοττε σσοσττε ττσστταττ ατσ

στ ορταττίστττστσ τασττσατ τσιτατ, στ: τσ ατσ

ρτακσε τσοε τσαταστ , αα τα , οσατττστττ νατα
τατττ, οκ ταστροτα τττσατοτ. νατστσ οστα τσ

τττττττ ροσαττοττσσε τττταττε ττταστ ασοσ στο

σαατ :το ρτταρτορατατττ ακρο&αττσσατσ οστσ
στστ,σοσ ροτστ σοσ τσστασα τταττο. ΕΠ: αστατ

στα σατστα τοτστττ , στ ααε τττοταε οταντσε το

ταατσε , οσα: αοσττα_ αα ίραταστττσσε ατσατία

ττστ. ττοττοτσ τατττοττ ,οταντσε , ατσ τττοτοσταστ

ττασο ττστ τσααστττ στο αοτστσσττοατ ίαττοτττ

ρσττσε οσατττ ατστττατατ. Ναοσ ατττατ , οσαατ..

ντε σοστττττ τα ατττασσσ ττττττοττττε σνα τττ τατι

σταττσο αοτταοίτοτττσ , τταοσα ασε τα ρστατττ
Η ρτσε στττοτ ροίττο οσαατ στττοατττ , ρτσε τατττασ

α τσα τσατσ,οτσ ναττοαταστατ ασρτατστ, οσατττ

αρσσ σοε τττ οττο 86 τττταττε ασσίστσοτο. Ασ τ) ασε τα στοατττ ρταίαττττατττ ορταττ. @σοσ αστα

αατττ τατττ τττακττττο αατοτσττταστο , στ ίρατο ,

(:οσττσε σσσατ οτττ. Νατσοσα ττττ Βοσοστ:α

αοττοτοίτσε στ, 86 ττττσε αο σοστατ οσταττ ρτοσ

ττα στ τ, 2οσσ αττττσο σατατττσε σαοατίο ασ:

ττασα ατστσαστ ασίατττταστ ττοσταστ, στοντ , στ:

ατοσο , ίρατο , αοσσσο , σττοατ ττασττστατττ.
ρταατο , στ τταττστ , αοατστοστίσστο νατασττ. ,Ναστ ταοσροτασσατσ αατοτττατ σσοττίστττατ

Ττοααστα νοτσαττττα ίοαστσ ασνακττ , στοά:

τσο τρσ τασατσε ασ. Εκ τττε ττοττοττσαα,οσασ

τσατ οοο ατστττστ , ντνοτο νατοσττ. νατττττ

ταοσατ τοστ ττασα σστσαστατ ρατττατ.ίτοε , αττ

τττοσα οστσ ίασττττε ταίαττσαε. ντσαε τττστττ

τττακττττα οκ ττοστε ροσσατα. Οοσίστοσσστττ

στττστσσε ατοστε στ 86 σττσε αοαττσοστε , αο

σοσσαταττα στσττσε οστοτἰ 86 σοστατ ασσίστα

:τοστ , οσαατ ατττατασνατττε τττακττττατττ τω.

Ασοταίαασε στα αοεσατσ8 σσσατ σοστ στοα

τ-τττ,τασττ , 86 στοττσε οστ α_ τα στττοοτατστ , ατι

τα ρτστοε στοε τσοττσσε στ. Ετσε σοσσοταττο

ττσστττττττ στστοστα αττστττ. τ)ασε ττττ , τσ οσοσ

ίστστσ α τσο νττα Εστττίτ:ο ορταττ σασατ , απατ

τττττττ τοοσταστ τσσστεατο σταττατστ. 5οττοττ σα» σκ , στ ττττατειε αοοτρτατ οστ στα α στο 00ττ0·τ

'τ .

στσττοττ Β. σοττατττ νατοτσστσατττ, σσσσ αττττττο

ίσατ , ρτοοσο στα ρταο:οε , στ τστσστ, σστσττ ,

ατσ αττττσε στσσαε οσα: ακασσταστστ , οστρρα

σο ραδτ:οτα σοσ ίαττε τττσσσο ρτοί·-αθ:αε , σοσ

τατττοσ το ττττσε ίσσττσα τσ σοε ρτατατα τα..

ραττασττττε. Ασστ, ασστ Ποσε νοττε (στα

τττίοσο σοσττε. Νοττ σα τσο ακροτσατα, οσατττ

Ε σα τσο ίοτττροτ αστατττταε ρτσττκττατοτσ. Εαστ

αστστ ατσ τρίο οσοοσο ακτττσατα ασρτο , αττ

στατα ροττστττττ 86 ττοτα: σταντταε δ6 στοτοε

σαασραττοσσατ. τσσατ τατττ Ρασττττσε σοσοτ ,

αίτοτοσε ρτιοσο απο οστ σοσατατ ττττοταε.

Ροσοσατττ ασἱστ Γοττσατα ττσοσίοσα ρτσαοίία

τατττ , ρτοσοσσε ασ ασ στα ρσατ ασ στο ασί



το ο ΕΡ15ΤΟΙ.ΑΚΠΜτιιι.Χντ. το

πιιτο ατιποοττ. Ειτροπατ οπτπι απιττοε ποπι Α τοτοποιποονοιιοτταττττιιιαιιττι,οτ_τττρτοπι να.

ρττοοπτοτ ττττοια: , ταοοτταιτοιο οαε απιττοιο

ρι·ιοττοΙαιτ αττοι·οιιε. τττποιο απο τοιροτατ ιιο

οοτττταε. ττοι·οε αοποαπτπιτεοτ ττοιιοατο αττατ

το τοοποιο ρτοετοτττιταπι ορτττοταιο , ττ τοτττοτ

οποιο. Ι.αοταπττοπι τοπιο οιιρτο. Ναιο εττιτ

τοππτεοοι α Ροτιο τττο τττιταιτο ταιο ριτποιο

οοιιιροιτ. νο! πιτττο τττοιο , νο! ποιο νοποιτε,
τοοοπι ποττοτ. Νοε οπιποε Ποτ οοπτποττατο

τιοπο τιαότοποε νατοπιοε. Ητοτοπνιοοε , τα

οοοοε ι ίτιοποι:τοε , Ποιοοεττοε , οοτοττποο
οκ τοπο ποττ:το τττιτ ττατοτοπι πτοοπτ. Ηοπτο .

·ιοοοπτο πτιιττοε τοπ ]οτιαιιοοε Ατοττοιιε Ιτ

ταταιτοε, ιοοτταποο τπντοοπι οοπτοττπιοε. 5οπ

οα πιο τοτοτνο ι ποοι οοταιο αποττε. Ι.οντε

οττ,οε τ`οΙοτι τοπ οοιο πττοττεαιοοε. Φωτοπ

τα ττΙα Αιιεπττ:τπτ ττττοττε Βαττιαττ , α]οτιαοπο

(5τοποιτο τιοττ αοοορτ , ατιτπιιο ταιοοιι οττττ
οτπο απ πιο ττττοττε. (απο οατπτπαττ τρίτο το

οιιτοε ποπ τοπι : παπι απ οσε ιοτοτοιο ρτο
ττοι.ίτοο οττ. τΚτπιιττοε τιτο πτοτιοε τοεατοι ατι

οο νοπττ , οτιππο τπιοιοπτοιιπι τοτττπαττο

οοπι πιο ποπ τονοπττ ι οοπι ταπιοπ ποτ το οι:

οπτατοε. νατο , οτστοπποτ οπτπι τοττττιαττοπο

ο ροοιτ. Ετοτοπττα: ιιιι. οατ. δορτοιοτιττε.

 

.ΕΡτ$ΤΟΙ.Α ΧΙΙ.

απ Ντοοταπτο.

19: ροτιωτι ω' τυποπταπέα.ι πέτα: σπιτιου

σττπυτοκατα , ο οι απο /έπιτωιττα

:Ντουκ
η

. Μται·οττοε ΝτοοΙαο τπο ρτοι·τιοαιο Γατο

τοιο.

Νο τπο ποτποπι , ποαε ρτοιιτιιιο απο το αο

οορτ τετοιο ι·οΓροιιποιο ιιτττ οτοντεοι·,παειιτ,

ιιτ οκ τιοο αοτιιιαπνοττατ ποαπι πιττιτιοο πιο

οττοτοε , 8ο αοττιιο ρατοπι τττιοτο, ποιο το τιοο

πτττποο ποτττοπι τοοοοπτττττοο 8ο ορτατττττ

τοατ πιιατο τρίτα ροοιιιιτα.- Η ριτιιιο ποτττοπι

πιοπο πιο νιποΒατιιτ , παο ρτιοοιροο

τοιπροτττατο , πτττ παο αττιιαιιτο οοια τ.αοιοιι

ττοε ποττοτ απ πιο νττοοπτ εταττα ρτοτ.οότ:π8

τττ5οτατΤοτ. Ναιο αοοορεα οοοπτττοπο τττστατται

ρτοετοοε απποττ. Απποτιατ ρτα:τοτοα , ποοπτ

οτταπι οιτ τατιοτταττο ττττοε πτπτοτ ,· ποττττιτ.

τοοδτοε οττ: ττιτοτττατττττιιιο,το Βοποπτα: απ πο·

οοοπαε ττττοταε πικαπ , ττ νοτττ5οοπποοτ :νο
τοιο οαιιι ρτοντποταπι το τοπιο: τττοοπτοι· ττι- τ

οπο, αεππο τια:τοιο οιιιαπτοιο. Η πιττιτ ρτοτ ο

ποποτττ ατειιτττ , αοοτεοποο ριοετοοε Ρτιτττρ

ρο ποττιο , ττεεοταε οτ Ιοποππαε ποπτ , τοπτ

πιιο αριιπ ττΙππι τιιιδτοποε. εοπτοττιοοε οπα ο

απ ττοττ ροττοτ οτ αροπ οσε ριιτιττοο οοππο

οοιοτοι. ντποοαοτοτ οτιττττ:οτο ρτιιιτπια , Ιοοο

οπο, τοτιτα ττοοτ, τοπ ταπιοιι πτοτπιπα,οτντοτο

ατποο ττιιπτοτοτοπι πιαιττπιο ατατοπιτα, τιοττο
τοπι τττοπιττοε, ο: Με ττπιτττα οοτορτπτα. νο

τιιιο τοτοι τοτ πττττοοΙτατοε ,οπα το τττα οοπι
τιοοπτεαε τοποιοτιατ , πιιοπ ο.ταοττοπε οτπε ντττ

απνοττατττ, ποτ τοτιιιο ιιοποετοιο αοᾶοτἰτατο

απο αποττοιιε , ροιτοττιατο ροεοτττοπτ. Πο

οτοτοιπ τατιιοπ τπτοτ ποε οττ αποτο ποαπτο
ττοπτο ροτττοιοοε, ιιτ οοοποοοτοτοι·,τιοποο τπ

ιιοε οττοέτ:οτοτ ποΓροταιοοε. Τοεπτο το απ τπ

Ρτιτττρροε τρίο :το Μαι·ττποε οιτροποπτ, αετ

ε: οι ροττο ορἰπτοιι.ο ταοτττοτ οιτττττπιαοτοε, ττ

τοοπο ποπ (πο, ποτ οα το το ριτοτ νοιταα

τταοτατι τοπ τπ πιτοτιιιο ροττο οοιοπιοπο απο

ππτ αττονοταπτοε, πο οοπιπιοπτε τοτε ροετιιτ

ποαιο τοττοε οτντεαετε οτπαπιοπεο οοπτοΙοτο

οιττττττοοπειιτ. Τταξταπιοε τιοο τοπτεοτ· ατποο

τοοτοττοε.τ)οοε νοετε ποττ:ιτε :ιο οα·:ρττε απ

ποατ. $οτττιοτο τ ρτο τπττττοτ οται·ττττπιο οποτττ.

Ματττιιτο (:αττοτταπο,ποτ πιοπο το ατοο πια

Βτττιατοτ τοοατίιτ οττ , τττιτποο οοιιιπιοοπατο·

ιιοποττιιτιι , αι: ροττοαποτο ποαπτα: το ΒΙοττατ
8ο Ιαοπτε τοτοι ναι·τιιο ριοττοταε ιοοτοττταττππο

πιο Γοττοοοπτ ιοοποιο,ρτοττιττοε Γοτττιοοπτ ετ Βτοτροτιττοεο εατιττ οιπαπιοοιτ τιατιοτο ταττο

τιτ,ποοπ πιττιτ νοτοτ τππτοοτο, πιοτοιπ ποτοι·ο

ποπ τω: ροττοιο. Αοοτρο τετεοτ ραιιοτε οοτο

ραττοποιτι πιοαπι , οαπι τοτττοοε , ποιο ρταττοτ

ρττναταε αο ροτιττοιιε ιοτιιοτττατ ιοοπο τποοπι

οτι, ποαιο ταοιοπ τοτπτιπο τπτοτοιο ττττοττε το
τ·τοποιοιο , ττ ττοτ ρΙιιιτιοοπι τοοοοπτταετο αττα

τοτατο αετιτεται·οτ. Αοτο τιοο τοτοιο τιτποιιτο
αοοορτ ατι Αοττττρα ιιοττ:το ττττοταε τοτε ρτο

ττιτατ , ποττιοε τοπτοιιτοιπ τιτονττοτ πο πιοπιο

τττοτ οοττοδτοιο απποτατ ποοτοπιπατο νοτο

τπτποιο , ποιο τοοοπι αττοτττ, ρτοετοτα τ`απο

αι: ποττοατα: τορροττοόττΙτο Σποτ αιιτοιιι τοι·

ποιο , τοοτττοπιππο ταπι πιο νοττε , ιιτίτ πιο
αττα ταιτο οοπτιιτττοε ττοτταττο τοποτττοτ. νω

τοστ οπτπι πο Ιονττοι· τετ ατεοπτατο ντποαι· ι
οπτοποαπι Αοιτττριο τρττοε πο οα το αττοπτοιο

-εοποαπι. Κοτοττρττ απ ττΙοπι, ττττοιατππο ρτο

το ροοοπταττα ιιιοπΓαττοτοοι τοαιιιι ττιοοΙ ιοτττι

Ροεο τοτροπποτιττ οοτοιττοτ , 86 ατι τετ ττοιτ

νοτττ , αροττοτ. τ··τοο οοιτο ττττ πιαιττιπο ροτ

τοαποτο οπταντξ δοπ πω: τοτοτο ποποιτοιο

τοοτοτττττπιοιο , ποαττοι τοπο αριιπ το. (Σαο

ταπι ταττοιιατιττοτο :ιο τιοοοτταττατο τοοτοττ πιο
τ8ποταο.° · ' τ

τπο οαποοι ποιο Γαερο ριιοΓοιτρτττ απ το. τζαι Ε 5οττοττ Απτττρατ το ττΙτ ροτττοττοιιιπιτττοιο

τρττοε τττεοτατ πιοπο απ το τοτετοιοτο , τιτ οο

τοταε τοτοο . ττ οττοπτ αροπ τπο. Απο ιοοοιιιο

ρτοια ταιιιτττατττοτ. Ροτττ απτο οιοτιτα οι πιο

ατα αττποο ιοοτοατοτο τττοιοπιτπο ποοαεοε

ποτοποαπτπεανοποτττε , ποπ ρτοτοξτοτοε οττ

ρτοιττπιο , οτ τππο ποοοπτα 8ο τττετπτα οδτο

ποοττττα νοΙοιοτπα τ·οοοπι απ οσε ροττοταε,

τοοτοαττ οοτοτο τ εαπτοπι το τττιτοτπιο πατο

τοιο , ποιο ροοοπταπι ι·οττττοατ τοπτοτο οπ

`

(:τοοτοπτε το οι·ατοιο τττατοτ , Οτατοτοπι ιο

Βιοτιιοι. Μτταιιιτ ποοπ τττοε ταπιπτο οιτροο

ται·ττ. Μ:: :πιτ ρτοττοταε :ιο ι·αταε πιο οοτοτο

ντοο το ποιτατο τπττττοτττο , αττοιοτιε ποπ π.

πιττοοοιιττττιοαττ. Ροοοιτι Γιιιοπιο πιαεοιο ι

ττποτποο τοτε ιαττοποιιι πτττποιιετοι τιατιιιτττο

ντποοοι·το , ττ τττοε οοπττιιοο απ οοπι τοτττοιι

ποτοιιιαιτε. τ)τοτ πιο ποπ ροτοττ π_παιο ο

πο τοτορτατοι Εκ που: Ιττεοιπ ατποο οι:

τ..τ τττ



$39 ΑΜππ0511 (ΖΑΜΑΕτΠΠΣΕΝ5ΙΒ Με

νετΒὶε ποίὶι·ἱ ΡπἰΙἰρρἰ εοπῇὶεἰο,ἱΙΙιιτπ επ ποε Α τερεπτε Βτενεε ποε τε εΠειε τω: , πι1ὶΒιιε ιιτ

ππιτπτε οτοΓεε?τπτοπι , πτππε πτἰππιπ τε Με

ἱπνεπἰειτ._ ΑΠ-ετἰτ ΡπἱΙἱροπε Γτειττεπι θεπι1επ
ω ππεἰε π, επὶ Με πππιπ·π ΓεπιἰΙἰπτε εοπτιι

βετπἰπππ ρτπίὶἱτὶτ,πετἱ εεεεΠἱΓΓε απ τππω,

πτππε ἱρΠ ΓετἰρΠΓΓε , ιιτ νεπἱετ , ετἰτππε Γει

εἱΙΙὶππιω Γροπτε επττεπτεπι επ επτΓιιππ πι

εππτε. Εκ ΞΙΙἰιιε ἰτεπι τειΒεΙΙετἰο πΕπἰεἱ, ( παπι

ὶΗἰπε εοιπεε ἰππΞνΞπιιπε Γπἱτ) Β:: ΜεπΕοΙει

πεπΓεπι ππεετπ οπιπο ιππἔπἰε ἱΙΙιππ ρτο

τπἰΠἱε , πιιΙΙππιιε οιππἱπο πεφτει εοππἱτἱο

τις Με Γε τετἰπει·ε νοΙιιἰΓΓε,ἰΡΓπιππιιε εοπ

τετπρΙιιτἱοπε ρ:ιττπε οπ1πἰπο ι·επιπΓΓε. ΕΠ: ε

πππ 5ἰεἱΙἰπ πιιεἱε ΠΠοε ἱπἰπιὶεἰΙΙὶπω τεπἱ

Γποῇεθπι , τπ:ιΙεππε Γιπε οτππἱοπε εοπΓπΙπἰΙΓε

νἱπετετπι·, Η Γε οπἰίτπιπ εοπτπΙἱΓΓετ.Ετ ροπ

εποπιππ νεπετοε εοππιιεετε ἰΙΙιππ νοΙιιἱΓΓε

απ ποεεππειε Πττετειε εταεπε , ΞρΓπιππιιε ἱτἱ

πειπ ποπ πεππἱενἰΓΓε. Πττπι·πππε πικαπ νε

τἰΓΙὶππιπι μπε, πεππε επι· πει ΓπΓρἱεετ τι :πε

ποεεπππε. Επἱιπ νει·ο Γεώ (π' πε ]οπτιππε

ποίττο. εοπΗΠιππ τπιππ πιω ἰπίὶἰτιιτππι ρτο

Γει5ποπετπ εκεπι1ἰ πετι·εθ:ειε , οι·οοο , πωπ

Γοππε Ρἰίτοτἰο ,τε , ιιτἰ ω ποε τετ-εαπ, ποτ

τοι· ειππιιε πποπεο.

ΜπΙΙετπ τε ἰπἱτἰο εαρἰΓΓε , πε Γεεπτει εΠ`ετ

τεΓροππει·ειπ,Βτενἱτει· τεΠππενΙ Με , πε επι·

Γιιε απο επι επΡἰτε πεεεΓΓειτἰο εΓΓετ οτἱπππιιτπ.

θι·ετιιΙοτ τπἱτἰίἰεε $ειΙοιποπεπι ποίττιιπι ειπ

τἰπιπε πωπω Πε πἰΙἰπεπτει· Ιιειοετε τοπο

πετ:: , ιιτ,Ιἱεετ Ιοπ8ΞΠϊπιε Π: τειποτπε,Ιἰοτοε,

ΓπροεΙΙεωΙεπι οτππἱιππ ΡτεεἱοίἱΓἱῖπιπππ,πιἰτ

τετε ποπ οππττετ. Πειιε ἰΙΙἰ πἱ8πει ρταππει τε

Γτἱτπο.τ , πεππε νεΗτπ τε πππιιε ειΓΕεπιπτ ἰΡΓα

νοΙπππππ, πποπ ε:: πρεπε τἱτιιΙο ππππε ρε

τεπτἱπει νἱπεεπτπτ. Μπι πιιἱΡρε ἱΠοτιιππ Π

Βτοτπτπ είτ ποπ ρτεεϊοΓιππ , πἰ8ππτππιιε·
πιιοπ τππΙτἰε εκετπρΙπτἰοπε Π: Με ποε. Απ· π

Β πο εμε νἰπ πἰΙΞΒεπτἱειπι , ππἱ νοΙππιἰππ ποπ

πὶίἰ ΡπΙεπετι·ίτπε ποπ ππττετετ. Νοιπ πω”.

ΓοΓτοτπἰ Γυρω· ]οπαππεκπ νοΙππιεπ ειττεππειε,
πιιοπ εππο Ρτπττετἱτο τπἰίἱτ , τα ε:: εο ενετε

τ:ι εκτἰτπεε,πἱπἱΙ νἰπεετπτ ι1ππε ποπ πιεικἱπιε

8επιπει·ε πεπετιε. @ποπ πε ποπ ἰπΓετεππἰε

8τεεεὶε Ιἰττετἱε πονο Ι.πᾶο.πτἰο ΡτπεεἰΡἰε,πιιπι

νεπἰειε οπΓετντιΒο πἰΙἰπεπτει·. Επιππετπ ετπ

ταιεειππ τπιππ ἱΙΙιιππ νετετεω πυειιπ πονιππ

ἱΓὶπιπ ρΙιιε πἰΙἰπο. Ατπἰίἱτ ποππἱΙπΙ , ιπτ ιπἱπἱ.

νἱπετπτ,·εκ ππτἰπιπι πτπτἰπ τπιιε ἰΙΙε Ιἱεπιτἱπετ

ΑΙοεττπε πείτε: ΒοπΞ Γειπε ἰππεπϋ νἰι· ,πρωι

ποε ]ειτπ πἱεε εΠπι1οτ ?ιπτ , ρπτοππε ἰΗιιτπ

ΡοΡτιποππτπ ειππΓεπτπππε νἰτἰο ΠιππΙτειε εε. Ο Με τερετἰεε.°Ανετ επππ πωπω “το δε απ

ἰΙΙο τοΙετειτπ 8τεινἱοτ , πιω οεει:Ιτα επ ἰπτει:

ππιἱεΞΠὶπτοε τποε ό: τε. δεἰο πωπω Γεκπρει·

ἱΙΙοε Πιιπἰο εοΙπεπε, ππειπτιιιππιιε τε ΠΠ πο

ποτπνετἱπτ. Απποι· επἱτπ νεπετπεπτετ ἰπίἱ

πϊειτοι·ετπ ρπεἱε ποπ:: Ιοεππ1 τερετἱι·ε Ρο- Δ

τπἰΙΓε νε! Ιενἰε τππεοτἰε Ιπτετ νοε πἱΓΓετπἱ

ππππἰ. @απο , τε εοπτἱπε:ιε , ἱπππε πιιοπ

εαΡεπιπ τα πἰΙΓεπτἱοπἰε ει1το.τε Γπτε18ε1.5 , πε

πιιε Ρτο8τεπἱπΙτετἰπε ρετιπἰττπε. ΝοΓΗ πο

πωπω πωπω νειτἰεΓπιιε Γεπτεπτπιε. ΡτεεΓτο

ει·ιιπτ οοττε&ειτοτεε απ , ππἰ τε ΞπίπππΙεπτ ,

τα νἰτἰο πιο αεεἰπἰΙΓε πἰΓεοτπἱπππ αΙΓεταπτ.

Ποπ πι εετπτἰε τω: , πεππε ἱπίτἰτπτἱ , ἱπ πι:

ῇιιΓεε τω” τει·ετε , τεπιιε ειπεο Με επεσή

Βιιε εοπΕεετε. Μπππο ππἰτπο εππάει το!ε

:Με (πω. , δε ειππΠἰΒετ Ιἰπἔππτπ Γειπἰππτἱα

τἱΒἱ οπἱἰ ἱπΓιιΓπττππτετπ εοετεετε πάτα.

Σεπ επἰππ πἰπτἰπε ππ:ππ ρπτεινετε.πι , πτπι1ε

ΙἱΒετἱπε ΓοττπΓΓε ππιππ πεοπετἰπι , τεεππι ει

8ο : Γεπ νεπὶετπ @τι τε ΓεεΠε ρτοτπετεοἰ

τπτ εετἰτπε , πιπιτπ , ιιτ τἰοἰ πεοεο , ΡπτἱΠἱ

τπειτπ :ιτπι1ε ἰπτεπεττἱτπειπι ε:πποετε ειιΡἱο.

5ππτ ειριιπ τε ΟοπΓεΠἰοπεε ΑπΒπΓὶτἰπἰ, Ιεπε ,

π. ππαΓο , ποπππι Ποτπω ἱπ επ πατα: , ποἱ τω

τπειτπε νὶτο. π8ἰτιπ , εκττετππ ΓεἰΙἰεετ. Ήπε

Με ΡΙπτἱππει ἰπ πεπε τεπι πἱτπἱε ιιτἰΙἰτετ απ.

Εεἐτππτὶπιπ πττιππππε ΡπιιΠππε απ ιπε πτ

τπΙἱτ. να , ππἱ πειτε: ορτἰτπε δε ορτπτἰΙΠ

Με. (:ετοΙπιπ ποίττιππ Ρετ Ιἱττετπε τποππἰ ,

πό πε Εοπτεπτἱπτπ ποΓττυπ1 πεΓετειτ , Γεπιιε

ἱΠἱ εοππτετπ πππετ , πποπ ἰΠε πνἰπἰΓΓἱτπε επ

π: , πω: ἱρΓε ἱτἰπετπ Γτιεἰπε. νειΙε πεπιιο.

Ιοτεπτἰπ Μ. δερτετποτὶε.

Οοππππνει·ππι ῇειτπ Ηττεπιε , Μππιπππιιε

μπι τεπιιεττιτπ οΒίἱ8πειτειε , ε:π:εδταπε παπι

ΡππΙἰπιιε πείτε: ιπἰττετετ πιιἰ ε” Γεττετ , πιω

Σ)

Ιοπιπ , ρτπΓτοΙιιΒἰτπτππε οπνεπτιιιπ τππππ

(1πετΓο ειπτεπικιτπ ἱΓὶἱπε τεεεππ8 , (:ετοΙππ1
ποίττιππ Ρετ Ιἱττετιιε πιοπεειε Δ, Ξππε Γε εκτά

εετ , ειτππε απ. Ι.επι·εππππι ποίττιππ επτεεπε

ππτπεπἰτπτἱε νἱτπω εοπΓετατ , πε 8ο ΙΙΙιππ

τπωπτπο ΓοΙπτἰο δε Γτπετιι,8ε Γε ιπαππει ΒΙοπο

ρτἱνετ , Η ἱΠπιπ , πι: εαρἰτ , ετππἱτε πείἰίὶειτ.

Εεε ἰπ ποε ΠΜ ρετΓιπιπεππο το τοτιππ εκ

ρΠεεε. Με , τπἰ Πειτε: ορτἱιπε,πτπιιε απ ποε

πιιειωΡτἰτππτπ ρτοοετπ. ΡΙοι·επτίιε π. ποπειε

$εΡτετπΒτἱε. Α·

 

επ ιε ΤοεΑ :τπτ

επΝἱεοΙειπιπ.

Βπυιιύ!ἰτἰι ωἰιιωἰτωιἰἱω ό· π: να 2'έκκαΜι·

ΜΒτοΓἱπε ΝἱεοΙειο Γι:ο ΡΙπτἱπιπιπ Γειω

τειπ.

νετεοι· πε πἰπτπτππτπ πτι·ὶπΓπιιε ΓἱΙεπτἱιππ

πιω οΡἰπἰοπἰ Ιοειππ ΡταΓΕἰτετὶτ. Νεπποε ε

πἰτπ , πποπ επ :πε :ιττἰπετ , ρτοΙπποτ Με πε

_ Ιὶπετειτἰο τι12.τ11τπ Ηττετ:πιιτπ ποππΞΙπΙ Με

Γετπριιἱἰἱπῇεεἰτ , εοποτππε πε ποσοι” :πτε

ι·ιιπι Γεπτἱι·ε ,ειπε ΓεἱΙΙεετ :τύπω τε ι·ε&ε νει

ΙιπΓΓε , πε Ρετ ἱπ ΓετἱΒετε πεππὶνἱΓΓε , αυτ;

εεττε ΓπεεεπΓεπτειπ πεπΙἱπεπτἱει: νΞεειπ :επ

πετε νοΙπἰΓΓε, ΓὶΙεπτἱοππε ιιΙεἱΓεἰ τπεἰτπτπἱ

τετεπα τπεπτπ εοπΓΗτιπΓΓε: πποπ με” πιπιτπ

μπω Ιοπεε τπαΙἱπ·ι. Ετίἱ επππ πικαπ επἰπί

επ πεππε Γετεππει ἱππἰΒππτὶο τοπ , νε! Ιενἱε

ππἰτπἰππεεεπππππε εοτπιποτἰο,τππΙΙετπ τειππεπ

τε ἰτπΓεὶ πΓπι1ε επ εοπνἰεἰπ 86 νετοετπ, πιπιι::

τε τπἰππε εοππποπε νειΙετε.Πττετειε :Μεπή

Ι1ἱ ροΓττετπειε Μπείτε Μειττπεπεποπετ , πε

εεΓίὶτππε δέ Ηττα ]οεπππἰΙἱὶτπππιιε ερΠτοΙα
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πιο ΕΡΙ$ΤΟΕΑΚΠΜ Ι.ιιι.'ΧνΊ.

ιι

ο

τα
(ιοΐπιιιε οι·παπιεπτπτπ Γιοοπιι ποιιττι ,πιιι πιε Α Ιιποπτιαιπ πι ιρΓο Ποπ άοίιάετοε , τπιπ π,

εεττιοτειιι Γεοιτ τπα: ιπτε8τιτατια, πετάπταπ

τιίππε οτιίτιπι ιΠιπε ιτιποτιε. @πι πιιιιι ποπ

τιπα , νειιπι οτεάαε , ετατιΠιπιπε ί:πιτ. Ιππι

τπεταπι ι-οτιοετε άπιπ Ματτιιαεππι ιτιἴπτπ ιΓ

τιπε τει ετατια οπτατεπι αά πιο τενετίπτππι τ

Γεά· οοιετ ιρίοτππι τετιεπτιππιππε άιΓοείΐπε

οπτπ απ οπιοιο ρτοιιιιιιιιτ. _

Ττιίτιοτα άειπάε πππτιαοαπτιιτ ποΒιε , ποὺ

ίτοπι “πιο οοοριΠε, ρΙιιτείππειπ άιοε αοοππι

Βετο , νοίππε ιπάε ιιιιετατπτοε ρτοτιοάιεπι ,

ἱπιο ιαπι τπιπταΠε. Πιοεττπε ιταππε αο άπ

Βἱπε απο ι€ποτατετπ πιιοτίπτπ Ποθ:ετεπιαπι

πιιιτπ, ππο άιτιπετειπ ιιττεταε παττειιαπι, οππι Β

τιτοτο&πε αά πιο Μιοιιαει Βοπιππε το Ατιπιι

πι ιιππιίΐε αιτ ΓπΓρεπίππι διο Ιιαπεπτεπι ατππε

ατά ίππαπι ιπτεπτππιτ ΜἱΓεττπε Γππι , τατεοτ ,

οοπάιτιοπιε πίττα άπταε ατπιιε τποιείτιίιιτιια:,

πποάπιιε Γοιπιτι ·ροτεταιιι ,απιπιο οοπνοτίπε

:τά ρτεοεε οτανι , πτ πιιἱ Επι” Βοππα αο πο·

τοπε επ , πιο άατετ οιαάιιυπε τιπετπ. $εά π.

τπεο πε οιιπι δετεπιια ιαπιεπτατι οοεατ :το άι

οετε : 0ισμώιΜ2 :πιάσω :Μέ πι· :πω/πιτ ευπα

Πα. Ιτα επιτπ τοο οοπττα ατπιιε ορταιιαπιιιε ,

επιετποπτ ππάιππε , πτ ια:ριιιιπιε ΓοΙιτπάι

πεπι τποάιτετ, άιοεπε οππι Ρτοριιετα : @τπτ

ίτιπ&π Γπο , τππι πιοιιιτιε πάπια. Ι.ιττεταα

πιιτιοττιτπε Ραπτιπιπι νιτ οτιτιπιπε αά πιο άεα

πιτ , Γεά πω: αάεο νετπιταε ίιπτ , ιιτ ιιππιιια

εατο πεπιιινετιπτ, απ αάιιιιο αοοερετιτ νοΙπ

πιιπα πω: πιιίιπιπα. νειΙεπι ριπτα Γοτιτιετε

αά τα δεά οπτπ τιοπιιιίι πιω τετιιπι ?ποια

οοοπττατ , πιιιιΙππο αι·τιάεατ Ιαετι , πιττα ρτοα

ει·εάι τιπιοο , πε οοπττα πιιαπι νοιο Παπ ιιπια

πιιε τιιιι πιοετοτιε απέτοτ , πιιι οίΤε παπάιι οτι-ι

πιο. (ξιατπππαιιι νει Ιιοο υπο ποπ οπιπεα

παέ.τεππε ιποοιιιτπεε πε τιτε ναιοπτεε ιιππιιια

οανι Ρτο πίττα οπιπιππι 6ο τπα ιιι ρτιπιιε ικα

πινοΙοπτια 8: τιιετατε , Ια:τιτιατ ΡΙπτιπιππι ι

νοιπρτατιΓππε ρει·οερτπτοε τ (ΪοΓιιιππι πο!)

τι·ππι , οπιπεπιπιιο ιΠιπε άοπιππι ποιττο οδ

ποιο απιριεοτετε. Το πιεοππι οπιποε πατα::

ποιττιοΠιοιοΗΠιπιε (αιιιταπτ. ναΙε , Ιιπτπαπιβ

6πιε πατα. ΓΙοτεπτιατ εκ ιιοιΙ:το πωπω

τισ , νι. οαΙοιιάαε Νονεπιπτια. -

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΙν.

ατά ΝτωΙαπω.

13%:: απο» με αύΜπέα |υψιέ/022Π πωπωμε

ατέυ·Μαύ , αἔἰηιιο πιο »ποπε .4ππι›ιἰἰ ΗΜ τ

άάάόάί ,πω ματια: [στα το!ιαιό·ι , ό· ·υσΖώσ ο ό' |ΐ#£#'|ἱ· ω' “Μ” !ύ80|θέλία ό°°#'#° πω:

ή· πμιώσω .ο ιτιπκαἰ:ὲὑιι:/ΞσισΖὶ.

Ατιτοπιππι Ριπππι ατπαπτιίιιπιππι ιιοΡττππι

οεττο άιάιοι πιω άιοπι. Ταπι πιπιτα ιπ άιεε

τετιππτιαπτπτ, νει ιιεΙΙοτοπι ττειιιιτιιε, νειά

νι1ιπι άιΙΤοπιιοιιεε , πτ αά τατιτοε οαίιιε , ταπι

ναι·ιοε ενοπτπε , ποπ ιιπι·ιοιαπτ ιαοτγτπιο. Μι

πωπω το πποππε οοπάιτιοπιε πιοατ »ως

Πω , ππἱ ππιιιίτποάι πιοιείτιια άιιτταιιοτ.

Νεπιιε επιπι επ οατο πιεα ατπεα,τιτ ιιτα ποπ

ίεπτιαπι. Ι..πεε πατ?τεππε ί-πνιτ , ποππο πΠα

!2τιωσ22:.

ΑΜοτοΤιπε πιοπαοτιπε Νιοοιαο πιο Μπα

τιπιαπι ί-αΙπτετιι.

Αοοερι ρτοιτιτπε ιιττετατ τπαι ποπ πιιππα

πιανω ππαπι Ρτοιιιταε. επ πιοάο οππι τετ.:

Ροτιάετο ιπίτιτπετεπι τ πείοιο πιω ραδιο αιι

νοιανοτατιτ , πεππο ιΠαι τερετιτε ιτπρτα:Γεπι.

τιαττιπι ροτπιτ Μεπιοτιτετ ταπιοπ οαριτιοιια

ιιΙατιππ τοΓτιοπάειιο. πιτ ιιοετ πιιτππι πι πιο6

άππι νοε ταπτο 8ο ταπι π ιπτιιτπο ρετεπτιπαα

τιοιιιε Ιαϊιοτε νειτατι. $εά ιτα ι:ετπιε τεπτατππι

πι , τείτε απο , πτ ιά ππιοππι Ρεπιιοπτω

τοτπεάιππι(προτίιτ , ροτεπι·ιπεπτπτ.1Εππο

ιπιτπτ απιπιο οτ τοιετοε οροττοτ πποά ΓάΙΠα.

τεπι 8ο Γαιπιιτιτατετπ αάι·-εττ , νει οοττε τιιετιι

οιιτιΓππε Ιιπετατ. Εα τατποπ οτοΐοοτιο νείτι·α

ποπ οτιτ πΓπιιεππαππε ιπετατα 8ο ιπιιτιιιε, Η

Ραοιαε ποσά ιπίι:ιτπιίτι, επιτατιΓππε ποσά πι

πι τε τιτατετεατ πποά ρει·τιπεατ αά τοπ π.

Νεπιιε απιπιπο ιαπιάπάππι εα Ρατιτιπππι πο- Βτατιαπιι Ετιτ ὶπιιιιο ιοοππάα , ππαπάο πιει

[ττπιπ νιτπτπ τιιιίιιτπιιτπ αοοεριΠε. Ετ νιάε` νιτιε οοπετείιιιτπε εε τ πιιι Ποτ ιιιιτπαιιιτατιε

πιιαπι οοοπρατπε αά το Γοτιρίετιτπ τυπο. Ρπ- τοτιπε οοπάιπιετιτα ε Βατιιατο τετιιωτ , πι.

ταταπι οπιπιπο ιά ΡετΓοτιοίιίΐο ιιτ εα ιενατειι ίτιπιατιο , οετοτιΓπιιε τππίατππι Π:πάιοίιε·.

πιο οπτα. Ωοπττα πιιατπ ?τιίτιτποταπι , οοτιτι- ?εττετπ τποιείτιΠιιιιε πιοιείτιαε απο Νοτια

πιτ. Ναπι ριιτο τε Με ποπ ροτπιίΤε , φπα Ε· πι ιπίτε πιιιάεπι εοτιιπι νοιππιιπιιπι οαπΓα

απτε ιοτιρΐετιιτι , οτοτιππα απιπιαάνεττετια. Ρετοορεταε , ππατ πτ Ρατιτιτιο Μαιο πιἰπετμ

πω” άατπτ. ετα επιπι , άἱνἱπα ρτοτε8επτε

ετατια, ιποοιππιετ πω ιπτοπτιππε άπταπιπε,

ποπ ροιΤπτππε ταπιεπ οοοππιιιεπτετ άιοιιπε

ίιτιεπΙιε ποπ ιτιιίετατι , ποπ Βετο. 3οά πια

ιιιι:ιττιΡτιπα.

νοιππιιπα ιΠα άπο πιο Π:πάιο ΒΔ άιΙιπετι

τια Γοτιρτα,απτοππαπι Ιιττεταε ιεπετεπι,ί:ετοπ

άα Ματιοττπε Νοτιπε αοοερετατ , ππι νεω

π” οαποεΠατιπε Ιεπατιοπιτι ποιττατ ρεττειτιττ

Π

Ι.ιιιοΠπτπ Ηιοτοπγιπι (ιοπτατιπι ιέιτι πωπω

πιι ετατετ ποίτοτ αιιίοινιτ. Εππι Μτειιαε_ιι πο

Β:το πιιαπτα Ιιοπιτ ιπτειιτιοπε οοτππιοπάανι ,

οτ Ρετεπτιπππι ιΠπά ειταοπετετ ιτιπετιιππι ιπ

εο ειωτπαπάο αάτποπεπε.Ραοιετ ιά,Γοιο,άιιι

8επτιίιιπιπε ιπνεπιε. ]οΐεριιππι τπππι αοοε

τιιτιιπε τοἴατοἰεπάιιτπ. Ριπε πατιοτε νιΓπε εΠ:

οαάεπτιππι Ιιττετατππι , πιιαπι πιτ ροΠιτ οιτο

8; ΕαοιΙε αιιωινι. Ραοιετ τατπεπ ια ω” ποε

πο: , ππατιτι.ιτπ ιιοειαιτ Ρτο πιω Για , π: άι

άα οπτατετπ , τπαπάαίτι , πε ρτοκιπιιε πιοια

Ιιττετιε άοτει·ίαε ριιτατεττι. Ηιε επιπι το οοι·

τιοτοπι τεάάιάι εα πιο ιαπι ρτιάεπι "πω,

Νεπιιε ίιιπι απιτπι άπ'οιπε εα άπάππι ιΠι πια

Γε τεάάιτα , ιιοοτ τα ει; Ιιττετιιι ειπα πιιΠιι άι

άιοετιπι. Απτοπιἰ Ριπι πιοττοπι άοιεπάαιπ

@απο οποια οπιτιιοπο οτιι” ίιππιποανοταπι

απ. (ιοπΓοοπτι τω; πιοττοπι ειπε γιτι οαίπα

τπαιι:ιοτοε πποππε. Ναπι ρτοτιππε Απετειππι

Είπα ΕΙιππι άεοοικιίΐο Γατιια νεται: Με , ππαπι



οι· ΑΜΒ τι ο ειι · οΑ ππο··πιιυπιπωι ο ,οοο

οι· ί. ουτο

26105.

ιεοοι Ατιοοιι ιτιουε ιυισιοουεα ιιι0τ5 οι. νι-..Α_

:ιοε ουαοεο τοτυπι νατιοεαε , ουαοεα ιοοοοι

οποια τοτευοατ , ουατιι αειοτειε οιοέυοιοοειε

πιιοιιοαε πιιιιιι ιπιτοιιυε ιιιιτο:ιοιε Γοουοιιιίοιιο

ιιποοοιιιουε οιοτιαοιιυοι , ουαιιειο .ιιατο οποτιια.

οπο: ισουο‹ια νιιιοοευτ ατοιιο ιιτποιιιιοια ,
Ρτοειιιυε αιινοιαοτ. Πυο ιιιιοο ιιοτπιο ειιοιιυε

ιιιιοι.ιιιασ τταοιιιεαειε , ιιοουο οοιοι οποιοι

ειοοιικοπιπτι , οιτοπιιΡια οοεανιιιιυε. Ι.υοαοι

πιοποιοι :ιιεοτυοι , αιεοτυπι ιιιιιιιιοο παπι το

Ροπιειοατ ποιο ιιιοΡιοατα: νοτι-υπα:. δοοι οα ο

πιιετο , πιοουο οπιιπι Ροτοιιεειε ιιοταπ ιιτονιεαε

πο. π:ιοτιοπο , οιο εταοατιιιιε ρτοιιιπιε ·ιοοιιοο

:οοτ , οι: ιιιοοο Με Ροίιοοε.

 

Επιπετοι.πΧτω

ι αει Νιοοιαυπι. ι·

Βο ωιππωωι αυτόέκα!2.τ οφ” ,/ιωπού μυα

«πιο , ό· υιΜ;ιβετιί 6'η·μ.ε-Εεππω , 86ο.

Μιιτοιιιιε Νιοοιαο ιιιο.·ριυτιιιιαιο Γαιυ
Αεοπι. ? ν. τ· ο ο 'ι

@που αει το οιιιιιιιο&οουε τοτοιο , τω.

τυπιε οοουραειοοοε ροτροευα: , ουιιιυε ιτα

Ρτοιιυε Γυοι ,αυτ νικ τοΓριταεο-Ιιουοτιε. νοοι

Κοτιιαπι,οκοορευεΓυπο <έτατιίιιοιο τοπια ροπ

ιιοο, τυπο α οατειιπιαιιιιυε οιιιτιιιιυε. Μι οπιιπι
@οτι ‹ιο ι:ταπιοιίοο Πιο ειιοοιοοο απια- Β απο οοοΓυοευοιοι ν, οποοοιουο ίιοουιαπιπι

το , αυτιιο. δοοι ιο ιιιοε αιιοιοοοοτ οιαοιε υε

π:τοιιαοι ραυοιοτα ουαπι ιιιΓοαπιι. Ι.ιεεοταε ατι

οιο ειοπιιε ουιιιυε οιιιιεα ροιιιοοευτ πιιιιιι ειο

Αοσ.ιτοοιο ιιιο (ιοπιυοοίο πιοιοιιι. νοτυπι οι·

ιιιι αει πιο τοτοιο· οιυίιτιοιιι , οιιιιαπιιουο νοι

Ποιο νοι ρι&υταο πιιοοειοοοοι. (ἶοεοτυοι οκ

αιιο τιιοοιοοο.]αοοιιο ιιιιυε ι-οοιο,ίυοι ιαδιυε

οοτειοπ ι οπου ουοι ίπποι· οιυε οι: ιιυιιιΓοο

ιοοιε ι·οοιιιιιοε , οικω οιο νιιιιιιο το Ροοοε

Ατιιιτοαοι ιριιιτο ουοιοτοε* αυτοοε νοοοιιο

τοσο 86 ουα:τιατιι οι Βοουε , ουκ πιιεεοπο ιιιο

ιοίιιτιιιίιοε οιοοο , 86 ουπι οαοιοοιοταευε ιυ

νοτιιε πυεο ροττοττο οοτ Ροιιιοιτυε , οοιυιιιο

Ποιοι, νοτυοι αει τοιιιι.υπιι ι:ταοοιιοι ουι ρτο

ιπιπιιο ιυτυτυε οίι , εοίοτνατο πιππιιο , υπ ιοί-ο

οα ροτιοταε πιο. το.

Ειποιόοταε ροτιο Γοτιιιοτο ουο‹:ι ιτιίιιευι.

δοτιΡίι ιιοτειιευ τυο οιοιιτοιι Πτίιοο > οπαπιε

Ποιοι οοπιιατειιαε, ουαε αρυιι το ιι;ιοοτι οσοι

Ροποταιιι , οιιεεοτοε :οι πιο , τω Ρτοιοοι ιιι

ιιιι. Ναοι πιο τοιοτιτιίιε ουιειοπιι. ιτα οπο οπι

ιιιε ποιοι ιιιοιαεα νιιιοτυτ, νοτοτιουο οοοπ:ρι ,

ιιο ι-αιουια Μπιτ ουοει ειιιι ποοιιτιειαευπι οι

οιο ι)ιαυεο. Τιιοοριιταιιυοι οιο Ριαοειε , ο ποι

απο , ουαοειοουιειοιιι `οα οιιιιι ειοοτοεα Ρεο

νιπιοια οι , τυουο ιεα νιε , οοτιαισοτ ιπιτοτ οο

αιιιι , α ουιιιυε αοοορευε ι-υπι Ριοοιιιιοιο Βαυ

ειιο. Εα οιο νιιιεαειο ριυτοε πιοο οοουραευτο

@το Ριοπ·ιουο οκ οιο οοονινιοουοουο οοο

οιτοοροτο . Πτίιτιυε Ρτποιουο , ουιυο οοι·οοια `

ιο πιο ιιυοιαοιεαε οκριιοατι νικ ροτοίι. νεοι
Ρεοιοοιουπι ιιιυοι ίιυυοι , ιιοπιυοι ουιόοοι ,

πιοο τ:ιοιοιι αοειουυοι > υε ιυίμιοαιιαι·. Πετο

τατυπι οοτεο οποια πιοο οτατα οιι. $υυε ιιιι

86 αιια οτα:οα νοιυιιιιοα , ίου πιο ιατο Ροτιι

ιιαπι τοιι-οταε. Ε:: ιπιιιοο οιιιιιοι οοιπιια οπο

' οοοιτουοια , οιιιιιουο ιοεοτ πιο Ποουιατο άο

ιιεοιοοτο. ι ιοι-ω τοιιουοε ιαειπιοε νιτιοτο οοο '

ροευι , ουοει οοο ιαοι ρταεοιιιιιιοε. Αοιιι :κι

ίαο&αοι εοοιιιαπι , οιο οιοειο ιιαιιιεαοιυε ,

οιιι·οοιοιπο ιο νοιυοιιοο νοευιι:ο Ι.οοοοιιαπ·

ειιε ιιεεοτιε ΧΧΧπΧ. Οτιεοοιε ιο Ι.υοαοι ιιο

τιιοιιαε αΗιοτοιιγοιο εταουέιαε ουοι οποιο.

οιιο ριοοο ιοουοειἱπαειε. Ε:ιε υε εταιιιοτι

.,,ιιοτοε, τπιαπιόανι ρατοοει πιοίιπο ιιοπι:.ο ποιο

ιιε ιυνοοι. Ροοειιιοιε οιιιιιοειιοοαοι ιοοτειιιιε,

8τα:οα νοιυοιιοα ουεοειαοι πιοεανι. Νονι πιιιιιι

ιονοοι , ρταοεοτοιιαπιιιίααο δγτι ορυιουια οι:

Ροτιοδιιοοο νἰειο τοιιοιοΐιο. Αόιι πιιυιιυε εοτ

τιοο οιοπιαιιοτιυοι (ιτοεεεο-ι:οτταε.το, πιονι αιο

ι›αειε Ριετιιι ουιυίτιαοι (:αιαοτι , πιο Ποιο

οποιοι οοτοοε. δοει ουοπιἰαοι πιο πιο οπο

ουραειοοοε οιοαι εταιιΓοτιιιοτο , υε 86 ειιοι 86 Β τοπιο οιιιιευοι , οαοιοοιουο πιο οροτπυιτ το

ποιο οιο τιιοτοπιι Βοταοι. Νοουο ουπι πιιπιυε

ανοο Γοτιιιοτο , ουαοι ευ ιει α οιο ιιοτι οιιριαε,

ο ιιοοαε οοτ οειυιιι πιουοι. πισω ιο Πποο

Ιοπιοο οιοπιοοειυε ειοιαονιε , Γροταευτοιιο ιο

τω άοίιευτα πιαειο. Νοε οοτεο ίιοΒιιιατι [)οι

ιιιυοοτο ιιοοοναιοπιιιε οπτιοοε. Βιαίιυε ιιιο

ευυε Ειριοτιε οοοόυξιοτ αει πιο ιιοευιιε Πετο

ταε ουαε αει ουπι Γοτιισιε , ροιι:τιιιιο τοόιευτυε

αει πιο ι οοουο ιιιυοι ροίιοα νιτιι , υε α8οοι

οοο ουαπιε0 ιιυάιο αοατ Πιο πιοοοεια τυα δαι

Με ριυτιοι:ι ουα: πιο ι:υοιυτιε , τιοουο τοπο

<έτοειι , ἴΡατιυοι ονοινοοοιι νοιυιιιιπια πι.ιτυπι

οοο Ευιε. οα ταποοο ουκ νιοιιοιυε ιεα πιιΠιρα

τα , 86 οοοοιιια 86 ριιετιεια οταοε , υε ποιΓοτα

ιιιιοπιι οπιιοιοο Ειοιοοι ρτιοιοττοπιε. Νιιιιι

τοτοιο ιονοοιπουε ουο‹ι αιιαε οοο ιοοιιι-οοιυε.

Μοπιαιιοτιιιοι οπιπιο οιτουινιοιυε, ιπιιιιιο οοο

ιαπι τιιοοαίιοτιυοι ,ίου ευιοαε ιαοπγπιαοιιοε
ιαοτνοιαει ιιυοιυε : Γοια τοτοιο οοοιοίια ιππο

οτα , ουκ 86 ιρία Ποιο ρΙοοα νιοιοΒατιιτ. δοτ

νειε ταπιιοο ριυπιιιια νοιιιοια αοειουπ ειιοοιεα

το. νοτυοι πο. οοταοι οιοιιυε οιτριιοαιιιτπιυε.

οπο ιιιοπιιοι ροΠ-υπι , Ποιοι 86 ιιοτα οπο” Ε Ροοοιυε οοιιοτ @Ρο οιοουοι οι , τοιιουιαε

υιετα ιοτιιιοτο ρποιιιιιοε..ΐαιυτα αιιοδιυ 86 (πο

οιο τοοο Ποιοιιιοι οτ: Ι.αυτοοπιυπο ιιοίιτοε

ιιυιιιαοιΠιοιοε, υιιαουο ιιιοτυοι οοοιιιοοε πιο
οιυιοοε ρυοτοε , (ιατοιυιιι ποιο ιιυανιιιιοιυοι,

ουοπι οιο οοοιιοοοτι:ο τυπωωτο , ιιτεοτιο

ι:οτπιιο ιαοοιιιτοοι. Το ?Μετα οιιιιιο5 οιιιοιοίο

Γαιοεαοε. πιο. Ριοτοοιικ :απο Νονοτο

οπο. ο

οινιεαειε ρποιιο οαιιοπιε. Νοε ιοεοτοιυοι οο

πιιιεαευτ: οοο τοτοταπιι τυιοαε οινιεαειε _ ιρ

ία τω οιοιο εοττιιιιιοεΕ· Ηιτο οοιοια ουι:ι ει

οι ίιιοε τιοεἱΠιιιια , οοιιεεο. Υιοοτο ίιοουια

εοπιιρια ρτα·οιρυο ιοεοοτιο Επι ουιρρο τω”

ιοεο8τα του (οοτ. Ροοοιπιε ι:τοοεοοοπιι οιο

οοιικοιυδι:ιε Γοοιιοι ιιαιιοε. Ευτο ροιιἱοιειιε οι

οιιεεοτο αει πιιο : ίου πιοπιιιυπιι ρτοοιιιιιοοι

Για Γαειειοοιε. Ροετυε Πιο (:αΙπιΒοτ νοιυοιοπι

ιιαιιοε



πι Ει>τει·σιιιιιαιτ τω. :εντέ Με

Ιιεσετ ΑτἰΩστεΙἰε πασα πισάο είτ εραά πιε , Α Γριεετε 8: τεΙαιαε. ΕεΙΒιιειιΓε εα:τισΒιιιτιι ε?

εστιταιετιε ΠΒι·σε εν. δεσ πα πω: εσε απο·

ειραἰ τ (Πεσττιετιιε Μετεστει!ιΒτισαεταστ ια

σαΠ:ιαε ΡΙεταπιειαε ΑτιίτσιεΙεπι εει·τιιτ , 86

ΜετερΙιγίἱεσαιιι Ιιστιαασόεειτπ,εετετεεσπι

τιποτε Γιιτιτ. ΟοαεΒοτ ια Με ρεττε θειο

Ιἰ πάτα νσΙαιιτετἱ Γετιτίεεετε, τειιτεΕισσαε επ

ἱΠατὶ νεπε!ετε Ϊσττε εεειαἱεΓεετ. νσΙατιιετι

εεττε Βιετεαπι επ ἰα τιιεττιΒτετιἱε 8ε σρτἰπιἰε

Ιιττει·ιε ι Ιἰεετ τιιἱτιατἰε. Ε8σ πιε εσπατιεσ εισ

τιιἰ ειιτειιι;απι Εεεε. Ροπτιί:ειτ σεεαρετἰΠἰττιαε

είἱ. Μειετισ ἱΠἰ Ρταὸἱσ ρεεεπι ΙτεΙια 8: ιιτ::

ειιιαε εινιτετεττι τισΠτεττι εσιιιπιεαἀενἰ. ΜιιΙ

τιιτισ ΙιιΓεε ρτσιτἱττια Με , ετειαε πισάσ , Η

παώ ετα σρτἰττιαττι , εάσεετε τειιτεΒσ, Είὶ

πατα ειπα εσσετε πιστιείτετιι τιιειαιτιε Με

Ιἰετἱτεε , όι!ιεςιτπαε τιιε τιια!τατιι. Αττιαε ιάεσ

Εισιιε Ι·ιάε ίαπι , ιιἰΙιὶΙ πιιιιι ὸετιεἔεταταιτι.

ΟΙιτγΐσίτστιιι νἰτετιι ιεπιιιια ειτεἔί , ιεττιααε

@Με ττετιΓει·ιρτει πι. Ι.εεεε ἱΙ!ετιι , επεάσι

Ητιετιτετ , ιιτ ροτε Γαπιττιι ναι , τιεειαε ἱτιιρε.

ι·ιτε ἴετἱρτετιδ ι Ιἰεετ ἰτι ττετιΠετἱσπε ιισιιιιἱΙιΠ

σε άεεστιε ετιιιίετιτ. @αστε Γ:τ:Ρε πιστιείτε

παπι :Μετα ει·εταΙσι· 5 αι:σιιε αι σε Με 86 εδ

ί:ε&ισιιε ΡετίιΠεε ετΒε ΙσεατιιΠΙατιι,τε ετιετα

τε στόιπενιτ 86 επιρ!ε&ιτατ τ Γεπ νετεστ σε Β ετσαε ετιεττι στιίεετσ. (ῖετσΙατιι ιισΠ:τατιι σί

ἱτι τειτετιάσ ἰΠαπι άεΗειετ ττεπιε. ΜεΒιιειιἰει

πιω εΡτ πιαΙταπι , ΓετΙ Ρεταττι ειτετιαἰτατ. νι.

τεπι (ῖτιτγί-σίὶσπιἱ ττετιαεετε ιιιεσερἰ : 86 ι

τ:τετισ , σπιτι εσΐσΝετιι. ()σΤπισ 8: Ι..εαι·ετι

τισ τωιτπωα ΠεττιΒαε τπε εσιιτιττιετιόει (Με

τσΙσ ιισίττσ ίεΙατετα πισω ει: πιε.νειει Νἱ

εσιεε -εετἰΠἱιιιε ό; εττιεατιΠιπιε , τιισαείτετιι

τιαε ιισΙὶτἰ ετΐεθ:απι τετ: τισιι σττιἱττε3. ΕΠ

επιπι ΡτοΕε&σ άιΒιιαττι, πασα ει” τε 8ε ε στι.

Με σιτιτιισαε σΒιετνεται. Ε:: απο πι. Μετε

ΗΣ. .

 

ΕΡ Ιδ ΤΟΣΑ ΧνΙ.

εάΝιεσΙεατιι.

11: παθει Ρτυπ:οπἰι· /έκ ΕκτυιιΜΕ. ΒτΗΜίι

Μετα /?ωιΕ72 Ρετι·Ξ , ό· ε: πέετιπέσ δ

τατιωι]Μ·έσ 6Χώτιωβ

Ματσααε ττισιιεετιαε ΝἱεσΙεσ ίασ σαι

τιτπεττι ί-ε!ατεπι. ' '

νεΙΙεπι Ιἰττετἰε ταἱε μια Ισιι8ἱταὰἰιιε τείε

Ρσπάετε , ιιτ τι:: σπιεισ τιιεσ δε. επε&αι τα.

τιστιάει·επι τασ. $εει , παπί-σ , ιειισΐεεε πε

εεΠιτειι. Τετιτἱ5 ετιιαι σεεαρετιστιιΒιιε Πάμε

πισΙεΡτἰΠὶττιἰε ια πιει ριεπιστ , α: τετε πιει

Εεισ τιιεσ ι ετατι:Γσ ιιτ ι·είεΙατεε. Κοτιι2 χ”,

Αρι·ιΙίε.

 

ΕΡΙΣΤΟΕΑ :ενια

- τισ ΝιεσΙεατιιι

ε): :Μάτ κ!η%Μοϋ.τ ι ώρα· ὑἱὑἴἰτττόεειτ

Οπϋπε:ιμΐ , Με.

ΜατσΠαε ττιστιεετιαεΝιεσΙεσ Πιο :Η

τιιειιτἱΠὶτιισ ΡΙαι·ιπιεαι ΓεΙατεπι.

(Περὶ πιεατιετιι νσΙαρτετεπι εκ Ιἱττετἰε

(3 ταἰε , τιιιἰΒαε τα ιαΙὶε σαετετἱ5. ΒτειιιΒαε ειπε

εεεερτεττι τεΐετε Βτενἱτετεπι. Νσίὶἰ επιπι με·

ιιε πατε ιισα ατα ΓσΙιταε εΠε ιιεαΙιεεπε πι τει”.

τιστιάειιτισ τιαπι Πεετ ; ατσαε νε! ΐρσιιτε Γο

Ιεεπι ρτσνσεετε επιἰεσε εε ΐειιΒειιόαιτιι δεεἱ

σττιτιεειΙΙει ετιτιειαεε αεΙιειεε ιισΠτεε ιιιαι8ιιε

ἱτιΠεε ίαστιαεετε πω. Ρεττστιαπι ἰτετιιιε

εεαΐε: πιω νεΙ ΙιεΒει·ε τπε ἔτεταΙστ , ατι

:φαει εετετσε , ιτε :φαει τειρίαπι ι άεσιε νεό

τιἰεπι τεταιτετι εε στενἰτετἰ,σαεπι ιιινιτσ εστι4

τιιι€ετε πιἱτιἱπιε ιΒιιστε5. ΝεΓεἱσ παο μέτα

ει·ερταπι είτ παπι πε ρτσιατιιε τείετιΒετεπι

σε ΑτιίτστεΙιεσ ιΙΙσ ιισΙαπιιιιε , πασα Μελε

ιιιιε εΠ: ρεπεε πιτ: τ σιε πιώ σε (ΪετοΙαε τισίὶετ

φαω σΒΙἰνἱΓεετ ιτιτετάαττι. Μια ω: τετιιετι Β επτεειαετιι στσΠειΓεετετ ε νσΒἰε νεττιε παπι

πατα Βεαε ι ττιεπιστἱετιι ται τιαπισαετιι Παπ

πιεσ ειτεἰτὶετει (πεσει Η ΒιειΙε, Η απαύ

τιετἰε σαετιιτε Ϊαετἱτ Γετιιρετ σΒΓετνετισ πια

ταε: σαετιτἰσαε Γεπιρετ τεεετιπι τωεδτιστιειιι

ταετιι. δεσ σπιἱττσ πειτε. Β

Ροι(.ιειαε τιοΡτει· τιαττιειιιΠιτιιαε «ιιτ @τα απ.

τἰσ Ρει:νετιιτ εε Με , Ρτστιτσιιεττισαε σε ε

σαε:τιαέΗε ίεεαπι τσττεΠιε ετταΙιτι ΕΡ: ειιἱττι

Η σιιαε τιστι ΡτστιτσιιΒ , ατ Ρατεπιαε , Γεά

Ετσιπιτιι , ιιτ ια ειιεπιρΙετι ετιτἰσαἱΠὶπισ σαστι

Γεεαπι ετταΙἱΠε άεσαιτ , πστενι. δειτε εατετιι

ειπα ιΠαπι νἱτατιι τιδίι σΒΙἱνἱστιε ΜΜΜ νσ

ΙαττιετιιΠαό πιιττει·ε ω τπε. Τειιτε εΠ: ιτι πιο

Γεεετετ , 8ε τα ετάετιτΗΠττιε ρΙειιε μπι (ε»

εαιιασ πωπω Κατι Βέτα Με τιποτα

πιεπι ειτὶἴτἱιτισ , τιαιε να· Με ?ειπε ετιιεΗτιιε

τιιαΙτἰ ιΙΙαπι εκτἰπιετ , τειιτΙσαε ιιτ πΠιιΙ Γεω

πιεειε. Είτ τετιιετι τιιἱΙιἱ τιιεετιε ειιπι ΠΙσ Εε

ιιιἰΙἱετὶτεε : πεππε τιεΠΡτειιι τεπτετε στιιιιἱε ὁ

ειτιἱεὶίἱὶττιἰ τισΒ:τι νοτιε ιιτ πι: ίετιει @σε Η

ετιιει:ε ιΠαιιι ιιστι Διαιτα, πιεεαπι τεττιειι τει

τεττι εεεερταπι πιατασ ι α: ττειιίετισι ειιαά

ασε [απ. Η νοΒιι ρσΠἱεετι έισΠε μια: τιιεσ
πω”. Νεττι Ριατιπιαπι πιο ε Με πιε , θα

εἰΙετιαε εάτιαεετατ ι ιιτ Μιτατιι ρεττιιιττετ Πάει

ττιεε:. ΑΜΠ: ιτιιΡτ2Γετιτἱεταττι;τιεειαε ΠΠ εστι

ειαε Ιιαττιετιἱτεε,ατ ΐασταττιαιΒΗ στα σεεα!- Ε 8τετα "τα Ρετ Ιἱττετε: Ιἰεετ. 'δεσ ιίὶεπι στα

ταπι εΙΤε νσιαετίτ. Ηεδτετιαε εε Ρσεεισ πιώ,

τιαεπι ιιιεσ Γειατεσιε επάξια. > . Δ

ΒἰΒΙἱστΙιεεετιι Γετιότι Ρεττἱ νἱτιει·ε ύσΙαἰ ,

@επτα εΙιειαιτι ιτινεπι:αταιιι ιισνἱ. Ααάιετεττι .

επιπι εσττιριαι·ε είε νσΙαπιιιιε ι τω τιἰΙιἰΙ σπι

τιιτισ πιεπιστἰε ὁἱΞτιαπιἰτινειιἱ. ναι ρεαεε ει:

τεΒαε τιστιίΠττιιε σΙΐετισΠ , Με ό: ιαιττε ατά

εαπι Ρι·σνετσιαττι . . . . . . εοπτετιι:ιεπι π

Ρετ. Μπακ. σ· Με». στα!. στα. Του». ΙΙΙ.

τιεττι εατετιι Ρετπιὶττε πατα. ΑΔ (ξεΠιτιειιΓε

τιισαεΠ:ει·ιαπι τιεεόατιι εεεεΠὶ.@αειιι σΙατιτιιε

στιίΠτετατιτ. Απτε τετΙιταπι :επιειι ιισΠ:ταπι

νστἱε πίττα ττιστεπι εετεια , απατα: ) Η (με

Έστω τιεΙιτείεετ ιεεατε εΧΡΙστετιο , ωεωιιιε

εμε ί··ετεαι. ΑΒΒεε ετιιττι ττιιτιιτπαΙταττι επιιεαε

σΒ:ετιόιτ εστΙιεεπι τιαειτιόεττι Ρετνεταβατιτ Ξ,

πι παο πασάεειαιτισταιΙια Γατι%αρει· Πειιιττι

τα
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λιπιειιοειι οΑΜΑτοπιτΝειε

οΠο οκ ΓτιΙο οοιιΓοο , ἱὸππο οκ οο οοπιἱοἰο ,

πποπ ρεατοοτιππτ όπαοιΙΙ:ο ιιοτπιΠεο ἰπ εαπ

τιοα θαιιτιοοτππι πι: Ηιοτοπγιπο τι·ατΙπότα:

αΒΓππο ρτοοοτπἰο 86 ἰπί-οι·ἰΡτἱοπο ίοΙοιππι.

Εαε απ Ιιαποατἰε Ροποε νοε ( παπι ποπ τοποσ)

ΠπιιιΒοαοιε ιπἰΙιἰ. νοΙπιποπι ίππι τποοππ·ι

ποίοταππίι τταπἴοτἰΒοπ‹ὶἰ ποπ <ξαοιτπτ οτιππι.

νοΙπτποπ ἰΙΙπό άο νοοαοπΙἱε τππιπ ππο ρα&ο

τοππιταπι, ιπποτο , ππαπποππιάοτπ Αποτοαε

ἱΡΓο αποο αραττο Ιια!ποι·ο Γο ποπατ. Εποἰππι

αι·όοπτιε ιπποπιι αὸοΙοΓοοιιτοιπ οοπνοπί , πι

ΙιιΙππο Ροτοπτιπιτατιε ιπνοπιΠο οι: νοτι.σιε Γπιε Β

πιω ία&πε οοττἱοι·. ΟρπΓοπΙππι ταιποπ πποά

παπι (:ιοοτοπιε τιτπΙο ιπίιππο τταπΓοτιρίιτ ,

αο άοτπΙιτ Γοοπιπ: ποσά τποο ππιτιοιπ ιππι

οἱο ιΙΙἰπε ποπ οΙτ. Ηαποτ Γγποπἱιπα ρτἱτππιπ __

τππι πιο νοτοοι·πιπ πιθ`οτοπτιιε. Ετπάἰτπιπ

ππιάοιπ ποπ ποπατιιπ νιτπιπ : Ιοπεο τατποπ

α ΤπΠιαπα :Πεπιτατο. νιοΠΙΤο 86 αοοοριίΤο

πιπτπο Γατοι:πτ νοΙππιοπ Ιπποπε αο ναΙΙππι

απτἰππἱίΠιππιπ. ΝἰΙιΠ Ρτιοτοτοα πιιοάίοτι

Βοτοτπ οοοπττοοατ πω. @πιο οπὶιπ πο πιο

ιοΙίο ίὶτ ταξι:πιπ απόιτο οπΡἱο. ναΙο, αιπαπ

τἱΠὶτπο ΝιοοΙαο , δέ οοοπρατἰοπἰοπε ιπποβ

πιο ποθ:τιε. Κοιπιο ππιπτο οα!οπτιαεΜαιι.

 

ΕΡΙΣΤΟΙ.Α Χνι11.

ατι ΝιοοΙαπτπ.

.Πε κά:: ἰἐπτπατἰἰ.ι , ώμο (."Μπέ ό· Σκιτσα
ώ 2ϋ ΜΙΙ:#47Ι!Μ Μ αό·νηή:.

Μοτοίιπε ΝἱοοΙαο Γπο ΡΙπτἱιπατπ Μπ

τοπι. ο

Αθ:ιιτπ ροοοατἱε τποἰε οοττο Μο, πτ πιά:

ππαιπ ροΠιπι οοπππἰοΓοοτο. νοποτιαε νοπἰ,

ιιτ απτο ταιΡιι αει το , ετανἰ ποοοΠιτατο οοιπ

ρπιίπε , πο ιπιππδτπτπ ιπἱπι πιπππε νιάοι·οτ

ποΒΙι.ποι·ο , ἰΒἰππο ρατπιπ , τ”ατοοι· , .ππἰοτἱε

ἱπνοπἱ. Ραποιε ποπ απο” Μάο ρτοί:οδτπτπε

αττπΠτ οοττο πιπΙτππι πιω απεοτιοπε πιοἱε

αιπιοοι·πιπ οοτπιπππιπιπ οοπίΡοθ:πε. Ρατανἱ

οΙΐοποι οΡπΓοπ!α πποει:ιατπ ροτοπτιπα ροποε

Ηοι·ιποΙαπιπ ΒατΒατπιπ ἰΙΙπΙὶτἱε ιπάοΠε απο

Ιοΐοοπτοτπ. Εα τποοπιπ οοπνοότα, άπιπ πανι

οπΙα ί:οττοι· , τταπΓτ:τιοοτο οτιορι , τπαιπίππο

Ροίττποάπτπ οτιππι παδτπε οκοπι. δα! 86 ορἱ

ΠοΙατπ ὶΙΙαπι` Ηιοτοπγιπι πιια: οτατ α πει Βατ
Βατπιπ τταπίοτἰρίὶ , ρπΙοιιι·ατπ Ρτοτεοδτο. Εα

οιππἰα οπιιττο ὶπιρταΙ-οπτἰατπτπ αρπά το. Εο

εοε Ροπιροππ Αττἱοἱ νἰταιπ , Μ. (ῖατοπἰε,86

πποτπιπάαπι αποτπιπ , ποππο αιποιεο , πο

πονἱτατο τοτ:τοαποτο. Ι.ἱττοι·αε τπαε πωπω

πππιποΠάοι·ο. Οοίπιπε 86 Ι.απτοπτιπε ΐταττοε

νιτι απιἰοἰΠῖτπἰ ναΙοπτ οπτιτπο , ιπαππαππο

οοπίταπτἰα απιτπἰ τοτππτ οαΙαπιἱτατοπι Γπαπι;

86ιπποπ Με πιαιπε οίτ , οο α!ΐοέτπ ἰπ Ραττιαιπ

Γιιπτ , πι: ἱΠαιπ πιαιοτο οοπίταπτια ππαιπ απ

τοα άι!ιπαπτ , πιιιιιππο Γποοοπίοτο·νίοοαπτπτ

Γυο οῇοᾶἰοπΞε απδτοτιοπε , Ξιππιο οπιποε Ἑτα

τι·πιπ Ιοοο !ιατιοαπτ , ιτιππο τπιΙιἰ ΡΙπε Γοιατἱί

ππαιιι απτοα αττπΙιτ. Νοππο οπιιτι ροΙΤπιπ

απίππο πΠα ἰπΓοτἰρτἰοπο απόι:οι·ιε. Οτἰεοπἰε Α ποπ 8τατιίΠιπο αθιοἱ ΙιπιπΓτποπι αιπἰοἰΠῖιπο

π τπιπ ποιπιπππι τποπτο. δα!πταοΠιοιο πιοο

Ο ΓοΙατπτ ι·ατιο Μα νοΙ ΓοΙα, πποι.ι ππιοτοιπ,

(:ατοΙπιπ , ΡαπΙπιπ ιποὁἱοπιπ , 86 τοΙιπποε

ποίττι ίὶπἀἰοίοε. ναΙο. νοποτπε ν. α!. Ρο

Βτπατἰἱ.

 

Ει>ιεΤοτα ΧιΧ.

αὸΝἱοοΙαπτπ. ι

  

_29Μ 8Μυπὶ.‹ι ό· 7:κι·6ἰἰ.σ απ» Μή: Μικτο

:2: «Με , ό· α'6· /ι)α Μ τωπέωυ»

ρ·φ·έίωκτ.

ΜοτοΕπε ΝιοοΙαο Γπο ίταττἱ αιπαπτἰΓ·

Πωσ.

@ποπ παπά ἱπῇπτἱα ροΙΤοε , ΝἱοοΙαο αιτιώ

τπο , ποίττπτπππο αοοπίατο ίΠοπτιπιπ , πιιοό.

ταπιάἰπ οιποιοΠΙΠπιο -Ιἱττοτἰε τπἰε Ρτονο02

τπε , ποπ τοίοτιοΐοτιιπ α.Πππιό. νοι·πτπ παπι:

ἰΡΓατιι ποπΙἰποπτἰαι: οπΙραιπ όιΙπι ριιτατοπι ο

Ροίΐο τιιπ1οιιω , Η ιπόπ:οτπ αΙιπιπ ιπἰππε πο.

πἰνοΙπτπ ιπιππΓππο αιπαπτοτπ ποίττι οοπΓο

οπτπε οίΤοτπ. Μαεπα οοττο οι: πατα: αοοορ

τπιπ τοί:οι·οε οοοπρατιοπιππε ροτροτπιε, ππὶ..

Ειπε πι εποε πιαοοιοτ , ίὶΙοπτἰπιπ ιποπτπ. πω.

οκρΙοτο νὶίἰτατἰοπἱε ιππποτο , πΒοτιοτοιπ επι

πι ροΙΙιοοοτ αΕπιτπτειιπ, πτ τππο ναοατο Πιο

τιπε Ιἱοοατ_, 86 οροταιπ ἱπιΡοπἀοτοίτπὁἱἱε,

ππιππε ἱπτοτἰπι αδτπ ποίΈτο απιτπο τοπππ

τιατο οοεοι· ἱπνἱτἰΠἱπιπε. Νοππο νοτο ιπ παο

Ροτοπιιπατιοπο πιοα ταπτππι πιιιιι οτιι-αποΙΤο

ροτο1τ , πτ Πιοπγίιπιπ αττίπεοτο απάοαπι ,

πποπ οππε ΐπτπιπο οπο ιπάιποτ. Μοοπτπ το·

Ιοτοε ποοοΙΤο οίτ , ΝιοοΙαο τωιπιωο, ιππι

&αιπ ποοοΠιτατοτπ. νοτἰε τπἱε ατἀοπτἱΠἱτπἱε

ππαπάοππο ίατιετ-αοιαιπ , @πιω ρτοριτιο.

 

Β νοπἱ Βοποπιαπι, ιοιππο ΒαΓΡατοπι ποίττπιπ

οι: ρτατοορτοτο ΪποπΙἱ ία&ππι @Μπι πω

ρπΙπιπ , ατππο πι Ποἰ οροτο οι;!ιοτται·ι οι·ο

άδειο Πὲπόιιἰ: τππΙτπτπ ΓοΙατιι οοριτ οκ κάθε

τατἱοπο ποίτι·α. ΕνοΙνΞ οιο!ιοτποοαπι ἰΙΙαιπ ,

ππαπτππι ιπτοι· ειπππΠ:ιειε τοιπΡοιἰε Μπιτ ,

ποππο ππιό.ππαιπ ιπνοπι ροτοετιπιτατιε.. . .

οοπΗπκοτππτ ΡΙπτἰιπἰ παω, πιαππαπποπι

πω τιπτπαιιίτατο ρι·οΓοοπτι Ιππτ 586 ιπ ρτἰιπἱε

$τοι:ιπαππε Ροι·οιπε οτιττοι· , 86 Μαπαππε

Ϊτατοτ ίτπ:ΠοΗΠιιππε ποίττι, Κοτπαπι οππἰτοε,

Επιτππε οπιπ ἰΠἰε τοπικ σ.ιποοοοιπι ἀἰοε,ὶπττα

πποπ νἰίἰτατἱ·ε ατπππ οοπίὶιτπτἱε τποπαίτοτπε _ ·“

ποίττἰε, νοποτἰαε νοπἰιππε τ ιοΕ ππαπτο ίτπ- -

πιο αοοοροι·ιπτ ποε ατπἰοιΙῖὶιπἰ ποίι:τι Βατικ

Ε :πε , Ι.οοπατάπε , 86 ποοΝοε ΡΙπτιιπι αο!οΙοί

οοπτοε , ονοΙνοτο ποπ οριε οιτ ποίττατ. (?οπ

οπττππτ πποτιόιο ρΙπτοε οΗἱοἰο ἱποτοτἰἰπὶΙι ,

ατιοο ιιτ ρπάοι·οπι ποίτι·πιπ ίπίδ.ιπάαπτ. Οδοπ

οι $γτιαοπιπ Αποοπἰταππιπ απτἱππἰτατἰε Πεπ

άιοΓπιπ. ΟΓτοπάἱτ ππιπιποε απτοοε 86 ατποπ·

τοοε ι οοε ΪοἰΙἰοοτ πο: ππαπόοππο νιάιίΗ. Εἰ

ίιτπαοπἱ, ΡΙιἰΙἰΡΡἱ,86 ΑΙοΧαπεἰτἱ οίτοπάοΒαπτ

ἱιπα8ἱποε ι Γοό απ Μαοοι:ιοπππι Γππι: Γεω- ε

ΡπΙπε οΙτ. δοἰρἰοπἱε , ]πποπιε ιπ Ιαρισιο ο”.

οιιἰπο , ιιτ ιρΓο αἰοπατ _ιοΠ·ιπιοιπ 6 παιπ Πτ- ·



ΉΙ9
·ΕΙΙΙΣΤΟΙ.ΑΚΠΜ Ι.ιιι.

ΧΧ”.

εετεε πιο εεέεΙσ.ιιιτιιτ ) Με Γιιπιτιι:ιτ εΙε8αιι- Α ΩποεΙ ΓετΙΙ:ει:ειιι Γεττπε πΙΙιΙΙ πονΙ Γιιρετειω

πα : , :Μαι ι1επιιωφειιπ νἱὲετἱιπ ριιΙεΙιτΙΙι

ι·επι. Ε..ιτπ :ΙΜ πεφέιςπειιι εοπΓρεδΙ:ειπι πω

:πιω , Με ΓΡοπτε ΓιιΙ:ΙΙιειιι:ειιε , Γινε ΙΙΙ:ιπι

ΡόΓΙΙεεπιιεπι φ . -Γεᾶπεει ποΒΙεπε&ιιε Γπει·Ιε 8

άΙΙξέιιειιιι- με εδΙτόπιια :ι826-τε ποπ Ιεποτετιιτ.

“ΑεΙἰἱειιοε ΙιιεΙ:-ε εεεετοε8 ΡΙ.ιγΠεοε φΙάιιιιι

ωιεπα ορΙιιΙσπΙε 86 εεΙεΙσεττἰπιἱ ποπιΙιιἰε;

πιιιιιοππιιΙΙ:ι τε ΙιιιΙ:ετε ειπα νοΙιιτπἰπα :Ιβ

ΓεθετεινετΙτ ι' 86 πι -Ρτιπιπ ΡφΙΙ ρει·ἰτἰΐΙΙιιιὶ

πιεάΙεΙ ΙΙΒτοε Γεριεπι, ΟαΙΙΙεπι εε ΡΙιιτειι·εΙιί

πιι:εεΙ.ιπι ι πο:: πεε:Ιππι νΙεΙΙ. ΡοΙΙἰεΙειιε ω.

επἰπι Γε πιΠΓιιτππι. ΝοεαΒο Η ειιιΙΙΙ τιιεπιο

ι·:ιΙ:ΙΙε ιιινεπετο , 86 ΓετΙΙ:ειιιι-26Ι τε. ΕεεΙΙΙΙΙ

-νε:Ι::ι εΙε Ρ.ιιιΙο ποίΈτο , όεφε ΙΙΙΙιιε ΠπΒιι

ΜτΙ ΡετΙι:Ιει ω: εΙΙΙΙἔεπτΙ:ι , €τ:ιτΙΠιπιεειιιε :ιε

εερΙτι, ειπειπεΙοπιιε ΓετΙΡτιιιιιιιι ο.ΙΓενει·ειιια,

π: Γτιιιιιιιτ εΙιιε επιιεΙ:Ι:ι.ΟΙΙεπάιτςιιε ΙΡΓε :ιτ

Βεπτεοε πιιιιιπιοε) ΓεεΙ πἰΙιἰΙ εεφε ει.: ΑΙειωπ

εΙι·ἱ εΓΙΙἔΙεπι Γιιπι 41άΓΙιΙτειτι15 , φαω είε Με·

εεεΙοπἱε ΙΙΙΙιιε τιιιι€πΙ ΡΙιιτἱπιει Γιιπτ φεε Γυα

ὸεΙιεπιε; ειπε οπιπιει νεειιΙΙΙΙΙιπιιτ ΙΙττετεε μα»

επ , ειτε1πε ἱπΓετἰπε Μ. Ρτεεεει·εει Ιεοιιἰε ρεΙΙε

οΙυνοΙπτιιιιι εειρπε , 86 πι... ΝΙΙιἱΙ Ιιει&επι18

οΙΐεπεΙΙ αΙΙικΙ εοεπιποπε πιο όΙεπιιτιι. Ι.ΙΒτοε

Β

ΒατΙ:.ιι·Ι ποίΙτι :αφε ]ιιΙΙ:ἰπἱειπἰ πεεάιιπι νΙάΙ. Ο

εΙ.ιΙιο ορεπιπι πι: νἱᾶεειιιι.

Πε ρτοΓεωοπε πιε;ι ειεΙ εοπεἱΙΙππι Γεω

ι·ιιε :παπι › ΓεεΙ εαπι ειιτειπι Ιπποικινιτ οριπΙο

πιπΙτοτιιπι , φἱ πιε ΡτοΓεθειιτππι εἰτιιΙο Ιε

8.ιιιοπιε .ιΙΒι·πι.ιπτ. (ῖοιιΡεἱτιιΙε επ τπἱττει·ε εἰ

νἱτειε Με , ποΙΙτειιιιεφιε ιτΙ:Ιεπι πιίΙΙιιτιιτπ ομ

ιιειπτιιι· οιππεε , ειιπι ΡτεεεὶΡιιε ΡοπτΙΓεκ πι:

ιιιΙάετιιτ ΙπΙΙΡω.τ. Ηοε πιιιΙτἰ ιιοΒΙΙεε νεπετἰ,

ΙιοεΙεεα:πε φοφε εἱνἰτειτΙε ποίπεε επιφ

ταπτιιι· , Πεπε :ιάιπνετ 86 ὸἰτἱΙὅειτ , ποε Μιο

ι·επι ΡτοΓεξΙο πιιΙΙιιιιι τεειιΓειΒἱιιιιιε , εΙππι :ΠΙ

ειπΙά πι Γπιιπι Ιειιιάεπι 86 με Ιιοποτε εΙνΙτει

ω ΓοΙυπι ΠεπΙΙΙε.ειπ8ιιπι ΓιιΙτ πιε Ιπτεεει·τΙ

πιε νεΙετε : παμε ε? Ιπιιιιιιω:Ιοιιο“εϋπειιΙ

Μπι ΡετρεΙΓιιπι εΙΓε ΙιεΙΙοπειιι. Ρεεευε ΙΙΙε

ΡΙιγΙΙειιε νι: ΙιπιπαπΙΙΙΙιππε ο.;επΙΙτ :.ιά πιο ρο

ΙΙεο. εοὁἰεεε €τ2εο:ιΉιοει ΡιιιιΙιιπι ίεΙΙΙεετ

ΕΒἱπετππι ρει·ΙειΠιπιιιιππιδι:ΙΙεππι σε απο

εοτροι·ε πιεεΙιεΙιι:ε Γερτεπι πω. ιιτΙΙΙτετ 86

Ιστενἱτει· άΙΙΓει·επτειιι. ΝιιΙΙεππ πιεεΙἰεἰιι:ε ρατ

εειπ ι·εΙἱε1ι1ιτ επ:ιιιι ποπ ποε ορετε πιο εοπι

ρι·εΙιεπεΙεπτ 86 τΙ.εΙΙε:ιτε δ8 ὸΙΙΙΒΟΠΕΦΙ"; 86

εΙιΙτπτ8Ι:ιτπ φΙάεπι οιιιιττετε ποΙππ , πεφε

ιιιε8ιε:ιτπεπεετ πωπω 86 εοπιροΙἱπι. δερ

τΙτπιιε ειπε ορειΙε ΙΙΙιετ πιοιππι:ι ει: πειτε άε

ΠτιιρΙΙεΙΙσπε εΙΙ. ΡΙοτιπτ Γιά: ]πΙΙ:ιπο €ιεΓ:ιι:ε.,

ιιιε8ΙεπΓεπε ,πΙΙΙ ΓειΙΙοτ ,ειπε ΓιιΙΙ:. νοΙιιπιεπ

:ιΙΙιιι:ΙθιιΙΙεπΙ εΙΙ: . : . . . . Μπι νη . . .

ΙΙΒι·Ι 111. ορτΙπιιε ΙΙετεέἰ5. νοΙιιπιεπ :ιΙΙιιά πι

φο ΡτοΙοπιει πιιιΙΙειιτιιΙΙΒι·Ιε πι. ευπι εσω

ιπειιτειτιοΙ)ονρΙιγτΙΙ ΓιιΒΓεπιιεπτε, 86 ΡΙιι

τατεΙιιιε ‹Ιε πιιιΠεει πι πιεπιΙοπιπἰε Ιπενἰ εμ

τοπικ: νσΙιιιιιἰιιε. ΡΙππιτεΙιι πιοτ:ιΙΙ:ι ἱπ όπο

Ισιιε νοΙΙιιπΙπΙΙ:ιιε ε:ιτωεεΙε , νοΙιιιιιἰπΙΙιιιε

ιι€ινΙε 88 :ΜΙΒ ΙΙετεπε. Μπο ειτποτε ιιΙΙΙεΙτιιτ

ποΙ:ΙΙ5 88 Ρ:ιιιΙο ποΓΙτο ρτεεεἱριιε: παμε ειπιε

Ιιἰἔο ΙΙΙιεπεΙΠιτπε , Η 8εΒΙειιτ , εΙΙνετεεε ει‹Ι

νοε. Γ _

ΡπιπεΙΓειιε ποΓΙετ ΒιιτΙι:ιτι1ε εοπ6ΙΙπιεπτιιιιι

τοτἰυε Ιι11ΠιεΙΙιΙτειΕΙ5 πιΙΙιὶ (ΙΟΠΟ οΙπιιΙΙε άπο

Βι·ιεεει 86 @Με νοΙππιἱπει, ΡτορΙιετειε ΓειαΙε

εἱπι ἱπ υπο νοΙπιιιιπε ερειΙΙιπιο 86 εΙεΙΙειιτΙΓ

ίῖπιἰε τπειιιΒταπΙε εε ΙΙττετΙε. ΕΑ πιεειιπι ά

Γετιιτπ,νεΙ εεπε ρτκπιἱττειπι. Πεοι·8Ιπε Ται

Ρειιιπτἱιιε νικ Ειπε Ρεπι:πε δεῖ 8τει:ε:ιτππι 86

Ι:ιτΙιι:ιτπιιι ΙΙττει·:ιτιιπι,ΙΙΙιειιτΙΓΙιπιε Γε εοιιΓετ

τετ ΕΠΙ νσε , Η ΙιοπείΙ:υπι ΗΜ ΓειΙο.τΙιιιιι άπει

πει·ετιιι· , νε! ρπΙιΙιεε νεΙ ΡτἱνιιτΙιτι. ΑτεΙει:

ἱπἔεπἱο, 86 πιπππι εΙΙ: φ:ιιιι ΙΙΙπιπεοππόΙιπι

επ ροΓΙΙπιπε ορετειτἱ. νειΙε , ΝΙεοΙειε ειιτΙΙΙι- Β εΙ_νἰτ:ιτὶ ποίΙτεε Γιιι:ιιτιιπι 86 εοπιπιοεΙο 86 Μέ

:πε , 86 ποΙὶτιιτιι ιιιοπιιΓΙειἰιιιιι ει·εΙπο ΙπνἱΓε,

ποίΙτοΓειι1ε οπιπεε εκΙιοτεειτε , 86 πιω ποπιἱ

πε ει: πε άδειο ΓειΙιιτει , ρι·ιεΓεττΙπι (Μεμ

ι·Ιππι επεπι , Ηἱετοπγπιππι Γτειττεπι,:ιε ι·εΙΙ

πιιοε. Ει·αιιεΙΓειιε ΒιιτΒειτι18 86 Ματειιε ΠΡΡου ·

πωπω 86 ΗετπιοΙειιιε , Βοπειτιιε , 86 τεΙἱπιιἰ

ΓειιιιΙΙΙειτεε ιιοΓττἰ πιιιΙτιιπι τε ΓειΙππιπτ. ΕΜ?

πιο 86 Εο.ιπεπτιο ΓτεττΙΙιιιε ΓιιενἰΓΙῖτπἱε , 86

(ΪατοΙο ποίΙτο πιε εοτππιεπάειΙ::Ιε. Ρτοατ$

πιἰπιιι ἰΙΙιι‹Ι ιιοΓΙ:τιιττι πι Ι.ειέττΙΙ ττωΙιιέΙΙο

πεπι, Η ΡτοΒπΓΙἱ , Γεἰι·ε ευρώ. νεπεεπε. Ε::

πειπιεπτο , Η :ιεεετΓο.τιιτ. ΝΙΙιΙΙ πι Γε πω:

Ε&ιιπι , πΙΙιΙΙ Γιιεο.τπιπ ι ρΙιιε εφ: φαω Ιω

φ:ιτιιι· , 86 ιιιεΙΙεΙο πιω ειρεΙΓΠπιε πιιΒιιει·ρε

εάοΙεΓεεπεεε τιιπι ἔκεεἱε αυτι Ι:ιτΙππ·ΙΙττει

Πε , Ιοπ8εε1πε εΓΓεε ΡΙιΙΙεΙρΙιο Γτιι&ιιοΠοτ.

δἱ φα Γρεε εΙΓεε ειιπι εοπάιιεειπΙΙ , ετεεΙΙιε,

ΝΙεοΙ:ιε ε:ιτΙΠιιπε , πιιιΙτιιπι εοπΓεττετ εΙιΙΙ..

τω. ΜἰτΙΓἱεε επρΙτ άΙνει·τετε :αἱ νοε .° π:

νεΙΙι·ο εοΙΙοπιιἰο 86 εοιιτιιΙιει·πἰο ΓτιιΙ ροΠἰε.

ΚεΓει·ΙΙιεε ..ι πιο πιιΙάπειπι ε. ΓΡει·ειπάιιπι:

παπι ΓειεΙΙε τιε8οπιιττι εοπΙιεΙειπι. Ει·ειπεΙΓειιε

ιιοΡετο ιτιοπειίΙετΙο Γ:ιπδΙ:Ι ΜιεΙιειεΙΙε άε Μιι- Ε Β:πΙιειπιε , Ι.εοπειταΙιιε , ]ιιΙΗπΙ:ιππε 86 Ηει·..

:απο , πι. 02Ι.]ι1πΙει8.
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εισΙ ΝἱεοΙαιιιιι.

Μ· :ΜΣεϋαι.ι· ΗΜΙΜΟ/σέ, έ: ἐπὶ: α Επωισἰ σε

Βατόπω > ών” 6'αυτέέσ Τπιφεπ.υπ:έσ.

ΜΙιι·οίιιιε ΝΙεοΙειο άΙΙεδΙΙΙΙιτπο Γτειετί

ΓειΙπτεπι.

δει·ΙΡΠ :Μ τε ρτοιππιε , πι: 86 οΓΙΙεΙο- ιπεο

πὁπ άεεΠετπ, 86 ό.είΙάετΙο πιο ΓιιτἰεΓιιεετετπ.

κι. εοφ. φωτ. απ”. επασ7. τω. ΙΙΙ.

πιοΙαπε , ει:: ποΙιΙΙεε εεεετι ΙΙ:ιιιΙΙοΠ εε οΙΉείο

ΓΙΙΙὶιιιε ΓειΙιιτειπτ. 8:ιΙιιτει οΙΙιεΙο πιώ (ῖσΓιιιιπι

86 Ι.:ιιιτειιεπιπι Γτειτι·εε 86 ΏειτοΙιιιιι ποραππι

86 ΗΙει·οπγπιππι Γτ:ιττετπ. νιιΙε, ΝἱεόΙεε

εειτἰΓΙΙπιε, 86 οοειιΡ:ιτΙοπΙΙσπε ἰτπριιτει , Η Γιιπι

ΒτενΙοι· , πικαπ ι·εε ΡοίΙιιΙειε 86 απιοτ ὶπ :πε

πιω. νετιετἱἱε ει: ιιοΓΙτο τποπειί):ετΙο ΓιιιιέΗ
ΜιεΙιιιεΙιε. νιιι. ἰὰιιεΪΙΙιπΙαε. Δ ·

88

Με

  



το ΑΜιιιιοειι οπ.Μ.Α_τοιιτιεπειε Πι

 

ΕΡ Ι $ΤΟ Ε. Η.

ειό.ΝιοοΜππι.

έ): ω." !ίτινιωτιίέ.σ ,--οὶτῇο: ί2,8()"|έ.8ε

:Σπιτι ~

Μοτοπιιε Νἰοοπιο πιο ΡΙπτἱιπατπ (αιτι
τοπι. ` ώ Α·

Αοοορἰ άπιτιιιε οιτοο&ατοε ΙὶιεινἰΠὶπιειε Πτ

τοττιε τυπο , οπιππε τἰΒἱ πωπω οτιΜ:οΙ:ιε πιει

5πιπ:ι: τιιιίΐο νοΙποτειτι πεπϋιοιιε , οάοο ιιτ οπο

Ρτεοΐοτ:ιετ . .. . . . . . . . . . Νοτι ΡοΠὶιπι ποπ

Γιιτππιο οτ:ιτιιΙ:ιτι ττιπτἱ απο το ποπ ποίττειε

ιπορτπιε , τπἰΙιἱοιιο, οιιοππιπι τἰΒἱ ρ!ποοπτ ,

ιθ.ιζξοτιοτπ , πιτιΠοπο οπιπἱπο τομή , πτεττοτ οει

οιιο.:[ππτ οοΙοποττιππι, 86 αρτιο πω, ιρΓ:ιοιιο

ριιιιοἱΠὶπιει , τιοτο Αιιοιιίτἱπι οριίτοπιτ πι πτιο

τιιιΙοπτο ορτοοιιο νοΙιιπιἰπο ΒοΙΙἰοΞε Ιἰττοτιε ,

:κοπο οπιι:τι:ιπι ιπ Ιιιιπο_ τποτὶιιτπ. δτοοιιο

Με Ροτοἱιιε86 Μιιτ-ἱειπιιε ποοἱΜῖπιετ πιόοΙΞε

αιτιοΙοί·οοπτπ!ιιε, ιιτ Γοτιοίι, ο1ποιοΗΠιιποοποε

Ιι:.Βιιιοτιιπτ , ποοιιο ίιιτιεθιοοτο ΒΒιιρίιε νιο;!ο

Βιιπτιατ. Αττιοτ ἀοίἰὸοτἰο άοΙἱοιιτιοτἱε ιιιιιθο;

οτίἰ πιο οἰνἱΙο ροτίΠτιτ πόόποοτο, αΙιοπορο

τἰιιε ιιιίΠι οιιειτπ οΙοοιιοπο πιο. Εοττιιτιο.ιιι τΠο

@πι πι νοΓΡοτειπι ποοιιιι:ιπτο Ροτνοπἱτπιιε , 86

οποιιἱοτπ οτἱποορε οἱνἱτιιτὶε νοποτι:ιε εοπ

οοίΓοτειτ , ίἱιιειτἰπιιπι οποοπο οικω ί·οοπιιι

ποπ ΡΙ:ιοοτο νικ ροΠιιπτ. ΑΒιιπι ροίΗιειο ιιτ Β οπο: οτοτΠοοτειιπ. Ιτιιοπο τπιιπο Γτιπιπιο πιο::

ίοπτιειε τπιτιἱ οτειτειπι οπο ιοοππιπτατοπι τιιειπι,

··86. πιοἱΡΓιιπι νιπι:Πο:ιοο ο οιιτίε τοΠοιιιε , ιιτ

ίοτιιιοτο ΡοΠιπι ποοτιιιε δ6 ίὶιττιἰιιε :κι το. Αο

·οορἰΠο το ὶπ Βοπ:ιτπ Ρειττοπι οιτοπίο.τιοποτπ

· ΠΙοπτἱἱ ετιιτιιΙοτ Ρτιτπιππ, οτίἱ οοπττει «ιο Γοπ

τἰε »πιο ποοοίΐ:ιτπιπι οιτοιιίῖιτἰοποιπ ιρΩιιτι π.

τοΠἰΒο, :κοπο οο πιποἱε , οπο ὰοίῖὸοτἱο το

*ποΙττειτππι Ιιττοτε.τιιπι τοποτἱ οοττο ΓοιοΒιιιπ ,

τιοοπο τειτποπ οοοοτιοιιτἱοποε ιτε; ιτπροτπο:ιπτ

Ποιο , πτ ΓιιτἱεΪειοοτο :ιτπἱοἱίΙὶιιιο ειπίπιο πιο

ιπ πο:: οΗιοπ οοποτο ποπ ΓιιΠιοοτοπι.

Πἰοπγίῖἰ ττιιόιιθ:ιοποπι απο το οοπιτποπ

παταω πιἰπἰ, οτἰοιπ ἰπτοτ Ροτοοτἰπιιτἱοπἱε ειπ

ειιίΕπιε, ποπ τποτιο οι·:ιτο, Γοά 86 Ιἰποπτἱίἱῖπιο

:ιοοορι, πιτήοτοοπο απο&ιιε ίὶιπι νοΙιιιιτειτο ,

οπεππ Η οιιιε ἰπ οτιο Ρτοΐπιιτιο πιο :ιάπιοπο

τοε. Ι.ιτιοτ οπἰπι 86 οιιιΡΙοδΗ 86 οΓοιιΙοτἰ Πτι

·οπιπι πι πω τιιιιπι ·οπιπἱπο πιτιιτπ 86 ροπο

ΒιιοπΙειτο. Ε. πἰὰοπι οπιτ:ιτ , ειιιΪΡἰοο Ποο ,

πιοἰρἴιιπι νἰπἔἰοιιτο πιἱΙιἱ, οιι:ιιιτιιπι ΙίοοΒιτ,

Ροτιι&ο τοπιοπ ποοοίΤιιτιιι: ροτοοτἰπειτἰοπἰε

πιπποτο , :ιτοιιο πι οτἱο νἰνοτο οοπτοποειτπ.

Βοπο ιιΐοιτο.το νοτἰε ποίὶτἱε τποποτιιτ , πο

ΒἰΓοιιο οροτπ ίοττο οπο οι οοπίοοπι Ροΐδ

ιπιιε , ποπ πιπΙτιιπι τ:οττο οιιρἱπιιιε : Μ τιοἱ

ΡοτΓιι:ιτ1ιο:ιε νοΙππ , οτπἱοο ΕτΠΠιιπο , πιιτπ..

Ο

Ρτοτοέτι , εοπι μπι πονἱΒειτο ιποοορἱΙΐοπιιιε _

οονιιιιπ πειτιιιἰτπιιε ρτἰποἰοοπι πτονί 1οπιπο

Γιιονο&ιιτπ. ΡοΠ:οιιειπι ΠΒιιοὶοποτπ ΙΙΙππινει

Μοτο οτππτἰίΠπιοοπο ποινιοιο ουτπ ρΙοτἰΓοιιο

ο ποοι!Ηιπε Ιοπεο Γοοιιοπτοιπ οποποιπιπ_ε, πι

τοτ οποε Οπιιτἰπτιττι οιιοοιιο ποττιπο ιοί-τι:

πω. νοτοπιιιιι ιΠιιπι ι·οοπτιιτιιπι δ6 Με Ροτ

οοτιι. Κειτἰοποπι οκ ποίι:το Βαττιειτο πωπω

ΓιἱπιιΙΙιιτπ Μινι, οτι οιτρΙοτειτο οοπτοπότιτπ.

Ρτοτοπιπιπι ιΠπό. ποίι:τππι ΐπροτ Μιοττιπιπ

ρτοοιιτἰ οι» ετιιτιιΙοτ, Πιτἱί-οιιο πιο οι.ιΙειττειπ

τίτιπι Ιπι€πειε :ιττπειΠο τιιτἱοπἰὶιιιε Μποστ. Επι·

τἱπιιε ποίτοτ πιο πιω Γοοππάο πιο , οιτοο

Ρἱτοιιο οοπνἱνἱο πιιιπππὶΠὶπιο, εοπι οπο τιπι

το ΙιιΠ:τωππιπε, 86 ἱιι_ιιτἱιπἱε ]οποππἰε €οτ..

ποϊἰἱ ΒἱΒΙἰοτΙιοοειιπ , ἱπ οπο πονἰ οιιιτΙοπι πι

ΙιἰΙ ἰτινοπἰ , ία! τπιιΙτα τιιπιοπ ρπΙοΙιι·π οχ·ηο.

τἰΠῖιπιιοιιο νοΙιιπιἰπει , τππι βετο τιιιιι Ρτο

Βιιιο ονοΙνἱ. Ηιπτιπιιε ἱρΓο “πιω ειΒιοιτιιτ

τιπι , τιιιοπο πιοπιοτπιτπ πιιιοπει οοττο εοπι

ΕιοπἰνοΙοπτἰαε Γτιεινιτο.το εοπι Ιοδτιτιιτ. Β τιο

ΙἙἱπεινἰτ ἱπ οτἰο νινοτο , :πι ιε οοοιιΡ:ιτιοπι

οπο ςοΙἰοπἱε, δέ Γο Πιοτ:ιτιιττι Ιιττοτιιτππι οποτ

οἰτἱο ττειάοτο. Ροττπε ΡΙιγίἱοιιε νιτ πιιτπειπἱΠὶ

τπιιε νοποτπε οίτ,ΙοοιιΡΙοιτ, ιιτ ἰπτοΠοιτἰ, (πι.

τπτ 86 πι Πτοο οοΙοι:ιοττιτπιιε. (πωπω Ιιττοτιιε

οιπιιπ πιοΠοτο πώ ἴιιἰίΪο ειπἱπιο κι Μο Πιο-Β ποπ ΡΙτιπο ἀὶὸἱοἱτ , πιἰτοοιιο ειδο&ιι .ΡειπΙο

τ:ιπάει ποποίΗΠιπιει ίτιιοπι , οιιοπι Γιιπιιιε πιο

οΙο ; πιιπιοιιιιπι Ποοτιοτο :ι οπριάιτειτιοπε πο

:οι , οτίἰ πιπποιιοπι οἰε οοτνιοοε Γιιοιἰοοτο

άιεπειτἰ Γιππιιε, ιπἰΓοτοτὶοπο ὸἰνἱπιι ποπ.

Οποιοι: ποΙτοτ,οο οπο Ρ:ιποιε :κι το ΓοτΞΡίἱ,

Βοπο ιιτοιιο ἱπτοιὅοττἱπιο πι Γιιπέτο ιπΙΗτιιτο

ν:ιΙοτ, ποοπο ιιΙΙεππ ἰπ οο άοτιτοποποι ιποοπ

Π:οπτιιιπι , 86 οιιἰὸοτπ ουτπ ίπποι Ροτ πιιιΙτιιιπ

Έιοπιπι ίιιοτιτππε. (ΪοπξἰτΙο ιο Βοπιἱπο ἰΙΙιιπι

τιτἰΙο ιιοε ἱπ οιοτπο Βοπιἱπἱ Ειιτπτιιπι. Εο άτι

τ:ο , ΒιοΙιοτποοο.ιπ οοπνοπτιιε ονοΙνἰ , ποπ

οπὶἀοτπ οιπιτππΠιπι ίἰποπΙει όιΓοπτιοπτΙο νο

ποίττο οικω 86 τἰτιἰ κοπο. ΡΙοτοπτπιπι γι.

Γοπτιι @πιο νοπἱτο οιιΡιτ, ιιτ Ι·-τιπιτπτ τοΙττο

οοπτιιτιοτπιο. @κοπο αρτιο ιΙΙιππ Γιιπτ επτ

ο:ι νοΙτιπιιπει ιπ ΡειιιΙι ποίϊ:τι ροτοΙτειτο οτιιπτ.

Ροίτιιιοτ τποεπει εοπι ποποιει , Μπι! ΠΠ οπι

πἰπο άοποοιιοιτπτ. Ιτει όο νιτι ΒοπἰνοΙοπτἰο

ο 86 Ρἰοτειτο ἱπ ΡειιιΙππι οιιοπι οοππάο. νωπ

ιπἰπει πιἱτιι :ι Βειτοειτο ποίττο οιοπο οπο, Π

οοιππιοάο ΠοοΒιτ , ρτιοπιιττειπι , ιιτ ειΓροέτιι

οιιοοιιο ἱΡΓο Β:ιπτιοειε. Ειπε οιοπιιιπι ποοάιιιιι

:πιο , ιιοε ]ιιίὶἰπἰοπἰ οιιἱάοπι πο!Ιτι, οιιπι

ίὶιπτ οοοιιριιτἰΠἰπιἱ πι τοΕριιοΙιτειε ιιοεοπιε.

!ιιπιἰπιι , εοπι οίΐοπτ οι ριιιτιιπει ο. απο Ε ΠειΒοτειπιοπ οροτοπι απτο τἰἱἴοοΙΤιιιπ Μπιτ:

ποίι:τιε τοπιοτιίΠτπιι, ΓοτΙ Γιιτπππιτἱπι Ροτίττἱπ

εοπτιο , οπἰει τονοτο ποοιιο τιοτο Ρειτιοπειτιιτ

ὸἰιιτἱιιε τοπιοτιιτἱ. Εκ οο Γιιτπ Ωιθ:πε οοττἰοι:

πἰπἰΙ Ροτοοτιπππι ἰΒἰ ὸοΙἰτοΓοοτο. Βιιπι το

ἀἰοο , τοΓοτοἰοπι ποοΙἱοοπτἱιιπι. Ηἰο Ιιιίττιινἱ

τποποίτοι·ιπ ρΙιιτἱπιει, 86 Μπι! ί·οτο τποπιιτπ

ἱπνοιιἱ. ΤειτνιΠιιπι οποοιιο οοποοΠῖ ι ιιτ οἱ

οΙἰοτΙιοοπτπ ρτοΓΡἰοοτοπι, ιιτ Εοτο!ιατιιτ , ιπ

πορττιιπι πιο πιο άοίιάοτιο 8οτοτο τποτοπι.

(`γτἱ:ι.οιιε Αποοπιτειππε πἱπο πιο: οτἰοπτοπι

Ροτἱτιιτιιε. ΕΠιοιοπι οοττο ποο Γροοιοίιοτοπι

ποοτιο 8τειτἱοτοπι πτποιι:ιτπ Μι , τιιαοτιο

Γοπτοπτιτο πιω, ιιτ ριιτοπι ἰΠιιπι :ιάτπιτπτοτοπι

νοτιιίτειτἱἑ,Ιἰττοτειε ίπΓοιιΙοτειε απτο πι.ιπιοιπιτπ

το&ιιτιιπι. Πο δοοτοιο Ττιιρο:ιιπτἱο οιιἰά

Γροτειπάιιιπ ίπ ιιπἰπιπτἱνοττι , πιοτγτπ:ιοίΙοπι



 

ι

τ” Ε. .Ρι δ?? Ετ Έν ι ι· - . στη,

οοο τταΒιιοτιιαιιι ιιιτιτίιοε Ιοἔι ,ι Μοτο ιτιιτιιιο αποτο νιτιοοσοετ ιιοτιιο;86 @τι 88818 Μι

αιιιτιιο τατιτοιιι ναΙοιΠοιιότιιιοιειοΓοιοιιτιατιι,
οτ οινοτ Ιιιιοτοε τιοτιοοΙο οτοοιατοτ ί·ιοττιιο

οιτοοιιοτοτ. Βετο ιιοττοτια οινιτατιτ ιτι ττιοιιιιε
τιιτιοατ. ο ι"Πο οτοι.ο&ιοιιο ατι οοιιοιιιοττι οοιιτα , ιιι

ιιιι , οτ νιτιοο , οροττοτ ιιιττα ΓοΓροτιιιι αιιιιιιο.

Ηοττιιοιαιιε Ποτιατοε Ιοεατοε ιιοιιιε οινιτατιε

ιΠιιο οτοτιοιίτιτοτ , οτια οοπι τιοιιιιιιο ιοιιατι

ιιο Ι:τατιοιίι:ο ιοτιΓροτιτο. Ι)ο τ:οτοτιατιοιιο

ιιιιροτατοτιε 86 ραοο οοπι νοιιοτιε ιιιε ιιττιια

οριιιιο οι!) Ειιι€ιοτιι αοτοατιι Βοτοιιιοιε νιτιο

τοοοτιτοτιιιαιιι,τοοτιοο τιοίιόοι·ιο, δέ εκατο
ι ιιατιι Αιοιταιιοτι,τιοατιιτιοαιι:ι ειιι,ιτιο Ι:αιΙοτ, Β

αττοΠ:ατιοτιο Βατιιατι τιοίττι αιινοιανιτ. Κοί

ροτιτιι ατι οτιιτιοε οτιιίιοΙατ τοπ Ραττοε , που::

ο ι·-οτττιο τιοιτι Γοτιοαιιι αιιοοιό. τοιιτιιιιιτο οι.

δειΙοτα οιιιοιο ιιιοο Οοίιιιοτιι 86 Εαοτοιιτιο`τιι

ίι·αττοε , (:ατοιιιιιι τιιιοτιοο ιιοιιτοττι, δι! Ρου

ταιιοτοτοοοιτι ατιτιιοτοττι οοιιοΙοο, οτ Ρατ οίι,

τιοιοο, τιοίτι·οιοοο οττιτιοε το τιιοτιαίιοτιο το

νιΐο @το 86 οτ Ρτο·ιιιο ρτοοοε τιιιιιιατιτ ,

ατιτιιοι·ιοοιε. Οαιατιιοτ Η τ1οι οοοοττοιιτ οΙο‹:

τιοι·οε ατι το ιιιιτταιτι , Ιιτ:οτ ιρΓο ιιιαΙιε αοτ1τιο

ιιτ οοτιιε οτι ΓοΙοο. ΡαοοιΠιτιιι Εειιιι€Π οινο
ιιιιιιιτοτ τιοαΙοε οοοιε , ιιοτιτιο οιιιιιιιιιιι ιοτιι- Δ

οιο οοειιιτι. Ρατανιιιιιι Ραοοιε Ροίτ όιοοοε

Ρτοιιοιἴοατ , ιιιτιο νοτοτιαιιι , ιιοτιιοττιτιοο

-νιοοτιτιαιιι , οιιιοε αιιτιίΕοε Ροττοε Ειιιιιιαιιοε Ι

τιτιιιίοοαττι ιιοε ΡοτνοιιιΙΐοττι , οιιιοτατ τιιοιτι

(ιιιιιιι. Οοιιατιιε Ποπ ιιιιοε ιιιιτοτ νιτιοτο, οτα:

οιΡοοτιοο ΡΓαιτοτιοττι ιΠοτι ετποοτιι , τ1οοιι

Ριιιοιιοττιιτιοιιι 86 οτιιατιΠιτιιοτιι οτιιιιιοιιι τιοι
ινιτιοτοιιτ οοτοτο ί·ιοττοτ. Νοοάοιτι τΙατοττι οι,

οοοτι ιιι Ρατανιι οπο τιιοιτιοτοτιτοτ. Εοε ιτιτιο

τταιιίιοιιε νιτιοτο οοιιτοιιιιατιι , 86 ο φα τιτα

τοτοα οτοτιτ ττιοττιοτατο ιιιΒιια , ιιτ Γοτιοοιιτιι

ατι το Ιοοοριοτιοτοιιι ιτιατοτιαττι αιιοιιροτ. να

τιαι1ι ι @τετοιο τοοοττιοτοιιι. Μιδοτι(Μιο ρτο»

τιιιοε νι&οτιτιοτ τιοί)τοτ (ιιαα:ιιιιοι 8τττοιι 366

ιιιιιιιιια , Αο8οίτιτιοτιι τιο. . . . . Ριατιοοιε Ιο

εοε, οριίτοια: , 86 τοττιριιΒιιοατιι, 86 ει”

ίοΠ:οτιιι νοιιιτιιοτι. Ηοάιο.ττοιιοοτι.ιιιιοε ιιι

Ιιοοιιτοτ ιιιΓριοιατιι. Μοιιοτοιιι Πιο νιτοτιιιαο

Πιο τιιοοτο , τιοίι:ιο ατι ιιιιιτιοαττι νιιιοτιιιι.

Το οοττο 86 αττιατιτιΠιιιιιιε 86 οιιιοτναοτιίΠ

τιιοτ οίτ. Α Ιατοτο ττιοο ανοιιι ιιιε ιι:8το ιιοιι

ροτοίτ , ατοοο ιιιτοτ ΐοττιιοτιοε τιοΠττοε , ια

τ:τγιιιαε ιιιε οιτοοτιτ Βαιιτιιοτιι , ιιτ οι: νοτοιε

ατοοο οι: Βοιι:ο Πιο αουτ ΡτοΓριοι Ροτοιτ ,

οοατιτο ιιοτιιο αιιιοιατιιτ οοτιιε, οιοι πιο που.

τιιοτοιιτοτιι τατιτο Ρτοιοτιοιτιιτ αιτοδιο. Πο

τιατ τιοοτιτΙιο ο8τοΒιιτ ιτοτιιιε 86ιτιΡτιτοτο νιτατ

τιοίττα·: αοοοττιιιιοιιατιτ , τιοΙιαιιιτιιιο οιιιοιι

ραττοοι νιτοιιιτιιοιιι ιιοτιιαιιιΠιιιιοτ Ρτα:τοτιτο

Ροττιιιττιτ. Ειοε ορο αττΙοο οροτα ιιοοοτιοτιι

τοιιΒιοτιιε ττιοα: Γατιτ οτα", οοιιιε ετατια ατι

νοτιι, οοτιιιοιοτιτιοττι Μια οΧιτο ΓΡοτο. Ραο..

το ιιο νι&οτιτιο οιιι τοοοτιι : ιιοτιιιο οποια

ροτιιιιττιτ ιιοτα ιστονιταε οτοιιιτιοτ ΐοτιιιοτο.

8οτναισιττιοα τοιιοοα, τιοιτι Ιιοοιιιτ Γοιιταε αο

τιιτο 86 τοτιτιοτο νοοοε. Νιιιιιιιιοιτι οΙοτιιοοοιτι

οκ αιιτο ι:οττιιατοιιι.οοιιι τοειιια Βοτοτιιοιτ ατι

το ιιιιττο. νοιιιιτιιιια Βτεοα Βατοατι τιιοι οιο

τιοτ , νοοιε ροτο ιατιι τοτιτιιτα. νοτοτιαττι οοπι

τιιιοο ρτοίιοιΓοατ , ιτιτιονιιιοοτιτιαιιι, α:: τοττι

τιοτιιιιττι τοό.ιοο Βοιιοτιιαττι, Ριοτοτιτιαπι Ρο

Β:οα Ροτιτοτοε. Εριίι:οΙατ Αιιτοτιιι ιιια8τιι, τιο

οοιοοε τωρα ατι το , τιοοτιοιιι αοοορι οι: Ρα

τανιο. Εαε ιιιοοοτιι τοτατιι ,'86 ιιοοιτι τιιετιιιτιι

οΓτιοαιιι ιτινοτιιτο Ρ0τοτ°ο , ιιοταιιο τιιιι8ω

τοτ. Ηιο οοττο ρτ:6τοτνι&οτιτιοττι ιτινοτιιιιι.

ιιι!. πιο , ατιιιοο ΓοανιΠιιιιο , 86 νιατοτοττι ,

ιτιιιτιο νοτιοε · οοτιοτοιιι οκ οοιοτο τιιοοαοιιο

Αιιιοτοίιιιιτι τουτο ιιιιΓοτατο , Ιιοοτ οοττο πιο

ιο , ιιιι ατιιιοο ΓοανιΠιττιο , 86 ατιιαιιτιΠιτιιοτιι Π τιιιτιιττιοττι £ωΒατ 86 νοιτατ οοιιιταιιτιἰ οτιαιιι

τοι ροτοοτοα οοιιινοιοιιτια 86 οιοτατο τιτοΓο

τιοοτο , τοιίοοο οι:οττιτιιιε τιοίιταιιι ιΒιιανιαιτι

οιτοιτα. νοιιοτιιε, οι: ιιοίττο τιιοτιαίι:οτιο δ.

Μιοιταειο , Χτι. τω.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΧ.

- . ι ατι ΝιοοΙαοτιι.

Ό: Πέΐατϋπι το” &τωαπϋίωσ , ό· Φ:: Β

ΜΙστόσω.

Μιιτοίιιιε Νιοοιαο Πιο Ριοτιττιατιι Γα

Ιοτοτιι. .

νοτιι Ματιτοαιιι , ΓοΓοοτιτοΓοοο ίιιττι α νι-

&οτιιιο νιτο ορτιττιο 86 ατιιιοιΠιττιο Γοττιττιο

τ:οττο αιτοδι:ο αι: οτατοιΡοο Ρτοιιιο α:: Ριοτατο

τιτοτιο ΙιτιεοΙατι. Μοοοτιι οΙτ ιοΒιτοτ , ιματι

τοιιι τιοτ οοοιιρατιοτιοε Γοτιιτιιατ πω. Νοτιοο

ιοί-ο τιιοτιο , νοτιιτιι 86 ριοτιτ1οο οι: ιιιτοιΡοιο

τω, τιοιι ιετιανι 86 τιιιιιτιιιιι οτιιτιιτι. Νοτι το

Γιιιιτ οι: ιιιε τιιιι οποιο ιιττοτιτ ιτα οροτατιι

τιοιιοτοιιτ , οτ ττατιοοοτο ιιι Ι.ατιτιοιιι ετερο

τιιιτ. Πιιοε οι: ιιιε ()αιιιιΙΙινιτατιι ττατιΡτοΙιτ,

86 ιΈχορι τιιοοΙιαε , 86 οκ (ιιιτγΙοίι:οττιο οοπ

ατι είιοιιι ΐοττιιο ιτιτοΙοταΒιιοτιι Ιαοοτ. Νοι

Ιοε οκ Γοοιιε ιιοιιιΓοο οιτοτοιτατιοτιιε ρατιοτι..

τιοτ τιιιαττι οΒο οι; α8οιιτο Μ, οτ Γροτο 86

οοιιιιτιο , ιιιιΓοτιοοτειια Ποι, :τοι ιιιτιι8τιιιιιι

οιοιοτο ιιια ίοΙιτατια νοιιιιτ ιιοε: ιιι πιάτο

οοττοτο. 8αιοτα αιιο6το 86 οΗιοιο ιτιοο Οσί

ιιιοτιι 86 Ι..αοτοιιτιοιιι 86 (:ατοιιιτιι ιιοίττοε.

$αΙοτα Ηιοτοτιγιιιοττι ίταττοιιι 86 τοΙιτιοοτ οι:

ιοτιο τιοίττο. ναΙο τιοιιιιο. Μαιιτι1α: Χ ιν,

ω. Αοοοιιι. ο

Ροιι:οατιοατιι ΓοτιοΓοτατιι 86 οιιιι€τιανοταιιι

Ιιττοταε , ρτοίο6ιοε οτ νιΓοτοτιι νι&οτιιιοτο ,

ετ:τοατιιτιοο ιΡίιοε τιιίοιιτοτοιιι οιοιιοτικωτι,

οοοιιττιτ Πιο τιοοιε οοπι Με ρτιιιοιριε , ω

τιιιοε ιιο'οιιοε , 88 ροοιΙα Γορτοιιι αιιιιοτοτιι.

Μαιοτ οι: ιιιε Μ. τιιιιιοτ ν. ατιιιοτιιτιι οίτ.

Πιιο ιτοτιι αιιι ροοτι κ. το” ατιτιοτοττι Πτι

Βιιιι τιοτιιιτιοτοιτι αιιοτιιττι Μ. Αιιοταιιτ οοπι

Πιο 86 ΐτοτιοοιιτοτ ιιιωΡοιι. νοτιιιιιοε ιιοι

οτιτοοτοτιι νοΙοιιιιιιοτιι ρτερατατα οτατ θ:τοοε.

νιτιιττιιιτ ίιιιιιοΙατιιιι οτιιιιια. ΧΧΧ. Έοτιιιο ο

τατιτ,ιιοτιιιιιιιαοτιιτιια τιτα:τοτ ραιιοα. ΟΙΐοιιτιι

τιιοετιο ιιιιιίιοα νοιοιιιιτια (:Ιαοτιιι › Ποιο

ιτιατι 86 (ὶοιιιτιιιατιι οοιοΓι:ιατιι ιιοιιο οτοειιτι ,

Μ το τι;

 



τ” ΑΜΒ-ΚΟ5!Ι τ:ΑντιπτυπιπΝειε ”;)·6

ιιτ εκ ΓΗ!ο επππεπνεττ! , 86 Βεεε!π! Γεπἰε ἱπ Ά Ηἱε μπι ο!σΠππετίε επἰνὶ πεππο ν!έτοι·ί

τεοπεπι νο!πτπἰπε. νοΙπιπἱπε !π ε!ἱο ]π!ἱεπἰ

(ξεεΓετ!ε οτετ!οπε8 ιν. Ρτο!ἰκεε. δγιποίἱιιπτ

Ήνε δετιιτπε!!ε πε 8ε!!:ἰε ππΡετετοτ!ε Πνε

Περϊβεττλτ|ετ !εππεε εοπΓτεπτ!!,!εππεε ΕπΓεΒἰετ

τεπἱπετ, 86!-11 εο νοΙππππε Ηοτπετἰ· νἱτε ε!»

Ηετοποτο ΓετἱΡτε , ππεπι Γιππτο τπεειππ νο

!ππππε !ε8!. νεπε61οιωπετ ειππΓπετπ εοπ

Ή1!!ε νο!ιιππεπ πε νετἱ!ε πππίποπώπε Ατ!Π:-ο

τε!ἱε: εοτπΡ!πτε ω, Γεπ εε οπτπἱε Γππτ Με

πω. Πε νοεε!σπ!!ε , πε πτεπεπεετ!εε, Ηετο

ποτιιπι , Τπεἰπιπεπτ,Αττ!επιππ,Ροετεε ετἱεπι

Ρ!πτ!πτοε, 86 Ρ!πτετε!π Ρετε!ε!!ε 86 ε!ἱε. ῳω Β

Ρ!πτε2 π!!!πεπτἰεππ !ιοτπ!πἰε πΓπιιε επτπ!τε

τω Γὶππ. ΡτἱπεἰΡἰε ί!!!οε 86 Ρπε!!ειπ 8ι·εεεε

ποεετ !!ττετεε , οπτπεΓππε πτετεε Γετ!!›ετε π!

πἱεετιιπτ. Νονεπ·ι Γιιπτ Γετπτε Ρπετἱ , πε!

Γετ!!εππτ επεο νεππίτε ,ετ τπ!τετιιε ω.. ντε!

Ω!πνΓοΓτοτπ! ττεππθτ!οπετπ επ υπο ε:: πιο

ε!Ρπ!!ε @πε Γεότειπ , Γετ!Γππε Ρ!εειιἰτ. Ττεε

ε!!! Ρτονεε!!οτεε επτεπἰε Ρτοπε!ππτ. Ρο! Γε

ππιπ , πιιτπεπἰτετἱε ΡτοΓεέ!;ο εοππ!τπεπτιτππ

86 επ!πε ετπεπτ! ἰππεπἰο 86 ΡτεεεἱΡι1ο επ Ρετι

π. !πιπιεπἰτετἱε επε&τι εκἰιπἱε Πιιπ πε!εδτε

τω. νἱπἱ!ετἰπππ1νο!ππ1επΑπππΓτ!π! πε ιππ

Γἱεε , 86 σετπεΒοτ!εε πειτε ἰπΓετἰοππτιιτ Απ

=ππ!!!π! , 86 πε νε! ἰΡίἱπε , νε! ε!τετἱπε ποδτ!ίζ

Γἱτπἰνἰτ! εΓΓε ετεπετπ, Γεεἱ!ε ἱπππεἱτ|Πἰ!ιτε

ἱΡΓε 86 εππεππε86 Γεε!!!ε. νἱπἰ86 Αετ! εοπι.

τπεπτιιτπ ἰπ Οπίε Ηοτετἰἰ. ]π!!! !τεπε Ρἰτιπὶε!

ΜετπεΓεοε !!ετοε πέτο , πιιοε ττεπΓετΙ!›Ι τω

επτετἰΓΠτπεῇπΓΠτ. Οοτἰπιιἱ εποπ τεπἰτεπτε ,

ιιτ οτετἱοπεε !!!εε ]ιι!ἱεπἰ ΑΠ8Π!!Ξ!,86 Ηω·πεΓ!

ν!τειπ , 86 απ!πτ!!!επιππ ἰ!!πιπ 86 Βεεε!ππω

πιο ποιπἱπε ττεπΓετ!!σεπποε επτετετ. Ι.!!σεπ

τ!Γ!!τπε επππἱτ :πιιἰΡΡε πιτ! επ ποε πιο τω!

ἰπιΡετιι Γει·επετιττ.(διεπι επΡ!τ τε !πτετεΓΓε

Γετπεοπἱοπε ποίττἱε.νο!πΡτετἰε ΡτοΓεέτο Ιππέ

πωπω 86 !ΡΓε εεεεΡ!ΓΓεε 86 εεεεΠ!ΓΓετ πο!είε.'

εαπ Γππππο ιπεπε νετοπεπτ εοπτεπππππε ,

ἱΒἰππε Γεπεε!τετ οπετε!ε!πιπτ , επ επτε ε!ἰ

ειππ Ρετ τππ!τετπ !ιοτεπι. Οοπτι1!!ππιε Ρ!ιπἱ- Ο πιππ Γππετἰτ , !!εετ !π·ππ!πειπ ετεπἰοἰ!εποπ

τπε , Βοπἰτετετπππε 86 ποᾶτἱπετπ νἰτἰ εκεί·

επ!ετπε Γεω. Ρ!εειπτ πεε εππετε Ρτἰοτἱβπε

!ἰττετἱε, π: Παπ! Ρο!!ιειτπε ετειπ, εεττἰοτεπι

πε οπτπ!!σιτε Γεεετετπ. νει!ε. Μεπτικε Χ1ιτ.

ΑπΒιιΡτἱ.

επ. Νεπι1ε τεπεεπ ετο ἰπεἱτεο !επτἰοτ. νε!ε

πεππο ΣτΠ. εε!. Λεπτά!.

Η

Χ

ΡΜ: ΕΡξ/?ο!ετεω πε πεσἱυπ παώ

@τη ο 'οτ' τ” ρ" 0Φ Ά ο β ο 4; β ο .ο Γ' Β·ο 'Ο /' σ.: Ά 'Οἱ. "." Γε 'ἐκ τι 'Ο /' ε! "εν!6°

επε.]ε. . εεε ..ε εκε.ε @επ
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πετ Ν!εο!επε,( Γεε!τ επτεπε ἰπ ΓτεππεππΠ!ιπε

Ρτο εοπ!ιιπᾶἰοιιε ποΓ!τε, ππειπ ἰΡΓε ἰπτεπετ

τππετπ ετπι1ε τετἰίΠτπετπ εΓΓε Γεἱε Ο τεππ!π!τ

Β πω! ε!οε τε !!ττετεε Ρ!επεε είπε!! , Ρἰετετἱε ,

ετ>ιετοτε τπτΜΑ

επ Ρτεπε!Γεππα Βετ!σετπιπ.

0ο κατ" ΜΜΜ , είε Μ67εω·έέ :Μέσο επιτε

ώωπο , πρι·|08471228 6ύηβΙστα.

Μοτοίἱπε Ἑτεπεἱίεο Γπο Βετ!εετο Γε!π

τειπ.

(Μπι !!ττετεε τπεε πἰπ 86 ἱπετεπἰπἱ!ἰ πείἰ

πετἰο εκΡεέτεν!ΓΓεκπ , ππ!!εΓππε Μπι! εεε τε

τεππἰ , επιπ εεε ποπ ππεε 3 Γεπ Ρ!πτεε επ

τε Γετ!ΡΓετππ , ποπ Γεεπε εε Ρετ ετετ πο!ε

τεπτ , τπεππε ε!σε τε πειπ!!ε! με: !!Ιετπππ π

ίἱπετετἰοπε , πε ετεπετεππ Ρεπε !π επὶιπιιπι

ἰπππεετεππ:πτεπ!τπ...πτ...

Ηετ! τεππετπ νεΓΡετἰ ΡτοΓεό!:ιιε επ τπε πο

ετππε πτ!!πεπτ!ετ. Ιπ ππἰΒιιε ειπεν! Ρτἱτππιπ

ετποτετπ τπιππ, πιω ΡτοΓεδτο ἰπ εδτυπι πι,

ω! πε πεε ῇεπι εεε τε ττεδτετἱ πεἔ!ἱπεπτἰιιε

εΧἰΓτἰτπετεπι , 86 τπο!είὶἱε οπαπ! , Π πιιεω εκ

τεπιπί!ποπε οΗἱεἰ! ετππε !!ττετετιιπι τπει·ιτπι

εοπεεΡετετπ, Ρετ τι1ετπ !πτεπτ!τετειπ , Γὶπεππ,

νὶττπτεπι , ετππε εοπίὶεπτἰεπι Ι!!σετετετ, πιε

ε!Γππε Ρπποτε εΠ!ε! Γεεἰ!ἱτετἰε πιεε: , ππεπι

πποπ εεε τε πεΓεττιππ Γε!Γο Ρπτετειπ > πο!ο

τε εοπΗε! €τετυ!ετετ. Πτ επτετπ τα πιο οί!!

εἰο τυο ετπιιε πἰΗπεπτὶε Γιππιπε νο!ι1Ρτετε

ε!Γιε!ε , πε εοπττε !ἱε ἰππἰππε εε τπο!ε!!:ε Γε

το τε!εε!!ετ!οτπιπ Ρετππ!οΓετπ πεπ!ἰπεπτἰετπ,



 

κ

κ

Ι
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ΕΡΙ$ΤΟ Ι. ΑΚΠΜ Ετ π. Χνι1.

Μ

ροτ τιοεπι εδτοττι νἰἀοο , οτι ο8ο τοεε Ηττα Α οιετο οπιιιἱε , οτ το οιιΠο άοδόοτετἰ ρεττετ

:εε , τΙοβοτεε τοοτο , τὶἱο ετ. €τωτοτ τιοπάοτε

νοτιτο,οτ σοοο ντι: ΡοΠιτ. Ποοε το Βοποε Ιιο- τ·

ποοτοο τιοπο ονοττετ. @ιστι οριίτοΙετ οΙε-

τοπιο νὶτι ΜεποοΙἰε εοοοτιοττε , ποπε: ρτι

πιοοι ροτ Πττοτεε τοεε ποιο , τοοιοο το ιΠιοε

Ιιοτοετιιτετο, άοόττἱπε εττιοο ί-ερἰοτιτἰε εο

τιοἰοἴοοτο τοεκττοοπι ἰο τοοτιοιο πτετοΙοτ. ΕΠ:

οπἱτο τονοτε οε ἰτι8οπο τ-εοἰΙἰτετο ετοιοο οο

ι:οτε,οτ [οιτο ρτοροιοοόοτο ποθ νοτοτοε πο»

ποσο ἱπΒοοτἰεὸτοἱτετἰοοο ετἰτοἰτεπιοτ, οοο

τοτοποο πιο οιτοτοοπιοτ επ ίτοτΠε τιοπιε

οἱτετἰε , ρεΙπιετο ὁοδττἱοπ-ἴεοἰΙο οιοο Ντο

οἱο τοί:οτετ. Εοπι τρίο τοοοπι τοειτἰτοο ποοτ

τοτ , ετοοο ἰο άοΠοιτε τιεοοο , ιάτιοο τοο πιο

όοτιοτο , οοπι ΡΙοτετιιιο τοΙἰοοε , τοτο επιοτ

οιτο ντο , οποιο οΒΓοτνετἰο τιοεοάτιτο πιοἰ Πο

ΒοΙετἰε εο τοποιοε τεοἰτ , οοεπι οι: πιο Πτ

τοτἰε πο” το το οιτο , 8ο οκ Με τριτο εά το

πιἰττο, ποσά το πιο πτετοπι τοτε: ροτο, τεοτΙο

οοεποΐοποε. Ιποιοοιο τω: οτοΙιοττιοοετ ποπο

τιτττοοτο εοοὶρἱοιοοτοοοο Βτετἰεε τιεοοεπι ἱπ

8οπτοε τοπ οποιο 86 οροτε: ετοοο ἀἰΙἱΒοπτἱτο,

τοοετο ΡΙοτἰΒοε νοτοτε ειτοτο οτοἱττεπι , οτ

το ιοοἀὶΙἱΒοτιτἱειο. ΝοΠε5 εοτοπι οπο τιοΙΤο

'τεοι οτἔοπτοο εάοοτιοο οοοοπετιεε οτ:οτιρε

τἱοποε τποεε , ποιο ποπ τοτε τ:οτοπιοότε ροπ

Ροοοιιάεε οοπίοεπι , τεοΠο :το πιο οιττΠ:ιιοεε

Με , ο ρΙεπο τ.ιοεΠνε τ:Ιοειιιποο νοΙιοτοοπε ίἱτ

εάνοτίοπι το εποέτοε οιοοε νἱὸἰίτὶ. 3οά δ: Η

τιοἱτὶ·ροΙτὶιεο τιποτα οιοίοιοοΙτ ΓΡοπτο τοπιο

Βοοτιοπι Ροτετἰ€, ποπ ετιιιοετιι,οιοοοο επ Μ

τοοποε τοοοτο Ρετο , ΓΡοιιτιοοτιοο ετ: ΡοΙΙἰ

0οοτ οτοπἱ2 οκ επιπιο πιο ποτοτΗΠοιο. Βοά

8ο πο Με οπο.

@ιστι το Ιἱττοτἱε το ποίττοπι ΝἱοοΙεοοι

ποπε , οτ οτιι (απο τεοτεπι ΑἔοίἰΙεοτο Χο

ποροοπτιο , ίτ-εοἱεοι το οτιπιτιοτο ΙιτιοπττΠιτπο τ

οετιιτιοο οροτεπι ίἰνο τρίο τοἱ!ιἱ είΠττοετο,ίινο

ποίττο Γοπἱ ιοοοπτιιΠιτοο Ποτοοττιο ττιτοπ

Βετο, τιοτοοορτορο τοοτο τοτττετο. ΑτιΒἱτοτ

εοτοτο νοτιοτοοπτοτ Γοποιτ τρίο , οποσ! οοτο

ΡΙοτοε Ιἱττοτεε το ΙτεΗεπι ΐοττοΐοτιτ, ]οτιεο.

ποε (:τιτγΓοΙοτε πιτιἰΙ :οι απο οπιτιοετο τοί

οτἱρίἰτ ,οοτο επ οοιιι ΡΙοτοε ἰρίο Ιιττοτεε άο

άοτττ , οοιοοοο ΐοιοροτ Ιοοο οτιι ετοενοτἰτ ,

οπιπιεποο ίοπιροτ ποπ Ποιο οτπεπιοοτἰε ετ

πιοτοοτιεπι επἱτπἱ τοι οΠιοττοοο ΠοεοΙετιε ,° οπο οοπιτοοτιιε οοοάοοοτο ροΙΐο νΜοτοπτοτ,

ετοοο ἱπιτοοττεΙἰοτο τοοτοτο ἱο πιο τοοτιτο- Ο οο:οΠοτιτ τρετενοι·ιτ , οποοοτιτ. Ρτωτοτοεττοο

· τοτο ποτοττοετο Ροποτο ἰπίτἱτοετο. ]ετο νοτο

ποσά οιτ τιτίοοοι τοτε Μοτο , Η ποοε πιἰτιἰ

τοοιίοοο οί-οἰ οπο ροΙΤο ροτενοτο , οτ :πιο το

οοπίτεπτοτ Ροτεπι , Ιιοττετἰε ι ΝττιιΙ τιοιτιοττι

τοο ιοάο εάπιοποτο ποοοΠο ω , οοτο τοἱΙιἰ

ετ].οο τοεΕπιτιοο άο το ετ: το ποίττε οοπΓοο

τοἀἰπο ίἱτττιἰΠῖτπε ετττοο ΗτἰοΙἱΠὶιοε ροτἴοε

οιτο το , οτ ποπ τοοοΙο τοε οτοπἱε, νοτοτο 8ο

τοἰρἴοτο το οπο» οιοοε εττιοο ἱπ ροΙΤοίΠοποπι

πιοετο ε%τοΒοπι. Ιτεοοο Μοτιο τοτε Πο οτετ

οι: τοοἱε , ποε οΠε τἱοτἰποΒοτ νοτοοοπτΠε ,

τιοοτοἱποε πο το οπιπἰε ποιο θάοΙτίΕπιο ροΙ

όοπειτί οοτιἰτ ει” τοτιοοοοε ρΠοοΙἰε οεπᾶἱ

όιε εοο τοιττἰε το @τιποτε τεοιοτο τοτοπτΠε ,

εττιοο οε ί:οττοε οιοετο ιτιοΙοίετπ το ροτἴτιἰ

οἰοε. ΝοΙΙοπι εοτοτο οιοΓοιοτΠ το Με οπο.

το , τμιεπινἱε πιοΙτοτο οοε:τοτοπιιιτ , ἰονοπἰ

το ροτοἰπιοε. ΑΙτοττοπι Ιιεπο οτιι πενεπ

τιεπι οροτετο ποπ ροττοἰττοτιιοε. Ροοοττε ιο

τιοο τοιτιἰ δὲ Με πτετοιο. Αποοιε οτοπἰτιοε ,

οοτο Ποοοτιτ , ΐεΙοτοτο ότοεπι οκ το. (Σοίοιοο·

ποίτοτ οττιεττΙΠιοοε εττιοο ΓετιἱοτιτἰΙΪῖτοοε :τοο

Ιοΐοοπε οτεε ἴοιΙἰοοτ ΚεΙοπἀἱε Μεττο τοίιππἱ

ετοιοο οΙετἰΠἱτοο ΒίπιοΗ:ττ τοετοίττετο οποτε..

Ιἰοοτἰ ΡοτΒεπι , ει” τοποο τιοτετο οποιοι. ΤοΒ τὶε τιοττοπθ:οτιιε , ποντιε οεπότόετοε εΠοτἰ

τοοτὶο το ουτε οτ οἰτιἱΙ πιο οι: τοἱε οο

|ετοτο το ρεττεττε , Γοό. τιοἱοτιοἰά ἱπ τΠοε οι:

τετἱοπο Ιἰοτετἰε τοι εοοοιΠοττε,εά τοο Μοτο

ίτ:ττοεε , εΙΤοτοείοοο πιο το οοτοτοοπἰοποιο

εεοὸἰοτοτο τοοτοπι , 8: Ποιο! οοπίοΙεε οστο

τοοὸὶε τοοἰτ.

ο ΡΙοτετοτιἰ ορἱίτοτεε,οοἰε ἱπ ιπτΠοο τοο ποπ

τοροτἱ , Γοιτο οορἱο επ εά!ιοο άοίιόοτοε. πιο

οπο: Ποτε οτοοτ Ρτο τεττοπο Ποτοτοτο. (:οτο

άΗτ8οπτιοε ἰΡἴοπι ιπτιττ:οτο ροτίτιοιτοτο, Γαι

Βετο :οι το οπο! νοΙἱτο. Οτε.τοτο νοτο πιἰτιἰ

ίἱτοοΙ οι τοοοπτιοτο Ϊοοἰίτι , οποσ! Ι.εέλεο
τἱοτο τοοτο εό. τοο οὸἰτοιτἰΡτἰ. Νἰτιἰ! Ρτοί·-ο&ο

το , τιοοεὶ νοΙ πιο το τΠειοοε νο! οιἰτιτ Γοε

νἰτιε ἰπιροτεττ ΡοΠἱτ. Ιτεοοο οιτο οπιοπάε

τἰοοἰ τοτοε τποοιιιτιετιι , εττ1οοοο 8τετἱοο

οπο τπειτττοο νἱτἰ άοΙοδτοτ ἱπΒοπἱο,οοἱ, οοο

ΠετιτἱΙΙἱτοοὁἱιτοτἱοοποπιἰπἰ νοτοτοπι , πο Οἱ

οοτοτιἰ οιοτόοπι , ιΡο εοτοο εττιιιο ιτοτοοοΓο

ἰἱοτοἱοι οΙοοιοοοτἱε: ,πιω Ϊοὁἱοἰο, ποοιττοεπι

οοτΙοτοτ. @ιστι ο το οι ΓετοιΙτετοοι οίΓοοο

πε , ποτοττοετο [Μοοτιι τοἰΙιἱ τοτοοτττετι οτε

Βιε ιοάιοτοπι πιοοπι. Οτεεοεε οτἰετο , οτ εά

τοοτιο: , Ιτττοτεε ΠΠ τοΙοτοεπι , Μαιο:: στο

η

τπτ. Αττιοο Ρτο τοπιο το ΙιεΒοτοτ.. ΝἰοοΙεοε

ποΠ:οτ επ το Πττοτεε ὸετιἰτ Ρτο!ἰιτεο. Μεἔἱ

Ποτ ποίτττ τοοοείτοτο πιοοε ί-οπἰοτ , ρετοτ.

ορτἱτοοε εττιοο Γεο&ιίΠτποε νἱτ,εοοορἱτ 8τετο

ετιἱτοο οοπιιοοπτιεττοποε τοεε , τοοιοο ετοοο

ποίττοτο Ζεοοεττεοι νἱτε Γοπ&οτο πιο ρτοε

οποτε ετοοο νοτιε ρτοΓοτιοἰτοτ. Ιε τοἰ 2Π18Πο

τἰΠὶτοοε οΠ:. Ηετιοτ οτιτιο το ἰοτοι· τοΙιτιοε άτ

νἰπε δ! Ποττο!εττε ποπε ντττοττο , οτ τιοπἰε

οπιπΠ:ιοτι, τιοεΙοτο το οπο δ: ἱρίο ΪεοἱΠἱπιο

ρτοΓροιπτ , ο; ε. πιο τ:0Βοττιιτπ Ιιετιοτ , τω

άοετ , οοίοοο το Ιιοοοτο Ιιεοοετ. Ρτ:τοτοτοε

εοτπιεποε τοοτο Ηἰοτοογτοοε εΙιἱἰοοο ποπ

ποΙΙἱ οι: ιιοίττο τοοτο οτιι ρ!ιιτττοετιι ΓεΙιιτοπι

ὁἱοοοτ. $εΙοτοτοτιτοοε οι: πιο οΙοοιιοπτἰΠΪἱ

τοπ ετοιοο οτιιετἱΠἱπιο Ιιοττιἱπἰτιοε Απότοιο ,

]οΠεοο , Ι.οοπεττιο , ]οίὶἰπἱεπο ετ το!ἰποῖε

πιο τοοοπι ίοπτ 8ο ροτ το πω» τοποοπτ 8ο οτι

ίοτνεπτ. νεο: , τοι ΓοενιΠἰτοο ττετοτ.

~ ο·
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ΕΡΙΕΤΟΙ.Α ΙΙ.

:κι ΡταιιειΓειιιιι ΒατΒατιιττι.

Βε ιΡῇ`ω Μ Λπἔε!τιω ω'υ|Φωκω Μετατά

Μτε , «ΜΜΜ "α" ἰἱττετατἱἰ: , ά Ετι

τίο·υ2σσ ω”. δ'. ]ιι_βἰτω

ΜΙιτοΒιιε ΓτατιειΓεο Βαττιατο , ΓαΙιι

τειιι. ι _

Οεειιρατιιε ΓετΠιο Βτενὶτετ. ΕτΒο ιιτ ερἱΓ

τοΙιε τιιἱε τεΓΡοιιάεαιτι τιεεεΠ'ε εΠ: , ΓετΗιαττι

Ιατιιιε ειιτιι ετο οτιοΠοτ. @τα ειιιιι Ατι8εΙο

τιοΙττο εΙατι!Γιτιιτι ατιοΙεΓεειιτε εΒετιετ ιιττιιιε

ιΙΙιιιτι Ιἱττετἱε τιιειε ειτοτατιιε ιιιιτιιατιε Ιιβετα

Ιιτει·ετιιε ττατΐτανετιε , ειιιαιιταετιιειΙΙι ρἰετατε,

οΠιειιε οττιτιιΒιιε τιιιτιιαιιιτατιε ατΐιιετιε,δε ατι

τε εκ ιΙΙιιιε 8: ροΙττιιοτιιιττι εκ τιιἰε Ιἰττετιε άι

τΠει , τιιιΙΙατιιιε ιιονα Γεω νοΙιιΡτατε αΓΓεετιιε

Γιιττι. Πα ετιιττι ιατιιρτιόεττι άε τιιο ἰτι8ετιΙο :ια

τιιταειιε τιιαετιιίιεε ΡετΓιιαΓιιττι εΠ, ιτε τιιιΠἱιιε,

ειιαττινιε αττιρΙΙΙΙιτιια, Ιαιιε , ιιιτ:Πειιιττι τιιειιτιι

ιιοά τΙε τε Γετιιρετ Γιιιτ , Γιιρετατε ροΓΓε νἰ

3εατιιτ. Ιτι Με τατιτιιιιι Ραττε νοΙιιΡτατετιι ε

τιιιιόετιι τιιαιτιττιαττι εεΡἱ , ειιιοό τε αάο!εΓεετιε

τε ΡΙαιιε εε ρετιἰτιιε αειιονιτ , αττ.1ιιε ιτα αε

ιιονιτ , τι: ιιοτι “ΑττιΒτοΙῖιιττιὲἱτι τε τατιτιιττι ,

τιιιοτὶ τιι αἱε , Η ειιιττι ρτοΓεδτο Ρατιιττι ετατ ,

ΓετΙ Γιιττιτιιιιττι τιιιεττιόατιι αττιιιε νιττιιττΒιιε
οτιιτιἱΙιιιε οτιιατιιττι νιτιιττι δε αετιονιΓΓε δ: α- Γ

ττιανιΓΓε , αε τοτε αιιἰττιο αττιρΙειτιιε ΓιιΠΓε ει:

τιιἰε Πττετιε ΓαειΙε ιτιτεΙΙἰ8ατιιτ,τιιιἱΒιιε Γε ειιττι

Γοιιιιιι Γτιι&ιιτιι αεεερἰΙΓε Ρετεετιιιατιοτιιε Για

αόοΙεΓεετιε τιοτι ιιιΓαειιτιόιιε τεΙτατιιτ ,Αυτιά

τε νιτιιτ ατειιε ιιι τιιατιι ΒετιἰνοΙετιτἱατιι άιιτιι

Ξτετ Γιωτη Ρετ8ετετ νεΙιιτι ἱιι Βεατοττιττι ἰτιΓιι

Με άεΙατιιε εΙτ. Ιτα ετιιτιι Γε αεεερτιιττι ε8τε

Βιε , ἱτα οΗιειοΓε , ρἱε , ΒτΙεΙιτεττιιιε τταέτα

τιιττι αΙΓετιτ ,ετ ει: ιρΓα ετἱατιι τεεοτάατιοτιε

Βεατιιτιι Γε αε €ειιεττπωττω ειτιΠ:ιττιετ , εστι

Π:ατιτετειιιε , Π εῇιιΓτιιοτἱἰ Βαττιατοε τερετἱΓΓε

Γε ροΙΓε ατΒιττετιιτ , τεΙΝΜε Ραττιιε ΓεάιΒιιε , Γ)

ἱΡΓοε ειιοςι1ε 3εγττιαε αεΗτιιτιιιιι , ρειιεττατιι..

τιιιιιιιιιε θαταττιατιταε 86 Πιάσε. δεά άε Ατι- '

ΒεΙο Γατιε. ¦ _ ν - .

ΙεαιιτΙατιοτιεττι ΓιιιιεΒτεττι α Βἰ:αιιτἶο τε

ττε Γετἱρτατιι , δ£ ΡετΙἱΒετιτει· αεεεΡἰ , 8;

Γιιιιιττιο Π:ιιάιο τοτατιι Ιεεἱ , οΓΓειιόἱειιε τετιι

ορἰτιἰοιιειτιεΙἰοτειιι. Ιτα ειιιιιι ιτιατττιιΓιεε τατι

τατιιιε ειιτιι ἀἰἔτιἱτατε !οειιἰτιιτ,ἱτα Γιιττιττισε Π

Ιοε αε νετετεε οτατοτεε ειτρτιττιιτ , ιιτ Γιιττι

τιιαιτι ΗΜ Ιαιιιιεττι 8ε αἀττιἰτατἱοιιειιι αΡιιά ε

τιιάιτοε οτιιιιεε , τιιεο τιιιἰἀεττι ῇιιὸἰεἱο , ποπ

ἰτιῇιιτἱα νιιιτΠεατε νἰὁεατιιτ. ΗαΒεσ τἱΒἰ ετα

τἱαε ιιι€ετιτεε , ετιιοτὶ ορετα τυα Γαδτιιιιι Γἱτ , ιιτ

τατιτα οΒΙεξτατιοιιε Γτιιετετ. (:τεάαε ,ωεω ,

ατιιατε , εοΙετε , αττιιιε οβΓετνατε ἱΙΙιιτιι τεεετιι

αξια. @μαι ρτιιιε πιτ ιτι ατιἱτιιιιττι ιτιάιιτ:ε

τετιι , νικ Πετἱ ροΙΓε ῇιιίτἰε εκ εαιιίἱε ατΒιττα

!ιατ. Ηατιεε ἱιιτὶε ιι.πΠειιιττι τιιειιττι. Οτατιο

ιιεε ιΠαε οιιιιιεε α Ρο88ἰο ττιιΓΓαε ιαττι τ:τειιο

αεεερετἰε. Μπιτ ετιἰτιι ιΠαε ΝτεοΙαιιε τιοΓτετ.

ΡαιιΓατιιαιιι Με ειιαιτιρτιτιιυπι τιιἰΓΓιιτιι; , ιιτ

λ νοΙιιιιτατι τιιατ ττιοτετιι 8ετατ,8ε νἰεἱΠἱτιι ατ›ε τε

τ:

ΡΙτιτα Ρετἰτιιτιιε. (Στε‹ιο εκ ιΠιιιεΙιττετιε επιτ

εετιε Ροιιιρειιττι Ττοειιτιι εΙατιΠιττιιιτιι τιιίτοτι

ειιττι,ίτιιτΠο 8; οΡετα Γιιτιιτιιι αττιιιε όοόΗΠιτιιι

νιτι εατόιιιαΙιε ΡιΓατιἱ το ΗιΓρατιια Ιτινετιτιιιιι,

επεσε αά ποε ειιτιι τταιιΓετἰΡτιιε Βιετιτ ΡετΓε

τετιάιιττι. Ι.εοτιατάιιε Ατετιτιιιε εοτιιττιετιτατια

Γετιβετε τιε ρτιτιιο ΒεΙΙο_Ριιιιἰεο 86 εκ ΡοΙΥΒὶο

ττατΙιιεετε εοεριτ. Ορι1ε ,ιιτ αιιιιιο, ε8τεΒιιιττι,

παπι 8ε ιρΓε ιιοτι τω. Πιιτιι αΒΓοΙνετιτ εα

επεσε εάιτιετιτ , ετιτ ειπα πιεσε τι: ατὶ τε ρετ

Γετατιτιιτ.

Βετιιατάιιε Με ιιοΓτετ τιεετιιιτιι αΒΓοΙιιτιιε

είτ ,Γρε τατιιετι τιεότιειτιιτ·ιιτ Βτενι αΒΓοΙναι

Β τιιτ. Ετ ιιτ ετατ οΗιειι τιιεἱ , ειιατιτιιτιι Μπιτ,

αΓΓιιι , αττιιιε ατιετο , τιιιε αττιιιε εΙατιΓΠτιιι α

τιοΙεΓεετιτιε ΒιιΔωει εΟτωτι Ηττετἱε ατι

ττιοτιιτιιε, ειιιἱ τεττε ιιιιΡει· ιιβεττἱτιιἰε Ιιττετἰε

ετατἰαε εΒἰτ , 8: τιιιιτι οτιιιτιι Μετά, τεΓετἰ

Βαττι. ΟΡτιτιιιιε ατσιιιε ἱτι οττιιιἰτεΙἰΒἱοτιε μα:

ιιιωτιιιωω νιτ Επι» ο ν' τ ε υ ε αΙιτιαε Γαιι&2

]ιιΙΗιιαε, τιιιττι τενεττετετιιτ ατι ποε , αΙιειιαιι

τιιΙιιτιι τετιιοτατιιε εΓτ τιοΒὶΓειιτιι. Αττιανιιιιιιε

ιιιίιετιετιι νιτιιιιι αττιιιε ΠτιΒιιΙατι τιιιαάατιι :τά

ιιιἰτατἱοιιε ατιιρΙειτατἱ Γιιττιιι ε.Εἱ Ρτιι!οΓττατιιττι

τιιιιττι αά τε τιετΓετετιτιιιττι ττατιιτΠ , Νἱεατι

τἰτιιτιι ἱτεττι ρτορετιιετιι ιτιἰΓΓιιτιιε. Πε Ι..αετ

τἰο ΒἰοΒετιε !ιατιεο ετατιαε . τιιιοτι ἰΠιιιιι ατ!

τιοε ττιι€τατιιτιιττι αΓΓενεταε. ΟριιΓειιΙα Μα

Ιιτενἰοτα ατειιε ρει·ε8τιτια Χετιορτιοιιτι.ε ,

ετατιιττι ττιιΙιι Γετ:ετιε, τι εκ (Ξιιατἱτιι νοΙιιτιιἱ

τιε Γιιττιτα ττιιτιι ΓετιΒἰ Γεεετἰε. Η ΠΠ οριιε ατι

τεα ἱτιῇιιιιιτεταττι :Γεά τρια τιιΙιιΙ τεΓΡοτιόιτ ε

νετεοτ πιε Ρετ ιΙΙἰιιε οεειιρατἱοτιεε ,· Με Π

Π ειτεἰὸετἱτ. (:ιιτατιιε με ΓοΗτα ἱιι πιε ρἰετα

τε , ιιτιτι τιοο ἀείὶὸετἱο τιιεο Γιαπ: Γατἰε. Νεο

ρΙιιτα Με. (Μπι αΙιετιιιτι εεττι άε ]οτιαιιιιε

(:ΙιτγΓοΙοτα αεεεΡετἱε 5 τα:: ιιονετἱτιιυε. Ζα

ε!ιατἱα: Γταττι τεΙἰτιιιἰΓςιιε ιιοΓττἰ ίτιιἀἰοίἱε Γα

Ιιιτεττι όιεεε ει; ιιιε. Το ΓαΙνεΒἱε α Γειιιοτε

ραττε. πω.

 

ει” εεε τ. Α πι.

αά ΡτατιεἰΓειιτιι ΒατΒατιιιιι.

.Οι τωεπέωάσ τοτϋτε Ζπὸΐαπτἰὶ , έπεφτα: Οἰἰ

,καὶ , ό· έ: Μ. |έθτέ.τ.

Μτιτοίιιιε ιιιοτιαετιιιε ΡτατιάΓεο Γιιο Βατε

Βατο ΓαΙιιτεττι ρΙιιτἱττιαττι τὶἱεἱτ.

ει τιετιε ναΙεε , εΒ: ιιτ νοΙο. Ετίἰ τιιτιιΙ εται:

ιιονι ιιιιοά ατι τε Γετιβετιτιιιιιι ριιτατετιι , ειιτιι

Γατἰε αεειιτατε 8ετιιττιιιιιιι ετιαιιι ΓοτταΙΓε ρτο

Ιιιτε ατι τε »Με ττιεἱε Ιὶττετἰε , ειπε ρετεεριβ

Γε ιαιιι ατΒιττοτ , ΡετΓετἱρΓετἱιιι οιτιτιἱα , τιε

ταττιετι τε ῇιινετιἱε άντε νείτετ,ειιιἰνἱΓειιἀἰ Ρετι

Δω νειιἰτ ατι τιοε , Με πιει ε αό. τε Ιιττετιε ρτο

ΒειΓεετετιιτ , πιεαιιιτετε!Γε ρΙιιτιττιιιιιι αιω

τιιανἱ , ιιτ το νε!. Ιιοε οίΐιεἰο ιτιίιετιετιι φιστι

τΙατιι αάνει·Γιιε τε αττιοτετιι τιιειιτιι τεεο8τιοΓ-ε

εετεε. Ηοε τατιτιιτιι ιτιιρτ;Γετιτιατυττι Γετἱ

ΒετιτΙιιττι νιΓιιτιι είτ , Εαὁταιιτἰιιιιι τιιιιττι ττιιΙιτ

Ροβεα τετιάιτιιτιι Με τα ιτι μετα ιιτρτἰτιιιιτιι.

__ εστήεει



.ο°· *οι

οι ιει>ιπτοι.ΑιιοΜ τω. :στο ο ο πι.

οοοιοο.ιοοιιιοε πο ιοποτο οποιο , ποιτιιπόνοτ- Α ιιοιτοτιι,ποοό ιοιΡοτιτοπι νοιοοε οοιι:ιο ποιό

“τι Τοτιρτοτοπι ιΠοιο ιπιΡοτιτιΠιοιοπι πττιιιο

ιτιοΡτιίιιπιοπι,‹ιοοό τιοοοιιο οτπτ , ποοιιι3οτι.

τοι· οιπιιοπι πττιοο πιοοόοΓο ΓοτιΡίιΙΪο. Μια.

τπποε Ποπ Γοττοπι όοοιιΠιττιι νιτι , πιοοοιο

«πιο τποιτιιε ιοόιπππιι·πτ , ποτοοπι ιΠοό ιπέο

ποιοι ιοιΡοτιτοτοτο `νιοιπτι πιπτιιιιιιο. Επιτόπ

νιΡτπττοτοπ οοοίιιιοτο τοπιο ι οοο το νιτοτο

ιιιοπι οπο ιτιιοτιπ ιιιιοτπτο οο8ιτπίιι , πω

πιοο πό ποε , πιο οτίι τιιιτιοε οτοόιτι , οποιο.

ο τππιοο Γπτιο πττιοο όιιι€οτιτοε οποιο. ιτπτιοο

ιΡοτιόοο, οτποτοπ ιπτο @οι ι πιο ποτοπι οΡο

τπτο όπτοτιιτο, οι: ιο ποοπο πιοτιόοίιΠιττιοπι πό

πιο τοιίιίιι , οιιππι οτοοπόπτιπποοε πό το Ριο

ΕοιΓοπτιιτ , πττιοο όο ιτιιΡοτιτο , ιιπτιππτο , 8ο Β

τοιιιοο , τΙοπτιτοπι ιιοτι Ροτ οοίιτοιο Ιπιιοτοτο

Ροτοτιτ , οτοόιτιιε , ιπτιιιοε , ιιτιιπιιιιε ιιπτι

@οι ο πΡοόπιο ΡιοΓοοιοτο τοπιΡοτιε ι·οοοτιτ,

ττιιτπτι οοο όοιιοιιιε. δοιοτιτ ποιόοίΡοι·ποι

Ποτ ιπτιοιιοοτ Ριοτιπιπτο πΡοό πιοόιοοε πιο

τππι ι-ποοτο. ()οτπΒο τππιοο όιιιοοπτιοε πιο

το ιΙΙιιπι ΓποΡο οιτοιοττι πττιιιο όιο όοίιόοτοο.

· ΑΒοίιιποε ΧοοοΡιιοτιτιε ιιοο Νότιο . . .
. . . οποτο ιιπτιτο πιιττππι πό το. Νιοπτιότιιτο ι

τοοπι ποε το Ροτ Ρτοιππιπε ιιττοτπε Ροτιιι εο- “

οποιο το Ρτο τοπιο ποε ιιοοινοΙοτιτιπ τοοτοπι

8οτοτο τιοιιτο όοιιόοτιο. ΕΡιιιοιπε Ριοτπτοιιι,

ο ποοοΡοτιε , ΐποιοε οσε οοττιοτοε. Διαπο

όοτ ιιιο ΑΡιιτοόιίιοπ οοιοίιτιοόι οι , ποπ

τοποτιιτοόιοο5οοπνο Ιιττοτπτοπι οποιο , τοιά

νο Ατιίιοτοιιε Ματσε οιτΡΙοτπτ , Γοιτο Ιοτιιοπ

τ:οΡ'ιο. δι ιιτ ιπτοτ τοστ νοι τοοτοοι όιωιιιιι

τιοπι οοόιοοε οΡοε οιιοόόπιο , επι ()Ιιττιποι

νοοπιποιοοι οιι , ιοοιιιιι:οε όιιιδοτιτοτ , πττΙοο

πιο ιπόο οτιποι τποιοιΡοτ τυπο Ιιττοι·πε οοτ

τιοτοπι. Ανω οποιο ιΠοό νοιιοπιοτιτοτ πτώ

Ροτο ποσό οι . . . τ . νοιιοπιοοτοτ οτιιο·πτ

οοο οοοοππτιοτιι. Είι ποιόοττι οι οΡοε ιο ιπ

τιτιοπι ττπόοδιοτιι , νοτοπι ιτπ ἰπιΡοτιτο, ιιτ`
Ρτπ:τοτ ίγΠπιιπε , πιο ιοτοΙΙιεπτ ιιοτο οι τιοπιο.

δι πιο ποοοΡοτο, £ωπιιιι το τοόόππι τπ

οιοπι ίιιπτο , τ1οππι ίιιιι ποοόππιτοοόο ττπόο

απο ιτοροτιτιπ πτοιιο Ροτνοτιιτπε πιιιιοιιτζ
Π: οποτο ποιο ίιοπι οοττιοτ οιτ οοίιτο @ογ

ΐοιοτπ , ίΡιοπόοτ ιο οτπποο ιιιτοτο οιοοιιιι.

νιόο όοπτιτοτο Ρτποίιιιιιππι όο το , οοπττιτιοο

οιιιιι Ροτιιιπόοππι το πιο πι. πιτοτοπι , απο

οοο τιιοόο τοπ, νοτοτο δ: τιιοτοιο οοοοΙΤπτιο.

:πιο ττιοπ ωατωοω..

διοτι ποοοΡοτιτ οι: (ιγΡτο ιιιστοε ιιιοε [οο

οπτόοπ ]οιιιοιπποε ; οιιτπιιιε πιο οοοιιοο

Ο

ιιΙοε οΙΐο πτιιιττοτοτ. Ροτίιίιοτ τπτοοο Πιο πιο..

τοπι πιο πιο οποτο τ οοο ποιοποποιτοιίιοπι

ι-ποιοτ όιιι8οοτιπ: πό ιό οιιιοιοτιόοτο. (οπιτπ

ποιο ποίιτιιπι Γπινοτο ιοιιοΒο , ιτοτοπιοιιο

τοΙιοιιοτ ιτιοοιιοε νιτοε πιο πιο τοοοπι α»

Ιοοτ πττιοο πτοποτ. Μπιοτ οοιιοτ δέ Ποιοι; ο

Ποπιοττιοε , 8: οοιιτιοΙΙιοιτ οοιιτο Ιοόο πιο

ιπιοτοπι όιοιιοτι πιο. Ποτοπτιπ: οι: οοιιτο

πιοιιπίιοτιο π: τ. Μπι·τιι.

' . .. 'Ν
`

 

Ε Ρ Ι δ Τ Ο Ε. Α ιν.
πό Ρτπποιίιοοιο Βπτοπιοτοι

Η ποιοι:: Μυπζέικόικε ό· άϋίτιθυ τω» ι'

Νέτο!ω.

Ο

Μι›τοιιοε τοοιιποιιοε Ρτποοιίοο @του

το 5 Γπιοτοτο.

ει ισοιιο νπΙοε , εποόοο. @πιο ΡτοΙιοιΓοι

Ρπι·πτοτ πό ντιπ Ρτπ:ίιπτιτιΠιπιοε τιιοοΙοοιιπ

τοιιιιοιιοΡπτοτ όι8οιιιιττιοε Απτοοιοε Μπό
Γποοε , οιιιοιο Πιο Γπτιο οοο όοιιοιτ , δ: πο

ΐοτιιιοτο νοιΙοτο πιιτιοιό πό το ιτιτοττο8πνιτ ,

“ ιττιπιο ιιτ`ΓΡοτιτο ίοτιιιοτοπι ιιοττπτοπ οίι. !ιοο

πιο οι όιοτιοε οΡτπίἴοπι , Ιιι:οοε Ρπτοι ,πιο.

οοο πό ίι:τιοοιιόοτο Ρτοτιτιοε οοοτοιι ,ω πο..

το οπιπιπ @ποιοι , πιο ιιοίι:οτοο οοΓΡοτο

πιο απο ποοτιο τοπ τοπικ νπιοτοόιτιιε πΒ.

το&οπι πι:τιτοι·. Νππι οοπι οπο. οίιοπιοε οπο
8ο ιιτπτοτ Μπττιιιιιιε νιτοτιιιτιοε , οττιιιίιποο

τιοίιτοτο , οι: πιο , ιπττιιιιπτιιιιτοοο , οι το πιτ

πτοιιιοΡιιι:οΡο (:τοτοπΓο οπόοπι τοπιο ιποτπ

όιόιοιΙΤο πιο πιιοτοιτ , οοπτιοιοποι ατομο

οοιιτοπι ιτιόο μι." τοπιιιιτιπ οιτοτοτιε τοιονπτπ.

οίι , ποσό ιπτο Ρτιιιιοπε ιοτο8τιτπτι κοιτο

:πιο ίινο τοίι:ιτοοπόοπι ιστονι , οοόοττι ιΡΐο

Γοιιιιιιο νιτο τοι.οτοοτο , οοττιοτοε ιιι&ι ω.

πιοο. (Ποπ , Ρι·ποοιίι:ο οπτιιιιπιο, ο πιο τιοπτιπ

τοπι τποιε πττιπτ , ο πιο ιτοπι νπιοτο τοπ , οτι

ιιοοο πττΙοο ιτιτοετο νπιοπε. Ετ .β πιο ΓοΓΡιοισ

μ οιιπ Ροιιιε οι ( τιππι ιό ττοοποο ποόιο) το πό

τοοιοιιοε οοιιιοτ , πιο Γοοιιτοε νινοτο πτοοο

οτιοίοε Ροιιιε.ιό οτιι: οοιιιε οπιοιιιοε ετπτιβ

Ποιοτο , πιο το Γτοόιοίι Γοπιοε , ποιοι” γιοι.

τοπ οοο πιιτιιιε οπτπ οίι,οοπτο ·όοι:οτ. Ποιποιτ

ποτοπι οιπιτιπιιιτο ιο τοοόοπι. Ειτττιοπ το π.

:ιο ποιοι-ο , τιιιιιΙοιιο πιο νιτπ ιιιπ ιιτ οπτιοει

Βιοι οοο Ροτοίιτιοπιιι το νοιιτο ιιιοοιιοοοπιι

ι)οιιε οπιοιΡοτοοε πιιιιιιπτ νοτιο ποίιτιε , το·
οοο ίιοπ Ρτοτοδιιοτιο οοιιοόιπτ. ι

το τιιιιΒοοτοτο ιοόιοοτιι , πιο ιιιιτοιοττι οοο· Ε Ε:: πιπιΒιιιτο τιοΡττο Ατιτοτιιο πόόιΓοο απο

τιιιοπτ οοτοιοπ ίιτιοοιπτιοι. δοό ο ποιό τοιι

τιοι οινιοτιι τοοι·ιιτο νοΙοπιιιιοπι οι·πτοοτοιιι

ιιπιιοποτ, ποιόόοο το ιιπιιοτο ΓΡοτοε , οοριο

οοττιοε ιιο(ΐο. Νιοοιποε ποίιοτ πό το πιιιιτ

(:ιοοτοπιπ οΡιιιοΙπε πό Αττιοοτο , ποπ: το α·

οοΡιίΐο ιππι οιιιιιιτιιο. ο πιπιτιπιο το όιΙιειτ ,

οοπιποο πιοο Ρποοοε όιοε οοΡοτοτ οποτο κι.

τοτπε Ρππόο&πτοπι πιο ττποίι:τιιιοτο, το Μ.

!ιοιιιτπτο νι&οε,όοίιιτ. δοτιτ οπιτπ ιΙΙι οπο.

ιο: οι: ΐποτπτιο Μιτιοτν: Ρτοιοτοοόι-, ποο Π.

πο πιποιίιτπτοοπι ΡοττοιΙΤιι ιτιΓΡιοι πιω το

Ρετ. Σποτ. ό· πω». στου!. ς'ο!!τά. Τοσο. ΙΙΙ.

όιτιοτιοτο Νιοοιπι ποιοι , ιτιόιοπποι Ποιο πιο

οοο τοιιοτποόπτο. Εππι τππιοο π πιο οοοοΙΤπ.

τισ οιτροοι όοιιοτο Ροτπνι, πττιοο πιο ιο Ρτι..·

πιο , τιοιοοπι οοο Ποιο ττοποι οοπι πιιιιοο

πιοο , ποιόποιό ι·οιιπι Γοοοτο πττιοο Ιιιιοτο

οιιΡιιοπτο Ροδο , ιππι Ρτιόοττι ποιοι Ροι·ίιιπ

Γοπι οίι:. @οπιτπ ι:οοτιτ ιπτοτ ιιτποοιίοοιιι ότι

Νιοοιποπι ιΡίιιπι οοπιοτιδτιο , ·οοιιιοι ί·-οτο

τιοι ιιΙοε ιιοτιτ , ιοτιοτπτ. Επιτοτσ ιΡΓπ οοπ

ιοιιέιιο τππι οπτπ , τππι οοιοιπτιο , τππι ι·πτο.

ιπτο Ρτιόοτο , οοο Διοτι , Γοό όβιόπ πτοοο

τι



,τι ΑΜιιιιοειι οΑΜΑι.οπι.ιιΝειε το..

_οιτ , δ: , ππα Γοπ!ατα , απιιοιτια πι!ιι! α!ιπο
.ππατπ τω.. αοπ!ατιο , απτο !·ιοτοπε, 86 ποσο

οιπ·ορτα οι , π: τοιατοιοποπ πιοε πο!!α το!ι- Α παπε , οτ οο!οτι ποοπι ιππιπιπτπ οπο ποπ π.

πιο. οπο νιοοατπτ. Ειπε αοτοπι αοοο τιοττιπα- ποτατοτ , Ρατοοτοτ , ατπιτ:οτπ ιπτοεοι·τιπιποι

οιο οιίποιι ,' ιιτοι·ππο ποτταίπε , πποτοπιοαπι πιο ιαοο!ιε ποπ ιπιοέται·οτοτ.αοιο απτοπιιπ:ιε

ιποιοιο τ οαοι-α πιοτιτ. Επο α!τοτι τατιτοτπ ιο αοποττατιοπιππε,ποιποε ποιειωτιι ιππιιιιαπι

οτιτποπ ιιιιΡιππο,ι:ταποιιοο Γοι!ιοοτ. (Μπι ο- οιτοαπτατο πω” ,.ρτοποοοι·ιπι , αποι , απ.

πιτπ οπο! απτο ι!ιπο , ποσο οπο τοτπιπιΓοι «πιο οοπιοπτοτπ , ιπτιοιππιποο ποπιιποπι πιο.

ροι!πτπ,τπαιιατιτ ιιι·τττοι· ιτιοιοια Γοπιτπα ποοι- οιιτπ οπποροΓοο. !.οδτιε !ιττοτιε τποιε , τποιτ

νοΙοπτιτ.ι: , Γοτπιππιπ ποοιπιιι , οπΐοτνατιο. πτονοτιι ι!!ατιι οριπο!απι πιιατπ οοε!οτατ ατι

ποιπποο ·πιπτπιπατπ , οτ Μοοτε ποτο ρτο- τπο,οπιιιιε τατιοπιε οιτοττοτπ, ιπ πιοππι οοοο

ριππιια νιοοτοτοι·ι ι!!ο(πιε οπιπι τπιπι πτ νο· οοε ρτατροΓοιτ οτατιοπι , οτ @Με @τπτ

τα ατιιιο το !οποι) ιαπιοιπ οοπετο8αποκ πο. οτιιιιοε :πο οοπίοιππι Γοο!οι·οπι , ποιο ιπιρο

οοπια-πιιοιοποτ ,ποαττι πττναποατ ατπιοιτια:, τι” Με: π! 2ΠοΦωο Μπι π0οιπιπο Μπιουτ

ιιπιπο ιι!ιοε αρροτοπτιπιτππε , ποε!ι8οτιτιοι- Β οατιιπτποτπ οοιιΒοτιτπιτο!ιατο πιο.!παοοπνι

εποε ιπιπο , ατομο αοοο ποοιιε πππιαπιτατιε , το , ποιο , π οι !αττοποπι α!ιποοπι οιοοι·οπ

ππι!ιπε πο!!α οιπππατπ οπιπ ιιπτποοιοα οορι- τπτ , τιιποτοτ αποιτο. διο οπιιπ οοοᾶπε , πο

οιτατο οοπνοπιοπτια οπο ποτπιτ , ιπποποε , οιιωτιιο που , οτ ποιοι οο οπιπιππε !ιποο

οαοι-αε οπιποε , ιπιιπο οοοαποποε, !οοιπιπιαε τα Μ1οποπ ο ποπ! 88% αιοτπιττατπ. δοο πο..

1ιοοτ ; αοοπτιατι ΙΙοτιιοΓο τιιίπε οι, ποιο πιο ρο!ιτ πιο :ιο αποἰοποοιπ αποο το οι οο!οτ

οοτοια ροποπτ οπο ιοτπιπατια. $οιιταπι οτιιιπ πιοπε ατππο ιπιοτια , ποαιπ πιι!ιι οπιπιποι

νιτι !ι!;ιοττατοτπ , ποια: νο! Γο!α τοπιο αιτιιιοιε πιαιτιιπαπι ιττοεαπιτπ ΐοπτιοοιι ποπιτιο τοπια

το απΓοποο νιτι,ποι ποαπτοτπ ιπ π: πιο, τπιπι

τπα!οοι&α πια ρτοπατι, 86 τα!ια πια!οοιοτα απ.

ποο ιο τα!οπι !ιοπιιπι!ιοε ροτΓοαπτ:ιπαπι·νοτο

αοοο τοττατπ οτατιοποιπ , Ρτιπιοπι ιιιιιιωτο

οι·οοιοι , τοι ιπΓοτιπο!ιατοτ,Γοο οτ ροποτι Γοπι

πιπποτπαοπαπε , ι!!ιοπ πιο ποπ ο!αιιι , Γοο ποιο οοι·τιοτ, νο! τοτα νο! πιαιτιτιια οι: οπο:

@εἴτε ,προ ΜΡω)Ηωω κα.Π·ΦκαΒΡττ > Ο οπ. Νοο ποο ο!ιΓοοι·ο Γοπιιοοτ, οι οιειτοτπ

ατπιοιτιτο νιο!ατοτοτπ , ιεπατοπι !ιττοτατοτπ , Ϊοτο ιο ιιο!πο$!οιοο!. δοοιπαι πιο ατππο ο.

(Με ποποποιιε ιππτατοτιι τ ποια ιε πω. πιο τιαττι πιτπιπιπ. Νοποο ιτα πιοιοοο Ιοποι το.

α!ιαε ιπποταποοτπ Γα:οο!ο ΓοοιιΤοτ-ι!!ιιπτοτπ, Ριοοτο , ποαπ τιι!ιι! ιο ΝιοοΙαοτπ οιοοι·ο νο

οοτοι·αποο ιο εοππε οιτρι·οπτατο. @πιο τπο- !ιτπ,οπιιιειπιπιοοιτατπ !οπποποι!ιποι·τατοιιι,

τα 2 οτοριτ ταποοτιι ιο οοιοτπ ιπ ιπτιτπιε οοπ- οποια οι: απιτπο πποοι·ο ρτοοιι·ο ροτοπ_ζ'Γο

οορτοπι νιίοοτιππε , ιπ αροττιοτοε ατποο ιο !οιπ ποπ ιιτοπο. Α!ιαε ι!!οιπ νιτπιπ οπο·

ιτπτπαιιιοτοε πιτωοετω , ονοιποιτποο ιστο- πιοπι Γοιο. 5οο παω ταποοπι οτπιτταιππε.

τιοποιπ ιπ-ι!!πτπ , αιτοτι !ιοοτ ιπΓοι·ιοταιιι,οιπ- ε!ιοιιιοπιπ α πιο τταοο&οπι πιο πιαπιποτ

πιοτιι πω: οπιπιιαπι !οποτιτιι τοτοττιιιιαιπ , Απτοπιπε ιιοοοοτ , πποτπ !ιαότοποε τπιττοι·ο

ιιπροοοπτιίπιιιαπι ατποο αοοτπιπιτπαιπ. απο οιπο!ι , ποια ι!!οπι ιιιο!ιοτιππε !ιττοι·ιιτ παπ

ποοπιατπ,οτ οποιοι , αο νοε οο!ατα οι τω- Γοτιιιτπιπ τπιττοτο ανο!ιατιι. Ωποπιατπ νοτο

οιο ι!!ιοε, ι:ιαοοιε ιποο τπιπι ποοοίπιτιο, οοιπ ιπιπι Γοτπτπα οατιταε ποται·ιιτπ , πο ιο μι· τποι

ποτιπιπιπιπ ι!!απι ποιο οοοιοατατιι ποιο-τω. 86 π:τιρτοτιιτπ ιπορια, πο μι· αΙιοε“Ειοτοτ,ιπι.

Ρ. Πιο πιο ιπίστι!ιιτιιι· οτατιοπιε αποτοτ , τω. ροοιπιοπτο το. , πο οι ο!ττα οοποοτατοε ,

πι ι··ποτατ απτο τωιιιιο. Ιε οατπ οτατιοποπι Β ιιτιοιατπ ιρΓαπι π:οοαιιι ιο οαι·τιε τπιττοτο οι·

τπιπτ ατι πιο ιοΒοποαπι , Γοτιτιπτποο πτονοιπ πιτπι. Οροε ιειτοι· !οποε , οπτοπιπιπ ποιοοπι

οριπο!απι , ππατπ οτιαπι Ρτιτροιπιτ ιο αποτο 86 ρτα:ο!ατοπι Γοπτοπτιατοπι Γα!ο!ιτιτατο , τω

ι!!ιοε οτατιοπιε. Εαπι νοτο ποαπτο απιτπιοο- οποιο πι!οποιοππι , ιιοποο 86 ιτιοιιιτοτπ.

ιοτοΙοεοι·ιτπ , πιοι!ιοε απιτπαονοττοτ , ποι πιο @ποο ποοοΙΤατιο τπιπι πιοιοποοιπ ίπιτ , πο·

ποτιτ 86 Νιοο!αιιιπ ιρΓοτπ. Μπιτ αιοτοτπ το. ποο οπιτπ ποαπι ποπ πα!ιοτ ιο Για !ιπποα νο

απο οριπο!ατπ πιο. τιτο!ιιτατπ,ο8ιποο αροο πιιι,τατοπι , τταοποι:ιο ι!!ι οοπΪοτι·ο ροτπιτ.

ι!!οπι ιπιπτπα νι ρι·οοοπι , οτ οι ποπ πιο. ΙπποΓοο ιειτοτ τοπιοιτατι τποαι:. ΩπτγΓοπο

τοι: ιπ τιιιπ!ιοπτπ, αοτποποπε ι!!οιπ αι·πιοιτιατ τιιοπι π:ιοππι ποοοοτιι οιττιο!ινι , πιθ:οιπππο

τιταττοτιταο , ποοι Γπατ , ιποιοιο ποπ νο!8ατι , ιο οπ οοται·οτιι πιπιιοτατο , ποιποε οιποπτοε

Γοο οοοιιιπτποτοττι ιπτοποττιτιιοτπιπππο π. πιε οο!ιοιιε ποοιοι·οπι ιαιπ οιο ρι·ινοτ. Με

τοτοτπ ?στο , οτ οι οτατιο ιπτπτππτπ πιο οο- οποιο! Βοπιιιοε νιτ το ατπαπτιιππιπε τοοοιοιτ

τιοοοε,ιποιππατιοποπιππο !ιοποι·πτπ οιιιιιιοτπ Ηιοι·οπγτπο τα!ιο!ιαε. Ιε τιπι τποο οτο πιο

Ρατοτοτ , ποιποε 86 ιιοτα νιτα Νιοο!αι οπ πα- οιιιοιο ρ!οτιπια απο , 86 οἱοιτ ετατιαε. Ρατοι:

&οποε πιο τποο α ροοτιτια ρποιοιίπτπο :ιδια ιοτιιοι: το ρ!οι·ιιππιπ οι!ιειτ Γοποιτποο Παπο

Γοιπροι· ιιτππο ποποίι:ιπιπιο. Ρ!πτιτπα αοτοπι ττιπε πι!πτοπι οιοιτ. '
(πιο οτππια ιπποε οτιτπιπατορτο!ιατι ροπο π» ι

οι!!ιπιο,πι!πτατιΓποο οοπνιποι. Νοπ ρ!τιοοτο

Γοπτιιε αοι·ιποε ιι·ια!οοιοια τω. πιώ , ταττι Ψ

τοι·ρια, πο ο ιο Γοοι·ταπι αιιποοπι 86οιτοοιιι

ποτατιιιτπ ποπο!οποτπ ιαοιαπτοι·. (:οτοταποο

ιο ποπο πιοοοιιι οι·απε , οπίοοτειπε , οιιτοπ

ι!!ο Γοτιιιτιε πιο , πτ ιιο!ιτοε οτατ , ποπ οτι·

πππο!α νοτ!ια αοο!απιαι·οτ , ιτπτ-πο ιτπτιτο!;ια

τοτ αρτιο οοπι τι!πι·ιτπα , ιποιεπαπε ατππο

Ε



τη; ΕΙ)Ι$ΤΟΙ.ΑΚΠΜ Ι.ιιι.°Χν1Ι.

Α ροτιιιιττοτοπι οπο: ροτίοοπτ, ιοΒιττιιιο οι: ' 

ιει>ιεΤοτιι ο

ειάΈτουοιΓοοιιι Βιιτο:ιτουι. °

Μέ::2τ σέ 66ηβ|ωπί ωέἰτοπι.

Μοι·οίιοε πιου:ιο!ιοε Ρτουοιΐοο τω» υπ

υιουιΠιττιο Γ:ιΙοτουι.

Εκ οοο πιο οκττοιιιιιε Πττοτειε τοειο >> Φου

οοο (:τιτγίοίτουιοπι πιοοπι , .οτ κι το ·)2811

πιιττοτοπι , υιοιτιπιοπι οι πιοτιιιιιι οτειο,-οι·οο!ξ

νικ ροτοΙτ , ποιου ποιο άιΓΡΙιοοοι·ιτ πιο κι

οουδτιιτιο νοΙ ιιο8Ιιοουτιο. πιοει. Ετίἱ οπτικο

Βτιιτιοτοιιι ροτπάιο: απο τυοτο.τυ απο πιοΙο9

παπι που ιυιοτιει ιιοοοτιτειιιι τοτοΙοτἰυι ,οπι

τιοε οπο , οτ ποιοι οτυοτιίουιουι· οοάιοοπι

οοοἱροτοε , ττ:ιυΓοτιοουτΙοπι ό.οοιοττιπιι αν

ιυου οοπι οιζι·οοιιιυι οι πιο νοΙουτοτοπι :τυπο

δοθυποΙο.τοκιι ιιυἰυιοἀνοττοτοπι , που ρτἰἀοιτι

ποιοοίΠοοτ Ιἱττοτἱε τιοΓοτιοτοπι πιιττοτο άο

Βιιοττιπι , υο του , τυπο νοΙοἱ άιοοτο Ο ιιΠο οι

Ιοοο ὸοοίΐο νιό.οτοτ. δώ απο οι οΒῖοἰοπι

αυτου. οποιο όιΠ€ουτοτ οκοοοτοε πιο ,ε

τιτιοτουι υο8Ιιπουτιιιτυ τιιιιιοτο νι ι:οΓο.τοιτο

ιι%τοποε Γοπι . . . . . . . . . . οτ πιο οτι-οποιο:

νο! . . . . . . . ΑοοἱΡἱοε ἰτιιοιιο , πιο ΡτειυοιΓοο

Πιεινιίουιο , άοίιάοιο.τουι ὸἰο ευτγΓοίτοπιιιτυ

υοίττοπι , οτίὶ που οτυ:ιτιίΠυιο Ι οτ του: οτο: ,

οτειοο οιυιυιο ἰυΓοὸοτειτ , ΐοτιμιιιιι , Ηοοπτοι·

το.τυου , οοειυτοπι ιυτοι· οοοιιριιτιοποι Ιἰοοἰτ ,

άιοοίτοτυ 8ο ΟΠΙΟΠΔΠΕΠΓΠι Ιοποίοοο 8ο ποι

Βιιε νἰίὶιτυ τοσο , Ιοπουάπτυ πιο: οποιο ποιο

Ιοτιοοιιάοτυ τιιιιι5. Βοτ'οτοε ιτοπι τοπιο οπι

τιιιυι ιιπιοτι υοίττο, οτ . . . . . πιο νιΓουι

ίοοτιτ , ιο υι:ιτοιυιοοε εάποιοε ποιο Ιοέιε.

Η οπου . . . ΡΙοτο. Ι··οοι·ιιτιτ ιπιροιιιιτιουτο ,

ῇοἀἰοἰιιτποοο τιιοπι ποιο 8ο ΒιιοΙΙΙΙιιτιο ό: εοτι

ίτ:ιυτοτ τουουτπιΒιο. Ρτίοιοτιοο Ροττειτιοιιίι

ΙιοπιιιυιΠιιτιο νἱτο ιτιἰτιἰοοο οοιιιιιυότο πάο

ΠΠιυιει 8τειτιιι , Η οιτοιιιοΙιιτ τιοτιοτιο , ετιιτιΠι

πιουι ί:·οοοτιο. Μιίΐοτοτυ ουιυι πιο :ιο ΠΙουι

Η οροίοοΙοτυ τοοορι. 5οά ροτ Ιιοτοτιοτοττι

Ρουοτιειτυ που Ποοτ. ΝοΒοτἰει του Γοιπροτ

οποιο , τω άουι το πιο οιτοτοπι οΙΤο δ: Ρτιτο
Β 8ο οπο πιο Ϊοτο , ο οι οΠιοιοπι ποσό πυρπ

το ιρΓο που ροΠοιτι , τἰἱιἰ ἱυῇουΒο υπο υιοο

τιοοάειιυπιοόο ο ?ποιο νιάουοι:. ΝιοοΙειοε

ιιοίτοι· επι ποε τονοττἰτ , Γοτιιτυοτιιοοο ίοοπι -

όοπόοτιοτυ υοΒἱε ίοο οοιιΐροθ;ο Ιονιιοιτ. Ιε

του ΡΙοτιτυουι ίξι!ιιτοιτι ἀἰοἱτ. ΒοίὶΙἰἰ :τριπο

πιο :κι το ροττοτουτιιιε οιιτιινἱ. Εεε :που τοοο

Ροτἱε , Ειοιοε τυο οοι·τιοι·ουι. Ντιπ ρτιοτοτοσ.

ποιά Γοτιτιουιιοπι νἰἀοτοτοτ οοοιιττοοετ οπι

πιο. δοτιιοι: Ρειτοτ , Ηιοτουγτυοΐοιιο ίπποι·

δ: Ποπιοττἱοε ίοιιοιτ οι» Ωι!οτοττωιοιιυτ. Το

Ζιιοτιειτικ ίοπιπιο νιτο ττειττἱ τοο δ: Οοεπιυο

υοΡτι:ο ΓειΙοτοπι οιιοοε οι: πιο. Με πιοιιυι άο

οοε. ΡΙοτουτι:ο ιν. το” ]ειιιοατιιιο.

Ηιιοοίοοο ἴοτἱρἴοτιιιιι , απο τιτοτο&οε :κι

πιο ζδο!ιουυοτ Βουιι:-Εάοι οουιοε ιιτοοο ιο

οιιυὰἰΠἰτυοε νο. Β οοπι Ετιτγίοίτοιτιοπι

πιοοπι πιἱττοτο επι τονοΙΙο ὸἰοοτοπι , Ιιο.ίοιιο

Ιιττοι·ειτ άπο , υοΒοτἱοπι ιίτοτι οτ Βάοἰ :τα

Ρετ. $τηνι. ό· πω. αυτ!. €υ#σόΐ. Τα». Π!.

Β

.- -._ι_____ά ο

`Ι98

του ίοο ιιοπιιτιο ΓιιΙοτουι άιοοτουι, Γουιιο ήτο

υιιικιπιοπι ιυ πιοτιοπι οοτυπιουάετοιιι. Ρεις:ιο

ιΠοά 8ο πόοΠτοι· 8ο τιοτ1ιτιουτοτ ,ποιοι τυποι

πινο1°ΐ05 ἱΠιιυι νοΙουτειτοπι ΡτοΒο ΜΑΜ

νιιΙο τοτί-οε.
..__

 

ΔιειιιεΤοτΑ νι..

:οι ΕτιιιιοιίοοιιιΒιιτοιιτοτυ.

ΏΜπο.τ. ιιἔΙ: 7οσό οπο: (έκαστο: :έ απετέ

Ηοπ απ:: , :Κέηπ άεμποζπρωτ2τυπ

έ:: Ρο!τ/ϋωοι.
> ' η

Μοτοίιοε Ρτουοιΐοο πιο Πιιοτουι τιιοτι- ·

τυουι ό.ιοιτ.

Ρειοιτ που: τιτονἰτοιμ οτ οοπι οιε Πττοτιο

του: οποιο ρτοκιτιιο Γοίοορι, πωπω οποιο

ι·οΓΡοιιάοειυι. Οτ:ιτιιτπ ποιο πι:οπυιο τοοιίτι ,

ποσά Βοίι!ιοπι τυποι :οι το τουάουι ροι·νο

υιίΐο ίἱἔυἰΙὶοοε. Αυοοι· ἱτιοτοἀἰτιἰΙἱτοτ τουτο

τοο άουάοτιο, νικοπο ἴειτἰείἱιοοτο οΠἱοἱο υιοο

ιιτοἰτττιοιιι· ιιοΙΓο. Βοτιο οτἔο ιιθ:ουι ΜΕ, (πιο

οοπι του νο· πιο οπο ιιοΙτοι· τοὸὸἰόἱτ. Αμου

Ιουιουι τουτο ἱτοπιτιοο Ρυἰὶοπτειτου·ι αυτιά

πιο ιιιτοτὶυι Βουιι ποιο Γοινοοο, :οποιο τιοἱ Μ

το τιοττοτιιτ πειδτιιε οτο. @οοο πο εΙιτγΓοΠ:ο

πιο πιοο 8£οτιἱΓοοτιο νἰοουτἰυο Γοτιτιιε, Πιπι

υιο τυο νοΙορτ:ιτο οίΐοοἰίτι , τιο:ιτιόο οοττἱοι:

που τειδτοε Γοτυπιο ΠΠ οποιο: άο&ιΠιυιο νου

ρτοοετοεοΙΤο. Ιε νοτο ο.υιοι· τοοε , £1ι1ο το

τυπο οοιιέτοιο οττιοπι , Η του ροΠιτ , οουοι

Ιι:ιτο οοριε , πιἰΙιἱοοο πωιιοπωι οουιιιυπο

'το, Ρτιιυοἱἴοο ίο:ινιΙΠτυο , οοο υονοε , δ; τω.

υιοάουι @απο Εἰ ιιοτοπι νιτο του, ιτοιιιοΙοο

Β ΝἱοοΙ:ιο ι:ΗΓοττιίΠυιο ρυγίιοο οἰνι τιοίττο ,

οποιο Π;οάιοίιΠιπιουι οπο ως τω· Ιιττοι·ιε πι

τοΗιπο , ΐειΙοτουι ροτ το τουουτιο. Ωιιοτι πο

Ροτοετιυιιτιουο ΗΜ νοπτει οι ΡειΙετΡτιτιουι Γοτι

Με , Τοοοτιιε Γο·πι απο ΝιοοΙ:ιο ιιοΠ:το 6ο

(:οΓυιο Γοο.νιΠιυιο , ουιυιιιονοι·τιποο Οσί

πιιιιιι ιιιΓουι οι 8ο Νἰοοὶιιοιτι νοτιουιοτιτοι:

ποιοοπι οοροι·ο , ί.οτι οιιυι τοπι οριιιιουο Μ. ·

ΒοἱΙἰοτοιτι ροτειτο. νοτοτοτ οπου (:οίπιιιε πι.

(ο ἰυτἱοΙΒουτιΠἰυιἰ ρειττἰε νοΙουτοτοτυ ιυ οι

οοο οΙτουτιοτο , οοἱ οτ ΐουιροτ οΠ; πωπω;

πο Ρτιι:Γουτιει, ιτε οποιοι οπο” απ: ΕιοιοΓ

τοσοι ροτοετἰυιιτἱοιιοε ιιιτοιιτ8π. Ετίἱ :που

ιο ω. οπο ροτιοοΙι ιιευοΓοιτ , τοτυου που Ιου

Βο. Ροτο8τἰυιιτἰο ροττἰε ιιυἰπιουι ΓοΙΙἰοἱτιιτ..

Νιοο!ειοε ιι:οπι υοΒοτιουι ἴειτιιἱΙἰιιτἰουι πιου

ττιο:ιοίΙοιιι ΙοΒγτἰυτΙιουι οοιιοιτ , πιο το ιο

ειτοτ οι: πιοΙοίτιΙππιο οι:οτοοτ. ΜοΙτοτυ οπι

τιι8ο Βιέτοιιυο Ποτ , (οτι ειιιιπιοπι Ποιοι ΠΠ

ἴοἱε Ιἱττοτιε :ιτιοτιουτ. Μιτιἱ που ίἰΙουτιιιπι

πι:: οοοιτΙουε ιττιροτο.τ. ΖειοΙιειτοι: πιω οι:

(ἰοιιτἱτιο υοίττο ΓειΙοτοπι οπο. ΤιιΤο.ιμοΒιε οι

ίουιοτο ρο.ττο 86 Ηιοτουγτιιο Ετιιττο. νιιΙο.

Ποτουτιιι: οι: υοίτι·ο υιοτιιιίτοτἱο πο. οποιο!.

]ουιτιο.

οι

πιο

ι



β? ΑΜΒκοιΠ εΑΜΑ:οοιιΝωε 5%.

__=_:ή:ε.φ·-ω._...

ε· . Α εοιιΓιιετιι:Πιιε ιιοΓτιπι Γιιιι&ιΓΠωει ειτοιιε οικί 

εωειοτινπ
οτι Έι·ιιιιειΓειιιιι Βατοπιιω. ' -

·· 5 Ο: πάω· Μπτ.4:Μ.

ΜΒιοΠιιε ωοιιιιεΙιιιε ΡιιιιιεἱΓεοΓιιο Πιο.

. νιΓΠιιιο ΡΙιιτιωειτιι ΓειΠ1τει11 :Με

ει Με:: νειΙεε , οειιε ερτ , εΒο νιιΙεο. Ετειτ

οιιἰὸεω ιιΠιιΙ εισαι >ΓετΠ;ιειι:Πιω ιιτἱτε ει:ἰΠἱ
ιιιετεω , εοπι δε :κι το Ρτιωιιω Ιοιι€ιΦωοε Π

Ιιττετ:ιε,6ε :κι θιιιιτιτιιιωτιοΠι·ιιω ροΠ:ειι Γιτἰτὶἐ

τιτενιοτεε οε:ιετιω , φα: ιιιε νοτιιε καίτε νει

Ιετε ιιτιτιιιιιτἰειτειιτ. νετιιιιι ειιἰιτι ιιτ τε ΓοΙΠ

. -ειτιι:Πιιε Γενεω , ε: ειιιιιι οιιιαιιτΠΠ:τιιιε ωει ,

αποφ ωΠιι πιω :ιιοπιε ιιιε τιιιε . . . Μ.: νει

τιιενιΓΠωειε ΓετΠιο ι φαι ιτειιι ιιιε :ΠΠ ιιιεο4

Ιιιωεω , ειιιιιε τε :οι ειιΡιειιτιίΠωιιω Γεω ,

ι·ειιιιιιτἱειιτ. (ὶιιἰτιοιιε μια ει: .ιιοΠι·ο ιιιιιιιετο

όεΠάετιιιιτιιι, τεΠοιιἱ ΒεΠε ν:ιΙειιτ. ΝιεοΙειιιε

τιοΠετ ΡιΠε)οιιο Γε εοιιτοΙετ:ιτ,Γειιε Ρετφαω

ιιιε ιιινιτο 8ε ιιοιι ιιίΓειιτιειιτε , Γε ει::ι·ιε:ινἱτ

ΡεΓΠε εειιιΓιι, ουκ ΠΠε ειιιοοιιε Γιι·:νιτε εατοἰτ,

ιιτφε πο ΑΙΡἰιιιι ιιιοε Γε τεεεριτ. ΝΠιἱΙ :ιο

Πιο ΡΠι:Πιιιε @οι εΠειιιιε Πττετιιτιιω εεεεΡι.

Κ

φιιιιωιει ιιιο ρτιάεω ΓιιοΙοτει εΠ:, απο

Ποτ οωτιιιι ιιοΠιτο. εοωωιιιιιιι , Γἱτφε ει: :Πιο

Βιιε ιιιιιιιΠε οπο: εΠε&ιιε , ωιιιιιε τ:ιωειι Γει

ειιΙτοτἱε ιιιιιιε ειΓε Γειο , φαω ιιτ κι :είε

τετι:ι:ιε :ΠΒιιε <έι·:ιτιιιε ιόοιιειιε Πω. Τειιτ:ι ε

ιιιω Γιιιιτ Πι ωε ιιιε ωει·ιτει, ιιονοειιιε φωι

:Πε νετε:Πιιιε οΓΠειο. :ιεειιωιιΠιτο, ιιτ εει :Π

Π€ετε :φιάεω 8›ε εάωιτιιτι ροΓΠω , ειιειιε

@πιο Πιιι:ιιιι·ε ιιιιΠο ιτιο:ιο. .9ε:ι Πειτε ω:

ιιτφε ιιιωιιιω ετιο.ω αουτ! τε. [.ιιάονιειιε ει·

νιτ τιοΓτει· , :ιοοΙεΓεειιε Ποια Γρει , ριπή Ρετ

Πττετιιε ΠΒιιιΠεονιτ , φωτο οι» εοιιιιιιοάο.,

φειιιτο εωοΙιιωειιτο Γιιετιτ εοιιιωετιάιιτιο

απο. Αεεερτιιω ειιιω Γε που ωοειο Βειιιιζιιε

ιιτφε ΠιιωιιιιιΠιωε,νετιιωιιι ρΙει:ιΓφε ιιΓιιω

@ποιο 8ε`ρΙε:ι:>. ΒειιἱνοΙειιτιο: δε ΠοετοΙἰ

τιπι: οτιετι πιο: ουσ Πω ωΠιι Βιιιτιιιε ΜΗ:

τι ροτιιιτ. @Μο ιτε.: Νιιιιι τε ιιιοειο ΓοΙιιτιι

ι=ιοΙΓε εοερἰ, τιι:ιωοιιε Πι ιιιε νοΙοιιτειι:εω οι

Γετνειιει Εει νετο ωΠιι ωιιιιιιιε πονο εΠ,φιΡε

ιιε οιιοπι Γει:τιε εΠεε ει:Ρειτιιε 'Γεω. τω με·

τιεο, Γιιτειιοτ ειιιω, ιιιιωο:Πεε ωιιτιιοω :ιιιοε

οοΓει·νιιτιοιιειιι ο ΡΙιιιιωιε εοειιοΓει ι, ιιτοιιε

εΠ ειιιιΓΠωει δε ειιιτἰφιΓίἰωο , ιτε 8ε εοιιΓρἰ

ΡιΠε ειιω εδο: ΑιιτιΓρειε εοιι€τεΓΠιε εΠ: , ιιτ- (5 ειιιιω είΓε δε ιΙΙοΠτιίΠωεω. @Παω :Πισω

:ιιιε :ιο εε Τιιει:Ποειιι ειιτἱφιΓΠωἱε , ιιτ ιρΓε

πιΠιι Γει·ἱΡΠτ, Πττετιε εωιτ. Χειιοριιοτιτιε ΠΠ

νειΒιιω ιιε ιιΙΙιιω Πω, ειιιιτε ειιιιειεω , ιιτ

ΓοΙετ , Γε:Ι , ιιτ ε8ο νετεοι·; ρατοτο ιιτιΠτει·.

Ε:: Πττετιε :ιιιοε ιι‹ὶ Οιιιιτἰιιιιω Ρτοι:ιωε :ιειΠ,

«με (.Πεετοιιιε οτιιτἱοιιιιω Ρο8εΠ ιιοίττἰ ει

Ιιιζειιτιει τερειτοτιιω Π:: , Γεἱι·ε ροτετἰε. Ειπε

νιτι Πιιιάεε ε. το Γετιρτ:ιε, ωἱίΓιιΓοιιε :κι ωε°

ΝιεοΙοι ιιοΠιἰ απο , Ιε8ἰ ιινιόιιε ιιτ πιο ι·εΠ

:μια , εοριοΓε το φἱἀεω ιιτοιιε εΓΠειιεἰτετ >

Γετι ιιτ εἰ: πατατα νιι·ι.ειοε ορτιιιιἰ ιιτφε ρε·

τιτΠΠωι ΓιιοτιωιεΠοτ , ιιιο!Ποι· , νει·εοι· ἰτειιι

ωΠιι ἱΡΓε ρ:ιτετ ἔτειτἰειε τετιιΠτ , τΠιιοιιε ιιτ

ιτιεΙεω τεΓει:εω , οοΓεεωνιτ. Πιει που Ρο

τεΠ: , οιιοπι ιΠιι:ι :φαι οΓΠειιιιιι , 8; πω!)

Γιιω :ΠΠ 8ειΠιιω ωΠιἱ ό.ενιιιι:ετιτ. δώ ετιιω

Πο.τιιιτ νιτ ιοί:: Π! :μισά τΠιἱ ιιΠἰε ωειε Πττετιε

Π8ιιἱΗειινετεω , :ιιιοε τεΠφοε Π:ιει·οε τιιοε

εο:ιεω ωιττει·ε , πιο ιτιόεω ορο 8ε οιιοπι ιι

Γεω: , Ποτιείὶἰε ιιττἰΒιιε ιτιιΒιιεικιοε. ΡΔεΠε

ειιιω Πω ρετΓιιιιΓιιιιι εΡ: ει: Ι.ιι:ιονιει Πττετιε

ιιιιΓοικιω εεε ΓιιιιΠιιιε ερτ ΓεΙἱεὶιιε ωὶττι ροΓξ. ο

Γε; Γιιωωιιω Πιι εΓΓε ρτιι:εερτοιιιω ρετἱτιιιω,

δε ΓοοεΙιιιω εοιηιιιι&ιιιιι απο ωοοεΠιιι Γο

τιε οποιοι εοωωοοε. δετιιιΠτ ειιιω οτι Μ- Ι) Ιεττἱιιω 3 δε ειίΓεσφειιάιιτιιω ΙΞΒετιιιιιιω εΠΓει..

εοΙιιιιω ιιοΡει·ιιω , ιιτ Πιιιι ει: Πττει·ιε ιΙΠιιε

εεττἰοι Πιέτιιε , ιιἰΙιἰΙ Γε οικω: ιιΙτι·ιι Πι Με

τε ρειτοει·ε Με. ι·:ιτιοιιε νεΠε , Γινε Η Γοιτιι.

ιιιε Για :ιο.ι:ιιιιι ειωρΙιι> :ιιοπε Μ. ΠιιιιιΓωο:Π

Ρετει::ιοιιτιοιιεε ωιιιιιε ιόοιιεκ οκτώ. ει”.

τι:: , Πνε :ποιο φο:Πιω ιιοπε Γιιτιο;ιιτιοιιε

οτιἱωἱ. @οτι ΠΠ ΓειειΙε ετε:ιο εφιάεω. .θεό

ιικε τω: Οιιει·ιιιο ιιοΡτι:ο Ζιι.εΙιιιτιοεοιιε Γιο

τι·ἰ ΓιιΙιιτετιι :Πεεε ει: πιο. Το ειιωιιι ο Γε

ιιιοι·ε μπε 8ε Ηιετοιιγωο Γιιιτι·ε.νιιΙε ωειιω

φοιτ. δοΙιτιι:Πιιεω ωειιω τιιιε Πττετιε Γονε

Βε τεει·ειι. Ποτειιτι:ε , ει: ιιοΠι:ο ιι:ιοιιιιΠετιο,

ν. ιιοιι.Ο&ο:ιτιε.

 

ΕΡΙ8ΤΟΙ.Α νΙΙΙ.

φ πό ΡιτιιιιεἰΓειιω Βιι.:Βιιτιιω.

Σπάικ ει:: σε:: β @Με , σουιωεπάειμε

Μέ .Μέσωσω:ι.

ΜΒιιοΠιιε Πι·ιιιιειΓεο Γιο ρΙιιτἱιιιιιω Γο.ε

Πιτεω.

Νεο εοτιιωἱττο.ω ιιτ Πω τιιιι τοτιιπι Βιμ”.

Ι:ιτιοιιε ιιιοΙεΠιι:. Νιιτιι οι·2τετφιιω φαι εκ

ο

ρΙιιιιιτιιω Πιι€ιιΙιιι·εω εοωτιιο:Πτετεω. Η Πω

` Με: τε:ιάειιτ , :ιιιοε Πει εοωωετιάοτοε νοΙο

ιιιιιι:ιωιιω Πι ωο:ιιιω. Ριιεἱεε το , Γεω , με

πωοτε τυο ιο ιιιε Πιι8ιιΠιτι , ιιτ :ιιιιιιιε ιιεεείἰ

τω: νιάειιτιιι· Γεειιιιά:ι Με: εοωπιειι:Πιτιο.

Νεε ιιιΠιι φιάεω Γιιιιε νιΓει εἰ: ιιεεεΓΓειι·ιιι;

Γε:ι ιιτ τι:: :μιά ει νἱιο, ειιἰ Γιιτιι £ιωιιιιιια

Πωε @Με ει: ειιιιΠε οενιιι&:ιε , νι::ιει·ετιιε

μπε. Ρταττετε:ιοιιε Γροιιτε ωειι , ρει·ΙΠοειιτει·

ειιιω οεεειΓιοτιεε ΓετΠσειι:Π :κι τε εοωρΙεάΗ

εοιιΓιιενι, εάοιεΓεειιτΠιιιε Πτι:: Πττεταε ωε:ιε

. . . . . . . . -ε . . άε:Π. (Μπιουτ ιιοΠει·

Ε. οτι πιο Γε:ιρΠτ ΠιιωιιιιιΓΠωοε Ιιττει·οι, φιφα

τε Ρ:ιτεινιιιω εοιιεεΓΠΙΤε τιιίΠειιιι:Π ματια :Π

εετιιιτ , τιοΙΙιεεοειτιιιφε ιιιΠιι ει” τε , τιοτο

ι·εάιΓΓεε , ΙσιειΓΠωειε Ιιττετιιε. Εεε ειναι οιι

:ιδεα διιΠιτειιι ΠΠ ιιιοε: ει: ιιιε, δ:: Ζαφε

τικ Γ:·ειτι·ι ΓιιενιΠΐωο. Μαιο: πείτε: Γειιει:

Βεωεττἱιιε , ΗἰετοιιγωιιΓοιιε Πειτε: :ΠΠ Γι·

Ιιιτειιι :Πειιιιτ. νιιΙε , :οι Γτ:ιτετ. ΡΙοτειιτι:ε,

ει: ιιοΠτο ωοιιιιΠετιο νι. ει!. Οἀοοι·ἰε.

δ



τ69 Ει>ιετοι.ΑιτοΜ τω. :απο τα)

Α Ροξιο·νιοεοοιιτοτ ατ:οοττιτι·ιοτια , ο α το ιιιετο 

ο ο ι ο τ ο τ. Α τ κ.

ιιο Ρτατιτιίοοιιι Β.ιτοατοιιι.

Πέ ἔιιἱἐα/αιο»ι/ύἰ ό· Μέ 2266668680!.

Μιιτοίιοε οιοτιατιιοτ Γαιοτοιιι οιοιτ

ι:ταιιοιίτο Πιο Βατιιατο.

δι Βετο: ναιοτ , ιιοιιο οίιτ , @το ναιοο. οτα

Ρετοτιοιτιο νοΓροτι τετοιο ρΙοτιοοι νοτοιε το

το , τοΓροτιοοιιτ τοιε ΓοανιΠιτιιιε ιιττοοτ_ τιοαε

ΝιοοΙαοε ιιοιιετ ττιιιιι α το τοοοιοοτατ , τα
ιιιοτι οοπι Ρτοιιοιίιτ:οτετοτ ατι νοε το ιιιίιΒοιτ

(ιαιοοττιιτ (ιοτιοοιιίιε , ιιοτιιο τιιιιιι οοιιιοιι.

τίιοε ιιοοιιΠιιιια8τατια , πτιοοτιι ιιαοτιτιοα

τιοατιι ροτανι ίιιιο ττιοιε το το ιιττοτιο ρτοιι

οπο , οοιοοε ιο ιιι οτιιιιιε το αοοιοτιοτοτιι,

πιο ιτι τοπ ιιοιιιατιιτατιε ,~ιιιτιοιττο , νιττοτιε
. ο ο. ο Π

.αττιοο οιιιεετιτιπ τιιοτιιοτια οΓτιοο αοοο αο

ττοιοιτ:οτο , ιιιιιιιτιιιοιιοίττα πια τ:οιιίοετοοι

πο, τ:οτιιοτιέιιοτιο , ίαιιιιιιατιτατο , ιιατ: ιιι ιο

τ:ο ?οτε ιιιτοοτι ιοτ:οτιοιοε ατοοο οοιιΡταιιτιοε.

δοο ιιιτιο τω. Πτ ατιτοα οιιτι , τοιε Ιιττοτιε

τοΓροτιοι Ιατιιιιιιιο , οοαε οοιτιοττι ιιττοταε

ττιοαε, τιοαιιοο τιιοι τεοοιταε ατοιττοτ , πιο

ιιιοο αοττιοιιιτοε , οιιοτίιοτοττι , οτ οι το οιιι
οιοιιι ίιοοια Γοροτοττι ,ο τιιιΙΙιτιοο ιιι το οιιιοτ

νιτιοο , τ:οιοτιτιο ) αττιατιοο ροιιιτοτ οτιοαιι·ι.

(Κατι ιτ:τιιιοτοτιι Ματ ιιττοταε , ρτοιοθτοτ οίτ

ατι πιο ιιιατιο ίοανιιιιτιιοτ ιιοίιοτ ΝιοοΙαοε ,

ΡΙοτατιοο οτ: ιιοε οτ:οορατιοτιιιιοε ατ: τιιοιοίι:ιιε

ττιοοοιιιτιοοιιοτ τετοΙιτ , ιο ιιιιιιι Ρετ .μοιά

ττιοττι ιιοιιτιοιιι ατι το ίτ:τιιιοτο ροτοιίτε , οιο

τιιιο αοιιιοτιοιτ , οτ ιιιοτιι αρτιο “ ρετ πιο

ιιττοταε οιτοοίατοτιι , οοιιιτ:οτετοτΞ τιοι οι: ιο

ρτορεοιοτιι ΙοιιοιΠιτιιατ ιιττεταε. (Σοτιιτιτιο

τιοιο τιο το ροτινιΠετιι οιοιοιιιοτ , αοτιιοτιοιτ

οτ οποία Νιοαιιοτοιιι ιιιοτιι Ροτοτοττι. @οσο

ίατ:ιο. Μιττοε ιοιτοτ ιΙΙοιιι , οττιιΠιε οριιιοΙιτ

ΡΙοτατοιιι 3 οοαε τατιιοιι ο τοοοοοτιτ , ιαοιετ

πιο τ:εττιοτοιιι. δοο 86 8τατιιτιιατιτ:οιτι ιΠοιιι

ιτιοιοαιιια τιιιιιι ροτιιτοε τιοι οτ. Ια τιιιττατ Οι

τ:ετοιιιε εΡτιιοιατ ατι Αττιτ:οτιι , τιοιιιοε ιιοΙιοτ

Ματιι.ιει τοιιιτοιτ 8τπτ:ατ Ιιττοταε , τιιιαιττιοε το

πιαιτιιτιο νοΙΙο αΠετοιτ. Είτιιιιιοτιι τιιιοττι ρο

τοκ τιιιττοτοτ , τι Ριατιο (οιτετ τοκοι νειιοτ,

Πττοιιι οτατιοτιοτιι οοτοτο. (Στοοριιοοτοτιι :το

[)οτιιοιιοτιοτιι ιατιοαιιι, ατι τοπιο τιτπτ:οττι ιι
ιιοε οτατιοτιοιτι οοοιτ:οτιι. ει ιζιιοτιτ τιοιο νο

ιιετ:οίιο το ττιοτιο Γτ:τιισειιοο ιοο8ιοε Ρτο- Ο ιιτ , €.τειιιτ οοττιοτ , οοτιτιιιοο οοιιοτιι τοπ

οιτο.

Ι.οοι , ροοεατιοαιιι ιΙΙπ ιιττοι·π τοπ ρτοΓο

το: Ποπ , ιτιοιοοιιι Βτποοτοττι νοΙοιιιιιιοτιι

τοοτοτιι › ιτι τιιιιισοε οοπι οιοτα ίιιιτ ιιιοιιιοτα

το οιτττια , ιιοοιιτιιιο ετιατιι οιττοιοτο αττιοο

τ:ο8τιιτα , τιιιιι ιιοτιτιοΠα τιοοτιοε Ροτε8τιιια

86 ιιιοιτοα, τιοπ οοπι τοτιιροε ιοοιιοιιτιι πια

το” ι:οοτο, τιοο Ρετ οτ:οορατιοτιοε ττιεατ α

τωοειωι οοι·α τιοτι τοτατοοτ , αιια το Ροτατιι

οτιιιιια > οτε ιοΒοτιοτι , ιινο οτιαιιι τταιιιοτι

ιιοιιοα. ιο ταιιτοιιι ιιιιρταείοιιτιατοιιι α το ρε

τοτο ιιιιι:ιτοι , οτ ο τττατιιιιιατιοοε Πιο τιοοτιι ιιι

ιτιοιτ:ε τιοταίι:ι , τιιιι νιτιοτοτ τιοτι ιιιτιιοτιοα Β

τιοιιτο οΓοι τ ετιτ αοτοτιι οιοοιττωοτ, ο Γαριατ

νοτοίιατοττι ατομο αιιτιοοατιι ιΠατιι Γαιι&ιτα

τετιι 86 Διιι€ωτιοω τ τιιιτταε ιΠοττι ατι ττιο ,

ττατιετιε οοπι (ιιαιοοττο ιιοιιτο. (ὶοοτι ο Γα

τιτοττοτ ιοοιτ:ιο τυο , 86 Ποτ αΡοτι το Ριο

τατοιιι οριίιοιπ , τιοαε ιιιατιτοτ ειτοεοταιοατιι ,

στο οτ οαε τιιιττατ. Αιιοτοτ οιιιτιι νιτ ιιιο Γε..

τ:οτο τ1οπτιοο ιιιι ττατιιοετιε Ροτιοτοιιτια. Ατι

τε Γαιιε οτιιιιια οτιτα , ιιτ Με τιιιε Ιιττοτιε το

τιοο ρτοιιιτιε αο πιο τιοτι Ρτωιεττωοτ. Ριιοο

ιοε ιΙΙοε τ:αιιοιοοε ατοοε . . . .

ο τιοοε αΙιιε Ιιττετιε οο το τιιοιιοτιε ιοτ:ο ροτιο,

νοΙοτιτατι τιιοτετιι οτατοιαιιοτο. τοι οιιιτιι ιτιιο

το τω αιιιατιτιίιιιτιοε,τ:οοιττιοο οα οτιιιιια ιιαο

τιτο ατοοε οτιιτ:ετε, τ1οπ τοπ τιιΒιιιτατι ροΠιιιτ

Με οτιιατιιειιτο. 5αΙοτοτιι οιοοε ειτ ιιιο Ποιο

τιτιο τιοιιτο. ναΙε , ΓοανιΠιιιιο Γτατοτ. Ριο

τοτιτιπ , οιτ τιοίιτο τοοιιαιτοτιο Αοεοιοτοοιι

ν. ιιοτι. Ματτιαε.
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ατι Ρτατιτιίτοιιι Βατιοατοοι.

Έ

Βο [Μ6742Πώ .ο επιτ·πτοικο , ό· #6 :ταπ%.ιτρ

Εύη/ιι/Ζτωτέ :Μια , οι· Πατατάτο ,

ή· απο !έύττ.τ.

Μοτοίιοτ Έταιιοιίοο Πιο ΐαιοτετιιοιτ:ιτ.

Ματ ιιοτπ ιιτενιταε , ιιτ ιιτονιοτ ατι

το αο οετοιοοιιτιοε Γοτιοαιιι. Ιτατιοο οτενιο:

ατ:οιρε· ιιι·αιιοιίοο ιοτ:οιιοιίιιτιιο , ρτοροοιοττι,

86 τιτοΙιιτιοε 86 ιοοοοοιιιε ΐοτιοταε οριίι:οιαε

οατιιτοιιι. Ι.αδτατιτιοτιι_τοοιιι οα τιοα ι:ιοτοι

ιτιτετ ατι2οιιιαα οτ:τ:ορατιοιιοιτι τιιοατιιττιοιΙι

αετιτια ετιιοιιοατοττι ατι το πιο οιιιοιο ιιοΙιτι

Ρτιτιοτιοι ι:εττατιοτιίιτ τ τιοοιιι ίιτιοι νο! Πιο.

ιιοε οιιιττοιιτετ ττατΐιταΠε νο! τιιιτιοε ατ:τοτατο
Ρτο ιιονοτιοο Ποττιοττιι ιιοίιτι Γειιιιι οαριτο , Ε νιτιοιιοτ , οαιιιτ το νοτιιατιι οοτ:ορατιοτιιιιοε

ο τοοοτιτο Ροτοιιιι , οιοοττι τταοιτο. (Μα.

ιιιοε ρτπτοτοα τιοατοοτ ορτιιιιοε, ο ιιιι οεοο

το , "ο τιιιιιι Γοιιιιιιο ετατοιιι. Ι.α&αιιτιοιιι

τοιιττιοοιιι ατ:οοροτο, τιαοι ιιοοοιιιιι ιιιιιιι τοο

οιτοτ το > Γατιειαοιατιι τοπ νοιοιιτατἰ. ΑΒοίι

ιαοιιι Χοτιοτιιιοτιτιοττι , τιοαιιι οοιοττιιτιο ο

οοοτιτ , τταιιιοτιιιοτιοοιιι τιοι τοταιοο , πιο

Ρτπτοτοα Πο. . . . οπο ροτατο > οτ οπο οσο

Ροιιιτιι ττιαοιε, αττιοο ιιι ιιιε τιοπ τιοι 8τατα

οπο ιοιιίοι·ο, οοπνο ιοΒειιιο τοο , ιιατοτπ,

οοθττιιια: αττιοο ιιοτιιαιιιτατι οίιο οιια τατιοτιε ·

Μο, ττοιοοε οιτιοε αοοο οιιι:οτιτοτ Γοοιι οι:

_νιιτ ιιι οο οιιοοιιτιο ττιοτιοτο νει οποιο τετιι

ροτιε ιορτιετιιτατε τιοτοοτιττι. δαιιο ΓοΙοε αο

νοτιοε τέοτιτειιι ιιιιτοτ οττιοτιοατο ροτοι, τιοοτι

οοτοτο ταιιτοτιι οιτοττιριατια ιιοοιιοτα τομ:

τιαιιτοι· αροο ιιοε. Ποστ τοιιτιοοε οιτττοττιοε

το Ιτα Ποι 86 Οριιιτ:ιο ιιοιιιιιιιε τω. . . ατ

τιο8οτο αοίοε οοπι ιιιιιι , τιοοτι οοτοτο απ..

τοτιτιίιιτιια ταιιτοιιι αρτιο ιιοε οιτοττιριατια ιτι

νοιιοτιιιι. δοτιιεε ιτατιοο οι: αιιιτιιο τιιιι οσοι

τιιιιτιιο Ροτιοε ατΐοτΕιοτιι τ1ι.ιαιιι απο: διο οιιιτιι

Ν τι ιιι



3.74" ΑΜΒΡιΟ8:ΙΙ ΩΑΜΑΕΠΠΕ.ΕΝδΙδ τ”.

“πιο τιττιἰοἰτἰιι: Πιπ&ιίΠπιτι Ιοιτ. Οριιε "πιο Α ροΠιτ. Ποιοδι:οτ οπιπι οιιπι ετιιιιιτο τιιοοποι

επτνΓοίτοπιι,οιιοτι πιο ττειάπτίτιιτιιπι οιτ1έτσε- οιιιε νἱτι 8οπετο ,· ιτο νοτοτιοιιε ΠΜ ρτοιτἱπιο

-οο «οι Ρετ Ιἱττοτειε πιοιιε ροΙΙἰοἰτιιε πιω, ι-ιιττι τιοοοοοπτο ιτιοετιιο , τιτπι οπο νοιιιττι,ιτιιε τιπ

-οιορι , ιιτοιιο τιιιτιπττιπι Ιἰοιιἱτ ·οοοιιριιτιοπι- ττοιιιτιιτο , οιι.ιιιι σπιτι ιπ τοπικ οοτοτιο, τιιιπ

οιιε ντιο:ιτο, ριιττοιπ @οι ποπ πιτπιπιτιπι οοπ- πιιιιτιπιο .ω Μπιτ τιιΙιοο, οοΓετνο , 8ο ἱιι [ιο

τω. Είτ ειιτοιι·ι το οοοε ποπ Μονο , ποε ιιτ ποτο Ιιτιοοο. νοτιιπι παω: τποειπι νοΙιιοτειτοιπ .

-!Ηιτοε τιιίτιπ&ιιιτι. Ιποιιττιοιτπ οἱ τοτιιε, ο- παπά ριιτιιτπ οοΓοιιττιτ ειπε οροτὶε ·άοί:ο&ιιτ

οἰοπιοιιο Ρωνιιιιι πιοο , ιιτ ιΙΙιιτι τιιιιοπι ττιἰ- ποπ ιιιιιιιττιιιο, τιιιοιπ το ρτο πιο. ΙἱιιΒιιΙοτἰ

ιιιπιιιπι άοίιοετοε , πο νοΙ πιο νει εοτιιτπ Ρτιιάειιτιιι, Τοιο , :ιονοττιίτι. @ιοτιιοτ οπιπι

οιιοτιιττι τοπικα ωοτιιιι τιιιιτιιιε Γτιιιττοτιιτ ” δ6 νἱἔἰιιτἰ·ορὶίτοΙιιτ Μάιο τι °ρτιιιοιριο τω

°οιττιοθ:ιιτιο. νιτιοτιιτ τι:ιοοτο ποππἰτιΠ ιιι·οιιπ- οιιιπτ , οπο: Η ροτ ειτοπιριοτιε οοροττιιιιἰτω

κὶἰτοτἱε , Με! το τιοι ρτοοειπάιιπι-ειο ιιιτΠοειπ- τοπι πωπω, Με τοιπίοτοτοπτιιτ τι πιο. 8οε!

όππι·τοΙιιιοπιιπι. Ρετ πιο οκ ΡΙιιτειτοπο ττ:ι- τιιιΠιιπι οιιιίιποοι ειτοττιρΙτιτ αρτιο πο: πινε

τιιιιίτιιτπ Γιιτππιιο Βτπνἱτοτἰε δε αοιιἱττιτἱε πο· πιτιιτ. Ετιιπτ :πιπιι πιο ιρΓειτ οΡἱίὶοΙα: , τροπι

νιτιοι·ο τΙείιτιοτο, ιιτ·πἱτιἰΙ ττι:ιΒιετ Αιίτιιπι ρτο- Β τιιιι ἰρΓο ῇιιίΤοτἰε , νο! τοΓοτιοοπτιτι: , Η ροτ Ποι

Έοιίτο τιιοπΗΠττιο οοιιίοο , ιιτ απο το ΠΠ νιτἰ τιιοττιι ποίττἰ οοοιιρειτἱοτιοε Ποιτιιττι ΓιιετΙτ ,

ροτἰΠὶιιιιιπι Ρτιιπἱ οοτινοττοτοπτιιτ , τιιιοτιιιπ νοΙ ροτΙε(ΐοποέο.όΡτοΙικτιε ϊ! το ©2828 τιοΓ

τιι 8ο πιοτἱΒιιε ανια: οποτε οοπνοτιἱοπτἱβ οι: απτο ιοτ ο τ, .οοοε τι ι το ιτιι_ιτοτιιττιο ·νινοτο οιτ τιιοιπαέιιτιιτο άοΙε8ιΡτι , Πιο ττοτ. Ι..οοι ποπ :κι Νιοο!οιιτιι απο , οιιιΒιιτ

ηπα! ἱπ το ποτἰοτ οπιπο Ιτιιιτι.ιιτιοτ οοπιἰτιιε τιο ΒατττιοΙοπικο δειτιτιποτιἴο :ιεοο:ιε. Ωτινο

οι: ιποττιπι Ιοτιἰττιε νιτιοτι θιοΠΙιτπο .ροτοίτ. οιτιίτιτποε ίΠιιπι νο! πιοΙορτιτι Ποιπ:ιοτιι, νο!.

@πιο οιιπι ποίι:το ΡειΙΙτιπτο ιιοοπτιιιττι ο , π. πιτ- οιιιινιε οοτΡοτἱε πἔτἱτιιἀἱπε ττιεοπ οιιτιιπ

:τι οιτ τοτε Ιἱττοτἰε ειιιττιοπιτιιε Γιιτπ. (Σιιτειοο ιτποοοιΙΙιτοτο πιοιιτιε Ιειίιοττιτο, νοτιιιτ οπο

οιιιιτπρ1·ιτπιιπι οεττιοτ πιο @οι νοΙππτει.τιε. τἱπι,ροτνοτίἰτοτο, τοΠ8ιοπιε κοιταω τἰερο..

Ι.ιιτ:ιιΙΙιιπι Ι..εοπτι.ττΠ Ποιοι , ιτοπιτιιιο ()ιττιο- ΐιιιίΐοι πε οπιττι τοΙἱἔἱοίἱ πιιπιοιιτιπι το απο:

ιιοτπ τινοο ΙεΒοτο. ετποο άπο ρατιτοτ πο. πιο ΓτιιΙτἱτἰειιτι οποιο ΡοττιιΙἱΠο νο! οιΠιοιιΙτατοπι

ΡτοΗοιΓοτιπτιιτ. @οι :ιο Πιιτιε 8τποιε Νιοο- οιτίοτοιιιίΐο τπιιιοτοτπ οοπί:οΠι ίιιπτ. δω τω. ·

Μο ποΡττο απο” , ποτεινι οκ επ. πιπιι οτιἱ- Γειτἰ8, ο: πἱπιἱιιτπ οτι:ι.πι. Οττιτιοποε τιιειε οικω

ίτοΙειε , οιιτπ ΗΜ οοτπιποοιιττι τιιοτιτ, πιἱττεε ο το πιο ιπιττετο άιοεο:ιε, ποπτιιιπι τοοορι. νο.

κι πιο , παπι δέ οιιε όιιιτιΠιτπο άοίιτιοτεινι. τοοτ πο ττιποοπι ΠΜ :ιονοΙοιιτ, ο: απο ποπ

ΡιιΙπιοι·οπι ροπιο. τ!ε το οοτινι ,οιιιιοιιε Μτιιοτ τοάτι:ιτιτιιτ , ίὶνο ποοΙιΒοτιτιτι , ίἱνο οποιο μι

ποΡτοτ απο το οοπειτἱ οποιοοο.τ. νιτΙοο οικω τοτο ?οπο πιω ιιι€οπιο @οι νιτι οιιι στο πιο

ο: τΗΠΒοιιτιΠιπιο ρειτ:ιτιε , ιιιτιιιοιιο οττιιίοτιο ροττετοπτιειε τοοοροτ:ιτ. Ατιττιοποβο ιΠιιιιι ,

τιιιοτι οτι οτποιιιττι οτιτιιιιι νιτι οπιπο οποιο- πο Βιιοπι Γιι:ιτπ Ριιτνι Ι:τιοιιιτ , τοιοιιο , ο ιτο π

Ντιπ ροττἰποτο Ροίΐο νιτιοτοτιιτ. Ατιάοε με· οοιιτιιτ, ιιτ απο ί-ιιοἰιιε , οτο. Ωειτοπετιι Απ

τι:τιπ, Η -ρτοΕοδτιιε τα! ορτἱιιιιιτπ Γοποττι Ποπ.. ΙΗάειιιοιιο οιιτοΒιε ρτο πιο ἰπ πιο οπιοτο οι:

τ:ιΓειιπι (Ηι&οττιιιιιι είνειπνοίττιιιτι,Ρεοοπιιπι νιάοτιττι ροττἰο Γοτπιοιιο οοε το ειοπιιτοε, Ρετ

Γοττιέπει δγτἱο :ιονο&ει ιιοοἰροτο ατομο τιιιττοτο οπο πιο Ι.οοπτιττιι ποίττι. ΕτιτγΓοΠ:οττιι ο

οιιττινοτιο, οιιττι ἱἀοποιιε οιιι τοτο: ω ποε οο- οιιε οπιοπτιονι τοτιιιτιι τιιιπι Η ττιιπΓοτιοι το·

οιιττετἱτ. ΒτονιΠῖπιο Γοτιοετο ιπΙΗτοοτειιτι , οοτο , τω. ΡοτνοΙ:ιΜτ οι! το. Νιοο1τιιιτ πο·

ίοτι ποίοιο οπο ρ:ιδτο πποπι τΞιοοτο ποΓοιο , Ρτετ°ορτἱπιιιε οι: Ιειτοτιε τιοΙοτε οπο ειοοτβιβι

@πι τοἱρἱἱιπι ἰπτιιετἰ , τετ:ιιτποιιο οοΠοοιιἱΒίἱτπε νοιττιτιιε ορτ , ροπιτιιε οοπνιι!ιιιτ , επι

πιπιι νιάοοτ. δοΙιιτοττι οι» όιοἱτ μποτ ιοί-ο τιοπτιιιττι ρτοί:οδτιιε :το πιο οίιτ. ΜΒΜ οιιιΙτο

τοπιοτιιο Ηιοτοτιγτπιιε ίπποι· ττιτ οπιιιπτἰΠἰ- πιο ο; (Πιτπ:ιοιιτπ , 8ο τοΙιοιιιι οιιε: πιπιι οοο

πιἱ. Το οι: πιο Ειιιιτοιπ τιιοοε οττιπιοιιε οσι ιτο πιπιι , πιο .κι ιΙΙιιιιι Ιτατιττι νιτιεπάει,

πιο οι!ι,ςιιπτ , που:: ἱπ Ρτἱιιιἱε ·οΙειτἰΠὶττιο νι- τιοοοριτοιιο οκ οἰε 8ο ιρΤο ποπ Ρειτντιττι νο

το Ζειοιιιιτιιιτ Έτιιττι πιοο , (ἱιιτιτἱποοιιο οειτἱί- Ιπρτειτοτπ. Ροροπιιπι Γοπιιτιο δγι·ιιι τιονοέξτει ,

ποιο. νοΙο ειιιΙοο ειιριιτ. Ε:: ἙΙοτοπτἱει τι. ιιτ Ροτιοττιτπ , τιοοερι ατο. Μπι Ρτ:οτοτοει οτιι

οειΙ. Μ». @πιο οιιοο ΐοτιοετοπι Ιιτιοεοειιπ. δει!ιιτοπι τι
οι οπο ί-οπἱοτ μποτ 8εΗἰοτοπγιιιιιε τςτιιτοτ,

Ζ:ιοΙιοτικ ΓτιΙιιτοπι τπτ: , θιιιιτιποοιιο ΡοτΕτΠΣ

Ποιο , ττο τοΠοιιιε οπιτιιΒιιε. ντιΙο. ΡΙοτοπτιετ,

οκ ποίττο πιοπιιΙτετἱο , ν. απ. ΑρτΠιε. Δ
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οτι Ρτειιιοἱἴοιιπι Β:ιτοειτιιιιι.

 
δ: :ωἰἰι:ο φζ/ιωατπω Δ". 84βΥϋ , ατομο :πιοο-Ε

σία:σαύ/εσεπτ8.Ο&ηβ/ἰουιἱ,ό·έ£ , ΕΡ18ΤΟΕΑ ΧΙΙ_ι

?ω ψ7"” “Μ” |Μή·'· ιιτ! Εττιποιίοιιπι Β:ιτΒιιτιιπι.

ΜοτοΒιιτ Ρτοποἰἴοο πιο ΓτιΙιιτειιι. σ,,Μ,,,"ΜΜ, ε, ΜΜΜ,,,,, , Θ; #4”, β;;

ΕτΠτω·8 Παει-Μ ΜΜΜ: άοΙΜετο › /Μ!επι.ι· μειωπ:.τ ω|πτύπ κστοεπιτε.

οΗἰοΞἱ τιιπιοπ πιοιιπτοτοΙΓε οκι!Ητπιινι,Βτιιτιι- τ

!ιιτἰ το ρτο νο!ιιττιἰπο ἰΙΙο οριθ:οΙ:ιτιιπι Βιιίι- Μοτοπιιε πιο Ετιιποιίοο Βιιτοειτο Μιτ

Βι,οιιοά πιιΡοτ πιο οιιε το τοτιτΠτιιπι. Τοπτει ο τοπι.

πιο νοιιιρτιιτε «πιο , ιιτ .το ποπ ποιο · Ρειοἰι: πιο ΒιιΒιιΙο.τιε νοτια πο ρωταω

 



  

το ιεττετοττιεο Με οτιι. °ΧΥΠ. Ρ τ”.

οσπΠιοτοτισ ποιιτε , τετε πιο ττοιοιοτο ετττοο Α οσπετοιιιιοι τιιιτιΠοο 2ι·ετιστο οιττιτιιΤο, οοτο

επιεπτιιιιτοε , οοιοε :οι οοοιοιοτο ειἰοοι‹ι ιο

ει" εοοοτιοτο 6ο Ποοτιο , 88 ,οτ τιοιιοσ , τοι-_.

:πιο ιπ πιστιοτο Βεοοιοο , οτ·‹ιο το Πιοιτοεοσπ

Βοιωτοι εττιοο οσπιιεοτιε ποε: νοιιο·ι οοιιέιε

τιοΠοιετο τοο ροιιο οτοποε ιοτοιιι€επτ , ποο

πιστιο οσοιοπέτισποτο τισιιτετο ιπτοεοττι

πιετο ετ: Πτο&ιιιιτοεπι οτιστετι ίοιιτ. ιτετ:τοο

πο Πτο ρτοιιιτιστ ττοεπι Πτ Μοτο, ιτε τοο'εο

οιΡο, ι:τεοοιιτο Γοενιιιιτοο. οιτττοιο Ρ. Πεο

νειετι πιο ιινο πσιιτσ οτστ ιεπιιι·ιετιτοτ.

στοα" οπιτο πιο ιιοποιιιιιιτοι ετισιοι.οοπτιε

τετπ Ππει.ιιετιε ττιστιοτετιο 8ο τιτοιιιτεε , τοτο

ιιιρτιοιιε ιοΒοπιοτο ιιοτιιιε ιιοπιεπιτετιε πσο

ετινοτιοπι , τω τιιεπο επιιοοτο 8ο σιιιιτιξιοτιι.

Ηοιοε τ:ιετοτ οιετιι'Πιοτιε νιτ πι. ρτσοοτετστοε

δ. Μετοι , Πνο ποοιιιιοτ πιο ιε τοεΒιιιτετοε

ερτιοιιοτοτ οσπιιπο ( εάτιιΠ:οε οπιπι οι: το

ωοεο τιιιιοοπτιιιε) τιοοοπιεε τιοτιοΓοιτ ποπ

οιιιιεε , οοεε ι:τεοτιο οοιοίτιεπι ιοιιιετεε :οτιι

οιτ , απο οεε τοοιιιοτο νοιιοτ ειιοιοΓοοπε οι

το ,ο τιεττο ιετπιεπι νιτε τοποιο. Εε ι·.τεοε επσ

ιοΐοοπτι οσο Γετιε ειορια τοι , τοοττοτοτο :το

Γοιιιοιτοοιιποπι εττοιιτ ιοΒοπτοτο , οιιριττιοο ,

Π ποε εττο ροιιιτ , οεε ιιοοοοιεε τοοοροτετο.

(οιτο εοτοπι το , ι.τεττοπιτιοο τοοτο Ζεοιιε

τιετο ποιιτοτο ιιιοιιτιίΠτοοπι νιτοπι , νοιι:τε

ιο οινιτετο εοποτο, τιιοπιτετο , τιινιτιιε , με

τιεποο οι τιτποιο τοπιο οτο οοτπροττο ιιε

ιιοετ ; στειιιτ πιο οτ πιο οεοιεπι Γοειο οσοι

ιοοπτιετοτο , οιοΓοοο το ρεττοτιοτο ιεοοτοτπ.

Νιιιιι οτιιτο τοιοοε οιοποοετο τιστοι πιο . τ

. . . . . . . . τ. ιτοττιιοοοτο νιοιοτοτ. Εοτο

ιτεοοο πιο ιτε οσπιτιιοπτιο, οτ ποπ τισΠιτο

τιιεειε. τοοτο το Ρτο Ππεοιετι ιο τοοετιιοτο

πιο , οτ ιοοτιετ ο ετισιοΠ:οπε, :τοοτο ιιιειτιπιο

τιιοτιτοιο οι: οεοΠε τιιιιοσ , Πιο ιιιεπι οστο

τποποιετιοποπι τοοετο τοε8πσ Πιο οιοι οιτο.

νειο , τοοε. Πιενιτεε , θ. δέ Ζ. οσιιτσ ιοοοπ

τιιιιιιοσ ι.ειοτοτο τοο οι: πιο. ι:ιστοοτιετ , οι:

ποίιτο πιοπειιοτισ νι. οσο. Μειεε.

 

' τ;τιετοιιι Χιττ.
ι ετι ι3τεοοιΠ:οτο Βετιιετοιοι

@πιάστε ΖιΓἰσε!εσ 6°ετωπο , στο: πρωτ: έιτ

° ::τητοπιπτέε ρωυείσετ, το' 6°εωα|άαἰοκ/ἔ:

.ή καπου, στή” του το ε.ιτστέε :εικοσιτετ- -

οπο: [πούτσο "

ΜιιτοΠοε τπσοεοιιοε ΕτειιοιΠ:σ Βετιιε

το ιειοτοτο τιιοιτ τιιοτιτοετο. , .

ΕτΠ ριοτιιιοε οι το νοτι:ιε , το ιιτεοοιΠ:ο

Πιενιιιιπιο , Π:τιιιοτο πιιπιπιο ιτειοσ , ποσά

οοι οοοοτιετισ πιοε , ιτοπιοιοο ιιστε τετοιο

Πιοει οοιο τετοοπ τοοτο εε πιο τιτοι:ο&οε

οιετιιιιτοοε νιτ οσποινιε τοοε Νιοοιεττε (ιστ

τιετοε, οτιεττοο τιοσ ιοενιιΠοιι 8οττοεπι ιτε

ττοε ()σΠιιοε ετοιοο ι..εοτοπτιοε , τοοε επο

τοι·οτ Π: ετι νοε τοόιτο Πρετετο , οοτιοετιοεπι

οιιεπε τοιιιι νιΓε τοε το , ιιιοπι ειιΠιοο ιιττο

τιε ετι το πιοιε κι ιιτονιιιοε ρτσΠοιιοι , ποι

ιτιοι οι ιο ρτιτιιιε ΠετιιΠοετοττι, τοιιιι οπο· νιτι

το

Ο

σιο τποιτε ειιε του: το ισο8ο ΡτοἀοοτιΠιττιο

του τοε ιιοοπο τιοτΓριοοτο ροτοτιε , τοπι

Ρτεοιροο ποσό το πιο ρτιτιοτο ετιιπιι πιοι

τοοοιιιιιοε 1τιωετιιιιι ειιο&ισπο ιτορτοιιιιτο, "

ιτε τοοε ρτιοΓοοτοπι τοιιάιτιιτ , οτ το ιιετιτο

νιττω, οοιιοτιοι , τοο ισοΒο οτοπιοτο πιιιιι

8τετιιιιιιισ οοπετοιιο οτιι ροτετοτοι διο οπιπι

ιιιο το το πιεεπιιιοο , τετιτειιοο απο τιιετιι

τετο ισποοιιετοτ, οτ πιο οι: ττοιτιοπι τοι εττιεο

τιιιιοιοπι ε‹ι επιεπτιοπι νοιιοπιοτιτιοε οιιοιτε

τοτ. Ατωοτ εε ετετιετο , οι10τιιε τοιιιι Γροπι

τω: , οτ . ο . . . . . . τιτοτιοτιιοτο το νιτιοτιιιιι

@οποιο ιο ειιε το ιιειιοτο οοεπιτοπι οοπιι

Β ιιοπι τοοτο ειιιττοειιετ ,· οιτο το , Π νοιιτε οι

νιτεε , τιοοτιιιοτι οτιτροτετ , ιποοτοττιστιο οστ

τοπτι εοτιε ιειιστετοτ, τοοορτοτοπι το το οσε

ποε οοοι οτοτιιτιιιιττισ , οετιιιιτοοοοο πσιιιε

(ιοετιπο τιοιι:τσ ιιιιιιτοοτεε. οι οοτο οιιε απο

πσιιτσ Νἱοσιεσ Βεοτιισ οιετοε οστοπιοπιοε

τοπι, ειοιιστιιιο οεπι Πιοπι ειειστοοτοοιοε ,

νικ , ιεττιτιε ιτπροτιτεπτο , τοπι τισιιιε οΓοιιιο

ετιοο 8τετιΠιοιεττι Γροτετο τιοτοτετοοε. Το τε

πιοπ πιιττιτο ιο τοστιοτο στο εττιοο οιιιοοτσ ,

πιι ΡτετιοιΓοο , οτι το ποιειε ιιεπο ιιιοτο πιε

ποττι οπο "στο τ πιιιιιτιοο ροτ ιιττοτεε ποιά

ιιετοεε , ποιοι οοειτοε , εροτιεε. Ετιτ το οιιιιι·

οιειτιτοοπι ιο πιοτιοτο Βτετοοι. (:οτοτποπτε

τιε τοε ‹ιο το οιτστιε ετι στιτιπιοπι τοιποο ιιο

τιιοΠΠιτοοτο ειισιοιοοπτοπι ιοΒι , ε,τετοιετοι

οπο Πιοι, ιιιτιιοιο οτι, τιοο‹ι το ρτσι-ο&σ ο

ποε οσιιτε :απο τ, οοι 6ο νοτοιιιΠιοιοτοπι

ιιοπιιτιοτο Πιττιτοε εε οιτοοιιοπτιε ιοεοπιε Πε

οιιο ει:ιοτιοετο', οι: πσιιτι τοττιρστιε οτιεπι Πι

Ροτετο ιτιοοοιιε Πε. Μεόιο νιττοτο , οοι τειιε

τοτιιιοοπτε με: το Ποτε , οτοειο ιοΒοπιι ιοτοοπ

οιτοττ:ιτετοε στετοτ οποιο Νοποο ίετιε τοοτο

ιετοιετο, ετοιοο ετιτοιτετι ιπμοιοτπ. δοτι ιιιπο

πο ριοτε , ιιστε τεττιιστ ιπιροτιιπιοτιτσ οι.
ι..εδιεπτιοε τοοε ιεπι του τοτοοειιιοτ ετι ροπε

τοε Πισε , πιιι οιτοτοριετιε ροποτιε οιιιιιτιιιοτ,

ι)εσσ σροτεττι ειιιτιοετο , οτ :οι το τιοεπιρτι

Β τοοτο ρτσΠοιΠ:ετοτ. νεο: , Πιενιιιιτοο Με.

Ειστοπτιετ, οι: ιισιιτο τοοοειιοτισ οει. ]τιπιι.

δοπιστ Ρετοτ Ηιοτστιγτοοιιιοο Πτετοτ ίειοτοτο

Ριοτιτοετο πω.

ο 

οι>ιετοι.Α Χιν.

το Ρτεοοιιοοτο Βετι:ιετοιο.

Στ πω» @οποίο , ό· ε: σεβ 3ττπεπίέ

· τ τἰΦἰ.τ.

ΜΒτσΠοε ποιοττω Πιο τιιοτιτοετο Πι

ιοτοπι.

(Μπι οιετιιιιοιο οοιοοιιτιε οττιιοιε ετισιοι

τ:οτιτο Αεεοιο Αεεισισ Πιττιπιεπι τοιιιι @το

οοοιοοτοιιιοοπι ιεπι ειιιε ιιττοτιε τποιε ιοτοι

ιοιτιιιι. Εεοιτ οπιπι ο8τοΒιε πιο” ιπτισιοε 88

οοτοιτεε Ποεοιετι 8τενιτετι ρτοεοπτικοοο

οσοιοπέιε , οτ ιιιοπι Ροτιοιιοπτοτ επιοπι , ετ

οιτο σιιιοτνοτο. εεττ το τιποτε ιιτιοετιιτει ιο

6ιοτιοε ειοΠάοτιιτοτ , εε τοκοι οιτιοε τῇ ΟΕΜ·

 

 



δ”.
8 .Απ” ντο ε τι τ: Αιντ·αιουτ.εΝε·ι

 ταιιι ιιανατιτ χεοτιΓεοτιειιτιαττι , ειτιτιιιε ατια- Α τ τ τ

τιιτα ειΓετίιιιε ατοιιε·ιιιίτιτατιιε νιτιετιιτ. Ητεε

ιιιια τι ιΠι αεεείΓετιτ,τροτι που τιεΓΡει·ο τοτε.:

ι·ιιοτιο ιΡΓε , τιτττ:τιΡιτ 3 ει τει τοτιιτιι αΡΡΙιεα

τε αιιιτιιιιτιι μια , @οτι νιτιεο τρατιιοιι τετιι

Γοτιιτιιε·τιιαιτιτιιιιε ιιοιι ω. $ετι τα Με ιιιειιιιε

ιΡΓε εοτατιι ιιιτιιεα'οιε. ΡτοιιειΓειτιιτ ετιιττι ατι

νοε αιιοιιοτ τιιεε νοοιΓετιτιι Γιιτιιτιιε : αττρε

Με απο ττιτετιιιΒιιε νείιτιε τταιεδτιιτιιε ιτι

Ατιιτ:αιτι. Νιιιιι νετο τιιιιιι ιιιιιιιιε εοτινετιιτε

ειτιΡτιτιιανι , ιιτ @τη τιετιιιτιεττι ει: £ιωτιωτιετιε

ιιοίττιε ατι τε ίιτιε πιειε ιιττετιε Ρετεει·ε Βατ

τετιιιε ετη Ρα!Γιιε : ιιιιιιε τρετιι ειτ οτιιτιιΒιιε

τιιαιτιτιιε τιιιιεο , α πιε ίιιιε ιιττετιε τα πιε τα

ε τι ε τ ο τα Χε

· ατι ΡτατιειΓειιτιι Βατοατιιιιι.

γ ΜΜΜ Με: ΟΓια/ό|ατε τΡΜΜ:.τ· , · Ρετὶηττα

Μάτσα |ιέτυπωι έΡ[ισ.τ.

,. Μοτοίιτιε ΡτατιειΓεο Γιιο , Γαιιιτεττι.

| Γιατι: οεειιΡατιο τιιεα οτ ιιτενιοτ ιτι

Γετιιιειιτιο ιιτιι οιιατιι νειιεττι. (Σπιτι ετιιτιι τιι

ιιιΙ Γετε ιοεατιτιιιιε , τιιιιιι ετατιιιε τιιιιιι ω,- .

τρατιι ατι τε τρατιι ιοτιειίΠιιιε Γετιοετε ,τροτι

Γαειαττι , ειιττι Ρετ οτιιιιιι ιιειιετιτ τιιειιττι , ιτι-τ

Β τεΠιειε Ρτο τυα Γιτι8ιιιατι Ρτιιτιετιτια έτι εοιι

ττα αε ετιΡιο αεειτιετε , τι: ατι τε ιιτενεε Ηττε

ταε τιεττι. Το , νεΙιιιι , πιε ιτιτετιτιιιιτιιε «ιιιε

τει·ιιτιι τιιττιιττετετιι , που τριΒιιε ειιτιι εοττι

ιιιειιτιατετιι ιΡΓε: τιιιιΡΡε|ΓειΡΓιιτιι τιιιι ωτιιε ι

οιιε οτιιτιιΒιιε Γατιε ΓιιΡεττρε εοιιιττιειιτιαιιιτι

Γετι τριΒιιε οιιιειο ιιιεο αττρε ιΙΙιιιε ιιοΓιτο

οιιε ατιιοτι ΓατιεΓατετεπιτ αε ιΙΙιιτο τατιτιπιι ιτι

τε τ:οτιιτιιειιτιατιιτιι ειιΡιο , ιιτ τειιετι ατιοΙεΓ

εοτιτιε ατιιιιιιιτιι ατι Ραπ: ΡετΓεοιιετιτια Γιιιτιια

Με ειτιιοττατιοτιιε νιιιιεετιτιαε τ τροτι α τιε

τιιιιιε_εοτιιτιιοτιιιιε , αΡτιιιε , ττιειιιιε εεττ Ροί

Γε , τραιτι αΒε τε εεττο τιιιιιι ΡετΓιιαΓιιττι είιτ.

ετα ετιιτιι εα Γατιε αττιετιτετ αΡΡετετε 8; τριτ

τε νιτιετιιτ , τιιεο τατιιετι ιιιτιιειο ττιιιΙτιιττι ιΙΙι

εοτιΓετετ αιιε τε ατιιετίτιιιτι εαΙεατ. ετα τιε

Αιι€ειο Γατιε. τ

Βεττιαττιι τ:ινιε ιιοίιτι τ:α!ατιιιτατιΒιιε νειιε

ιιιειιτετ εοιιτιοιιιι. (Ξεττε τροτι ει» ιΠιιτιι Γα

ττιι!ιατειιι τετ εατιιιιττιιιττι τι νι, ρνετιιΓτρε ιΡ.

Με ιιιτιιετιιΠιτιιιιιιι τ:αΓιιιιΒιιιιΓετατιιε Γιιτιι τ

τριιιιιε Ροττιι Ιοειετιοτι τιεΓιιι. $ετι ιιιιιιτιε Γατιε

τρατιι ΓΡεταιτι,ιιιτει·Ροίιτα Γετιιότιε Ραττιε αιι

&οτιτ·αε αΡιιτι απο εινετιι,τιε τρο τιοΒιεττια

ιτιιιια1ΡοιΙιεεοατιιτιτ, δ: ιιιιιιε ειτ εαιιίἱε_ΡοΓΓε

νιτιεοαττιιιτ , ναιιιιτ. Ειιιτατ ιτι Με τρε Γιετι

Ροτετιιτιτ , ιιοτιειιε τροτι αιιΓοινατιιτ , οτιιτιι

οιιιειο , Ριετατε ,·Γιτιε, 'Γαεετε , ιιτιιιτειιιαατ

τρατιτι αρτιο ττιε ττισιιιετιτι αττρε αιι&οτιτατιε

ιιαιιεατ ατιιοτιε εοιιιιιιετιιοτατιο , τρατιτιτρε

Γαειατιι εοτιίιιετιιτιιιιετιι ιιοιι:ταττι. Πτι ]οιιατι

τιε ΠιιτγΓοΙοτα ε τρια ειτΡΙοταττιττι εεττι Βα

Βεε,ετιταιιιε·ιιτ Ιιττει·ιε ττιιετ:εττιοτ τω. Ειιτιι

ΙεΒατιιτιι ιττιτΡετατοτιε Γτιι ΡτοΓεέττιτιιιτι ατι

Γιιιιιιιιιιττι Ροτιτιιιεετιι , τιοΒιετιιτίι:τιιτι ει. Πε

τετιιττι ιτι_αΒε τε Γιιτιιτιιτιι ιιεετιε , ατιτιιΓεετε

ειτΡετΐτο , τοι εοτιΠΙια ιιιιιιε ειτΡΙοτατιΠιτιια

ειΓε ετετιο. Ανετ Πετιιεττιτιε τιοΓιει· τα εετ

τιιιε Γειτε, οτ τιιειιοτι εΓΓε ατιιιιιο ΡοΠιτ , τριΡ

Ρε τρι ερε ιΡτατττ ΡτοΓετίτιοιιετιι τιιιιτιιιε ειτ

Ρετἰτατιτιο ΓατιΒατιιε ίιτ. (:ιατιΠιτιιο νιτο Ζα

ειιατικ ειπε τοο , (ιιιατιιιοτρε ιιοιιτο αε
εετετιε ευρω εοττιττιετιιοτατιοιιεττι ιιοίιτατιι ι

εταταιιι ειι`ε εοτέιιονετιε , ΓαΙτιτειιι τις εκ πιε.

Το Γαινειιιε α Γετιιοτε Ραττε τετ Γειιε Περε

ττιο τιε Ηιετοιιγττιο Γταττε. ΡΙοτειιτιτε εκ τιο

Γιτο τιιοτιαίιετιο ι τι . τω ]ιιιιι.

ι εε

ο

Βαε,ιιτ Γαειαε αττρε ειιιειαε ιιτ τιοτι τιειιτιετετιι

οιιιειιιιιι τιιατιιτιι,τριε απο οτιιτιιοιιεεαταιιιιτ,.

τρι τιιοτιο ιι:ιιτιιιε ιιιιιτιατιιτατιε τιετιιτι Γιαπ ,τι

· τιιτιι νετο ττιιιιι Γτιτιτ 8τατιΠιτιια: , αττρε τιεΓ-τ

ειο ιιττιιτιι τεττιετε τιιιτετιπι , ττεττιιιιετιι μποτ.

Με Με ττιαειε τραιιι τοτε. -Ωιιοτι °ατειτιιτΓα-τ

τιε τιοιι ιτιειιτια. διιτιι ειιιτιι εο ατι τε αιιιιιιο ,

ιιτ ΓετιιΡετ τεειιττιεοειτατιοτιε Επι , τοτοιο-τ

τιαιτιτρε, βετιινοΙετιτιατ τοτε ατοιιε Ριετατιε·

τιιιτιιτρατιι Ροτιαιτι. 8ετι τιε Με Γατιε8ττ Ρετ

αΙιαε ιιττεταε τιοιιταε τιι&:ιιτιι είι:ι τετ τιιτετιιττ

τιιιττι νιιτετο. τ .

Μιττο ατι τε τιιιαε εΡιιὶοιαε Ιοτι8ιοτεε ει”.

Γοιοτατ τιε Αιτιιειτια , αιτεταττι ατι πιε τιε Μιτο

Γιοιιε,Γεειιτιτιαττι τα ΡαΙΙαιιτειιι Γτ:τιΡταπι Με

τιιατιιι ττιεατ τεττιατιι Με Με” ατι Ποτιωω
ι θιιατιιιιιιιι τιιιττετε τιοτι ειιτανι , τροτιιιατιτ:

ιΡΓε Γετιιιτιι αττιιιετιτ , ιιαιιεαττρε ιΠατιι ιτι τιε

Ιιειιε. Ντε ατιιιιιΒο ιατιι ιΙΙατιι τιιιι ιεειτ. τα

ειπα Μια πιε Ιιοτοτιιττι τιιοτιιιιι ιτιτιιεετο;

πιιτταε. Ετιτ ετιιττι τιιιιιι νει 8τατιιιιττιτπιι Γειτε~

τραοιιε Γιιιιτ αρτιο τε. Ραειεε ιτι , Γειο , Ρτο

τυα ιτι πιε Ριετατε. Ι.ιιιετ ειιιιτι ιιοε ατι τε ατι

νοεαΒιιιο, τρο τιιιιιι ΓαιιΕιιιιε τεΓεττι Μαριε

Βτιτττε Ροίιιτ. νιτιι Γατιε ιτιτιιειιΙτιιιι ιΙΙιιτιι εΙα-.

τιΠιτιιι νιτι ι..εοτιαττιι ]ιιιι:ιτιιαιιι , φωτο ατι_

τιοΓιτιιττι ΝιεοΙαιιιιι ττιιίιιιι. Ξετι ττιιιιι ( τα;

ΡετΒαττι ετιιτιι τε Ιετιιτετ , τροτι το , τρατιτιο

ατιιιτ:ιΠιτιιο ιτι πιε εε ατιιιιιο , ιτι οοτιαττι Ρατ

τετιι αεειΡιεε) τιεΓιτιετατι ιτι Πιο νιΓα είτ τιε .

Ιιεετιτια. $ετι ιιεΓτ:ιο ιιττιιτιι το ιιιιιτιι τωΡ

Γετιε , ατι αιιιιε οιιιΓΡιατιι. τιτιττ1τιτιιτι ιΠιιτι Ετ,

ειιΡιο τε ιτι ιιοε ιιιινιτατι ιιοιτταττι τιιιιαετιτιαττι.

Ναττι εΒο ε τρια ατι τε ταιε Γετιβετεττι , Γα

εετετιι ΡτοΓε6το οτι ιτι τροτιτ:ιιττιειιε ατι τε

Ε Γετιιιετεττι , τιιοι ΡΙατιε αε Ρειιιτιιε ιιοτι1τιι το

Γετ,τιατιιττιτιιιειτι εοιιΓΡετζιτι τροτι αοεΓΤετ Ιατ

ται·ετε. Οριο ετιιττι ειιττι Γετιιιιε τα πιε ταΙεττι

ιτιτιιεειιι,τιοτατιιιι εο οιιιτιτριτι ιτι τροΙιιιετ

εοτιιτ:ε εοτιτιιιετιιτ ιιιιΒιιΙατιττι, τρα τιεττιΡε ετ

Ιιττετατιιττι Γαειε , ειιιιιε ττιαετιιτιιτιιτιιε , εε

τετατρε ιΡιιιιε Γατ:ιιιιιε ιτιτεΙΙιεεε , τραττι εΒο

Γετιιιετε ιτι Ι·ιατ: ιιτιταε τιείιτιετατιοτιε ωτιωιω.

(:ετετιιττι ιτι αιιε τε ττιαιοτεττι ιτι ττιοτιιιτιιτο

8ο, οτι τ:ιιττι αΙιτριτι ειτΡΙοτατιιιτι τα: ]οιιατι

Πιτ (ιιιτγΓοιοτα·: τω: νειι:τιε ειιτιι ττιτειιιιιιιιε

αστερι' ατ:εεΡετιε , ατιττ:τρατιι αΡΡιιτ:ετ τιιιι

Με”

Ο



σε τετιεττοτΑασΜ τω.
αντι.

ΒετιτἰΠἱιιιε οετΓεττοαε ασ σιε. (τσΡιτ ετιἱτιι Γε- Α ήτοι ιττα:τοττε ττιιτισΙΓιιε , εα Γεττοετε εο8ετετ,

τιεκ Πεπιεττἰσε στα: εἰ Ρτοσἱτε οονἰαιιιτ

νεΙΙετειιττσ, Η Ηετι ΡοΓΓετ Ι ασ εεττστιι στειιι

οεειιττετε τ σε Γσιιιτσε εἱἱτι εα εοτιιτιιοτατἱο

σε νοοἰΓεστιι τιιαιοτεε Ηετειιτ , εισατιι ιιεεείΓε

εΓΓετ. δαΙστετιι σἰε τιοίττο (ἱσατἰτιο τεΙἰσσἱΓ

σα: Γοεἱἱε τσὶε οΡτἱπιἱε ατσσε ΙιστιιατιἱΠἱτιιἰε

νἰτἰε. ΡΙοτετιτἰα: εκ τω", τιιοτιαΙτετὶο κατ.

ΟέϊοΒττε.

 

τω” ο τα ΧνΙ.

ασ ΡτατιετΓεστιι Βατοατΐιτιι. Γ

στι:: σε νττο Μο Γετἰρσ ασ τε. Οασσεο ΠΙσττι

εισε ετἰτιιἰιιἱε τιοτι είε τεστιι , σσοσ τιιθο τμή

σετιι μιτ1ιεω Γσι!ΓετεταντίΠττισττι. (ξσἰσ «σπιτι

ετανισε ετσατιι ττινιστατ 86 ττιαΙἰνοΙετιτἱα: ΓΗ

τιισ!τε εοτιεττ·ατστιι,Βοτιοε τττοτεε εατΡετε5ετἰε

ττιττιασσε σι τιιιισεετιτεε ειτο.%εται·ε , ατσσε

εα ετττιιίτια εμε Γστιτ οττιιιὶστιι τστρἱΓΙὶτιιαι

θασσεο .Ίσσσατιι , ἰΠστιι τες τιιτιοεειιτττε πιο

Π:τετ ΡεΡετεἱΙΓε ει: Γατιιατ ω εοτιΓσΙσἰίΓε.

Ναττι ρτοΓεότο ΠΠ τωειε σσατιι τιοΒἰε εοτι

σοΙετισστιι εΠετ , Η σ; ισ ΓΙσΙτἱιΕατ 8έτιιαΙἰ8

τιιτατ-τε Γε ρτττετρττατι ΡετττιἱΠΓΓετ τ σωστι

ΒΘ_7460ω σ” σε? #)β θωθ##ῖ#=ι° /-#Ι% "Ψάξε Β σσατιι νικ ασσσετ ροΓΓσσι ,στ_ετεσαιτι ἱΙΙστπ

στα". 1): τητα/ατο Ε!τωττω ό· μοιάσει τι

συ!εβττττε τ μέ τε!Ξέτιτβιω εεωτ ευφ!αΐέ

σιιιυέεστττ , ά· σε τα: Ττ8"Μ'"'ΙΙΜ “Μέσω

σωσει/λ .

-
Μοτοϋσε τιιοτιατ:τισε ΓτατττΒατοατο νι

· το εΙαεἰΠἱττιο ΓαΙστεττι στειτ. .

νττ Ιισιτιατιἰίἱὶτιισε τιοίττισσε Π:σστοΙΉΉ

ττισε ΜἰετιαεΙ Βειιἱτισε οἱνἰε ιιοίτετ,ν·αεσστιι

Γε ἱτε ατοτττατσε είτ , Η σιτε τιιεἱε ασ ·νοε Πτ

τετἰε ρτοίἱεἰΓεετετστ. ΕΒο ἰτασσε, ετΙῖ Ιοεσ

- ΡΙετἰοτι τΙΙστιι ιτιστιετε σττατσττι ιιιιττετε εστι

Ιὶἰτσετατιτσ( παω ΕΙιτγΓοΙτοττισττι ΕΜ πασέ

ι·ε ατιτττισε Γσἰτ , ΡετΓετειισστιι τισ νοε , ιιἰΠ

ΗΒτατιι τατσἰταε, σσι σσσσττι τεΓεττοετισστιι

αεεερετατ, ΓσἰΙΓετ ιτιιρεσιττιειιτο, ) ΙσσετιτΗΠ

ττιεταττιετι , στ ΓοΙεο τ εατο οεεαΓἰοτιετιι Γετἰ

Βετισἱ ασ τε ατιιρ!εκατσε Γστιι. ΝἰτιἱΙ σσιρρε

σστσ 8τατἱσε ,Δ σστσ αιιτισσισε εΓΓε ροτείὶ: ,

·σσαιιι ασ τε Γτεσσετιτεε σατε Ιἰττεταε ατσσε

εσσε τε νἱεὶΙΓὶττι τεεἰ ετε , στ σοε οσιετο πισ

τσα: σἰ!ε&ἱοτιἰε σε ισετἱστιι ιιοίττι Γετιἰαττισε.

Αεεερἰ ρτοισττιε Πττεταε τσαε , ετίτ οι·εντοτεε

σσατιι νεΠετιι ε ρΙετιαε τατι·ιετι (Λεει. στΙτ.<τετι

Με ατσσε ρἱετατἱε :€11128 τιοτι τττιιιοτε Ιεετ αΓ

τιἱτισ οτιιιστιο οωοεστστιι ,ετ Η σου αρσσ τε,

φωσ εοτιττατιιιίΠοιε Πττεττε τσἰε ττισιτ Ρετ

ΓσαΓστιι είτ , εεττε ατισσ εισειιιρτατιι αΙἰστιι _

τα!ιοσε ττιτττἰΓσσε τιστιτσε σώσε ειτρΙοτατσττι

εΓτ, στ σοσ. νετστττ ειιἰπι ἰσ ἰτα Γε Γιαοεατ

πιεσε, ιιιἱτιἰτιιε σΙτετἱσε εΓτ ἱτισσἱτετισσττι. Ρἱ

€ετ ετιἰττι σε Με νετοα ταεετε τ ἰτισἰΒτιἰε Γατιε

σα:: Ιἰττετἰε-τιοίττἰε τιεττταθ:ετιτστ. Εασσε η»

Γε ΙἰοετιτἱΠἰτιιε ΓσοτἱεσἱΙΓετιι,τιἰίῖ-ιιιε8ε τρΓισε

τεἰ τιισΙΒτιιταε τ σε ατιιοτ τιισε ω εα ΓετἱΒετι

σστσ τισ .σΙἰΓΓειιτ. δεσ να!ε:ιστ στα.

Ο (Μαι στη τιιευτο τἰοτρτοοαττ α:ισσεο.

- Τσσι1π εισαι ΒτανἱΠὶτιιστιι ιιιτετςεττἱτιιιιτιισσε

ῇσστεὶσι·ιι ρΙστἱτιιἱ Γατειο. Ετίσ στ αστε:: Γεττρίἱ

ασ τε, σοὅττἰσατο αοε τε !ασσατἰ ιστεΠισοτ είτ

3σιορε ἱΠσσ οΡι.ιε σετιίστιι , ατθ:ιιιτι , Γαεσπ

ἰασσε τισιισε εαΡαιτ, 8: σσοσ στἱΙἱσε φαω

ατιιοετιἰσε ειτἰίτἱτιιατισστιι τετίτιίΠιιιε στ. (Μπι

εΙατἰΠῖτι·ιο τΙιεο!ο8ο ΜαΓΓαιιο εΓτ "πω, φωσ

τσ τιιἰτιΞιιιε τ8ττοταε , πιστευα ΓατισΙτατιταε. Ιε

” Με ιισΡετ σστσ α «Με τενεττετετστ ,απε

ντσἱτ κάτσω σσεττισατιι 8τανἰΓἱῖιιιστιι εσσείττἱε

-οτσἱιιΞε σε ΓατιιἰΙὶα εοτιίτατιτττιοροΠτατσ τε

Βἱε ασ νοε αορΙἰεσἰΠε , ττιαστιαττισιιε Ποτο

Γεᾶἱοτιε εισαιτι τ1εωτι, εισαιτι τσαε οττττιεε Γο- Β τσιπ εορἱαιιι Γεεσττι ασνειτἱΙΓε τ εσοἱειιτεττι ε

Ιεο. ΝσΙΙισε αστετιι οτιιιιἰτιο Ιἱττετεε στα

τἱσε τπε τιτσσε ῇοεστισἱσε αττὶεἰστιτ σσαιιι τιιατ.

@σοσ είΓε σε , Γεἰο , ἱτα σε; ρετΓσαΓσιιι εΓτ,

στ ἱτισε νετοα Γαεετε ΓσΡετσσσπι στ. δεσ στα

·τιαέτειισε. <

Εεττἱοτ Ιΐιττι ειστε ει: τσἱε Πττετίε ,αιιιἰ

εσπι ιΠστιι ιιοίττιιτι·ι ]αεοτ›στιι αρσσ τε ιστοτ

ττιε σε τιοθ:τα ἱιιτε8τἰτατε ΓσΠΓε Ιοεστστιι ,

Γινε οοἱοεστστιι νετἱσε. Ισ τιιἰτιἱ , νεΙἱττι ετε

σαε , τω εὅιτιτἱΠἙττιστιι. Ἀτι8εοατ ετιἱττι ισ

ττιἱστιιἰΠσττι τατιτστιι νττσιιι ασεο τστρττετ ,

ιιε.σἱιτετἰτιιἰτιίἱΡἰετιτετ Γε μισώ , ιιτ εα σε

ΙιοτιείττΠιττιο εα:τσ στεετετ, :το τοτα Νοστα

τε ῇατἰτατετ , οσε πεε σε Ιαττοτιε Ιιοτιιἰεἰσα,

πεε Γεσττα σε τιιἰτιιο ΡοΠετστιε ιιοτα8ετσ

Βοτε ρτοΓεσσἱ , αριιστε ροτἰΠἰτιισττι 3 σσετιι

Γεττετ Πιισστατι ρτσσειιτἱα Ρτατσιτστιι , οο

ΒἱΓσσε Γσιιιττια ΒειιἱνοΙετιτἱα ασ Ρἱετατε σε

νἱτιἔΙστιι. Ρατεοτ , τατιτστιι σοΙοτἰε εερἰ > τατι

τστιισσεἱιισἱΒιιατΞοτιἱε,εσττιεατιιἰΜ ρΙστἱττιο

τσιπ ττισε νετσετιτισττι τιστιτἱἱε 8ε εεττα τετα

τἱοτιε ρετεἰρετεττι , εσττι τι σι ρτἰιιιἰεἱΓἱα εστι

τἰατετιτ , σιιοε ρτο τεΙιστοΓο Ιιαοττσ σε στα

τιιετἰτο Ποπ ΡοΓΓε1τι εοτιτειτισετε, στ νἰ αεετ

Ρετ. Στη”. ό· Μοκ.,ση+!. ΟΙ!. τω». ΙΙΙ.

Γα:εσΠ ττασΓταἔἱἰε Γσ€ετε ατσσε τεΙἰἔἰοΓσιιι

ἰτιίτἰτστσιιι Γστιιετε. νετσιιτ οτιίτατε ΠΠ σκο

τεττι ῇσνετιεττι τ τιεσσε ρατἰ νττστιι ασε Γε ανο!

Ιἱ , εΓΓεσσε οι ΕΙἰστιι οοτιατ Γρεὶ ο εσετεπετι

τεττι , ΡΙστιττιασσε αΙἰα ττιαιτιιιιε ασσἱτσ 8·· τα.

νετσττι απο ατι ἱΠο σστστιαιτι σε εο αθ:στσ

εΓΓετ ρετεοιιτατετ_τιἱτιὶΙ ατιιΡΙΙσε τιαοσἰτ σσοσ

σἰεετετ. (ξια:Γο, ΡτατιετΓεε'εατιίΠτιιε , (παπι

ἰΠστιι σοὶ τιασσσσιισσατιι ἱΒτιοτστιι είε Ρστο)

ασ τω: σε εο ΓετὶΒαε σἱΗἔειιτὶσε.

ΑΙΓετσἰτ ἰτειιι ασσίΠε αρσσ νοε εετεοτἱ

Ε τιστιτἱο νσ!ἔατἱ, Ταττατοτσιιι τεσετιι ασ (Πισ

ΓΗ Βσεττι εοτινετΓστιι , ΡΙστἱττιαιιι”τιισΙτἰτιτσἱ

τιετιι ΒατΒατοτστιι Γεειιτιι ασ σσεττι ρεττταιτἱβ

Γε. Ισ σσοτιτατιι Ιαετἱτἱα: ρ!ετιστιι ώ', εεττισε

ατι ἰτα Γε Βετο ατιτ ασσἱτε απο. (Ϊσταοἱε ρτο

ισα τεΙἱσιω σῇὶἔετιτἱα οτιιτιτα ΡετΓετΙΒετε ασ

σιε στΙΞ8ετιτετ. Νεσιτε σΙττα σσισ Γετἱοετεττι

οεεσττεοατ ατιττιιοι 8ειιωι- ρατετ Ηἱετοτιγ

ττισε τ, Γετιεττσσε Βειτιεττἱσε σε; ΓαΙστεττι σἰ

εστιτ. Έτσττεττι ΜαττΗεσπι νἱτετϋἰτισττι νἱτστ1°ι

Ιιστιιατιἱίἱὶτιιστιι εσττι νἱσετἰε , ΓαΙνετε α τιοοἱε

ῇσοετιἰε. ]αεοἱ:›σε στο στι! τε τιιετ:σττι ιιττα οδ

σεἱοίὶΓἱὶτιιε ΓαΙστατ , ασετατ εσττι στα Γεττοε

Ο ο

Γ”. ισ
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ΑΜΒιιοο~ετιιι οΑΜπι.8οπι. Ειιιειο

και οτπνἱτ πο το Ηἰοτοπ πιο Έτπττι πιι-”Α.τπ Η ππ οπΙ π πιοπ ί:ποπτ ίπ το τοτππι
ο ι (Ι Ρ σ .

ιιιπιπ , τιποτπ οππι οι·ο νιτπε ειι:οπο οτπιιιτιο

Με πιοιιιτο ποπ Γοοιιε ποιποιρΓπιπ Διιππω,

ΙἱΒοπε ΠΠ πιοτοπι ΒοΠἱ. Ηπεο ιιιοο>ιιο ιΙΙππι

π πιο ποπιιππτππι Ρπιττοι· οοπίποτικΠποιπ

πιοππι πάτιιιτοιιε.νπΙο. ΡΙοι·οπτικ , οκ ποιττο

πιοππίτοπο κ. οπΙ. Νονοπιοτἰε.

 

οΡιετοιπιΧἴη

πιο ΡτπποἰΓοππι Βπτοπτπιπ.

Μ· εσπθτέπαι-βέ πω” απ το σιωα·Πί.ι. Βα_βιο

ΟΖἰπωιι:σ , ό· πιί&ιπ8. Εύη/Μπι” !ὶὑε|ἰἰ:.

Μ· |Ιππτυπο Οσι·&ἰπεἄο, έα.

Μοτοίἱπε τιιοππο!ιπε Ρι·πποιίοο (πο [π.

Ιπτοπι ιιιοιτ ΡΙπτιιιιπιιι. ·

Ρτοιππιο απο πο το άπτπτππι πιο ορο

τπιπ'οι·οπιιττοπε _ πτ Ποπ τπὶ , τιιιοε πιο τποο

πρωι πιο ίοι·τπίΐο πωπω ιιππτπ μι· οι·πτ το

ππἱ , πιο το Ροτί:οττοπτπτ ; πποε οτιππιίι πΙιειε

τΙοτιι(Γο τιιο πιο πο Μωιοπ, πτ οοε πο. το

ττιιττοτοπτ Γοι·ιρίι ; ποιο ω το τποινοπτ. Νπτιι

Βιοοι·ο ω ππτιπι ιποιιιτποπι· , ππτοτιπππι ιΠπε

Ιἱττοτπε τοοιιιοτοε , ιιἱίι ρπι·τιπι ιό οοοποπτιο

πιτιπε πιοἱε πι οιιοιόι!Γοι:, ρπττἰπι ΜΦοπΠΙιιππ

Ροίτοπ ποπ ἴπτἰε ιιτο!ιπίΐοιπ. Τπτἱπε οπἱπι νι

ιιοοπτπτ οσε πΙἰοιιἱ οι: ποίττιε οινιιιπε , τιπι

πιω πιοτπτοπτπτ; Ροτίοτοπτιοε ττπτιοι·ο ,

τιπππι τοπιοτο ι:πΠιιιοτ πι πιπππε .ιπιππ8οιιο.

Ριπτοτοπ πτ οπιτιοε ποο ίἱπιπΙ ιπτοετο πιι

πιοι·ο τοοιροι·οπ ( πππι Γοι·πιοιιπτ τυπο ποίτοι·

ορτιιιιπε Ποπιοττιπε ΡιιἰΙοΡττπτπτπ τω νἰτει

ΑροΙΙοπἱἰ, οππι ιππι πτιτο Νίοπιιτιτππι 8: Βια

σ(τοποτπ Ι.ποι·τἱπιπ ΓοτιοΠΙΤοτ) οοε ἀοτἰποτο

ΡΙπΓοπιιιιιι πιπΙπἱ , τιιιππι Γορπτπτἰπι πιιττοι·ο.

Εοε πω τοίτἰτποτ Α. Ποοτειι οἱνἱε ποΡτοι· ,

ΝοτιπΓτιπο Ι)οπιιπιοιιε , τιποι·ππι πάοι ι:οπι

πιιίιπιπε , πι: πιο το ροι·ι:οττοπτ Μισο.

Ιπίτποπτ ΝἱοοΙππε ποίτοι· , πι: (ῖΙἰπιποππι

οτιππι ποΡττππι πει το τπιττοι·οιιι, τοοιΠοτποπο

Δ Γπτιε τπἰε πτππο ἱΠἱπε νοτἱε , Η οίΤοτ πρωι πιο

ιπτοεοι· : πι: οπιπι ιΠτιιιιιιπιιι ΗΙἰπε οΗ: πρπά

πιο , τοΙιτιπππι ποοοριτ πππε οι: ππιἰοπ Ιο

Βοποπτιι , δ: ποι:τΙππι ιΙΙπε! τοΡτἱτπἱτ. @Μπι

Ρτἱιπππι Ποοιιιτ , πιἰττππι. Ι)πΒο πι.ιτοπι οπο.

ιιππι πι: ποπ πιο ΗΙππι ιιοπάοτοε. (Πιι·γΓοίι:ο

πιἰ ποο πιιοε ΠοοΠοε τιπἱ Γιιπτ πρπά πιο τιπ

ιιιιι:οι·ο ιπίτιτπι > ριιΙοΙιτοε ίπτιο πττιπο πτἰΙοε,

ιιπππιιο 1Εποπο πιο , ιιἱίὶ ττπποπε, ποπ ιπνο

τιἰτπτ πρπά ποο. Βπίιιιἱ οιιιί'τοιπ ἱΠποιππιπ οτι

πιππι ττππΠτπιζ, ποίοιο οπο ρπ&ο π ιιοΒιε

ονοΙπνἰτ. ΝπΙιππι οπιπι ἱΠἰπε οιιοτπριπ-τ τπἱΙιἱ

τοΙἱᾶππι οίτ: ποιιιιο πι οινιιτπτο ποθ;ι·π ἰιινο

πἱτι ΠΙππι Ροίΐο οιιἰίτἱπιο. Ροοοτιε πω 8: νο

το ποίι:ι·ο δέ Ιιππιππιτπτι τππ 3 Η ἱΙΙππι πο ποο

ἀἱπιἱττοι·ο Ροττοιιοτἱε : πο τπιπάιπ ροτοπτιππτἰ

το π ποἱιἱε τιποτἰ ιιοΠιτ. Απτοπιπε (3οτιιιιιοΙ

πιο ιιιοιιοΠ:ιΙΠπιπε νἱτ,8ι·πνἰ πάπιοτιπιτι πι: πω

τιππ ἰπίἱτιπἱτπτο Ιπποτπνιτ : οοπνπΙοίοοι·ο ιππι

τππιοτι , οι:Η Ιοιιτο πωπω, οπ:ριτ. Εκ οπο

οτορἱτ επι πιοΙοίτπε οπο , ποπ ιπτπ νοι·οιιοτ'

.Η το ιιππι νοΙἰπι, ππἱτι οποιπιπ, φταιω”,

· υ|

Π

ιιοΙιπι ι·οίππόπε. Επι: οπιπι Ιιππιππιτπε πω'

τππι ίιπππΙπτιε, ιιτ πι το οπιιιιπ ποπ Γοοπε τιππιπ

π πιοιρΐο ροτοτο ιπΠ:ιτπππι. $οπἱοι· μποτ ορ

τιπιπε πτοιπο Γπιι6ΗΙΤπιιπε ,ετπνιΙΒιιιι: ιποΙο.

Με ίιοιππο Γποι:οποπτιιιπε νπτἱιε πιοιοπ πω.

ο τἱΠΞπιο νοιιπτπε οίτι Βοι τππιοπ ιὅιτπτἱπ 8ο πή

ίοτιοοτάιπ οοπΓο!πτιοπι πιοπ ἰΠιιπι .ι·οΓοινππ

ι3ιιιπι οοπτιτιο. 18 οππι ιππι Ιιγοπιε πιιπιιποπτ ,·

πιοτπο πο π ΐι·ι8οτο Ιπει:ιπτπτ. ΕΠ οπιτπ οιπί;

πιοοιι οοτροτο τππι τιοΙ1οπτο , τπιπ τοππἱ , πι:

€τπνιπΐιιιιτ ί·-οι·το ροΠιο ιπιιιιπιοπτπ. πω:

ππἰπιππι ροΠιοιππι πΙἱιιππιιι οι: νοι·οππ , οοἱ

Β ορτἱτιιπείἰπιπΙ δι! ΙονἱΠὶιιιπε ποπ ιποιποι·ππτπι·π

πιω οπτπτο. Η ππτοπι οιιπε πττιπο οππι οπ

ι:ππι επι ίοοπτιπε ροποπι Ξπιππεοτο οιπππι τὶ

οι , ππΙΙπε οοι:ππιτ. νοΙιπι , τι·πτοτ ορτιπιο ,

ἱπ ποο νοΙππτπτι :ποπ πιοτοτπεοτπε,οτιτ πιπιἰ

ἱά Γππιπιο ετπτππι. Νπιπ οππι οι: ιΠιπε νιτπ

.πιο ροπτιοππι , ππο πιο οροτο όποε πιιτοτ

ονοΙιἱε , 8ο ιΙΙιπε οοι·ρπε πο ιιιιπι·πι ἔἰεοιπ

τποπάο δ: ππἰιπππι πιοππι π οπτπ 8ο ιπα:ι:οι·ο

Ιονππτιο. Μπι πΙτιπ ειπα! Γοποοι·οπι οικοτ

τοοπτ. ΥπΙο , Ι·ιτπποιίι:ο ορτἰπιο πττιιιο ίππ

ιπΠιιπο. Νιτ:οΙπο ποίτι·ο ριιγίὶοο ΠπεπΙπτιπ

ιιπιπππιτπτιε , Ι.οοππτάο ]πίτιππιπο 8: Ηπα

Ο ποο (ζ'οπιοΙΙο , οοτοι·ποπο ποίπιε πωπω

Γπιπτοιιι ιιιοοε οκ πιο. $οπιοι μποτ , Ι)οπιο

πιω Γοποιτ , Ηἱοτοπιιπιπἴππο ππτοι· πω π,

Ιιιτοπι ἀἱοππτ. ΡΙοτοπτικ , οι; ποίι:το πισω

Β:οτιο τοπ!. Νονοτποπε.

 

ευιειοιπ Χῦπι

πό Ετπποιίι:πιπ Βπτοπτπτπ.

Σ): 060/Μιυπο πήρσΜικε πέικπέσ. 13: ΔΠ

συΙ‹ιΕ ή· 1.οσωππϋ ΑπιΜέ ι!έβάέσ. ΙΜ 13ο

` »πιο ππἰιΞφῇσμ Θεανώ' ό· 1ι·ιυπιΜο

]ιι#υ1ιαπυ.

Μιιι·οΕπε Ρι·πποποο πιο Γπιπτοπι. ο

Ρτπετοτἰτἱε τιιοΒπε οππι ΐρο&πτιίΠπιπο

νἱτ Μιο!ιποΙ Βοιιἰππε οἱνἱ8 ποίτοτ τπἰ πωπ

ΠΠιπιπε ,πω (ο ρτοΐοιίτπτππι ΓΡοιπτοτ πιπ

ι νοε , Ιιττοτπε π πιο ιιιιιιοπάιο οιιροτἰἰι: , νει

τ:πππι Γο πο οιιιίΠιιιππε , Η Ιιπο πιοιε ιιπεἱο

ριοΕοιίοοι·οτπι·. νοτππι οππι πποπτιιιπε πω”

οοοπιιπτἰοπἰοπε πιοΙοίππτπιπ ριοπιε , ιπτοι·

ιπΗΤπ ιιιτοτιπι μοποιο ιΙΙπ οΙΤοτ, ππέτιιε πιο

ιιοΙΙπτιππι , οφ πι” Ιιττοι·πιε πι! το ροι·ΐο

τοπιιπε ὸοάἱ. Τππάοπι οπτιε Με πιοτΠοοιο

Ιπτπε νιι· πιο , πά πιο πιπτπτπε ρι·οποποιτπ:_,

Ιιττοι·πΓοπο νἰπτἰοἱ οιιιπΓάππι νὶοο , ιιιτο πιο

οιιροίι:ιτ. ΑπιιιΙοιτιπ Γππι Ιιιιοπε 8ι·πτιπτπ ιππ

Ρι·οοπτι πιπποτἱε, πιοιιπο πό [οι·ιοοπτιππιέιτοπ

τἰππε οοπτπΙἱ , πο δ: ἰΙΙἱπε νοτἰε 86 ο οἱο

τποο ιιοίιπι. Μπι οπἱπι πιιιιι 8τπτιιιε , πιω

ππτιτιπιπε , οιπππι ΓοτιΒοτο ποοποπτοι· πι! το ,

τππίτιιιο ἱτἰὸοτπ Ιἰττοτπε νἱοἰΠἰιπΙοΒοτο.Ωοτἀἰ

ΐποι·πτ Ειππο τππι πάοΙοπι ππιἰοιιπι ποίι:τππι

ποπ τσιπ Πττοι·ιε , νοτιιπι 8ο (ΠιτγΓοίτοιιιο

τποο οοπιἰτπτππι τοπιἰττοτο πιο νοε , πἰίι ΗΤ

πιω τπτιιππε πιω ιιιιΡοι:Ππιοπτο , ιιπι

ι



  

οι!!

οοω ιιιοπι ττ:ττιΓοτιιιοιιππω τι ωο αυτο τιιι- Ανοιιοι , ποιο οτιι τοπιροε πιτιριτιπτ οοοοριι
ποστ πιουιοτ ιιοοοριιιιο! , ροτιιτοτυποο ιιιιιω

.οι ιιιιιοινιιΐο ,Νικ ρτιποιροι οπο. οροτιο

ιιιιΓοινοτιιτ. Ιπ τπιιιι ροι·πιιτιω οποιοι Γο

Οπο πιο. Ποιιο τοωοτι οροτειω οτ ...ι το ρτο

ροπιοτο πιιττιιτοτ. Ι.οπι ιιττοι·οο ποιο ρτοιτι

πιο ..ο ΝιοοΙπουι τιοιιτοω .ποιοι , ποιποι π

ιοτο οιιπι Ι.οοτιοτπο Ατοτιιιο τοπιι·ο ιο επι

τιιιω νοιιοωοτιτοτ οοριε , ιπ ιριο πι.ιοποο νο

το οπιτιπιοε οπο. νοτοω πιω ιιοπο ιριιιτιι

τοοοοοιιιιιτιουοω τω... τοπτιινοτιω , ορο

τιιπιποο ιωρουιιιοι ροι·πιποτιπι , οαρτιο πο

πω., πο ιυοιιιΐοω ιιιιιοτιιτοω: οο οιιιω πω:

ιριοτιιω οουτουτιο ποπιιδιο οπ ροτ τιιτοτιοε

ιπτοωροτιιοτιοω , οτ ποΓροτιιυποε πιοτοπι ιο

ετιιτιοττι τοπιτοε ωοο ποιποω ιοπιοιο πο.

. Ηοτι ιιττοττιε οι Γοπιωονιτο Ριι·τιιο Βο

ο.ι·το ετοτοιιιι ιιτοιιιοριΓοορο ιιοοορι , ποι

ω. το νιιιοτο ορτιωο τοπιιτοτ. Ωιιοποιο νι

το Ι..ιιοπιιιιιιο Ιοετιπιιιοο ιιττοτειε ποιο ,

πιιιιιοο ιιιι ειωιοιτιιο υοιιτιο ποίιοπι ποοω

παω πειτοω , ιιτποο επ πιο ιιωεπιππω ρτονο

τ::ισοω. Ειιω ιπιτοτ :ι ωο ιιιινοτο ιοικιιο,

ο.τποο ιιοττιιιιοτο, οτ ιιιιποιπ τοΓοτιιιιιτ. ?στο

ο τοπιι 8ι·ιιτιιιιωοω ροτιπο.ποτιο. 3οωωο νι

το Νιωπο ριιγίιοο ιιιιοτοω πο. οι: πιο ,

ροτοοιιπποο ωοοπι ιιροπ Μπι οποσ πιοτοτ

τιοπι ιιιοτιτιοτο , :ιτποο οι οι. πιο οποιο ροτ

- ιιιιτοτο ροτίιιοποιιιε. (ποιοι ιτιποπι οποιοι

οουτοι Ροποτιοοω 8ο Ατιπτοοπι , (ζοτοοιιοο

οοτοω τοιιιι οοοίποτοπο οιιτιιιιωο. οιι , οι:

ποιο ωοο Γοιοτιιιιιε. Πιοτοω οιιιοιοιιιιιωιο

ποιο ιιοξιοιιοε ωιτιοε τοΓροτιπι , ποοπ ροι·

οοοοριιτιουοω τοοιιτοπι ωοιοπι ιιδιοω οι.

€οτοΒο ποιου , οοω ριοε οτιι Μάικ οτο , '

ρτιοτοτιτι ιιιουτιι παωπει τοιιιτοιτο. δοτιιοτ ρο

ΕΡΙ$ΤΟΙ..ΑΚΠΜ βιο. ΧνΙΙ. @ο

τιουοε υιοπ , ιτε τι: οτιιιιο νικ ποτοτ νοιοτο

νιτοτ Γοτιιιοτο , ιιτποο .ο το ποοπι ωιιιτιωο

οωτιιοπι ποιιω ιιοποουτιιιιιοο οο ροτοπι . ωο

ωοτι:ιω ττιωοτι το πει ιτιοτοπιιιιιιτοτ ιππ

ιτπιιι`οιι`ο, οτ , ο πιει ιιοοειτ, που πιοπι , που

ιιοι·ιιτο ροι·ττοπίοτιω , ποιο τοοιιοι πω.

(Σιιτιιιιοοπι πιοοττι ποοπιοιι ι·οοορι. Αοοο

ροτοτιτ ιιιοπι οι: πιο ιιιω πιο πιου:ιοιιιιιιο&ιιι °

]οπιυιο. Μιιυπιινιτ ουιω ι.οιιονιοοε ιππι

ωοε νιτ :ιο ωιιιι τιιετιιίιιωοε ριιτοτ οποιο δ.

]οιι:ιυιο , ιιιοπι οοιοτιτοτ ιιιιι”οινι , τι.: ποοποτυ

ιιτιιτοε οΡτ ι ποοωρι·ιωοω “οι τοιιιτοτοε πιο

Β τιτ, πιοω ιιοοιριοε. Ειιτγιοιιοωι ιιιοπ οριο

οοιιιω ποροτ ο. .τοο ττοποθ:οω. οτοριτ ιοΒοτο

ίοπιπιοε το: ποδιιιιιωοε νιτ ωιιιιποο ιιωου

τιιιιωιιε οο.τπιυτιιιο Γτιυόι:ι Αιιποιι, δ: υοοπιιτο

τοπιτοιτ. (:οτιιιιο οτ ιιιοω τοοιριιιε ποιοι

ρτιωοω. Αοοορι οκ οοπτο Νιοοι:ιο ωοπιοο

οιιιτιΠιωο ποινιτωο ιιττοτειο , τιτποο ιιευοω

ιιιοοε ορτιωιιω ορτιωιποο πωπω. Ροποτ

.το ιτιποτιο ποοπ τιποοτιιιιιε οοοιιριιτιουιιιοε

ι·οιιποιε ιιιι τοιρουποτο ιιιι(.ιοποι πιίιοιι ,

ι-οιποο Γ:ιτιο , οτ Γοωροτ , ρεττοω οιιιοιι πιπ

ποιο. ιὶοπποε ιιιι Ιιττοττιε Γοοε , πω: πιο οτι

τιοιττιτ οτουτ. (ιιοοτιπο ιτοω τω» ιιττοτοο

ποιο ιιιι τοππι ποτιωρτιωοω οοταιιιο, ποποο

ιπ Γοιοω , οι οοοροτοτοτ οπο. Αοπι ποιπ

πο πιο οοριειω, ποιοι ροτπω , τοπι [οποιο

ιοτοτοπι πιο ωιιιτιωο ιιουοι·ιιιο:ιω οι: Γοωωι

οωοιοτοοπτι. (:οριτ ιιιοω ιονουτοε ιιοιιτ:ο

οινιττιτιο ιτο οιιιιιτο, οτ πιο που Ειδιοτ.ι ,

ποοπ ιιιι Γουάιτ ετιιτοω , νιποοτοτ. Ρτιοτο

τοο 8εω.ιιοιιιτοτοε πιο , οοιοο ωοτιοε οΡτ οτο

πιτοε νιτοε οουποοοτο ρτο οτυπωουτο οινι

τ:ιτιο , ιιοοοτπτο ιιιοω ριιττιτ ιιιιιιι·ιο ποοπ ιρΓο

τοτ, Ποωοττιοιποο ι-οτιοιτ , Ηιοτουνωοιποο Β ποτοοτιτ , οιιτοτοποο οτυοιυο πι , πιοιυιιτι
8ο ιιιοοΒοε ιιτο.ττοε ιιιιοτοω πιοουτ. πιο.

 

Ει>ιετοιιι Χιιτ.
:κι Ρι·:ιυοιίοοω Β:ιτιι:ιτοω. ι

1)οβοό?ο 6'ίιωτιω ό·/τιπέι'ο Ού0/ξ/Ζοπισ .ο το

τινιώιύ?ι.ι , οποιο Νάπα: οποιον.

Μοτοιιοε ιιι·ιιτιοιίοο Βιιτιοειτο ιιιιοτοω

- πιοιτ ριοτιωειω.

Νου νοτοοι· , Ρτο.οοιιοο οιιτιιιιωο , πο ωο,

ποιοι οτποο ιο ιιιιοε οοπιου ιιοτιοιιιιιιωτι:

νοιουτοτιο , Γοωωποποο υοιιιιιτιιτιε ποιοι.

οοτιτοε ιοιροιιιι πιο. Ετιτ οιιιοιι ιτοπι τοι ιιιι

ροτίοιιποτο τοω οοωωοπιτιιτι πι:: ποιοτιποο

οοωωοπιιτιιιιωΔω , πο ιιοπιι8:ιτ , νοτιιποο

οπιυιιιω οπο: πιο. Ριοτιτιιιι ιοττο.ιοτιιιου

πο. οτειυτ , τω ο6ιι€πω ιιυιωοε νικ ωιιιοιιι- π π

ποιοι ρ:ιττοω ιι:τιιιουποτοω τοτιποτ. Ριιτοτ Γο

πιοτ ιιοιιο νιιιοτ,τιιιιποο οοω ιοτιο ι)οωοττιο

:ιο Ηιοτουντοο ιι·ιιττο ιιιιοτοτυ πιοιτ. νικ , ο:

ίοτιρτιοπι τοωοιτο:ιτιπ ριιτοιτο. πωπω ὁ

οτ ιοττι ρι·οι·-οδιο , οποιο οιιιοιοΓοω ροτοε , Ε οι: ποιιιτο ωου:ιιιοτιο, νι. απ. Μοττιειο.
ποι ττιωπιο ωοτοοειροπ το ιιοοτιω, υοιι:ιιποο

ιιττοτ:.ι5 ποποτιω. Νιιιιι οι οι τιποτα ιιτποο

ιυιιιτοτο πιοο ειιιοτιιοε ,πιιοω ποιοποο.ω ωι

πιο πιο;τιοω πο πιο Γοοτιι·ο , οτ πο °πιοιιτιι ιο

ποι , @πιο τιιιιιρΓο Γοωοι ωοπυιιυιωι οοο

ιπιοτιοςπονιυιτοτιο , ιιιιιιοοιποο οπο ριιιπο 8ο

ροτιιτοοροτΓροιτοτιο. .Επι οτίι πιο οοπι ποπ

οι.. απο πο ποο τιιιιΕπιια ροιιιοοτι ροιιιο,

υου-Δωιιι8ο τιιωοτι. ρτο τοπ ιυπιο Γοπιπιο

ποτιινοιοιιτιο 8ο Μπακ ι ιοτιιτο πιποιοε πο

τοιιοοιιιοοπτιοο τιιιι.πο πιο 8ο πο ιιιιοοιιιτι ιο

τοποιοτο πιοο ροι·ιοιιιιιττι οπο , ποιιπι νοι

τιιοτιτο.ιιιοο νο! πιει που πιάτο οωιοιτιοτ

 

_ ΕΡΙ$ΤΟΕΑωΧΧ.

.ο ιιτειυοιίοοοι Βιιτιιειτοττι.

1): ούἰτιι/ἐπἰοτὶτ μινι: μια ικιμαΜέσ

οϋίιέώατ.

Μιιτοιιοε ωοτιιιοιιο; Ρτιιποιιοο ίοο Γει

ιοτοπι πιοιτ ριοτιωιω. ;

(ζωο ρτοιιοιι·οοτοτοτ :κι το ιιοτιιιιιιιιιιωοτ

νιτ :ιο το ιιωιιτιτιιιιπιοε ιι·τιτοτ Μοττιιιοοενι

·τοτι›ιοοε , ττιιιιτιτιιιιω ιτι ωοποτο ι·οοινιτ . οτι

ποιιιοω νιιοοοπι πιοιε :οι το·ιιττοτιο πιωιτ

παπι... οιτιοοι·ο. 8ο πιο: οτιιιττοι..Ιτι το... , τοι:οπι :· ΐει&οτιιω ουιτιι που πιο διιι€100 ετο·

Ρετ. παπι. ά· Κα. πιο!. Ου!!οι!7. Τοπ. Π!. 0ο ιι



β; ΑΜιικοειτ οΑΜΑτυτιτεΝετε( ` :τι

.

τιιιιιπεττι ο το ποπ ιιοποιτιιτοιπ. Εμ οιιι ιιΙ- Α ειιτιιιιτπο , τ:ιτιτιιτπ τπο εοριιιο πιοττοτιε , πι:

ττο ποπ τοιο:ιτιιε ιιτ ιιιιιιτίιποειι ΐοιοο οιΤο οι.

το ρτοιπτιιε , απ ί·οττειίιο ποπ απο οΗιειο

τι” , ριιτιοτο ιτπτποτιιοο ΐιιιιιιΐιιτ Γιιττι , οιιοτι

ιι νιτ :ιιιοε οτικιοπε 8ο Γοτντιπτιιιιτπιιε οιιιειι ,

ιτει ρο.τιιτπ οοΠο ιιο πιο Γοπτιτο νιίιτει ατα ,

ιιτ ριιτειτοτ οκτοτοιιοπτιιιιπ ο πιο κι ρτοειΒιιε,

οιιοτι ισοτιοΙιειι ιοτ:ο 8: τπ:ιεπι οιιιιιοττι οιτιιιοο

τι τιιιιιι οιιιιιοτπ Γοτπροτ οιιιιιιτπονι.Νοιτι οπιτπ

τιι,ορτιπιιιε [ειιιοοτ ιιπιτιιι ιποι :ιτιιιτοτ οι: τοπιο,

οιιαπτο ιοτπροτ Βιιιιιιιο οτπριο&ι ΓοΙιτιιε πιο

οι:οιιΠοποτ οττιποτ Γοτιοοπτιι στο το , ιτιι ιιτ Βιτ

ρο οτιειτπ ειιττι ιιιο ποπ Το οιιοι·τοπτ ,ιιιττο οιιο

οιι:ιτίιοτιιτιι με , οιιοτι ποπ οο Μο” , ιοπ

ΒιιιΓειιιο οιιιιτπ νοιιοττι , οιιιιτποιιο ιιοΙ ιε νοι

τιιοτιιτ:ιε ροίοοικιτ , ποίιτιο τιτπιοιτιο Ιιττοτιι

τιιτπ ιιοε πωπω ιιτοτοιιο ιπτοι·ιπιίιττιιιε ,

οτιειπιοιιιιτπ οο οιι: οττιοτιε ποίιτι νιτ , οτι εοπ

ΐιιοτιιιιιπιε ιπτο8τιτιι8 , ιιτ πιιΠο οιιοτπνιε ιιιο

τιιτπο ιιΙοπτιο τιοττιτποπτιιτπ Γιιιι:ιποτο ροΠιτ.

δοει ιιε πιο ιιεθ:οπιιε.

Νοπ οιιιτιοτπ Γετιι:οπιιι :κι το πιοτοτιει ιιο

&οπιιε «Μπιτ , ειτοιιο οο οιιΙριιΒιιιοτ τποτιτο
οιτιιιιτπιιτι ροΠιοτπ , οιιι ιιιιιοτιτπ ττιππιιιι. νο

:τιπι οει μια ιπειτοτιιι οιιιίιποτιι οι, ιιτ οπο.

τιτπ ριιτειιτο ροΠιτ οΜ'τιπτιτιίιιπιιιττι ιιεοτ π- Ο

ιοτιτ-ιιιιτι τποιιτπ. διιπδτιιε οπιπι Ρειτοτ ποι,τοτ

τοι :ιπιοπτιΠιπιιιε ειιΙοπτιιε Μιιιι ρτωτιπιο μια

τοτιτιε τπιετιινιτ οτι (Σιιτιιιιιιτπ. Ηιιιιιο τπιιιι

οΒιτιιε τιιπτιππ πκοτοτιε ιπιοειτ , τιιπτιιτποιιο

τοποοτιιτιτπι οιιιιτιιτ οοιιιιτ , ιιτ ετοιιι νικ Ροϊ

ει. Ετι οπιιπ οτο.τ οιιιε ιπ τπο ειτποι·ιε ιιιε , τοπ

τιι Βοπιεπιτειο , τιιτπ 8τ:ιτο ρτιοΓοπτι:ι , ιιτ ιιπο

ιιιο νινοτο νικ ροίιιτπ , οστ οπο νιτο. ( ιιτ ιτιι

` τιιιτοτιτπ ) ροπιιοΒατ τποο.. Νοεο οοο ιιΠιιτπ

ιιοτπιπι ιιοιπιποτπ ετιιτιοτοτπ οιιτιοτοιποιιο

£ιιιίΐο , οιιοπι πιο ιιι›ι τ οιιοτι οιιττι ιοπιροτ τι

τι” , τιιτπ οο ιρΓο ιιιτιτπτο ειτοτιτιιτιιπιε Για

τοπιροτοτιπιπιιιιινοττι , ουτπ τπο ιιιο ττιιι:οτπΒ

ιιιε ροπο οπιοττιιιιτπ εοπίοιιιτοτιιτ , π:: Βιιιπτιο
οιοοιιιο ι·ιονοι·οτ, ιιπιριοποιτοτιιτοιιο πω” ,

οιιοιιοιιο νοτι:ιε ποπ ροτοττιτ , Γιιπιτπει ιιοπ

το ιιιιο;τιτατο -, οι·οοτιτ οΓειιιιε ιιοπιιιεειτοτ.

Ο νικ οτιιτπ τοειοπιτποαττι ώ οιιιε οτο φωτ.

οιιοπι ροτιιιτ, οιιοιιτι ειπιπιο.πι οιιιιινιτ , τω

ιοτο. (ιιιο τιιτποπ ιπ τοτπροτο τιοπτιΒιιε απ»

:ιιοπε πω. Γιτιε οιιοε ειιιιιιο ιιιο εοπιιοτιιτ,

·ίοΙιιε ιρΓο τιιπτει Γοτοπιτειτο ιιπιτπι ιιτ νιιιτιιε

ροτίιιτιτ, ιιτ πιιπιοικιπι ιΙΙιππ ιπ νιτιι Ιατιο

τοτπ νιιιοτιπιιιε. Ετιιτ ιιιιτοπι ( οιιοτι οπο τπι

πιττιο ι€ποτειο) ι:οτιιε Γοπιροτ ιιε τοπιτοπτι το·

·ειο. @Η ρΙιιτειτ νιτιιιπιιτ ιπ ιιιο πονο ιπ

οιιιε οοτροι·ο @πει τιποτε Βιοτια:. Νιιτπ δε

ιριιιτπ οτιιιονοτ οιτοπιιπο νιττο ριιτιιιε 8ο ιππο

τιιιιε , πιιΠο τοιι·ιιοττιπτο νιιιοι:ετιιτ , οτι , οιιτι

πιιετιιτ:ιτ,ίοτοπιτειτο ιπ οιιιε νιιιτιιιιιτ ροτΓονο

απτο. (Μπιτ οΒο τοι τπιτειειιιο οτίι τπαιτοτιε

ιπωτιτπιιτπ ριιττοττι ιοπιοτιτπ,οιιπι ριοπο οιΤοπτ

τέτιιιτιιοτιιτπ ιιε Γροι ορτιτπο οττιπιει, ποπ ρο

τιιι τιιτποπ ροπιτιιε ιππροτιτιιτο ττιίι:ιτιτο , πο

ττιοιιο οιιιτιοττι ροιΤιιτπ. Τατ1τιιττι ιπιιιι ιιιο

τω τιοπτιοτιιιιπ τοιιοιιιτ , νιιτοιιο ιι:ιιΙτιπτοε ο.

οιιΙοε πι ιιριεοε οιτατιιιτιτ. Ρειτοοτ, ΡττιπειΓεο

Χ

οιοΙιει:ιε οττιποε τποιισ.ρ

νιιιοιιοοτ Ιώδιο οι: τυπο ΜεΜε" τοεοτιττι,

νι:τοι.ιο τπο ιι:ιι.€τοπιτε οοιιι€οτο οι: τοειιροτατο

τιοτοτ , ιιιιτπ:ιπιτ:ιτιο·

ροΠιιπ. Ωιι:ιπιοτι:ιττι εοττο ί`οιο πιοτιτι: οιτιι- ο

ιιιο: Γιιπέτιιιιιπιο νιτ:: Βιοτιει εοεΙοΙτι ιιε Βοοτει.

ιττιτποττειιιτ:ιτο τιοποτιιττι , οιΤοοιιο ιιτιττοειι

τιιτπ ποίι:τιιπι τοπιο Ρ:ιττοτπ. 5οιι πιο τιο ρο

ττο ποιιττο. Νοε Με ττιτποπ οτι:: Γετιι:οτοττι

ι:οιιιπτιπτι οεειιττοικιπτ. δοπιοτ μποτ δ: ι Ρίο

ιιιπέτιιε ιιτοιτο ιπτο8οτ , Ηιοτοπγπιιιίοιιο τω·

τοτ 8ο ]τιεοι:ιτε , οτππιιοιιο τοιιοιοιιι οοιιοτε

τιι›ι οιιιτιτπιιττι ίοιιιτοττι τιιει1πτ. (ιιιιτιίιιτπιε

νιτιε Ι.οοπιιττιο ]ιιιιιπι:ιπο τποο ι παπι νοτο

ττιοιιε :πονο ιτι ίιπιι τποο ειοειιτπΒιτιΜιιτ

εοοιιο ι-τειττι ιιε οοτοτιε ποίττι ιτιιιιιοιιε Γεια
τοπι ιιιε οι: πιο. νιιιο. Ποτοτττιιιτι, οκ πο·

ιιιο τποπιιιτοτιο κ. Μ. Βορτοττιτιτιο.

 

έι>ιετοιιι χω.

:το ΡτειπειΓειτττι Β:ιτι:ετιιτπ.
!

23: μια” ΜΜΜ ·υυίωκΜιύω , έ: «πιο

Ηωπει·έ .ιό Ηετ·Μοτο αυτβι·οπιι , οι· έ: Ιβ!.

' :πιο θα" μισοί ώ ει: μποτ.

Μιστοιιιιε τποπτιοιιιτε ΡτειπειΓεο' Βατικ

το νιτο ειιιτιίιιπ·ιο ριιιτιτπειττι ιιιιιιτοτπ.

ει τοιίτο νοΙοε , οιιιιτιοο. Ηειιιπτ ιιιοτι ιο

ιιιπιι τοτπροτει , Γριτιτ:ιιοε δε ροπο Ροτροτιιε

οοειιριιτιοποε , ιιτ εοπττο. ιιε Γοιοο 8ο οποιο ,

τιιιτπ Γετιισο τιιι το, ιστονοε Ιιττοτειε ιιοτπ. ετα

οιιτπ ιιτον-ιτειτοτπ ττιοιιπι το Ρτο οοι·οοιτι ιπ πιο

ισοπινοΙοτιτιιι ιιτοιιο ριοτειτο ιτε ιιεειριοε , ιιτ

' τποπιιποτιε το ιιιοιτοτ εοτπτποτποτιιτι,τιιιιιιοιιο

τπιπιιε ιιτισιττοτιε οιιιιιπ οπο ιπο τιιι ποοιι€οτι

τοτπ. ΕΠ: οπιτπ τοιι:ιε ι)οιιε , τω Γοτνιτο οιι

ιπο , πιιιιι πιο ιιπτιοιιιιιε ιιιιισοτο, πιιιιι°ιπ πιο

τπειτιιε οιιιειιε τιιιιοοπτιιιε εοιοτο , οιιοτπ πο

ίιτιιτπ το.τοττι ιπτοἔοττιτπειποιιιο ποεοΠιτιιτιι

ποτπ 8: οιιτιτιιτοτπ. 8οτι τπιΠιι πειτε τετοιο.

(ιιιιιτιιοτ πιο νοιιιτπιπ:ι Αιιτιιι::ο ποίι:ι·ι οτι

ιιοε ροτνοποτο, ρτπειιιτο. ιιιπο τιτοιιο ο1τιπιιτι,

Γοτι οπο: ποπ ιπιπιτε τπιιιι τοπιο το οιιοπι ιιπτ ι

μποτ τπο. Ετι , οιιιιπτιιπι ροττπιττιτ Ειοτοτιιτπ

` ιιιοτιιτπ νοποτιιτιο, ιπΐροιτι , 86 πιιτιιιεο Γιιπο

ΡΙτιοιιοτιιπτ. Αιτοτοτπ τιιΙιοοπτικ τι:: ετιιτιιιο

ΡΙιιτιιπιε ιιοι·οιε, τω το ιιιτπ οτιιιοτπ ιιιι5Ιει

τιιτπ οίι ποίι:τα ιιπιιοιτιιι , οπο: ειιι Γιιτπτπιιπι,

ιιτ ιιοΒιιιτ , ροτνοπιτ. (ιιιτπ Ρτατιιττιπι ιΠοτπ

τιιοι ιιοΙοοετιιτπ ιπιοτιο, οτειτ ιιτοιιο οΒΓοετιιτ

τποειιτπ ΝιοοΙειιιε ποίτοι· , οτι Ηοιποτι νιτιιττι

οι: Ηοτοτιοτο εοπΓοτιρτιιιπ , οικω οπο τιμά

ΐιτιπιπιπτι νιτι.ιπι Ρετιιι1Μ ΕΜτ1.τωτι1Μ νι

οοπτιπιιπι οπτιιιιτοτπ ιιιΤοτιτ , ποοιε οιιοοιιο

ραδιο ττοπιετιιιοπιιιιτπ ίου τπιττοπιιιιτπιιιτ ε·

οπο! πω ττειπΓετιικιτιιτ, σποτ. Η ΠΜ ιιιοε

το , πτνοτιο οτππιισιιτ , ί·ιιτιιτιιτπ ετιιτιιιιτπιιιτι

ειιιοτιτ. Ιπ ττιπτιιπι ιιοοιι: , ιιτ ποπ ριιτιειτιιτ
πιω Γοτιι:ιιοΒε το ,ο ιιτ ιτοτιε οττιπιΒιιε απο ιιτ

τοτειε οιτορτοτ.· Νοιιι ιποοπιιιπι τω ,· ιπ ·Γιιιζ

ριοιοποε ρτοπιτιο , οιιοπι οιιοτ Ειτιο,πιτπιιιπι

οιιο τιιοιιοιτι ειτιιτιιτπ ροτνοτιιε Ιιπςιιιιτ οι! ιιιοε

τ Ο
ιι... α. '

 



έ" Μή

Ι
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το; ο ΕΡΙ5ΤΟι.ΑΚΠΜ Βιιι.ΧνΙιτ . οτι:

αοτοε ρτπιιοιιε. (ξοα οιτ το ι-προ οιιιοτρατοτ Α ιιτσ τοσπαιιοτιο ιιι.ιιι ριοτο$ , τιττι Βι·ποιοιιτ

απο, ατο ττωοιιιιι, οοαπτσ οοτιιιοοτο ροίιοιιι,

ρτσιιτ:ισ. Βσποτ Γατιο νιτ 86 ιιιτε8ετ ,.86 τοι,

ιοτιἱοιο τιοιοοπι πιοο ,σο οιτιτοιαιποιταιιιοπ

τα ιιιιοιστοπι πιοτιτο ιονοτιτοε σττιιιιε 8τατιατ

τοιοττο οει:οαττ Μοιτοπι οιιιτιι , πιο οσε οι.

ιοτο νοιιιιιτιε , ιρίο ατι ιιοπιαπιτατετιι πτατι

ποιιτπ οοπτοιιτ. δοτι ιτα ιιατ: οτια ιιι το τορτο

ιιοπιιιιιιιτ οι , οτ τοιοτατιτιοε ταττιετι ποιου

πιπιιτοτ ατ: ιιοεπτετ οι. Λο ιιιοπι τι: Γοτιοατι

στο , νοτιίτιοο ιιιιτιτ Γατιειιιτ:ιατ. Αιιοτι ιρΓο

ρετοτο πιο το ιπιι:ιτοι , ο ιιοτι ροιιιτ αιιιοτιο

ιιιτ:οπιττισοσ ττισ. ΡΓαιτοτιοιιι οποιο αιιτιοστι

ετπτοπι οοπο τιιιιιι τιατι οοριο. δοτιτ ιιι τισ

..

τοτιτ οροταπι οαπτ,86 οίι οιοτ σροτιο αρτιο

ιιοε τιιαετια τατιτατ. @ιπίο, ο τ:οιιιπιοοο

ροιιιτ ιιοτι,ιιοτιιιτ ποίιτοτ·οπι ατιοΙοιι:οτιτιοιπ

Βοταε τιιστοπι , 86 πιιιιι οι ρτιιιιιτ 5 οπιπε ιτοπι

Μοτο Γοτνιοτ. νιοοε τιοατιτα τοοοπι απατη

ιιοοτ:ια. δοτι α8οτο οτ ιοτε πιεο ροιι`οτιι ιρΓο

ιαπι ρτιοοιτι αττοιοτ οτ. Ηιοτοιιγπιοε ἄ ια

τ:οιιοτ ι·-ταττοτ, στιιιιιΓτιτιο ετοτοε ποίι:ετ το

οπιτιι.οιιιτιο Γαιοταιιτ. Ωιατιιιιιτιο νιτο ι.οο

τιατοσ ]οιιιτιιατιο ποίιτο , οοτοτιΓτιοο αρτιο

νοτ Ποιοι ιιοτιιοιιτ ΓαΙοτεττι απο οκ πιο.

ντιπ, πιεο @στο

πιο δροιοιοτπω ιιιιτιοαιωι β·ρτιιοι.

~ οι: Μπιτ-οποποοποποοικοοποποοοπ»το

ἔΏῳῳτ αωωωωωω . 8

ΑΜΒοσεΗ οΑΜΑτουτοΝεω

ετιετοταιτοΜ τω” ιτνοι.

Αυ οσοτιεειΜοΜ νιττοινι

Ι.Ε.ΟΝΑ1113ιιΜ ιοεττιοιαιιοΜ..

@τι $ΤΟΙ.Α οοτοτο.

ατι Ι.οσπατοοτιι ιοιιιτιιατιοτιι νοτιοτοπι

 

Οι· @τοπιο 18/8 έ» !οτἰοττω τσο·υεπτοου › ό·

οι: #τωοστιοιιι.τπω; τωρχιτω.

7 Μιιτοιιοε τιιοτιαοιιτισ Ι.οοιιατοο (πο ιιο

πιαιιιιιιττιο δ6 ιπτοεοττιιιιο νιτο ριοτι

:παπι Γαιοτειιι.” Δ γ · ο .ι ρ

_ Μιτατι ιρίο πιοοοτιι νικ Γατιτρσιιιιτο. οπο

ρατοο πιο ροτοοτιτ ,ιιτ ταπι τιιτι ιιττετατοπι

ιιιτοτ ιιοε πιοπο; ιπτετιιιιττοτοτοττ Νοτιτιο οι

ια στ:οοττιτ ρτσττιτιστ 86 νοτιοτ τ:αοια , τιιιαπι

απιιτ:ι οιιιτιι 86 τ:οπιιατιτιιιιτιια νοιοτιταα, οι:

πιο ιιτ οτ τιιιοιιιιοτ τιιοτοτπο 86 τοιοιτοο) π.

Μπα οπο: @το ιτατιτα"=τ απο” .πιο

τιιοτιται ,κοιταω τιιια. οποια.. τι.οττιιιιοτιτατ Ιοί

τορποποπτ οιιιτιι το; ίοιριεετ τιιοοιιιοεπ

οοπι οτιζοτναποοπηΒοΓοιοορετια. Ετιιιιοετπ

ιτα τετοιο ιτιοτποτιττπι ποιοι τιιιιοοπ [απο

ιτιιιπτοτε οποιο α, τιοαπι τοαπι ποιου , ιιι

οοαπι ρτο εδώ νοιοτι ττιτοιιτιιιιϊω ἐπιστ

τιιιιιττιοςοο τιιωτττωποοιεττο. ετο οπο

πιοπο Μοτιο οοπι αιι°ετατιιαοοιρο Μοσ

οαττιο τ:ατιιιιτιιο. τ -- ι τ, ο τ

Μοτο πιτ= τοτττπωττττ ιοιοιιιιτιιιι

ι

Β νιτ ιιιιρτιιιτ , τι: ρτπτοι· ιπιιιτοτοπιιιιοτιπι τ

οπο μπι ρτιοοιιι Μο πεοτ Ιιττετιε οκ

.μπω τταποιοτοποιε οροτατιι οπο οοτοτ

νοταπι , ιδιοεετιιε Ι.αοττιι ιιιιτοε τιο νεοι

Βετ:τετιίοτιο ΡιιιιοΓοριιοτοττι ιιι ιατιτιοττι

τ:οπνεττετο οιτιιιιπιανι. νιτιτ τατιιοπ αιτιιοοΔ

απο το ιιιπιια , ιιοιοτιιιτ αοιιοττατιοπιιιτιο το

το οιιτοτιπι ιιιπιπιστοπι νιτστοπι σ; αι·οιιιο>

ριΓοορι (ιοτιοοπιιτ Δ, Απτοιιιιοτιο Μαιιαπιτ

νοτοττι οιοτ οροι·ιε οτισ Γοτιτ ειτοιιιριατια τ,

τιοοττοπι ροή-οοτοτο, Γεο οι:τοττιτιοε ,- τροπ

τοπιοοτιιιοοτο ροιιιιιιι ,ιιι ριετιιιιοε τιιοποο

ΐοιιι “οριο ιτιτοτοοπι τιιοτιιατοπι. .Αιτετοτπ

ο οκ ιιιε οι: Ποατιτιι ποιοι νοιοτιιιτιε ττατιΤοτιρι··

ττιπι οι ,_ αιτοτοπι Αιιτοιιιοτ πιο ινιιτοττω

οι: ποιο το ια ιοοοπι οστινοιτιτ. Νσιιι @που
τοττι οτ πα ιιοοιιτι ποτ:οιιιαι·ια οσοι οιτοιιιρι3.ι

οι -ιιοο8. Βατιι οοπι ιιατιιοτιοε οοιιτιετο ιιι ιι

το οιισιιοττ νοιοττιιιιιιιοε τ ροτο οι» το τ οτ ο

ιιτροτιετ το , το αιιοπι ττοοπιριατο τ:ινιοπι

:οοτοτο ιιτιιοιπιστιι οριο τ ιιιατοτο ατι οσα

ροτίοι·οποοπι τ:τιτεε , οι: οιτττεττια τιιαιιοτ ια

οτι ιισιιτο ρσίιιτ αρροιιι. Ποτ οιιιτιι ει: τσι

ιατισποοιτοπιριατιοτιι , ιιτ ττιοιτοπι ορια το: ια

τ;ιιιτατιτ ιτι ετιιοπτιατιοο , 86ιιτιιατιοο οσ ορο

τε ατ:τ:οτιατ. Ρτπτοτοα οτ τιοιτι ιρΓο Γετιτιατ ι

ποιο τοπια: τοΓτ:τιιιτιο,ροτ αιτιιοιτιπ τω” ιοι

ο σ
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!87 ΑΜ;Β110$11?τ.2ΑΜΑΙ.ΠΠ1.ΕΝ818 @Σ

5ηνἰηΙαΒ3Ιο τη” το σίΠοεττο: Γπιπἰεηἀητη Η Α πιιϊΠοπ , ΡΙηΓωΙητττ ὁἰΙειτἱοηἱ8 ειοπἱρπτπππ Βετ

ηιἱΙτῇτί-πτοτἱπηπσηπ ήνσητητηςιτε ΗΜ ρωτησ

τετἱ -νΜεαπητ ΞηότότηπηκεΙΠωε , :τη ία:στ.

(ξηϋρρο ῇηὰἱπἰητττ τοπικη απο ρΙητἰε ἔπτεἱο ,

πτη:τηπση16 ετη πε δωστε δε π:ΙιττΙΒετηη ατά

τπιπο τὶἰΙἱεἱ4ηοη ετηΜΒο. Εςιιἱἀπητ π1ιιοά πιά

πιο :πάπια , τη$ήτι18,112-τωπί , εωμτισιτητω

ττωμεδ Ποστ νἱτἱε 6επιτηἱπὶΠἱτηἱε ρτππΙΗπτ :Σ «τα

η @στη ΐυηπ , εμε τησ Ϊοτπ·τ: ηοη ἰητρτοϋα

ΜΙΞπττ τω' ἰοηΒπιτη οιιηθ:4όοηση τε Βιοετο

ἱητὶηκπτἰηπ , πι1ειπη (5 τη: :ΙΜ , Γεηπεηπἱτιτη ,

ηητάιτητηοΠπιτητ τη τησ ΓτιΙηπατἰ ευρώ , οι».

ηη «ιτόπηπΞ ἰη8πηἱο 8ε ἱηὁηίὶτἱεπ η Ρειττε !

πτηαηπηηι·ί-πηπἰο , τηἰηἰτησ άπεπηπταηπτ,απω

ακτη πκτιοτπηπἰοηἱε ίὶἰτηιιΙοε , ΜΗ Γηρα

Βέ:ιττη πηἰίπἰτηητπω , παπι το ΙηιΒοπιπ @μπαμ

αφτο τηοητπἰε εε ποποιηρΙτε ἱη πΙἰπε ρτοΗοπτε
ΡοΠὶπ. εφτοπΙ αιτηση τη οίΕπϋ πιά , τα Π·

Ιητηπ:ητηωσηάσπΐΒτ, τη: οπτική Με: άοηε:ιε,

ηπηηε; πω: το ΡοτΓοΙντιπ Ρἰεπηπἱε οΒῖοΞωη , Μ·

ππτσπΠὶοηο πτηηπη ειπαμε οοτητηπη:Ιτιπτοηε·

πηητηπτιιπ μιάΜπιιη εκρπ€πο π η: τ:οη5ττηαπα ητππιτπὰἀϊἰά ετειπἱικ δε οηητιιΙηπἰιιε, ίἱπτηἱά

ειηἱτηο εἀειτη φωτ! Ιπιότπ:ηιιε. . . 338208. Ωσηε

Μετά (ζΙιτγΓοΙΙοτηἱ Γεττηοηπε. . . . . .

ΞΙΙοε,ιιτ Μπιτ! πἰΒἰ πΙποΙΤοπ ΙεΒοτἱ5 πιο ίπιτπΠΞ ησ

τω , ππίἱ ηἰτηὶυιη εοΙοτἰπετ εοηνετίὶ ίἱηπ : πιά

το ητἰίῖΠ-πτη 3 Η Ρεηπε τησ Γετἰρπἰπο.:ο ποε ρο

πηἰίΪοιη. Τοηπτο. πτηἱΡρε ΙἰΒτητἰοτιιτη Ρεηυττει

πΠ: , ιιτ οοε ηὶίἱ υπ Ρτἰητο εδώ ίση: ηοη τητ

Βεατη,ἱτητηο τισ ίἰ‹: ηιιἰπὶπτη ΜΒοηητ Νειτηςιιο

τητΕτΠιιΒΙειπτ Γυηπ. Εοε πειτηοη τηἱπποτπ: πιό το

π:ηηπςηάρτημ άτοπ:ηΡπτειτο Ροπικτο , ηετιιιο

ἱβΓο£`ππηπυτη` τηοπΙο , νοτι:τη 8ε Ι.εΒτπἰητη, Η

@απατη «τη «Με «:οεηονετο , άιιτη- οὸὶπιιε

ῶπτἰπ , υπ τησ @Η τοπικη ἱηίἰηιιετη , ετηἰεο

τμτηςης ῇιιτἰὶάο 'ΡΜ' ΡετΠΒΈηπετ ΓηΒῇζεἰειτη. Ο

ΩΙητἰΠττηούἰτὸ Μεττπ:ο ]ιιίπΐητειηο τ-τειπτὶ πιο,

Βπτηπιτἀοηιη: ΗΙἰο!ο μη· το ρΙιιτἱηπητη Μη

ππτη πἰἱσοτζΤπ Ηἰπτοηγτητ18 ωωτ Μπηκα ,·

Βπτηππτἱιιε οίδπ:ίοΠΙΠτηο Γει!ηπειηπ. νεἱο

τηοιηη άστε. Ποτπτη:Μ.ρκί ηοίπτο, τηοηειαςε
τἰο νι. Καὶ ]ιτηϋ. Σ · Ν· '·· τ

_# κτ

 

· πιά Ι..οοηετάιιτη.

κά πάω 8επτείξτητ.π Βεστρα.( 'ζ

-Μητοίἱητ ητ6ητιεττητ τ..εοητττάσ Γποτιττκ Β

ηητηἰΗἱητό ΡΙιιτἱηιητη ΓειΙιτπσηι. =-Μ= -°

τ κατ ΕΡία Ιἰπποτετητη·πττητητη οετἰπ:ιε , τη

ίετἰΒ8η‹:ἰἱ τηπωωτοωεπτ τοπ:π:εύο. Νο.τη Π..

Ιπιητιηυτάστη ςηρ1τΒοπ,ηαοτηοάο1τ6πη - Μπεν

ιτο6οττηπιο-ίο·σθετεπ5ΡπτΠΒοηπετητττρτε τη::

ἰηΙὶἱτηΪ:6 ιτνπο=ἴοΙοττ χοτ! ξάοἱπΡτοίἔόὶ°Ζϊτησε

Με το6ετ.ηττιπΙοηι1ητ ηπττηΓηηο , απ· Με: :6Βὶοἰ6

Ρω:τω ιππιτηι1τ , · πιστη πάτηση ετΕπ:πι·π 140414

ειιη· τοττπ ηπα το πομπο ΓσἰΙἰωωΙπε-ν
Ψ' › Ρ

το #τοεμίπιτ δ' Με οατἰπ:ιε Με @τηΒετττηττωσ

Β πιά π:ητηηΙιττη ΡοΠἱτ εισεεάετε , 6ε π:ιτρττιιη 8ε

ορππτη. ΠΜ πω: ροπεΠ: φωτια νπ:Πτη ΠΙππη

ἀΙΙἰΞπηπετ ἱηΡπἰπιιἱ , ρπιπττπτιιπ: ίἰτηἰΙΙἰτηυτη δε·

τἰ. Μεττεο ττειπτἰ ἰηππ8πττἰηιο νἱτο ΓειΙι1ποπτ

:Πεκ τα πω. Βειτβο.τιιττηηε ηοίπτωη π:ητη νἱ

ὸπτἰε 8ε ΗοττηοΙετιιτη ίἱιεινἱΠὶτηω ἰηἀοΙἰε Μο

ΙοΠ:πηπυΙοτη ΒετηειττΠηοΙΜ , ιιππ:π ΗΙο Μη

Ει&ιτε επτπἰοπ, εππ1ηειΙπτη ἰη ὸἱΓοεηπΙο ἴοεἰητη

@άνετο ηι!κΜε «τη τησ , 8ε ]τιεοΒο ω: Ηἱετο

· ηγτηο £ωτττω π. φωτ οτηηπε υηα οἐῖἱεὶο

ΉίΕτηπ: (αΙιτπεηπ.·νηΙο·, τηἰ ίτπιπετπτηαηΞητε.

Ι.ἱπππτω Μέ αΙΙἱετίτπιε Β.-:τΒΒτιπτ Γηη‹ᾶἰ Μἱ

οΙττιΞΙἱε άπ Μιιτἰειηο τοόόπ:ητ1ο.ε εητιιΒἱε. Πο

τπηπἰη: τα”. @Ιω · 1 έ

 

'Ϊ ἐ ΕζΡΙ δ Ττ“ΟΕ”Α ΙΙΙ.`° ' “ η επἱ` Ι.πηηετάιηττ. Χ

Ξκεα/ἑι β· «καί πσπ·υς»·ιεπέέ.τ έ» ία:Μωτι
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Ε Γε; όπ.Ι Β ε? Η τ· ·Μϋτ·οδττε Ι.οπτηπιτ'πτο [ηουνἱτοσ π:ΙπιτΗΠ

τηπ› , ΓειΙυποτη.

Νοη Ροίΐητη ηοη τηοΙπίπο Ι··εττο ηῖβΙἰἔοη..

πἱειτη τηοο.τη , π1ηοά πιό. Μηε άτοτη το ροηάπ:

τοὁὶΜΙΦἱη1 Ππποττε πατε ΜΙΒ ἰηενἰΙΪἱπηἱε ,

πρεπε πω: τησ ηιτροτ ητηἱεὶἰΪΪτηπ: ΓετἰρίἱΒί π ῇη

ἀἱπἰιιτηηικ πιιιιτη ΡητἱΙἴἱτηηιη δε ὶητε8€ττἱ

τηιπη 8ε Μ: αηἰτηοπττἱΜ, υπ Γπ:ηπτο τηιιΙπ‹ι

τηπ:η των; νοΙιτρπητοβεόττΜτηο,ρτοΙ·π&ητη,

της , ρτηάπητπ:τ , ηπηηηποτπ:μιο τπΓετα!Η. Η·

τωτ ·; ηττΙ.οοηετά6ΤηηνΞΠϊτηο, πρωτο π:: ΜΒ

α: 2&&ητΓητη· !πππἰπἱὲι ;<ηπἔτκΡ!ἰοο.τ6·ἰἀ διτ

Ιπι τηπΞοηεροίΠηπ.ΥΞάπο φωτ: ατε ρπηἱπιιε

ἀἱΙἱ€.^5 πρωωφτε6ηπεττωω πω” ετηἱπἱ

@η ηοΙπτετη ,ςιιέηόό πιττηε νεπά·η ίΙΙετ18ό

εαΡπΗΕΕτηί οττο!ρωτ 1πτωττω ταηπηρετο 6τη5ἱὲ

ρπηττωετε περπίπ:ηπέ ετ Έπτνοτο Ματ. ΙΗἐτἰἰΒἱ· τω1πω @τη ηιιΙΙο'η8 ἰΙ!στι1τη >τπωτππωτ_τω

άπττε3ςη

&ττετη τητα:- ὸοίὶἀπταπἱσηετη βππ6τητ11ηι.
δα! Με Μ&π:ηηε;· ΗΣ” Π η η ~^;'_”

-- €θπ$τ6ειΪοΒἱειε ·Πεδτητη7εΜηττοππαηοβτο

από το τπωτπτπη‹1η Δω; θτεποὸε·ἱΓΙοε ν2τ·Γηε

ω: Ητ:τηπ:το πτηἱ άεθτηητ Ϊη'ηι:ιτἔἱηἰΒΙ.Β Σ;

ωεμι ε, τηνπηπο πατκτ6τη- εττπωρητἰη ·‹τιτο

νοτΓηϋὶΗἱ ςσηπτηπτπησητ εωεητΙαπτυΜοττρπη

Νπτωττωεω- ευετοι·ετΙπποεμηπΙτοέωτη τω;

ητωε=ίημρσετπαϊα. ΉΙετηπτηποτ ἱπεπτιιε :στα

τεΒἱε ΡτσΙἱκἰοτπΞτη τηστητη.-+Ρεπίπ 6ηἱτηῖπηητ·

οοειη$1τἱοηἱη·ιττοΙσρπϋεμ,!-ΜώπηστηΡΙοττΩ@πω

£π1πτωσ ;πιτ··φω ψα1ι€το!τωτωετΙο1στ

τι0 ω

οφτΩ;ηἱίἱἶο6ηποτσηίἙητεπ-· ,π έτὲΝΪΠΞ Ε ντωωςιι6 Επππττε Μάτ] τΡ-ωτοττττωωτπ:

το· μττητω βετ ωτττωωω νι:Ι ΐδτ6,π1ιιοττ=

τη τηἱτιἰ` ωεωτ ωωωτη ϋτξττηἱΒη5 ·βτπατττπ ·,·

ηἰτόἀ°Ιὶτππτἱέ απ· τω;; ;>τωτωη. _ Μ·εωτττ

ηοΒΞε Όμητμπ Μπι ϋΒνοηἱτε: ππετιττττ

Βεισιτηά ττ·ττς,Ηπιπέτηττη&ηπΞΠϊτηπ: ;πττΉ ΜΝ

ωτΡω-_ ηισωττυ νππιἐωτ ηπτωττπωττΒοτάτττη φωετ111στωεωττηπτιττ11Πως Θεων

€6ηγετπήοηΒΒ) ΠΡΒτττ ·ποηπιδι ΜΗ:ίίτζέτθ

πω τττώτη-ομτωσετ·-ττ·πτετττωηε>τ »το

Ρωμτηει·τ τττο1ττπτω@Μην τω! ηττητςετ·2

Πιττηττηπο αυτη επιυπ·[τη (εστω ΙἱτππἐτΞιΓ:3π1τε=;πη6ηττ-τωΜα·ωπ ωστωτ Δω

 



τ ε”

τσ!ο&ετσε, σσάσου:Ιοοι ροίττσοιο σττἰἱὶἰτοενἰ ,

Με τεττοοΠιιιε , τΙοεε ἰρίσ ἀἰίστστἰΗἱτοσ ίσοι

στο , Ξοάοάσε, ετσοσ οτ τι: εοἱτοἰ ίσοτσοτἱε

Ιοστοετ , ο οροε τροπο ετιτσε Ισεἰίίσιο. οοΙΠε

'οιοτιοετο ρτσσιοοε , οτ το ττεάοσστσττι ἰοἀοσἱ

Ροτοἰίίστο.Είτ σοοο, σοοο το οτἱοἰτοσ ἰΒοο

το , ρΙσοἱΠἱοιοτο τΜοσυ!τετο , Ισότεε οτοτισε

ίΠεε , ἰτε οτ :το σο ττετἰοοτοτ , τΙοιοσοτστ σιτ

στΐττιστσ, σοιτι τοἱοοττΗἱτοσ οριοτοοσε στο·

οσε στοίσοοετοτ , άσοάστσοτσοσ ΡΙστεςοσ

Ιετἱοοε τσττοἱοοε. Ρεσἱειο τεοισο τ:Ιοεοτε Πα:

Βἱτ τἱ1ϊἰεσοτἱε τ' στ εΒίοΙνετστ. Έ)τοεσοστο

τοοτο ε!» Αοτἰίρενρτοοτἱτοσ εσσὶρἱετο , οι σκ

@σε Ιἰττστἰε ίοτο ίεέτοε σστττοτ. Ηἱστοογτοἰ

οροε Πωσ! ειισά οσε ττοοσετοιο το, ίοΙετιοσ

ΡτἰοτἱΙ!ε σε” τΙοετο εοοοτείτἱ Ιἱττστἰε τισ

οσε οσε ΙιεΕιστοτ. Ρσσστἰε ττιΠιτ ΒτετἰΠὶιτιστο,

τσΙἰοοεε ΠΠ ττεοίστἰσσοὸεε νσΙ τερτἰοι σστε

νστἰε. Ηιστοογττιοε ίτετστ τσ οτοοἱ οΠἱσἰο σ.

Ιοτετ. νεΙσ , τοι ίτετστ ορτἱοισ 6ττ ετοεοτΗΠ

τοσ. Μετσοτο ίτεττσιτι οοίττοτο σοτοτοσοστοΆ

σοσ Ποιοι Βστοετάσττι σιτ τοτε ίεΙστε. Πο

τσοτἰεστερτἱτο σιτ τιοίτ:το τοοοείτστἱο ντιτ.
]οΙο. · ο
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Μτιτοίἱοε Ι.σοοετ‹ὶο νἱτο σΙεττίσττιο 86

ΑΙιοτοετιἱΠὶτοο ρΙοτἰοιετο ίεΙοτσοι.

νΜετἰοττοε οοίτστ ΙιτισΙΙοττι τοἱΙιἰ εΒε τσ άσ

τοΙιτ .στο ροΙστιτσ , οοεοτοτο ίὶστἰ ροίίστ , το

Ίοοτιείτστιο οοίττο, τΙοοτι τοἰ @το οι , στἱτ

σοσ ίστοτιστ , ί εάσο τἰοἱ ίτεττσε οοίτ:τοε άσ

νιοιτΗτι) εοίοΙνσοτιοττι σοτετσοι. Εοοἰἀστο ,

πιτ ίτετστ σοἱσσ , τεοτο Η ίτοσΠο νοΙοἱ,οοεο

το τοειτἰτοσ ροτοἰ. .ΐσά σοτο ῇετο άσίοοότἰ Ποτ

το , σοὶ στεοτ !ιοτοε οτιστιε τοειτἱττισ οστττι ,

Ποτοοσ ίορστΙτττσε εάοΙσίσσοτσε , σοὶ οτο

ΕΡ!5-Τ.ΟΙ..ΑΚΠ"Μήϊ.. Ι ο.

στοοτοτοοετο ίτοτΠε. ττοιτισε ὸἰσ τοο!τοοιοοσΑ Βσοἱεοἱτετι οπο, οοοά τεοτο ίτοάτο τεοτο-·

·ΒΙ)σ ΡοἰΙσ!ροο :τοοτο τσοσε

Χντττ.€

τ1οσ·είίσίτο , ἱο οττιιιισοε οσα στ! τστο οοίε

ττεττι σοοσ!οσσοτ ορστετοροΙΙἰσστἰε τοετο. Εε

οτἱ σοοο σο , τισεοτἰο οροε στο τ ττοιιιισ!ο..

οοτάσοι τσ σεοτιοε ποστ ὸἱΙἰεσοτἰσε ι·σιο οο

Πττεττι σοτετοτσιο ίσιττιοε , τΙοεττι ο :σε σα.

νστοἱσστο στ: Ηιίρεοἰε σΙστιοδτετο , ἰὸσιτσο

οσο:Ποσοτστ στοἱτοοε , του. είίστοτιτ τιἰοοἰ

τισεέιτἱ οίοἰ οσεστιοιτι το , απο ρΙοε σώστε

ίοι·σἱἱἀοττι εὸτοἱιττοτο, οοετο οσε: σοονσοττοτ

ττἱτσττιἱσσε νσίὶτἰε οι δγτἰε , τοιοοίοοσ σσττσ

σΙετεοι εσ Ιοσἱὸεοι.Ηἱίρεοἰσεοι τιοἰορσ εσωτ

όετσ·εροό οοε.8: ΠΙετο τιοἰὸστο νσοιτσ σσοίο.

Ηετσεο ἱτε ίσ οεοσεοτ , οἰοἱΙ σσττὶ τιεσσο.

ίσοτσοττεοε

τοσετο. ΝοτιοὶΙιἰΙ , τοποσ νστο ρΙοτιτοοττι το.

τπτ επεσε: Ισνἰτετἰε 8: νεοἱτετἱε ετὶτοἰιττοττι.

Μσ εἀἰτ δ£ οἰτοἱε τΙοττισοι ίτσσ1οσοτστ. Μεε..

οε ό.σ ίσ ροΠισστοτ , σε ερο‹ὶ σοε σοὶ ' , οι:

ἰοίσ τιοοσοσ νσττΠοοσ ίσοττε, Ιιοτοίσσ τοστσσε

οτοοσ σεΠσοτ. ΜσΙἰοε σοοίτι!στστ Ποτ, ο ρετ

στοε στσ ίσ Ιοσοστστστ. Νετο οσίσἰο οιτο ρεσ

το νστε !εοε στἱεοι το οτσ Ρτορτἰο ἰο8τετσ τσ

ίοτιετ. Ι)σοε ἰΠοτο τονστ , οσοοσ [Ποτε ίσίτἰ

οεοτἰ οσσσττσοεοτ. Ι.εοτσοτἱο 8ο Μετσο ίσε

νιίΠττοε ετοοσ ορτἱττιἰε ίτεττἱΒοε ιοσ οστο

τοσοὸεοἰε. Βστοετοστο ΗΠοτο τοσοτο οσε

Ηἰστοογτοοε ίτετστ τοσοε οοἱσο ίεΙοτετ 8:

εοιρΙσιτετοτ ετίστ.το. νεΙσ. ΓΙοτσοττε: σκ σο

ττιοοείτστὶο σε!. Αο8οίττ.
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Μοτοοοε τοοοεσοοε Ι.σοοετόο ίσο νἰ.

το σΙεττίίιτττο οΙστἰτοετο ίεΙοτσοι.

Πτοεσοστιι τοσοι Αοτιίρε οοΠ:στ .το τοσ

οσε οσοι τοἱε ετὶ ίσ ΙἰττστΞε τιιἰίἱτ-, σωστο

νττσοσ ίσ σορστσ , οτ ρτορσ σΠσοι στο τσίτο

τοστστ. ΕΒο τα: ΠΗοε οοΙσοε άσσίίσ νοτἱε .

ίε&οτιιοι ροΠτσττσε ίσιο , οτ ορἰοἱοοσ οσο

Ιὶσἰοοτ οι σο τισοτο:Πσ ίτοἀἰο , τοο τοοΙσίτσ Ι) τιοσ σσΙστἱοε Μοτο τσστρστστ. ()οτιτοΗ ττεττοσ

στο, σοοο τοἱοοε οοεττινσΙΙσττι ροΙττσ ομοί

σοΙοτο στο ίστἱοτοτο στ. Ασσἱρἰσε σκ τοο

είίσδτοτο ροτἱοε , τΙοετιι τστο. Νετο ,°ίετσοτ,

τοοΙτοτο ἰοτἰοΙοἱ . οοοσΙ ἱριἐ οοἰσ ορἰίἱσὶο

οοττιστοετο οοστεοι ὸσἀἰίίσ .

τοστ ἰρίσ τοεοο τοσε . σοοο ετ! τσ ίστὶρτοοι

ίοιίίστ , οτοετσ σιτττστοετοτιοσ τοεοστο εστω

οστσ. ὅσοι ίετἰε σε ΗοσΙΙο ἰρίο , σΙσἰ οτἱτιεττι

νοτἱε ίετἰείεσἱετ τοἱε Μ! σκ ρεττσ εΙἰτιοε.

Αοἰτοεὁνσττἰσιτ Ιἱττστἱε :το Μ. τοτε, οσοι

(Πιτνίοίτοττο ἱο σρἰίτοΙεε ΡεοΗ Ρστισε τσ σοσ,

(Ϊορἰσοετο σ-_

)οἔἱ ετ: ρστρστοο ίτοτττο , σοοο ίετἰε σίίσ ντε

άστιετοτ , σοτο οοίττο σιτσοιρ!εττ. ΡΙοτἰτοεε

τιοσ οοίττἰ σττετε οιεοοε ίσο σσΙστἰτετσ σ

τοσοστινι ετττοσ ρεοσἰε οσο άιστιιιετσίτιτοσοε

άστο ἰΠἰ σοτοσστο τοσοι σοτενὶ. Νσοοσ νστο

ίοΙοττι τοίοτο , νστοτο 86 νοΙστοσο σοοο πιο·

νστο Αοἔοίτἰοἱ_ίσὶΙἰσστ τισ Ποτίτττοε στιτοττε

οε.Ι.Ιτιτοε τΙοοε Ποεττοἱ Ποιοι οοτοἰτισ ττεοί.

τοστ ίσσἱ , τοο Ιιοἰσ νοΙοττιτοέ :ποσά , οτστοσ

τἰΙιἰ Ποιο ττεάστστ , οετο τσ νσοστἰεε ρτοίσ

&οτοοπ οτσντείίστσοετ , τοοοοἰ οοττσοάοττι.
Αοοοστ Πσοε , οτ ίρστο νοτἰε οοίττἱε Β, στ το Ε Βὶοτἰοε ορτετοττι δ: ίρστετιιοι σοὁἰσσοι ούτ

οσο στο οσε οτιάσσοτοσοσ ττσίστεοτοτ. Λιστ

τἰ ὶΠἰοε ε!ἱοτο Ποτοτο στοστσ ἰοίτἱτοἰτοιιε',

ίστιτστετττετ οσε Ιιετίτσοοε τσἰ ρσσοοὶετἰε:

ἱοορἱε. Βρστετοοε τετοσο στσνἰ ίοτοτετο τισ

σσίίετἰεοι ίοτοτοεττι , τοοσσοσ στι σο σοοο

εσσσοσττττιοε εΙἱοοεοτοΙσοι ττιἱττσττιοε , νἱ

“στο άσο σεσίε. Α8:: 8τεττεε ΙιοτοεοἰΙΙὶοιε:

τεε. Ει·Ιτ ο στο , νὸΙἰιο ασοεε, τοΠοσ1οσ ίοττι

τοσ οτετοτο. Τσττστ τοσ , ίετσοτ . στΗτιο Με

ΕεΒττἰἰ. Τεοτε σοἰττι ΠΠσ οτίστιὸἰτοτ νοσε

ΒσΙοτστο ίὶΙνε , εσ ρτ:σσιροσ το σιτρΙἰσεοὸἰε

όιίσιοΙΞοτε, οτ ίσα: τΙσίτιστσοι Ιετἱοε τσρστἰτἰ

Ροίίσ , οσε: Βτασἰε @στο ωστοσο Ισᾶοτἰ

εοτσε ιττιοΙσεοτ. (:οιιεσοτ τεττισο . ο οστττοίσ

δ9σ
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Βρἰεοι·ἰ τΙιΓειρΙιοιι·τείτετ ·εοτινεττεοόει , επι·

ττετοειτοει1ε .ροίτε:ι ττιποοοι εοοιίττιτιοο ορε

τι ἰτοροοοττι. Ατειιε οττικιτιι οιιτοεοτιττι ἰὸ ο.

ροε :ιεετείΤοε εΙΤειο. Η εοἱρρε οτ νοΙιιοτοτἱε

ιιοίψ εειτιοε ε; ρτοροίἰτο εοονεοτεοττοε

Ει.ιιίΐετ. Ωοοοἱετο τοτοετι Ιὶττιειτἰοε :τοτε εστι;

νεττεοάοιο ιοτιοθτοε ΐοττι , τιτΠιιοεοο:ιοι ,:

:εοτ , οιΙιεεοτοιοι , ειιιιοττι ρετ πιο ειό.οιρε-;

τι ροτείτ , οτττιοοοιο :ιείοΙοτΠΠοιο εκε:ιτ το

τοειτιοε ει·οοιτοτοτο Ιιοτιιιοοοι. Κενεττειτ ροίτ

τοοοιιτο τιτοεοτιοτε :τοτοιο οι οποτε τΠ:ι το

Εειετοε Πττετ:ιε , οτ εοερεττιτιι , εττετειτο τετο

Ει τττιοετετεοόεε τοειΒοο πιοο εειοιΠο ,τω

ετοίεοε ειτοΓεο!.ειοοτ ειτε , εοΠ:οε ιοί-ειπε ρω Β

τιε :ι!Τοετοε απο. Νεεοε ρΙοτει ΐεττοετε ρετ·

οιιττερετ Ιιοτειτοτο ε:ιτττειε. (Σοτοτοοοετο το

ΠοΙοτο ε:: εοτόε Βετιεοιεο ί:τιιττετοεοε Με..

το. ΡΙοτεοτικ εκ Μοτο το·οοοίτετἱο , οοοἱε

Ι Αι.ιἔοίτἱ.

 

ιεττετοτΑ νι. °_

το Ι.εοοετοοτο.

Οι· |τύπέ:#τέ&ωα'2: ό· έ: Γππτ/ιτι Ρ|:Ι!:ῷἐυ;

8Βιιτειτο :Πο Με ορετοΙοτιι ττοΡττειτο

ττιιτΠιεε ειιοττεο , Γετὶ τοοΙείτοτο τεττε

Έ

ώ Σ εοοτι Μειτιοττο οοίττο εε τείτἰτοετιιὶο ο Γεο δ: ίρετο. δορρΙε:τ“πτε τοιιΙτοτο οι]Πτ , το..

ειοΓεε τοετεεεἰε :τεττε ετιιἰοειιε τ εοειίἱ νετο

οοτ ρτετἰο τεοτοΙο τεε τειιτειοοτι οτ, οοτ οΠο

οιτιεοειιτι οτ:Πειο ίτιττετ-ειεετε οτιεοΙτιττ οι οσε

οεοινοΙεοτοιτ τιε ριεττιτι τοστ οΠο τιιτιοοε

ροΠὶιοοε. Ιτοιεοε ο ιοε όιΙιειε , εοειοτιιτο ρτο
Έεθτο οτε, οτοοετο οοιοίοιοιτι εοτειιο δ: εεε τ

8ιττιτἰοτιετο , εοττΓο , :ιοε τε ατοονε:ιε. Νερο

ετιιτο ρτο τοει€οο οιοοετε είτ , νοτἱε τοτε Βεΐ

ΙΠΤε τοοτειο. (Σιιιτίεττοιε τιε νοΙΒιιττοοε ΠΠε

πιοο ἰοί-ετἱοετιτἱἱε εοι·οοττοιιε , εοειοτοττι Π

εεισιτ οιΙιεεοτ·οι , πειτε ρτιοιοιοτιι Γεττρτο·-°

τιοο εοἱ ΐοοτ ττροο οοε , Ιτττετιιτοτο Ειίιεεε Βεεε ΠΠ :ιοττιε ειρρτεεοτ ει: ιιτιιτοο. Τε ιοε

ρΙοτιτοοε ιοιττετοοε , οτ εοτο τρΓε νεΙἱε τἰεΙἰ

εεε ειτεοε τεΓεττο:ιε. νετοἰεἱε εττιοτι τοοτἰἱειι

τοιίιττιιιε ειοε εοτιττι ο:Ποετοοε !ε&ιΠιιοει. Το

ρτἱιιε εοὶά εοτο ετοοε , εο:ιοτι εοΠΠ:ετ , Πε

οΠιε:ιτε εοτειοἱε. Ποεετιττιε ΙἱΒτ:ιε @οί-εε τοπ

ετε εορἱτοοετ Πει νετετοοτ, τιε σο ε:ιτττειτεττι

ττοτιιοτΠε:ττο τιὶτοἰε ρΙοε (οΗτο ντιΙειιτ. Τετοι

τοεοτοιο οι νετοε ,- ροτο , ί::ιεΠε ρεοεε οσε

ετορτοτεε ιονεοιετ. Με οπο τιιι€τεοοε.

Ρτιιοει(εοε ΡοΠετρΙιιιε οετι ρτοί:εδτοε πιο

ιοε , οτι το Ιἱττετἱε οοΓεεττιτεοι, οτ Γοοιρτο

ρτετἱο 3 ειιτιοτιιτο τΠ:ἰ οεοετοτ , Ποτοε Γοοε

τιτεοε νείτεε ΠΠ τεΠ:ττοετεε , δε Μ: Γο:ι τοι- Ε ΩΠοτετο.

ρεοίο ττετιίὶοἰττετεε. ΑεεερΠΤε ει!» τε Ηττε

το εοτοττιοτιοοιε τοτε τοτΠεεε , εοιοοε ΠΙοτο

ιτε τε Με οΒΙοεοτοιο εοιιεοετετἰε. Βετο

οετο , Ι.εοοο.τόε τιοττιο.οιίΠιοε , τοοιείτε τιε

εερἱ εε , εοτο Ποιο Με το τε Μειτἱοττοε τιο

Ιτετ ποε τε τιάτοοοιτοε τετοΙιτ. ΠἰΓρΙΙεοἱτ τε

τοτοιο ΠΙοτο εοτιττει Ποετο Πιιιτο Με , τιε το

Πεετ . . . . . ΡΙοττιτεΙο εοετ εοτο;» Γε ό.τιτοτοττι

οιο ροΙΙιεττοε επι: , νεΙ ρτεττο ιιεεερτο το

το Πεοε , οροε ΠΙοτὶ αβίοΙνετε. ὅσοι εοἱτιι ΑΜε είτε ίιττετετ , ε]οίεοε τεἱ ἰΠοτοττιοΙεΡτε ι

εποε ότι

πέτο, εοἱ τοιοοε εοτιττι νεΠετο ρτοτεει. εοτο ο

τειττιετι τιοο ε:τττεοιοτοοε τοε ροττοΙτιίΐετ , οε-·

ειπε ΠΠ οοο ροτοἰ , εοτο ροτιίΠιοοτιιξ:ιεο

τοιοοτο ειοοΙεΓεειιτεοι άΜτετο τιε ΙτοετοΙειο

Πτοε ἴει·ἱροίΐε Ζεοορἰο εοιοετο , οτ ρτετιιιτο· ο ·

οποτε :Ποτ , _εοιιιιτοτο ροΓεετεε , τεοοετετ ο

επενετιιτεττ ΡΩΜΗ ετΒο εοοά ροΡτοΙαιοτίετιρτοτοτοεοε ροΠἱεἰτιιε Ποπ ε εοτ εε ΜΠιιΕ

είτ ιτε τοο. Εεε πειτε τιοττιοτιιτο.τε ήττοεττι,

οτ εεττο τεοεο , οΠιΠ οροε Με οΠιεΠ τε ·:ιάτ-_

τοοοετἰ , οΠιειοΕΠιτοε οττιοἱοτο. Ρτεεοτ ιτα

εοε , Ιτεοοειτοε ε:ι.τΠΙιτοε , εοειτιτιο οἱτὶειο

τεε ἰττιεο άεάοδοι εΠ: , ροίὶτἰε @Με οττειΠἱε

ὶτιεΙΞεοειτἰοοἱε τιεοΙετε,ιτιεεοιο τοο , οποτε ,,

ττιοοείτοτεοε οΒΓεεοετἱε. Ντιτο ειιοτὶ τε εοετ

°τι ρετΙιττετειε @το Γε τοιιωτ ορτοιοοι τοτε

οετοειτοτε, ρτιτοτο απο πέτο του ΠΙο ειττεοοιμ

τετοτ , τιεεοε οειδτεοοε το το τετοετἱτετἰελ

ροτο, ρτοτορἱτ. εεττ εοἰτο το ρτιτοτε Μα

τετ τοτιεο!ειτο , ο ντοΙοτε εοτ ειιτρετε Βιτττετττ °

τοπιο οἰτετετοι·, φοιτ. εεε ρτετἴεττἱοι, εοΠ;οε

τοο νιττοε τιτεοε Εεεε ε:τρΙοτειτιίΠοιει οι, Ε:

θεο ροτείτ, οτ Μειττοττο οοΙττο ειΠεοιό ιοε

ειιοτε τιε ιιορτοε!εοτετ οτιτετιτ ί·-οττάΙΤετ ειιοε

τειτοετι τοιοτΠΙε οοο τετοΙἱτ. νετοιο το εοτο:

εοε ο εοοτἱεἱτ , τοτιεοει .Ποτ :Πτιτοάιοε οιο

τοἰ , εοει ροΠεε , :ιοε τε εοοτετοοεοόοτο εεττ-ι

εοτ: Με εε τε ?ε ειροά τεροτσετειο· Περπ
. - .τ . Β ο .ο ε. _

ύφοοτι Βετο , τιε ιρίτ οετοιΠε-ντ

Παπ , Η τοιοίε νεΙ τοΠιἰ , νε! εοἰνἰε :Πτετἱ

ατε τοο Ιιοτοτιοιττιτε ροΠτεττοε τοετο , ειιιιττι

εΙΤε Γοοιτοτιιτιοε ρτορεύοεοΙατεπι , οοΠοε

εοἱ το τιονἱτ , τΒοοττιτ. δει!. οἰτοἱε τοοΙτο. Πε

ΡτιΠε!ρτιο. Νεεοε τειττιεο εοπ ΓεττΒετετο τω»

ίοοετειοτ. ΡττιττΠ:οε οοίττιε νιτιε ετιιτοττε Μιο

τετιτἱο δ: Μειτεο τοο εοιοτοετιά:ιΒιε. Βετοιιτ-

εοτο ΠΙοίττετο εεΙοτετεεοτοΙοτο ιοττοτο οι

εοο οττ.ειίτο πειτε ειτο,οτε εοτορ!ε&ειτ. ΡεΙτ..

 

εοτο Ηιετοογττιοε ττο.τετ οτοοἰΓεοε τεΙἱ8ἰοΓτι

εοτιοτε οτοοἱ οΙΉεἱο τιε τοτε ἱοτεοτἰοοε Πι

|οτειτ. ντιΙε. Ποτειιτια, Χι.εεΠ. δερτεττιΒτἱε.

.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ντι.

Με τιε Ι.εοοειτοοτο.

.5°ο·ϋ2ι/Ε· κουκλα τιποτε , :τα ωσπου: Με

. πιάστε.

ΜοτοΠοε οιοοειετιοε Εεοτιιιτι:Ιο ίοο ντ

το εΙοττΠιιοο 8εττοπιτιοτΠιοιο ρΙοτιττοιτο -

ει τεθ:ε "Με , είτ οτ εοριο. Εεε Πεἰ τοι

Γετειτἰοοε τιειέτεοοε νειΙεο. Η οιο ρτττοο Πε

οιίτεειτιοοπι τοο , ιτε εοει το Γοΐριειο ετιιεΞετ,

τιε ςΠοτοττιο ίΠετιτἰο οοίττο εοο)ἱεἱεε ιοε Με

ρείτε τετιττιτοοι , εοπ εοτο τοιοτὶ τοεΙετοεοτετ

Γκνοιτ.ειοτιοε , τ:ιοτο ττιτοεο οιοοιοτο εοτάει

ρ:ινοτε εοτιεοΠιτ , οτ εινττειε τετε οτοοἰε ει:

οτοε ιοτετοτἰτ. Νοε οιοτιεε τοι:εεετττοιε του

Ιετοοε , ρ:ιτειτι , εο:ιτιτοττι είε Ιοτειττ_ότΒοα·- `° τ

τοτ ,

 



μα- ι ττττετεματισΜ.τια.ττν_ιττ. Η..

τσι ,ιττττσισειιτετιι έτσοετσε τιιεττετιι τιιιιιιιιιε Α εισατιτ Με τετιιοείτατε σιστείΓσε είι: , ετεσο,

ττιετσετε , Γεσ ετατε αε ΙΠεεστετ ασπιιττετε.

Ισ τσασσ ττετιιρε Βοσιισι Γστιισε, ατσιτε Με
Γετνοτττττι ιτιετε Γισειισσι,ιετιιτιε ιιιίισε ισσι

ειστιι , οτιιτιετιισσε νοΙστιτατετιι ΓσΠ:ισετε ,

ιτιιτιιο αιτιρΙεσ:ι εκ σεΙιτε ιτιίτιτστε σεεεσισε.

Ατ σε ίιτιι ετοΙιιτιοτ ετσασι εσσε στ , Γτατετ

ΠΙε ττεΠ:ετ , εσισε τιετιιιιιενεττιιεεσι αΙιαε ε

στετισαττι τττε1σε ασ σοε ττιιττετισατιι εσταίτι ,

εσειτ σε σσεετιταε αΙιαε Ιιιτισε σιετειε ΙΠ:ιταε

εετττρατατιτ ο ταιτιετι εατισε ιιιεσο ετιταιιι τσιιε

σοσ νετιιτ. Οτανιτ τσε,στι ατι τε ΓετΠιατιι , ισ

σε τιεττοτιι σσιειΙΙιπτα Ιτιστιιασιτατι στα: ιτι

ισιιαατιιτ ττσεσ Γαειο εε εεστισειιτισε,σσε ισ

στα σεττ ττιεσο σοτι στα” αστ τιιοΙείτστιι ,

νετστσ ε; σσΙεε αε ισεστισστιι Γετε , στ στο

εττττΙετατε Ιτασετειιι, ιρΓε νεΙσιΙΙ:ι: εσι στ Π- ·

τισίιτιεσι τιεεετια Γσαρτε σαττττα ισσιειια,σετι

ισσιετια νισεατιτστ , αΙΓεδτσε ισ τιιε τσσε ιΠε

@εσσε 8ε Ρτερε Πττεσιατιε εΠ·-εειτ. δεσ

ωστε Ειπε. ]ατιι εισισ νειιτιι , ετσισ εσΡἰασι

τεσεε, τιεσσε οιστΠισε αστιιεσεσσσε εε. Βετ

σατσσσι τιοΙττσσι σιτΙεετιι 8ε εατιΓΙιιιισσι τι

Ιιστσ ΓαΙνετε ισιτεο , εσι ΓεΙἱεεε αρτττεεοτ

ασταε , στ ασ Γσιιιιτισττι τττειιιτατιε δε ετσσι

ΓεΙα ιιιορια: τατιοσε εοΒεστε. Ττασσττιτ εισα

σατιι εκ ετεεε , σωστο εσττι Γσσετε σώσε,

Γατεοτ,ειτρΙιεατι ΓαεΠε σοσ ΡοτεΡτ.νιειτ ΠΙισε

ιτττετοΙ:τιταε Ρτοροίιτσιιι τιιεσττι , σσε ιΙΙι ασι

τστιι ασ σιε τττετΓιτε ετιίιτιιετε σεετενετατιι ,

σε ετἰσιιι τττεσττι στα ιστετττσιιι 8ε σεσιτστσ

@εσσε οετττιισετετ , Γτεσιτσιτε εειιίιαστιαττι.

δασε ΡιιΠοσιε ΠΙιτσ νοΙσιιιεττ , σιε τατιιειι Ρε

ιεστε , Ιατ.<τιτσε είΙ: τ εαετσε τατισετιι τατιοσε
ιτι Γσατιι ττασιτττιτ Γειιτεστιατιι ,ι στ ροΒ:ιιαε σι

_ τισ-Γε ιιιιρτεεατι ροΙΙιειτσε στ. δεσ ισα ετστιτ
τιεσεε τε τ σεεσεεσιττι σας ΠΙε νεΙιτ εθιστι

ει , Ιιεετ σοσ ειιιιι τιιισεατ ιιτ εετιιιε οιιιιιισσι

ιταΓεε στιιιι τιιοΙεΓτιαε εσετισιε ἰτιΓεττε. Μιτ

τατ ετ8ο σεττο ατιιτιιο εοσιεετιι Γσσιττ Εισρο

ειιατισε σεΙΙ:ετ τ σιιιΠ είι: εσιτιι εισοσ νετετι

σεττεατ. ει ετσετιτ σαότσε ετο ετσι εεταατ ασ

νετ , ασιιιοσεεε Πισω τε ασεατ. (ὶσαττισσατιτ

ται αΡιτσ νοε Ματιεττσε εατιεεΙΙατισε σσισαισ

Ιεεατεσττσ ττοίιτοτστσ τιιΠιι ασσιεσσιιι σε

τσε, ετεσο Γατττε ΠΙι ασ σοε τιιιττεστ. ει Μα

τιεττο τισ νοΙστττειι ισ σεσετἰε , τστιΓΙιττιε ασ

ττιεσεΓετετστ. δι ταιιιετι ισ αετετιι οεεσττε

τιτ αιιιτσο τσο ΓαειΙιετ νια αστ ιιιοσσε τστιετ,

τιοσιε εττετεΓεατ , τα ασ επειτα ΓαΙιττιε ττετ ττιἰττἰτε ρετ εσετιιεσιιισσε νισειιιτστ. Εεε

τσττι ρεττιιιαατ. Ι.αστετιτιο 8ε Ματεο ΓιτανιΠι

:σιε Γταττιιτσε σιε εοιττττιεσσαειε. Τε Ηιετο

τιγττισε Γτατετ 8ε ]αεεισσε ττιεεσιιι στια ετιισι

οσιειο ΓαΙσταιιτ. ναΙε, στι Ι.εοιιατσε επισ

τττε. ΈΠετετιτι2,εττ σεΠ:τε σιεσαίιετιε τι”.

εαΙ.Ασασίτι. _ '

 

ΕΡΙδΤΟΙ. Α ν11Ι.

.τα Ι.εειιαισστσ.

ΙΜ “στα 1.σιμωττωτέ ό· σε τ>αιωω.

ι Εαι Ιιττεταε τσαε τιτααττα αστε εισαι νο

Ισρτατε. Ι:ταττετιι ασΙεετττσε Γιιττι σεΓ

ττστιι , ετσι νεττιτεετιι εμε 8εσεττε εστσε αστιε

οταττετιτο νεοιε α Γε στα είτ σεΙισετατ τ Γεσ

εετττττεττε τττετιο σιτΓεττε ετατ αΙισσατισισ, α

Γεττε νΠισε ρεΓτΙιαε ισ σιετειε Βεττσε εισεατ

εοτιιττατατι. Ιτατισε ττσοασ Γετιιιατιισεσσε,τιι

ΙιΠ εισΓεε ετιιαε. δι τιιστατιτ ΠΙε Γετιτεστιατσ,τε

Γαειασι εεττιετειιτ.(Ισισ σε νεΙσττιισε Πιο Μ.

Ι.ιρρετιιασι νιτι αττιιειΙΙιττιι Γρετασσιτστ τττΠιι

Γιτ,νισερ,ιτισετττισσε εστα=: τιτα: επεσε σΠιαεσ-_

τικ ατατιαε ασε. Μιττατ ΠΙσσ στα σιτε ασ σιε,

σΠιιΙ τιιετσεσε. Ισ ταστστσ ετιιτιι αΙτετι: στ τω.

Ιειριστε ισ ττοτιτ , αστ νισεατ , αστ σε [σοε ισ

ΗιετοιιγτττσΓεσε Γτατετ 8ε ετιιτιεε τει'.”τε Ιταε

τετισε σε ιστε8εττιττιε , (Πιάσε ττιιΓετατιτε.,

ναΙεττισε. Ι:ταττεε τσοε ,ιτιιτσο , στ τσ αΓΓετιε ,

νεταειτετ σείττοε , ΓΠἱστιιεσε εετιιιιιστιεσι

Ητετοιιγττισε ξτατετ πιεσε τιιεει.ισι τεΓαΙστατ.

ναΙε. ΡΙοτειιτια , εκ σώσε τιιοτιαίτετιε , σιε

ττττττ. Οδτειιτιε. :

 

·"·-τα τι ε τ στ. τι τ κ.

· .ασ Ι.εειιατσσττι.

(

Β α): σστσ.: ριετατέ.τ φεπιθα.»· σε ατ-ιωτ.τ.

_ ΕΓειο Γασε εισο ραδιο τιετι ροτσιτ , σε

. τιιιιΠ Ιιττετατιτσι νει ασ τε _ σεσετιτσ

ταιιισιιτ, νεΙ ειστε νιειΠιτιι αεεερετιτιι. Ριτ

τετιι ετιστιι αΙτετι σεΓττο, νει σττιετσε σει-στί

Γε ΓετΠτετισιτ ατ ττιΠιι εισισετιι ιρΓε Γσιιι εεττ

Γεισε Γετιιιετε 8εοσισετττ Γπεε ΡετσΠΓε , σε

σιτε ατιιοιεε ττσοσ ιρΓε ττσεσσε ροτσετιε τισ

εσοσ εετιιιειο νετΠιιτιιΠτετ ,οσοσ ρΙετσττι

σιτε Ιιττεταε ασ αΙιεε σεσετιε , σσΠ:τσε ιιιει

σσοτισε τσετιιοτιαιτι Γαεετε Γστιιττια Μπενε

Ιετττια σιεσατσε εε τ 8ε ισ τττιτιιιε ασ Ματιετ

σστσ σεΡττσττι ΓτιανΠΙιτιιστττ. ()ατιτατετιι τε..

τεσπα τιιστιιατστΓσΓριεετι ΝΠιΠ ιιιιιισε, Γι τσ

° Ετσι εισισεττι , ττσοσ ιΡΓε Ιιαε σε τε ασ σοε Ε εε ετσεττι εεττο εΓΓε Γειο: ττΠιΠ ισ τε τιιισσε

ΓρτιοΓετιτ. ΠΙσττι Γειτε νεΙσετιτιι. Ι.ιεετ εισαι

ΠΙε ασ σιε δε ασ Ματεστιι ιταΓσττι Ιιττεταε σα

τστσιιι ρεΙΙιειτιτε στ, σΠιΠ ταιιιετι εισοσ ιρΓε

Γεεστιι εε εστττ ιιιΓε Ιιττετιε εσειιιιι , τιονττ τ

ΓατιΓεσε ΠΠ ετιτ , σ σεσσε εστιι σοσ ΓατιΒα

νετε. ()`σατιισσατσεα εΙΙ εοσσιτιο εισε αρσσ

σοε , εασσε Γετε , στ: σεξι Γοττε ισ Πιισε ττιατισε .

ΠΙε ΙΠιετ ιτιεισετετ .-εσιιι σε ιτινιτο εε τετιι

τετττε τεειρετετιισε. ΕΠ: ετιιστ ριασετττιΓετα

»σε , ατσσε ισ στα ενασιτ εΒεστιετ. ΝττΓ

κι. .ΐετ@τ. σ· Μτυι. τοπια!. ευ!ία?. τω. Η!.

εσαττι εσιειεΓσε ατιιιεΠΙιττισΓσσε ασιτσσε σε

Γισετατιττ. Αττισε εα νιε αττιετιε τσι εστω σιε

ρτατετ ιιιετιτα τιιεα ιιιτετ ραιτειΠιτιιεε @τα

ΓιτιιοΓεσε εοτιιρεΙΙιτ. Μιιιι εεττε ιτα πιεσ

τετιι ιιιιιισιτ Ι..εοτιατσι τττει ΓιτανιΠιτιιστιι σο

τιιετι Βτατιίιιτιιασσε ιιιετιιοτια Σ στ εατισε σε

στιιτιεττι σιΙιεατιι,.ατσριεδιατ, εΙεΓετνετιι. Εα

ιτασσε τατιο σσιεα τείτατ ΙΙΙετιτιι ιιοίττι , εισαι

νετιΓΙιτιια πειτε εεττΠΙιτιια τσ , ατιτιειτιει.τιι

σοστατσ ασεσστι:ισσε δεττσατιαί) ρτετΓσε εα

. _ Ρ .

%



δ” $9θΑΜιιιιοοιι οΑΜΑιοπτεΝοιο

τιτπτιο ππ ιπ οιιοτονιιιο, πι: ππτιιτι ιιοο οπο. Α οιοπτ. νιποο τιππτιτπ ιιοο πο το οοπιιππτιπ

τπι·ιο ΐοπιοπτο ποπ οποπτ. $πιιτ οπιπι ιπδιπ

ιοπιοι ίππέιιιιιτππ ιιιιπο ιιτιιιιιιιιιιποπο £πωπ

πιοπτπ . οιιττπιΐτο ποΤπιιοι· Τπποια πιιοδιιοπιο

οπιοιιοττιπιπιποι·ιοπ : οπιιιιοπ τιιιοοπο πιο

ιπιποπι πιιι:ιοιιτιιπι πι. νοι·ππι οπιπι πιο ιιι

οπιιπο πιποιο :πππι ποοοιιπτιο.

·- Μπτιοττπο οπο πππι πιιοτπιτ πιιιιι πο π.

οτιοιποτιο ποίιτπτιο ιπιοπιπτιο πππι οπιιιπο ,

οπιπνοιιο. Ετιτ τω:: πιοιο , Ι.οοιιπιπο οπτιίζ

ιιιιιο_,ι:ποοι·ο, ιιτ νοτιο τιιιο οπιππιπτιιιιτπο

Επι ιπτιο , ιπ·τιπο ιιππιπρτιπιππιι Απιπιππνοτ- Β

το τιπιριιο πιπεπιιτπ το πιοιιτι ιιιοι:πτιο ορπο ,

ππιιι ιιπιριιοιοτιοπο τιπιοπΓιιπο οιιπΓπιοι·ο ιιοο

οιι·ιοιο ιπίιιτπιο , οιιοπο δε ποιοι δ£ πππι

ιιιοπιτπ ππ πετοι·πππι ι-πιπτοπι οπΡοΓοοπππιπ.

Νοοπο νοτο πιο ιπποιο οοπΓπιτππι οτι: τιιιππι

τιοι ιιοποπιιιιπιπ:ππο νοΙππτπτι: οπι πππι π

ιιοτππι οιιι·πο Γπιπιοπι, τιιππι οι ιιτιπιιο. . . .

Ι.ιοοπτιιιιπιο ιτποπο νοιππτπτι τποο τποι·οπι

Βοι·ππι. Νοοιπο π.: οιο πιοπο οπο: πιππππο ,

ποτππι ο οππ ιιπιπιιποπι πω τπιττοπππ πο-ἐ

τπνοτιο( ιππτ ππτοπι ιιοποο ποο Ριπτιτππιπιέ

οι! πωπω” ιιιπι πιιιεοπτιιο,·ππτπ τιοι νο

τιΓτιπο τπιο Επι: Επι: . . . . ιππι οπιποο. . . . ιιτ

ο οπο νοπιπτιι: ππ πιπππο , οιιππτιιοπο οπο:

οιιτιπιπ πιιιιι ίιεπιιιοοιιι:. Ζιποιοοι· ιιιππ πιο-

πιοπιτππι ποο το οο ιιοοτιποροΓοο , ι.οοππτ

πο οπτιιιιπιο , οπο το πιο πιιιιπι·ιιπι ει·πτιιιο.

[Μπι ποοοιιοι·ο, το οποιππιοοττιοτοτπ, πττιπο

ιιτ ποο το νιοιιιιπι πιιοπιπ οπιπίππιπ 8οποτιο

Ροιι:πιοπι. Βιπιοι ιππι πιιπππι , ι.οοππτπο·π&

πιπτιτιιιιιιιο , ιπποπιππι ιιιππ τιιππι πΒιιο-πο

μοι-οοοσ πποοιιιπ ,- οποπο οποτιπο οοπίοοπ

τππι οπο νπιπο οοπτιπ νοι:οι·οτπ οοπιποτππι

ποιπ ποτιοι·π Τπιιτ . τιιιππι οι·ππιτιο ιιτ . . . . .

οπτιοππι Γππνιιιιπιοο πιοποο. ι·ιππο μοι-πιο

Ροιιιιιοπι. Έποιοο ρτο τππ ιιπιπππιτπτο πιο

οιππ πτι νοτιο Αιιιοτοιιι τοι πω” Γπτιο. οι

τιιιιπ ριποτοι·οπ ιπ οοιππιπιιοιπ οιοιιοι:ιιοοπιπ

ροι·οει·ιπιτπτιο ππνοοιππι πι , οιιι·ποιο ρτο τιτπ

ιιι πιο ιιιοτπτο πτ ποτιπι. Ριιιιοιιιιιπο ρποιιοο

ππ οτππιοιιπππι ιπνοπτπτοπι ποίιι·ππι οοππιι

διπο οιι , ποτιπο τππιοπ ππιιπο το Βοποπιπ οι:

τιιοπνιτ. Ριπποιιοο ποιιτο Βπτοπτο πιιίι ιπππιι

πιοπ ττπππόιοο π πιο Γοιπιοποο (ιιτγΓοποπιι

;. . ψ. π. . . . ιπ ιιτιπιπ Γοιιοππ, πι: ρι·ιπιο

ιπιροτιι πιο Γιιιιτ , πππι 8ο πιιτοι· πιιι:τι πο..

οιιινοπιπτι οπιπ ποο οι·ππτ ιιοποο πιο πιο.

Εοο ιιιΓο ιιιιοοιιιο , πιο , ιιοοπτιιιιπιο πω.

Μπι·οππι ππττοπι 8ο Βοπιπτπιιπι ιιιιππι πο.

ιιτιιιιι οοοσ , δΖ πιοοππι πππΗιοτοπγιτιπο ποτ

πιπππο τποπο πιω: οπιοιοιιιιιτπο. πω. Επι

τοπτιπ: ιν. ω. Ροο. ·ι

 

Ε Ρ Ι 5 Τ Ο Ι.. Α Χ.

ππΙ.οοππτππιπ.

πππι:: (οι: α? πωπω , που” πιο ἰἰὑ›·ἰ.ι· μι)

:σέπια ιππική.: , οποιοι:: πιό κι :παρότι οι

Ζωάκια ΡἰπἔΜΞι·ῇκ .5'α!·υαιστι.ι· »πιο απ·

ω. ι ι ι

ςοπρο ππ το Ρτοιιιιπο . ιιοιιπο ι:οτιιιο πι.

ι ποιοι απο τιιιοπ Γοποοιοιπ . πιο π: πιο

ιιοπιι·ιοπιοπι ποοοριιΤο ροιιτπιοππιπ π πωπω

πιιππω ποιοι πιποιοοι· ποο το ιιιιΠοιπ ,- 8:

οιιτιπιππι δ: οιοδιιίιιπιπιπ. Πτοι: οο ροι·ιιοοπ.

του. ιιιιι ιποοιππιοπο ιι:οιπποιιι , τιπο ππππιπ

Ρι·οπιοοπτ "Ροι·πτιιοοιπιοττπο Γππι. Νοπ πι·

πππι τιοι πω” Ριπτιοπο νοτοιο ι πιο οοπτι·π

πτοπο ιπιιιτπι , τιοι . οπι πιπιτιπιο ποιο , τπο

ιοιιιιοιιτιι. Απιριοοιοτ ιπ οο ιππππΓοπιο ιιοποο

νοτοι·οο ιιιι.οποο πππιιι·ππτπτ , ιπ τππτππι οοιιοΓοπιοτ πιιοιίι:ππι τπππι ιπ πιο οιιιπιιιιιιι.

πΓΡοι·ππτι ποπ Γππτ , πτ 8οοι·πτοπι ιππι πιει-Β $ππι ι-πιίιπο οι:ττιοι· ιπποπππι νιιιοπτιπιπ ιι»

Μπι ιιπιοπο οοοιπιιΤο οοπιιοτ , οιπο τοι οπο· οι·οι·ππι ππτποι·πιπ , τιιπι Γποτοι·πιπ . τιιπι ο

ππο τπποπι , πινπΓοπο Ρ. Αποπιιιιιπο ιο:: ΠΣ
οτοο πο πιπιιοπ τωρτωι , τιπι οτιππι ίιιπτι

πρωι ποο ,ν ιπτοπποτιτοπο πο πιοιο οτιππι τω

τιποτπ ιοτιοοι·ο , ο ριιιο ππέιπο απο οτιι ,

·_πιιττο νοτπιι:ιοτοοιιιοο , Γοιιιοοτ πιιειιιπ

πιππι τοΒοπι πο τοιιιιποο ππιπιιτιιιοο ππιπ4

πππι πιπιιαιπι ιιιππι. Μο οοιτο οτιι Ρπτι1πι νο

οπιοπι , τιιιππιοπο οπιιοι:ιιιιι , πιπιτππι οοιο·

διπτ ιιπιπΓοο Γππνιτπο πιοππιπτιοπιο,ποπ πιο·

ποιο οιο οππτιοιο , πω: ιιοιιποπτπτ οοοιοίιπ,

ιιοτππι ιπ οιο ιιποιιπο νπιππι·ιοπο ιιγπιιιιο πο

ιπππιοιιο ,

τπτ. ΗπιπΓοο εοποτιο ιππποο τιοι πιο Επι

ιπιππιπο, οι: ιιιπι·ιοπο ποίιτι πιτιππτιιιιτπι

ιππι οπιππο οοττιοι· : πο. πτ ιιιπο 8ενοοο πω

ιιτππιοπτιο πιιιίιοιο πιπ8τιπ οιιπι ι:ππνιτπτο ρτο

τιππτιοο. ρππιπι .. . . πιιιοξιο οιο 8ο ποο το

πιοιο , ρπτι:ιπι πιιοτπιιι. (ιτπτιιιιτππτπ ιτπιιπο

πιιιιι ι·-οοοτιο , ο οι: ιιιΓοο πιιτιππο πιιιοτιο ,

πππ οππι πιοιοπιιο τπιο , πππο ιιιΓο ρι·πιιιπτο

οοπΓποτιο. 3ιιιιτ οπιπι πρωι ποο , τιιιιοπο οπο:

ποπ ιοοπο πι: πιιιιι τοιωο πππι-ι ιιπτ . οιιιιἔ

οπο πιο οοπιιιιοπιιιιιππιΓππνιτπτο ιστοπιιιιή

ο

ο

τιπιπ ρτοπιιπποτππι ιιοποο. Εοι·ππι πω ιππο

οοπι Ρι·οιιιιπο πιιττππι , ο τιπιπ οι: οιο ριπ

οποτιτ .πιτ πιο ποιοι. Βοτοπιοοο , 8: οιιιιπ

οιιιιπ ιιιιΤοι·ιο , ππ το οοιινοιποιτ. Ροτιι ποο το,

ο ιιππο νοι ιρΓο ποιοι” ππ ιιοποτοπι δ. Μ.

νιι·πιπιο νο! $πινπτοτιο ποιοι ιππποο,νοΙ πιο π

ιιιο οοπιπιοπο ποπ οιιοπτ πρππ το. οπιπ πιο·

ιο Γπο οπο πιιττοτοο ππ πιο; πππι ιιιΓοο ιιοποο

πιο ιοί-ο πιο ιπτοτπππι ποπο. @πιοιο , ι·-ποιπο

νοτιο τποιο πιο. Βοτππτππιιι ποιιτππι οπτιβ

ιιιιιππι ιιιιππι ορτιπι:ο @οι πποιοΓοοπτπιππι

ποιο ππ ιιοποτοπι πει οππτππο Ε πιοππι Ηιοι·οπγπιπο ποτιππππο πιοπο πιιιοο

Γπιπτπιτ πιιοδιπ. νπιο , πιι ι..οοππιποοπτιίδ

ίιπιο. Ριοτοτιτιπτ , οι: ποίι:το ιιιοπιι.ιι:οτιο , ν.

Επι».

 

ιιι>ιοτοι.ιι πι.

επι Ι.οοππτππιπ.
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Οι Ιέύπιτυποποιί:.

2,5 ‹

Ατιοτοπο ιιοποο: , ιιπι Ρτοιτιπιο ιππι-ι

πιππι οποιο ιτιπΒιιιτπτππι ιιιιιιπιπ

Πλω πο.
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Γ-'

“άι ιιιιω.τ σ.ιωιιι Μ Μι. :Φωτ

τιιοΙιτσιτι Γοι·τιτιιε άι , ιιττετιιι πισω :κι το 8; Α Ρατιιιτιιρτετιι τιιτιιιιιιιι ι·ιιιιΒιιι ιιριιιςτιτι. [πρ.

ω” ω τικ: ττιιιιτ,οτειιιε , ιιτ νιωπιι ωΠειω,

τιιιι ι:τιιιιιι... ρτο Τα ιιιιιιε τιιιτιιττιιτιιτ,τιια τικ

τ:ιιιιι ΠΠ ωττιιιιιιιιιτι (αυτ. ιοΒι πι” ι ειπε

όιτιιττιλιιιι.Γιιινιτοτ , ιιτ:Γοιο ,τιια8τιο απο π.

ιέ&ιι , ιι: ιιιιι τετ:ι.ιιιι ι:οιιοτιιιι @Μετα , δε

Ιοιιιζιο ροίΗιττιιτιιο τωιωτπωω εειτιίιιιιιιιτιι

·‹ιιιτ= Μιιιιιιι-ιω ιιιϊστα Μάι: Με τω” φαι

Μπι ῦΙΒιιιιιιιιιιιιιΙτετιιιιΙιιιιιιΜιΦιιιιιΜΒΜ

τιιιιιι ιιιιιιτάτοιιάτβο ..Μι ιιιιι=ιιιι πιάσω.

·εριιΡοιτιιτιιττι οπο; 1 ιιτ τιετιιιι: ήττα Ιιττετιι

τισ ιτιοτοιιισιιιιιιιιι ιιιιιιιιοτι . στα” Ρ9ιΡξω

τιι1=ιιτιο <ι=τιιιιισιιιιτιι=ιο=ιο <>ωπιιιιιιιοΦι

ι.

6ο. Κ; ειιιωνςτμιιιἐε_ιιιιιτειι τ τιιιιιΙ ορο;

ιιιιιΦι:Ε Μπάτη , ιιτιαι.ιι; οτι ι”οττειιΐε Π: πιώ).

ιμοτι απο απο ωιτιιτ. ειιιιιο_ ιιοοετι τω

αι:ιτίιι: μωρε Με ήττας σοΙοτι:. τιι;ιοτι πω.

ιτιιιιι νιιι€οιιιοιιιιτ τ τμιιιιιιιιιτιιιι Μετα Π·

"ΠΣ 0ΡΕιΠύ ΦΟΡι€ι, δ; φ1οιτττιι ιιτ:τιςσ,τ,ιιιιοά
σ. ιιιτειι-Φωφ , Ριττιο._ αιιιιιιιιιι οιιιιττι οι: Δ

ιιιιαιιι.=ιιισιάε=ΠιιΒιι υπο τιιοιιιιιετιι του»

ίιιι:τικιιιιε τι: . οττιιιιιιιιτ νΩιιιπιιιι_ψιιτ _ σκεφ

τςτ Πτι τιιιιι_ωιιιτιτ , ρι:τιιιιτειιιφ ι @τι Ροζα:: τ_

ντι πω!!! ιιιιιιιιιιιεΠιιι ειιιοιιι ιιιιιιιι τοπια» ί'

τω. Μαι τιιιι0.9ιι Μπιτ ι>ισιιιιιιι ιιττιωτι.

Μ.

Ειι>οιιιιΜια =ιιιιτιο.==κτηιιιιι=ιιιιιιΕε9= <ινοτι @Μ ιιιιιιοιτάιιιιι ΦιιτειιιιΜΒι Με

_·ιητι.ιιιιιι τηςιιιιι . ςιιιιιε τιιι.ιιτ ιρίαττττιστιιιιιι.Β τιι.ιιιττι Πισω τοοιιιιιιιΒιιιι;ι Μαρια , τιιιι πο;;

φωτιτιιιιιιιιΙΒΜ στα ΒΡΦωτ ιιι-. ιιττ=οτ <ιτειι.ριιιίΒιιιο .<ιτινιοψιιι ιιιιιιιιιιοἶ

πω. ιτιιιιτιιιτιιι ίιιίιιιιιιο ι . ιιιιιωι- - - Φ

το ιιιοιιιΒιιι Φακοι α: ιτιιτιιετ<>ιτ €1ττ°ΐιιιιιο-_

@πιω εεττ". . . ι ι . . . . Νερμι;ιςτιι ιι-_

πω. 1ιτιιιςε.ιιΒρτιστοιιι .ά:ιι:τι(οτειιι. ι:ιιι τω;

Μ; @τιμη ιρΓιιΨ ΦΦ- Ψετιιτι ιιτι,τιτττι @τι τι;»

Μ» Ιιτι;ιιιιειε τιιιιΒιιίτι;ιττι πιιιι8 ιι:σειι.ιιιε. ιιιτιι ι

τιιιιιιι.ατι,άτ το ροωι·οτιτ, τινα:: ττιιτιιιε ΐτιττε.ιϊς.

Φωιιιιτιετ=ιιιιιτ.ΒοιιαιιιιιιιοΜ·9=τινι Για

ι9ιτωιι τι @©4819 @τι ιιτ:σειι:ιτιιιιτςτ_ ιιιιιιι:ι

ιιιιιιιττιμ οριιιιιτειι·ι ,· φαω μινι ιι.ιοτ ρΙτι,-.

Μ; ίιΙτιιιτιο. Στά άι: Ματ ίσκιο ., Βάι. ιι Και

τι 3. κατω;; @τη τιι:τιστιτιι, ρτο . . . τιιο.ιο-.

το Φιιτιστιιι= ἐστιν» τωιωτιωιιιω

πιω νιι_ι.ιιιτιιατ. ίετιι>.ιιιιιι ιιοΓοιιιιιιιιι τυπο.

ίι:σιτισιιτιειιιιιιι ΜΜτι ιιιιιιιιι . ιιιιιιμο Φ

ιι.ττισιο.ωτίιιιΜΦ ΑΦΜ: ιισιιιικ 1ιιιιιιιιιι

ω”. 4<ι<ι=τιι αιτία Μ>ιτιιάι ιο1ιιιιιιιιιι. ..

πασα ημΘΡβαθι ὸιιιιι>ω άι Κοιιτιιιιιτ

φιρροιισιιιιτ ιιιιΒιιι.Μ Μαι Εστω. το

μειωτιιττωτ τ ιιτ ιιοιιιιιιιτιι ιιιιιςι ωτ6ιτι.

Βιοτιιιτι μιτιιιιτι ιιιιοτι τω:Ριιιι_ ,ιιιιτοιιιιι Ραμ

ι:οιιιιιιιισιι9Μ @τι Μπι. ΒιιιΒιιιτ ΦΡΕ» Π:

ιιιιιιιτι τττττιωτ Χ Μπι ιιιιτιιι. πω

πιιιωτ νοτοτιε ιιιιιτιιιτιτ:ιιτι. δει! ετιιιιςτ. με

τιιιιιιι (πιο καιω ,ιιικτιιιιιι τιιττιετι τα τω;

τιιιο ρειιιτιιτ σιιτιιιθτιι. ΩιιτιιΒο ιι: ςιιιιιι με

ηεεριιιει ειιιΓι;ο ιιιι8ιε Μ.0ι€ιιιιτ οπο. νοτιιιιτ

ιιιιιοίετι_τ τοιιιετιι:τιτι Γιιιτιιιιιι βειι_ι8ιιι_ςιιτ τιιιι.

ι:ΙιτιωΡιιω. Μ; ατι ποε τοττωμ ριιβΙιες-_
φαι εοιιιιιι&ιι,ε_ειι. ι)οιιε ιΠιιτιι Δω". Μαρ . τ

ω.€ωτι τι; Βεττιιιττιο ΕΙιοΙο ιιΜτιιιιΒιιι_ Γι

Μισο @μπεστ ,ν τιμ .τω μπει, 8: τω.: ι:τι·τιι-_

ιιστιιιιι0ι α. =τωιιιιιιι- Ηιστοπιιτιιιιε Μιά

πιι:ι1ε ιιτιιοσ ωιιτιιι8ιτ ιιιιτδιιιι. ΥτιΙο , τιιι Επι·

τς; Φωτ” τιττιιιι; τιιιιιιπωρ. ΕΙοτειιτιιιτ φ;

@βιο τυοτιιιξιοτιο , νιιι. Μιιιι. Ι,ιι;τρτ_ιιτ_ιιἰρ =

ιιιιτιειιιιε , 4ιι:ι;Ιτι, Κιιοάιιιιιιηιτιοιιάιιι_ ςιιτβτ_`
<ιιιιιιιιιιιιιιιω Μ” Δ .

 
ιι ι>ιέι ότι Μι.

ιιιι Ι.ιιοιιατιιιιττι·.

 

δ'ί7Ιάβ.τ ::2τιιιττττω.

ΜΒιιιιιιιι Ι.σοτιιιτόο ιειτο τιιιτιιιιιιιοξ
? ιιιιιτιιιιιιιτι ί:ιιιιτσιτι. ι η

Ι 4.ιι>ί=ι ότι . ιιιιιιι<> Μ". ι ένα τιιιιιιιττ=ι

@τι τι» το Μι” τικιόιτς Γιιιιτ , νςιιιε τμ

τιμιτιιτιιΕετιιιοτιτιιττι, ειιιιι(τιιοάι_ ει_Β :ι_ττιιτο τιιο

τ1,ς6τιεττωωιιιτι τιμ τιιιοιιι.ι; νοΙιιτιιιιιιΒιιε

το,ττιις::ιε , τιο_νιε τιι_τιιοτι δςττιιο, δ; τιιιιιιτιιιιι
ι Με ιιςιπισ , ιιτ:τ:τιι_ιιοιι τιι:ιΙιε , . . ι . τισ

τετιτ εεττ ιιιιιτιιτιιι_ε , τσιπ οοιιιιι:ιιιι:- , ιιτ πιει ιιιι :ιβιιιιιι: Μο,τιοτι;ι ιι·ιιιττ:τιςιτι τ1ωτι9Ρω άτι

τιιιο Γεττιρετ Ρε:ιιιιαιττι οι: @ο , 66 τιιιι τω

τιιμιιτιο Βιι.ιιτιιιι:οι·._ αιιοςιτιιιιιι επι ιιιιδιετιιιτ
τιιηιιινιιτ , ριιτιοιιι:οτ (στο ν, ιιΒετιτ6τι:εττο

ιιιιιιιςιιιιτιι ίετιιιιι. Πιιο ιΗει νοιιιιιιιιιιι,Μετιι

ειπεν. ΐοιΙιιοει «Μι δισ ιιιιιγίδιι€8 Ϊιιοτιιοειει, ιιι

Ρα.ργ1°οιιιιιτ , Μπιτ@Μαι Ιιτιοτιμ. Μ. @κι

1ιοτιιιιιιτ Βιιιτ , ριιτπιοτιιιο Β199ιι?ΈΘΡ9· Επι.:

ΜΜΜ. Πιτ-πισηι-19=5009βοϊ Πιετ- ιι 1. κι

Μι. ποσα. Το , ιι @τι Με( Μινι Βιμ; τιμι,ιτι

τω; τιιιττωρτωιιιι ιιιιίετιι>σι Μαι-τινι @τι .

»τι το ιιάνοιτι.Βιιιιιιι Σιιιιιιιοτι Κατ ι>ιττισ <ιιιέ

και , τι: τἱ.ιιιι @Με στιιιιιτ,τιιο ιιοιιιιιι€ @μια

δειιτιιιτι $οιιτοιιτιιιτιιιιι ω. τιςίΒοτςι ιισ.ιιιτιιτ

τω, τ:ιιιιι πτωιοττιτ νοιιιιιιιιιιιιιιιιτιιτιιφ,ιφ

τιιαιιοττιε φαω νιιιιτιιιι τω κι. κατω

ειιτοτιι Βιιτοττε πιω Μι: ει. 9€1°τωςτ:τιιι Γι

Κ:ιατιι. 8ιιττιιιιιιττι ιΙΙτιιιι (ζ_οιιίεΙι`οτι,ιιρ. μετρα:

ηιιιιττι νοτιιιιεττι τερει·ιτο ροΙΤιιττι. ει τιιιιιετι

ἱιιεὶτιετἰτ ιτι ιτιειιιιιε τιοίιτειε,τιιο ιτειιι ιιιτ:τιιιι- .

τιιτιιοττιιιιι. Ωιιοι:ι νοΙιιττιειι ιΠιιτι Γ;ιιι&οτιιτιι
Ρετ. τη». ά· Μ”. ιιηι!.Ου||. Τσι». ΙΙΙ. ι

βήτα. νιτι1τ 2οιιιιιιιττ_α,Ιειιιάτινιττμιο. Μετα;

..τι Βρι;ειιρτητιι ιιἰἔἱτι_τἱ , τιιιοε :τι τιιιιιοτι τι·

τιιιιιο ΡετΓοΜ τω” , τω τι ντιΒιε ιιιωιι..

το; τιιιιοςι, Εφη: ςι_ιιιιιιτιιτιι ξτιιίιττι τιιιιιτιιιι ι

ι;ιτιι.μτ οιιιιιι 0011ι @Ματσε τ @τι τιιιιτιτιι:τιι ιι!

@τιΜπιτ Με αυτ. δι;; ι=ιιιι=Π <τιιιιιιιιιιιιιι

ιι τιιιιιτ:ο πιο ιιοιιι_τιιι_ιιιι €σωτιιι: ιιοτι Ιτιειιι:έ

ω: , ιιιιιιιιιιο. Πιο ιιατιιικιιτρ. οι το ιτιιετιι

φοιτ , ρ_τετιιιιιιιιι1ο τοι:ιρετε. Ετ €ιιιιιιιιΡτι.

Μαι ΜΜΜ , τιιτττω. Πιο ι€ιιιιιιιι ω.

Μινι πρι: Μ: =ιιιιι.<1ιιι6°. τοιιιιιιοι. Η άι»

τω ιιιιιιιοτο ,τις ιιιιιιι3ιιτ τ το ρι·οτιο τιιιοτι

ιιΙτιωι,ιιιι ΡοιιιιΠ:ι ι ττιιττιιτιιςιιιε :κι το, Πτι τω

ιιιιτ , (πιατα τι: :οττιοτοτιι. δτιιτιιιιι 5:τιτοτιΔ

τιιιτιιτιι ΓΡειτο τιιιιιτιιρτιτιιιιιτι ιιιιιιιι·Βιιιιιιε οι»

τιιτιιιτιι 8: τ:οτιιιιιοιιιιιιιιιοιιιτιιτιιιιωτιιιε ετιιιτιι

Εοιωτπι ιιιιιιιι. Αιιιιιιι ιιεΒοο οτι τιι:ιιιιιε να

ιιιι.ιεττι , (μια: ωιτωιοτ ι:ιιιι&ιε οιιιιιιιοτιι

ιιιιιιιιιιε τα , ωιιιαπ ότι ειιίιΒιιε τωιωωιωτ

ιιονιιτιι ρτετιο Ποτ. Χι'. ΡΙ:ιειιιτιτι Πετιιιιειιι

ι Η ιι



ο, ΑΜιιιιοειτ οΑΜΑτοπτοΝειε σοσ.

τι

το τιοι , πτ ιι ίοττο ριοεποτιτ , εοόειτ ιπ πίπε Α

τποο. Μιτιπε ι:οττπιιιε ρτο οτι όποιτπτ οπιιτπ

ροτιιτπτ , ποοπο το.πιοπ κι ρτοτιπιπ οποτπιο

το ρτο εοιοοτιτοτο οι: οιιτιτ:ιτο νοιπιπιπιε.

' νοιππιοπόο νιτιε Πιπ&οτιιιπ Ρ:ιττπττι , ο

οποό οεεπττοτιτ όιοπιιπι ι:.ιιπιιιιιιτπει,επτειοο

οπτιπτιι(ροτοτιτ όιΙιοοπτιιι , πτ τοι ιπτιεοπο

οποπιο ο ρτοττο ιιιιτ. Ρομπ ε:ιτιιιιπιο Βοο

πιιτόο , ρτοτπ πιπιτε πιτιοπι. νοποππτ οοεο

ιιιπι οιιτιπε νπιΒιιτιτοτ οπειπι ιιιτιπο Γετιρτ:ι.

δοό οοτοτπροττιπόππι εοπίποτπόιιιι ποοοΙΐει

τιο οι. Αιιιττι , οποό οι Ι:οτιιιιτπι εοιοτιε 86

οκιιπιει: Γποτιιιτοτιε ιιοττιπι ιιπτιπι πιιττι πο

οιε επριο. Ρτοτιππι , οποό ιρίο ταιρτωι 8:

επι μπακ , ό:ιιοιτπτ. Τπ νοΙιπι ιό επτο όι

ιιοοπτιπε , πτ όπο πιο ιπ ιιιο ρταειρπει ιιπτ,

οοιοτιε ετ:ιτιο , τιτοιιο Γποτιιιτει.ε. Ρο.πιιιιιιπι

πω οκ τιοΓττο πιιττιπιπε τποο ιπεΙπιπτπ Ιιτ

τοτιε , οποό οίι τοππιιιιτππτπ : εοΙοτο τιιπιοπ

οποό οι το πιιττοτπτ ρτ:οίτπτο οπριτππε. τπτ

οπτειτ τπιτ:,πτ το ε:ιπτιιιιπιο όοιοτειτιιτ ιιότιοε.

Ρποτπτιτ ιοτπροτ ιπ ποίι:το τποποίι:οτιο , ποε

τποόοοπιόοτπ όοίππτ, οιιιιΠο οτπιιιιόιε νο

ιππιιπιοπε Ωιπδτιιιιπιο 8ενοππιιιιιιπιο πτειπ

τπτ. ΕΠ: οπιρρο πι τπιπιΠ:οτιπιπ οτιο τοιιειο

το ποπ ιπόιεππτπ. Ι.ιιπτοπτιο ίττιττι τιπιπιπ

πιο πιο Ηιοτοπγπιππιοπο ι:τ:ιττοτπ πιοπττι

οοπιτποπό:ιοιε. Μοτειιπι οτ:ιττοπι , Βοτπιιτ

ότιτποιιο ιιιιππι πω» οπο ειτοπο ιπεοιππιοτ

τοεπιπ ροτροτπο επριτππε , νοοιΓοπο όοροΓ

οιπιπε οπιπιοπε. Ριιιιοιριιπε ιιοτι :ιό πιο Ρτο

το&πε οΓτ , ουτπ ΐοινοτο οκ το πιο. οποιο

οι” ιιοοοριτ , Γοοπο ιιιττι ίετιρΗΠο Ιιττοτοε,

οποτε πό το πιιττοτο ριιτιιτοτ , όικιτ. @πιο ιιό

πιο όο ιιιο ιετιριοτ:ιτ , ππττιοποπι νοποτππτ

ιπ ιπιιππε πιο:ιε, ποοιιοοπτιει ποπ οπιόοτπ το

οοιιιιτιοτπτπ , οπο ππιιιι ?πιτ , Γοό οοτππι

οπι οπο Ιιττοπιε τι τειοοιιιιτιιε τοόόοπότιε πεο

ροτππτ. ει ττιπιοπ τποπε τπο ιπτιοτιιιίΤοτ τπι

οι , οπτιπι οιιιόοιπ τιιιοοποτ εοπιοιίτι1το. , πι

πει τπο τιόπιοποτι ορπε οτειτ , επι ποπ πιιππε

επτα οίιτ , οεοιιιοτο οπο: νοΙιε Γοετοττι οπο , Β
οπ:ιτπιτιοι ιρίι. Ρτοροιιτιιτποπο ρτατοτο:ι το,

οτπποτπ όιίιοπτιοπιε οτιππι οοοττα ειπτοττο

πιο.τοτι:ιπι , ποπ τοπιιτιοπε πιειιιε τιποοτο.

απο ρι·οτιο οοπόπδιπε ιιτ , ι:ειτοοτ ποπ ί:ιτιε

οιτρΙοτιιτπτπ ιιιιοοο. Ππεοπτιε το.τποπ Ποτο

τιιε , πι Ποιοι· , οπόινι. Καπ οκ οιπε Ιιττοτιε

οπο. (1ποόι·ιποοπτοε απτο ροτιοτειτ , πιιτο.

τιοιιο νικ ιιιο ροιΤππιιΠπιπ ρι·οτιι . . . . .

τοοπο ρειιιιιττι οπο. ΝιοιΙ τιιτποπ οοττιτιιιιοτο,

πιο ι·ονοτιι. πο πο ιπ απτο ροι·τοκι. ·το
ιιποπε ιιιιοοτ ειπ(ιιιτοτιππιζι ππιιοπο όο ιιιο ιπ

τοτ όο&οε ιοπτοπτιο. ιπετοριτ, ποοπο πιο ριπ

 

ιετ>ιετοι.Α κιιτ.ι

ειό Ι.οοπειτόπτπ.

Μ· ττει::ὶυκε @πουπέ ρΜη)ΐτι.τ ό· πιο :πατώ

.Μπιτ μια ΜέτύπιτΖέτ.

(Μό το οτοοτιπτ οοττιπόοπι Ιιττοτιτ ,

τιοι ι ρίι ιπ ρτιτπιε ιττιρπτειτο όοοοε, οπι

οιιπι ιιόποιοπι ρτοειιιτιιιι. 5ειο το οεοπριιτιΓ

ίιπιππι τοιρποιιεει: τπτικιιτιιε οτ:ινιιδιτιιιοπο

ποτέοτιιε. Νειτ1ι όο ρτινοτο το πιιιιι όιεειπι ,

Β οπο το όιιιτειιιι όιιτοπόιοπο ποοοΠο το , ιιτ.

οπο ιόοο ριιιιειε οπιό νοΙιπι οκροόιιιιπ. Ριπ

τετ ιιιο ποίιοτ νοτπιεοπι οτπι πω επριτ ,όιπ

εοπτιιίοιιο οιπε πιοτιτι ιιοπιε πό Γο°πιιττι , ο

τ:ιπιοπ ρτοτιππι τπιιιπε ποπ οι οιιοπι ροί,ττο

τπιε τπιε Ιιττοτιε πιιιιι ίιοπιι·ιετινοτιε. Οοιοετο

ιΠι πιοτοπι 8οτι επτα: Ροτ ιιιιοιιοτπ οκ απο

ιιο.τιοπε τπιε , ιόοπο εοπιιτ οο ροπόοτο :ιό

ποε , οπιιτπρτιτπππι Ιιεοοιτ , πιιττειε. τοιιιπ.

τπο πππτιο τοκοι τπιτιιιεο Γππιπε , οπο εινοπι

νοίιτιιπι Γπιπτπ:ο τονοτοπτι:ι: νιτπιπ εποπτε

τοπ (τι) ιιίΐπιπτππι ροπτιιιοοτπ ΙΙοππιπππι [σ]

ροτοοριπιπε : τπ:ιοπτιονο ιποοττ:ι Γροε οι ,
τιοτο πτ ποπ τποόο Μπι ο οοιιιε, οπιοπε ι:ιπι `

όιπ νοκειτπτ , οοποπιοΓεοτ ; νοτππι οπιπιπ.

νοττειπτπτ ιπ πιοιιπε , οτ ιπ ειιιτιοπειπι Μιάο

τοτοπι τοόο:ιπτ ππινοτιει. Αόιιτ Ι)οπε ,ιιτ πό

Γριτοτ νοτιε ποίιτιε. ντιΙοτππε οτπποε,(ζιιτιιιο

τπιιοτειπτο. Ι). :ιοοειτοπι Μάτι Μιοιι:ιοιιε νο

ποτειοιΙοπι ριιττοτπ πιοππι μετά πιοτοο όοτι

ποτιοοπιροτιπιπε τ οίιοτ ιιοπε οοιτπε πιιιοπο `

όοττιτποπτο τοιιειοπιε ποίι:τ:ι:. Βοπε ιΙΙι ρτι

Π:ιπτιπι ιποοΙπτπιτειτοτπ ιιιτττιτι όιοποτπτ. Πιο..

πγίιπτπ ποίττπιπ εοπι νιόοτιε , Ειιιιτειοιε οιιι

οιο τποο. Μιιτοππι οτειττοπι 8ο Ι.:ιπτοπτιππι

ριιιττοπι , Βοτπειτόππιοπο ιιιιπτπ Γειινοτο ιπ

οοο. ΥειΙο. ι:Ιοτοπτιτο οκ ποιττο τποπειιιοτιο τ

κ. Μειττιι.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α κιν.

:ιό Ι.οοπτιτόπτπ.

Ε!εδΙ'τι.τ σκάκι: β! Ο:κ:τι!ἰ.τ έα” [ποσοι

[απο.

Βοόο ιιιπι τοπππτιιιτππι πω ιπι:οιιειτ:ι

τιε ιιιοε: εειίπττι. Εεο οπιιτι οπι ιτιπι ττι

Βοίιπιππι ο.πππιπ εΙτιπΓπε οκοεοτειτπ ιπ τποπτι

ίτοτιο , τοροπτο πο οτι οπιοτο ιπιτππιοπΓπτιι

οπτιιτππι ροικοπε οιοάπε , πιιιιττιιΒιιι τιτποτο

ιπειριο. Αόοο οπιπι πιο ροττπτοιιτ πιτπιο ιπο

οοιι:ο νιτ , πτ ποπ ροΠιτπ ποπ ιπεοπτι ττοπιο

το ιιιοε ε_οπιπιιττιτ οτονιτειε. ντιπ , πιι Ι.οο- Ε το εοπεπτι. (ιοπΓοιειτπτ οπιόοπι ττιοι:τοπτοττι

τιιιτόο εοτιΠιπιο. Ι:ιοτοπτια: οκ ποίι:το πιοπτι

ιι:οτιο κι". Μπι.
Ή

πι· -

οι: ττιιιοτπ ιιπιτπππι πιοπτπ 8ο όο οκττοπιτο
Γοττιε τιτποτο ίοΙΙιειτππι , οτι οοπίιόοτειτιο , ο

οποό ιπνιτιίιιπιπε τοΙιοιοπιε οριο ποοορι,

δοό τιιτποπ ρειτντι πιο οοπΓοι:ιτιο πιιππε νιτ

.ιοτ,οπτιτπ πτ τπσττοτι ιιε όοΓροτειτιοπι οποπτπ

(ο) Επιέ_οπιπτπ ιν. ιπ ριιριιι·π πρροιιοτππι , πετιοπο νο

ποτππι , δοποπΓοιπ οριιι:οριιιτι, οι ροιιοτι οιιτόιπειιοτπ τιτπιο

δ. ΟΙοτιιοπτιτ.
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σοτ· ΕΡΙ$ΤΟΙ.ΑΚΠΜ Με.

Χ

ΧνΙΙΙ.ι απ.

οοΠΠοτο , ετ πὶΠ πιο στο” Γρσε τπΠοτετισ- Ατ:οπΠιοτοτ:Πιιιε Πιι·ιιτεε οΠ: σετ1οσ οσπΠεπττε ,

Με οτιοοτοτ , οοπι ποτποοετπ το οκτιοδτετιτἱ

Βοε όοοΠτ , εοίοτοστοτ Πσττπο νι άοΙοτιε Πο

τποἀἰοἰ. Με Π8πιΠοεπάε ροτενι πσΒΠἱτετἱ

τοσο , οτ σοι Πιοτεε εεοάΠ , ιτιο:τσττε οοοοοο

Ρετττοοοε Ποτοε , Ποιο! 86 τιττιστιε. Απιἱοτ στ:

Ποιο επ8οτοττι πιοοτπ Π. εΒοετι ίεπ&ι Μἰ

οποιο , νοποτεοιιι ρεττἱ τοσο 86 επτεπτΠΠ

τοτε Πτετττοιιε εΒοετι Πο €ετοοτΠσοε , δέ Πτο

ρτιστι τποπεΠοτιι ίεπδτι ΜετοοΙΠ Πττοτεε

ΓοτἱΒο τοοεε ΠΠε τοὸ‹ὶοπὸεε οοτεοἰε. ΕΠοιπ

ΡτσΠττιστ > Π απο ροτττιἰττοτστ οοοορετἱο πτ

τπἱε: ποτποοεττι τεπισπ ΠΙε τεπτοπι Ρστστιτ,

ιιτ πιο ε ΙοτιοοπτΠ στΠοτσ ενοσοτ. Βοτπετοιππ

ΠΠοτπ ΓεΙνοτο τοοσο. Ητοτοπγτποε Πτετοτ

οπιτιἱ το σΠ·ιοισ ΓεΙοτετ. νεΙο , τοι Ι.οοιιεττΙο

σετΠΠτπο. ΡΙστοπτἰεο οκ πσΠτσ πτσπεΠοτἰο ,

:απο Νονοτποτιε.

Ε Ρ Ι δ Τ Ο Ι. Α τον.

το Ι..οοπετοοιπ.

 

ΡΜ: τό το μα.: τά αυτ: Ποτά: φΜΜίε.τ.

Ιοτἰοε οοΠοοτενιττιο-ε Πττοτεε τοεε, πο

ιιτ ποσοο εοοοττ Πττοττε , οσο ίΠσπτἰσ ΡοίΠτ

ΠππΠοοι τ οΠιοΠ τειποπ τποἰ Ριοτττποτπ ὶπτοε

τοΠ`σ ροτεν'ἰ> οοπι τοτποετοτ ετ! νοε νοιιοτεοὶ

Πε ρετοτ τποοε Πτ:ιποΠοοε δεπάοΙΙοε πσίττί

ετπεπτΠΠτιιοε 86 το Ρτἰιπἱε ΠοτΠοΠιε,οοπι Ππο

τποἰε ετΙ το ΠττοτΞε ποπ όἱπιιττοτο.Ι.ἰοστ οπτττι

νἰνε Πτ δέ τΠοἰ ρσΠιτορΠτοΙε , Πι οοε ρσίΠε

ΑτποτοΠοπιττοοττι Π.ιοΠΠπιο ετοοο ορτιτπο

Ιοοστο , οοιρρο σοι ιτιοε οτππἱε ποπ ίσοοε

ί:οτο εο τπΠΠ ιρΠ €081ΠΕ21δ8 οκριστετε Ποτ;

ποπ τποτετοτπ τετπσπ Ποτο ετΠἱττετοε ίσοι, Π

Β οΒοοέτοτπ Πτοιπ οποττιόεττι ποο!ιοοπτιώεο

Ποτοοτοτπ, 86 νοΙοτι ΙσπΒο ροΠΙΠπιπισ Πτ

τοτετοπτ σΠἰοἱε τοροτοτσιπ. Μοτοοετοτ ριεπο

ορτἰτπἰ νιτι τοΙἰ8ἰοΠΙΠιποιπ ΠοοΠοιιι ρΠΙΠ

τποττιοοο οοΠοοτιιιτπ , σοοό 88 επτοε οκ Πο

πτεπΠΠπισ πσΠτσ Ηιστοιιγιπο (:οπτετοπο

τ:ΠτΠοοτεπι , 86 ιτιοΠο ρΙοπἰοε στ: οιοε στο Ροτ

οορἱ , ΡΙοε οριε 86 εάπιἱπἰοοΠ, οοεπι ἱιινοπἱ

το εροοὶ οσε ροτοστιτ. ΟΠοποιτ το πσΠτο
Δ πιστιεΠοτιο τπεοπεπι τονοπτοτοτπ , οκτἰτιδτσ

Ποπ Ρτἰτὶοττι (οπετο Ποτο οπιπἰ. ]ονοποε σοτ

Πιπτ :το οεπι_ΪοΒοιιτιόετπ ρτονἱποἱεπι ' ἱ

τπο ιάσποτ οσπΓοπτοτ , σωστο στΠ νοΙιτ ε

ουσ οΒο το το οοἱόοοεπι Π:ττρΠ , πο- Ο οσπε ποπ όοοΠ , οοπΠΠἱε τειποπ Πτπιιτεε

ουσ το οΠεε ετὶ τπο ὸοτΠΠτἱ. (ζοε τετποπ το -

το πΠ·ιΠ πιιτιοε ἱπτοτοοΓΠτ οοετπ ποοΠεοπε

το. . .. οοσο 8τετο Ιἱοοπτοτοοο οσπΠ

τοστ τΠΙΠτοπτιίΠιτιοε Γοτνετστ στΠοττ : πο::

στσΙοτοτπ Ποστ ΠΙοπτἰοτπ σΒτοτιτἰοτο ροτοΠ ,

νοι τποτΠοο ετιτ τοΙεκετοετποτἱε ἱπτοπτἰο

ποιο. Παπ σε πιο τΠΠ ροτΠτεΓοτττ [στο , οτ

οοεπτοτπΙἱΒοτ οοίτἰπετο ΠΙοετπ,ποπ μποτ ἱπ

πιο τσ€τωττσ οετἱτετοτπ Ποιοι πσΠτεττι τε

τετπ , 86 επτἱοοἰίΠιπετπ , τω Πεθ:οποε τω.

Ροτο τπἰτεοοτο πσνεττι 86 Ρτοροτπσόοτπ νο

τοοοπτ!ετπ ρσΡτοιετὶοποπι τποεπι. ΙπΠεπτ ε

ἔτενἱί-οοο οοτιΡτεπτἰε τεπτετ ιπσΠε ἱπ Ρτιτπιε

ποοσΠεττε ποπ εοοΠ. @οτ νοτο ρτσνοδτἱοτοε

Γοτιτ > τοἱ πσνττετοτπ ειτε οσπΠάοτετισιτο ροτ

τποττ , νεΙοο ΠιΠροέτετπ Πεοοπτ 3 οσπΠΠἱοοο

ποπ οπο ετοἰττειττοτ, οκ ροττο (ο το τοτπρο

Πετοττι ιτππΠττοτο ) απο όοοτοε ονσπτοε τπο-ι

τιτο ωστε ροΠιτ. Εσοιόοτπ Πε νιτσ ΠΠ ορ

τιιποοοπόσιοσ , ἱτε ιτιἰίοτσοτ , οτ ποπ ΡΜ.

Ππι οποτε , τποσοο τρΠιτπ :το το! πιοποε Π

Βοπε οκρσποτοτπ , πο ΠΠ, σοτ ιποιτοτπ άσσο,

άοοΠοπι,Π τετισ ροττπἱττοτοτ τοπτροτοιπ.Ποά

νιάσο οοετπ τποΙτοε οσίοΙτιτσε τπἰττοτοτπρο

οπο. τπο τπεοπι νἱτἱ,86 οοοτοπι Ρτοοοε πσΒΠ- Ε) τοστοοο πο ρΙοε Με τὶοττἱπτοπτἱ , οποιο ΠΠ::

<έοτο ποοοεοοετπ ροΠοττι , οτ οΡἰΠσ!εε τποεε

ΠΠε ἴοτἰοοπὁεε ττετὶεττι , 86 οοπι Πετοτπ ποΙ

Ποπ οπο ρσποε τπο οοριεττι τοΐροποοεττι , σεε

οτ οτι Με , ετ! επεσε Πορτο ίσοι: , οοΙΠΒοπ

ἀεε οοτοτπ,ρσΠοΙετο οσπτοποΙοπτ ενἱοΠίΠιπο.

Ρσττο Μ οοετπ νοτοοοποοττι Πτ, ποπ ἰ8πσ

τεε , ποτιοο τετποπ τισο ἱΡΠε πο8ετο ΡσΠοπι,

σε ΐοπτ νττοτοτπ ἰπΠ8πἰοτπ πτοτἰτε. Το στο,

Π σιτε: Πιο: εροό το οι: ποίττἱε ( πεπι ΜΡ

πιο ρΙοτοε τποπτιπτ ) σεε οτπποε ετἰ πιο τω

τεε , :το το οοεπτὶο ττεπΓοτἰΡτετ οτοπτ , τοτποε

τοτεε. Ιοποίοείοοο ροοἱστἰ τποσ,οοἰ τπΠΠ ποπ

οτποΙοτποπτι οοκτοτοπι. Ηοτττιτοε ΠΙοτπ Πιπτ

οτ ἰτι οτσρσΠτο δέ τπίτιτοτο ροι·ΠΠετ , ποπ

τὶσΠοτοτετπ ΠΠ ιὶἰνἰπεττι 8τετἰεπι Γροπτιοπε ,

όοτπ ΠΠ οτε ποπ οοΠτ ίπτοπτιο. Ροτεοειπ Π·

Βτεττοτπ ορτἱτποιπ ετοιιο ΙοδτΠΠιπιιτπ τΠσἰ

οοιπσετεΠο , σοι ετ! νοε ροτοστο ρετετοε οι.

τετ , 86 ττοι Τἰτἰ.Ι.ἰνἰἰ άοοεοιεε , 86 σπασω

εΠε νοΠοε ΐοτΠπ:το , πιΠ ΡοίΠε τπστοε τοπο

ΠΙοτπ τοττποετ. (:σπτοΠ τπο!τοιπ οοπι ΗΠ

τοπγτπο τισιττο ετο οοποοοοπόσ ἰΠσ ττὶ8ἱπτε

όοοετοε εππἰε ΠπεοΙιε,εοτο&σ ΠοπσΠ:ονΠίτο,

οτ ροΠτοιεοετ. Ποστ ποίοιο :πιο ρε&ο, Παπ

Ποστο τοπιο το οΧἱΡτἰτπενἰ. νεΙο. ΠΙοτοπτἱπ Ε ποττοτιοτπ ττεΠιτοτ οΙερΠιε ο τπεπἱοοε οΠ. Εε

οι; πσίττο πισπεΠοττο Πιοθ:τ ΜτσΠεοΙτε τα.

Έοοτοεττι. "

 

ΕΡΙ$2ΓΟΕΑ ΧνΙ.

εά Ι..οσπετάοτπ.

Β: Ρτωτῇυ .5°ωτίε!!υ.

ΜοτοΠοε Εοσπετόο ]οΠ:ἱπἱεπσ ττἰτο

οιετἱίΠττισ ριοτιτπετπ ΠΠοτοτπ.

ΕτΠ οε πσΠτετ: εοΠο5τιπ 86 επτἱοοἰΠῖττιετ

τετποτι οσπΠἱτἰσ , Π ρΙεοοτ , ποππΠιΠ Ποστ Πτ

Ροτοίτ ΠΙοιπ τονσοετι ρσΠο. @Μο Π:ετοεε ,

οκροδτσ τοτε Πττστἱε οοττιστ Ποτἱ. ΕττοπιρΙε

ΡΙετἱε οοοεττοπτ Πιο πἰΠ τποπτ:τσίε τοΡοτἰοπ

τοτ , 86 ντιτἱε , οτ πο το σε οοιοστπ ρεττο

ΡοίΠε νστἰε τοτε Ποτἱ Ποτε. Βοτπετοοπι Π·

Ποπι πσίττοτπ Μοτο 88 ΒοτιστΠοσ. (ΠετΠΠ

τπο νἱτο Μετοσ Πτεττἰ τοο ἴεΙοτστπ τΠοσ. Το

Ηιοτοπγιποε Πτετοτ τποοοιπ οτΠοιοΠίΠτπο Πι

Ιοτετ. νεΙσ τπσοτπ τ:Ισοοε. .Ή οοἰά οκ (Πεο

οἰε τοπ ΒἱοΙἰστΙιοοτο ετΠετιππ οΡτ , το ίοἰτο

- Ρ τι Π]

 



σο; ω!Α στο τι ο ε ιι ο:Αινιιω οτι; 19.Νετι ο

απο , ιιτ οο!ϊτιι , οτιεσ-ϋτιτ, Γσιτσ τιοΠιι·τι. Πω Α ιιιίΐιιτ , οσι ιιιίττιιιιισοτο. ιισσσίἶστἰο ἱἰ-σποπτιἱ-ι

@το σ:: ιιοθττο-ιιιοτιοΙΙ:σι:ιο :πιο ο:ιΙσιιάιιιι=

]ιιιιιιειτιἰ. - - _

 

ει>ιε τοι.Αοενιι.

επι ΡωιιΡΡωι.

Μ· /ΜΜάαι ηεωὶ:Ι: , 784,21 @σε :Ντουκ

μιτότο.σ τε:βιΜωπε ω!ιιετἱ:.

ι Μτιτοίιιι: ΡΜΙιρρο Πιο.

· Εκ Ιιττστιε νσιιστιιοιΙιε οαττἰε πάω

ιι!ειοαπιε ΡΙοτσιιτιιιιίιιπι Ει6τιιε σσττιοι·, τσ ιο

ίσοι ιιοΡττιιιιι ρΙτετιιιιιιιιι ιιιτιιΠΙΤσ ΓοΙΙισιτικΗ

πιο :ισ οιΙιεσιιτισσ. Νιιιιι ιιωιω ιιονι , τω

τιιτιιοιισ Βι·:ιτιιΙοτιιε (στο τιιιΠιπιο Πιιοιο οι: σ.»

ιιιοτἱΕτι πιο τιιο. ΜοΙσῖΗσε ιιοΙτι·ειε ιιι8τιιιτσ.

πάρω πιοο τΙιιτιιτο , 8: οσι στι ΙιιηιτοΕοιίΣ

σιιιιτιιτ, οιιἰ ωστε” οπιιιιιιπι άσΕιιιστιιιιτ ,ο

εειιιιιΙιε ιιιΜτιιτι ΓοΙιτ:ιτιι , δέ οιιι οι: Με με!)

τιιιτιοι·ι οτἰ:ι ιιοΙττει επιιτινι:ιάνσττιε. Εοιιἱὸστιιτ.

ΜιιιιΡΡο σιιι·ιΠιιιισ , ιιιιιΙο ποσο ειιιΐρισιο οπο;;

τοσο τσιἐἰιιιἰιιι τοτο , ιιτο.νιοιισ . . . . οτιιοτ

οι; στο ο; ίσιιιἰ :ιιιποειιιακἱιιιο_Ιο|:ιοτἱ οπο,

σε Δ ιι&ιι τιστσιοΒιιο. νοΙιιἰ Ετσιιιιιπι ποί

ττοιιι , ουκ τσΙἰΒἰοιιἰειτιἰΙιἰ στσ:Ητισ ρτιοσιο

Ρο!ἰε Ιοσιιε·σΗ: , οιι:ιιιτιιιιι Ποτ ιο τοσ εσωρο

ιισισ, 8: ιτο οτιιιιτσ τιιοτιΒιιε τσΠειοίιε :ιτοιισ

ἰοίτἱτιιτὶε στσοιιτισιε , ιιοτι οιιιάστιο ο. πιο οι· Έ)

νστιτιε , ία! εττισττιΒιιε ττειἀἰτἱετ Αιι·τ:σισ σο

ιισιτιιε Πιιιι οιί·στιι·Γιιε τιοίττοτιιιιι νοτιοσ , δδλ

οστστα·σ5ΐισσισ , οιιε: ίοΙιτο.τιιιι·Γιιτιτ κάτσε ρτο»

'μοι. ΝιιΓουιιιτι , ?ποιοι ,. ΡΕιιΙιτιτισ , @Με

_ ιιιίτιτιιτι ίριτιτ:ιΙιε δέ τσΙἰΒἰιοΓ:σ Βτιινιτιιτἰε οί:

ἔσιιἀ·ὶ. 1:.οι:ιι5 ΠΙσ ἴοΙἱτοτἱιιε Ιο:στι!ειτιιιιιι ττιτ

ιιιισ ί·-τσοιιστιε σΙΐσιίτιιε , τιιιιιΐσι:οτ τωιτω·ω-ιι1

Βάσω , ττιιροττιιιιοιιι τιιίτισοτιιπι ιιιιιΙτἱτιι

άιιισπι ιιιτισ ειιιιονστσ , απο £ωτ ιιιΠιι , φύ

!οσιιιτι ιτιοιιιστοΒιιτιτ. ιἘἔτσ ττιΙστιιτιτ ριοε σο

ιιιιτιιε ιιοΡαοε τ 8ε σοι σιιτιιιιΙσειιιιιιιιιπι τω.

:Μικτή ίσ ίοΙιτοε ιιιστιιἰιιστιιτιτ , οιιοτιἱειπι Ρ!σ

στο τοΙΙιτ. Βετο Με 8ώτιοι·&ικιτσ- 86 €οΗΕιμ_

Γσ, οσισ. :απο ειιιιιτιο ·ΐιιιτιιισ ἰιιοιιἱστοι τ, ΝΕ.

σοΙ:ιο :πτήσει ιιοΠτο,σιιι οιιιιιε τσἱ @πιο στη*

ΒτσΙΐιιι σε , ΐστιτιο Ιιττστοει εκσάο που στο”

σοτιιτιιοὸονἰτ νὶτ φωτ Βάσω ί:ειΙίω σπιτικο”

πιο τ οιιιιι. Ποιοι Πω σι: Με ίστναι:ο @Δ

, μ·οιιιιττιιιιιιε στιηι.ειιιτ ιτιιοιιιΙΙιπισ σε ιιιι:Ηιο-,

ιιιΙΙὶιιισ. Νου ιτο. :ιιιιιιίιιιιιιε ΙιοπιἰιιΙε Τσιιίοοι , τι

ιιτ ἰιισοιιΡταιιτἱσιιι ιίΠιιίιιιοτΗ που σιάιοττσΓαιω

απ”. ΝιιΙΙσπτ @παπι ο: !ιοτισΠιιι.ιι σο.ιιόιτιοσ

οσοι τσσιιί:ι.ιιιιιε , 86 οικω ροΙΙἰσσοιιιτ σέΕισσ”

το ρτο νιτΠιιιε Πτιάστιιιιε. ΑΒΒιιτσπι δ. ΡσιιΙἰ-

νιι·ιιιιιι Βιιινσπι οι ιιοίτι·ιι.ιιιιιι τστιιιτι ρσι·ιτικιι,

οιιιτιτισ στο Γοσιιιιτιο @οι τσ!ι8ιοτιιε ιιοΒται·

8·σιιστιι!ί σειριτιιιΙο ιιιτσιίιιιτ· , οιΙ νοε είπω”

το -$το.τἱ:ι. νσιι.ιτο τττει.τιιΙοιι. Η, £μ12[ο ,_ειωιω·ο

τιοίτστ ιισεοτἰο σοιιιττιστιάσο σοτιιμοΒΦω:0ι:

Μο: το Ποιτιἰιιο Με! ΦΙ- Μήι-; η
.--.-.ὁν4- Δ -

Ε. 131 8.ΤΟ ΕΑ; ΧνΙΙΙ.

:ιό ΡτειιισιΓσιιιιι :Μεσοι νσιιστιιοι.

.Όσ στἐἰ::ἰ.ι· πιῇτππσ2ἰσιιεῇἰἰἐςἰτιρ· , @ΪΕθ.Γ"&ἔέΣ

Μπυκέ:22: ιιΜαύ είτε 6'ιετσετιθπ: , ?πάτο Πω

από ό· /θ22ύτω ό· απο” οι·σίέσεω του»

Μακάο. Ή

Οτιιιιιο Μισο σιτ:ίσιισώωιω0 Ρτἱτισὶρἔι

·Ριιωιοιεσο. ΔιιιοτοΠιιο Ειιιέτω Ω3ι-ι

ιτισΙόιιΙσιιίισ Ει·στιιιι μια ΜΜΜ 0. ιο. Βοτιιιι-Τ

ιιοατ:σττισιιι ΓσΙτιτ:σπι. - ·· ι ο

Ποτ ωιιωιετω ιισίΕτιισΗ·οοσιιιιιι Γστιοστιότι

από οσΙίπιιοικισιιι τυπο ΕΙιτι|τω Ποπιιι:ιιιο

ιιοίτσι· , οιιιτσ ?σαιτ ΕιιιπιιΙσιιι οοι·ι:Ισ. ΕιΩστ

ιιιιιι απο οι ορια: τσιτσιιιιιι @Ποιοι τοΓιι-°

όσο , Ι:ιοτιιιοσπι ωσπου τισ σΙΤσ τ οι οι Μάσκα

ΐσινιτιιτσιτι @στα , τσ αεωτ δ: κά·

ιιιιτ, @στο ιιισιιιιιιιΒι , :τι οπο σε μια Ειοιιοι

τω· δωιοΙστοσ πιιιιιΙὶσιὶο ρταιιιιιιατσι·ιιοι 5089·

τέττιόιιιιε ΓΙισιιω. Βοιιιι Μουτ: ίἰὰιιοἰιι. τσ ειμ

ι;ἱοιιστ σι: Με οιιι Ηιστιιιιτ αυτο τοσ Ιοτ:ἱ ιρΠιιε Β Ιοοιιιιι· , ρτιιισστιο ιιτισΙιτσ , τιιιστοιισ 8Ιοιιιισ οι;

άιισσε , ιισοτιοοιισιοι ἱΙΙἱσ τστιιοτοτἰ ΓοΙάτι,

απιαστο ΠΜ ρστιιιιίστοιιτ οόιιιἰτιιίττειτἱοτιὶε

απο·ι:ιι, σοιιΓιιίιοοιισ ιιιττσιιε σαιτ , Πιοισ&ιο

ιιισ ιιιΒιιιιι ?στο κισοιιινστιιοτ. Ατοιισ ιιτ στ·

!ΐτστιι σφι ρτπσἱρἰτσε ί·-στιιιιτιιι· ιιτ Ρστοιιι:ισπι

Ποιοι τοτιιιίοιισ τσΙἱεἰοιιἰε ἰτιίὶἰτιιτἰ μπει·

Ποιισπι. Μοτο οι τιοίττει οπστιὁἱτ ἰΠοε να

ιισιιισιιτσι·. Ετ σ8σι·τιιιτ οτε σειιιιτ ιιιΡτιιιιτστ

οτιιιιι:ι. , ιιτ σοι·ο8στιιιιτ. Νοτι σΙτ ιο οισ σο

Βτοτιιιιι νστιτοε , στἱιτιἱιιοοιισ Ει!ΗΠιτιιο δ:

ιιινσιιιτσ, 86 ἱιι οοε ιιιτοιοιισι·σ ποο τοπιο

τιιΒιτιιτιοιιισ πιοο , οι ποιοι στσὸἰτι απο

ι·σ8ιιιιιιτιιο οοσιιτιιιτο ρτισΕ·οιιιπι ειιιι:Πιιιιιιοιισ

οοιιΡτειιιτσι· ιιτιρΙοιιιι.οοτ €`ιιρἰο , ιιιιι άοιιιιιτισ

ΠΙιιίτιιισ, οιιιιιιιιτιιιιι ΗΙσ @οσισ όιετιιισιτιιι· ο

οιιι »τισ νοσιινιτ μι: @πιστη δισκο οι ὸιἴρσιι

Γιιτἱο:ισ Ρσιιι;ιιΠΒ. @οι , “ΝΙΚΗ τι: ιιτιΙιιτστ·

άσίιικιιιι·σ, σοΗιιρίσιτι Εστω:: ιισΙιετοιιστιι τισ-ι

Βιι·ειιοι το οΒίστνειιιιτια,ϋ ίτιστοι:σ Β:

δε, ?πισω τσνοσιιιισ. Μ:ιΒιιιτ οιι1άσιιιι Βοι.:

οπιπο σΠ , ιιιιιέιιιιιιιιιιφισ νὶτἰοιιιι , ίσο Παπ

αόιοτοτ σ:Βι. Ετ οιιοιιἰοτιι (τισ ιδιτιο11σ πιο ΡΗ:

τΒιοτ ιι:ιτσκιάστιιοτ οποιο Πισω ιιτ Η π- το τισ ίσοι: ιτιοιιιιΠστἱο ιι:: απο Δω στι-τ
Η ι ι ε Ε Η ι

τσιπ οοε ,° ἰιιιιιιοἰορσττιι ιο οοε οτιιοπιιιι το

Π: ἰττιιιιιιτ , ιιοπισιιοιισ ιιοίτι·τιπι ειιιοιι·σ πιοο

Ροίΐιιιιτ. Νονιτ Μα ροτιτιτ-σκ Πττστιε πισι5

ίτσοιισιιτστ οὁιιιοιιἰτιιε , ιισοι.ισ αιτηση Μο

τιιττι οιιστιτιιοτιιιε ίὶιοὰιιιιἱτ ειιιι·σε, οόιπιὶτοιισ

ειιέτοι·ιτοτσιιι σοτήεστιάτ , οιιιιι ιΠοτιιτιι Γιι8

ΞσΠ:ιοιιιτιιιε Εάστιι ιια:οπιιιιοάστσ νίόστιιτ.

Ντιν) ορἰε , Βοι: ίἱἰρσιιἀἱι οτι σο τσί:στιτιιι1ε ,

οτο πιοο ιιιἰίἱτ ιο νιιισειιιι Πισω , Μιιοτιιιισ πο::

θ.

τ.ίοτσ ιιιτΜεσοτ , αφτι σοιιιιισ,ιτ ουσ Έσω

Πιι€ιι!ιιτιε ἴοιιδτἰτοτἰε , ιού αοσπσ Μιρτ:σίστι

τιιιιιιιιι ιιιἰιιἱπισ ροΠὶιτιιιιε τ τσΙἰ8ἰοίο νιτο 88

νοτἱε τιιστιτο νσιιστιιΒἰΙι δέ ατιιιιιιτιΠιιιιο Έτσ

το Ριωικ οποσ τισ $οτιὰσΙΙι; ειβοειτἱ Πιστια

ίτστιἰ δ. Μοτἱ:ιε τισ (::ιτσστιοιιε νἰσσε τιοθ:τιισ

ΡΙσιιἰΠἱιιι:ι ειιιέτοτἰτιιτσ οοπιττιιΕτοιιε , @Με

τσΙἱΒἰοτιἰε ιρίιιιε ἰτιτσΒτἱτοτσ σε πιο όοπιιι;

13ο ιιιιιιιιιισ άτιωταιιιιιε , οιιἰρτισ ουσια :Νικ

  



το

π

το τι τι ε·τστ Μισο τω. ΜτΙ. το.:
τ!ίοτοσ Ϊετοἱ!ἱετἱτστ οονὶοιοε. Τοτε ἰτεσοσ Α σττΠοστο οσοτοτο τοτε σιτσσ!!σοτ!2 τοεοοε

ε!στοιτ., Ρτὶοσσρε ἰοσ!γτσ , νττοτο ἱτιίοτο τ

σσεοτε Ποστ ὶοοεοτὶε 86 Ιοτσοτὶσοσ οστο

τοσο‹!σ τ οτ σο! στιστο ὶιοο!στενστὶτ σο!ιοίτοε

· τσὶ , ΠΠ ίστοοστ ετ!σΙίσ σ!ὶἔοστὶε , οστ·σσρτο

:σε εΠσσ οσοτο, σοὶ Ετ!σΠτστ ίστνὶτσ σο

τιιτοσε , Ρτο σο. ὶοτσοτἱσοσ οιστσσόσττι οο

οεττι. Νσσοσ ίσ!οτο τοστοστετοττι ίτεττσττι
οι οοοτοτο , νστοτο 86 τοσἰοίοοι ετσοσ τστοοι

σσττσ σοσ οοτΠσσοσ σστοτοσοοσ. Ρετετοε ἰσ

ίσ ίστοτιστ 86 τιτοοιτοε τω:: σο!οτοτΠο!ε νστὶε

εσ οοτὶοοε στιίσσιο. (ἔσετο Βσττιὶοοε 1ττιο

οτ ὁὶοτὶίΠοισ ίστνετσ στιστοτ ὶοσσ!οτοστοτ

ί!τ!σΠ τιτσσσ τ!σρσίο!τοοε. νεο, οτὶοσσρε τι

!οοτὶε ετσοσ οὰσ!ὶοὶτοσ. Ρ!στσοτὶετ,σκ οσοτο

τοσοεοσττο Αοεσ!στοτο ἀσσὶτοσ σο!οτσ Βοο

τστοστὶε.

@το ΕΡ4]!οί47%Μ Με τἰττἱπιἱ τοκοι

οστττοττ
$$$$$$$$$$$

Μίέ!ΐε!”ε”τε!ι!-ττ!” ”εϊ-” !.”'-ττ”! -έ!!!ε
τι ο

τεσστεσσωσω:εοσσωσ $$Η8$$$$$$$$$$$·

' ' τι 8888-88-6- ττοετττο

ο· @ο τετ.- 6ζε- @τι

εεττ-τεστοστ

ΑΜΒιισειι τ:ΑΜΑτοστεοετε

ΕΡ !$Τ.ΟΕΑοτ1Μτ.1σσιτΧ1Χ.

Κ

Αυστνεοεσε. .

 

ι:ττετσωι ττττιτΑ

εὰΡτεσὶτὶοοι.

Όσπτωεπτου Μο .άΜί77ΜΜ ρ·στοπιτυπω

Εοστε!ι!!ί ίτεττἱ ὶο ο!ιτ!οσ Ρ!ετ:ἱτ!σ

_ Αττιστσοοε οι Βοτο!οσ εστστοετο ίε!οτ·

ΒΕΠΙ. τ . - 8 ο

· Ρτοἱἱσ!ίσὶτοτ το! νοε Π. Αοίσ!τοοε Ρωσσ

τετστ οσοστ,οσ8στ!ε οσοστοε τσΠΒὶσοὶε οο

οτα , στο οτ ὶ!!οτο οσοτὶ στετὶε !ιε!εστσ τοσ

οστὶε σστοοισοτὶετοτο , 8; ὶο σττιο!!ιοτ ίσνσ

τσ , σοκ τεοσοοτ στἀἰοοττι οσοτοτο. Ατ! τσ

σοοο ὶ!!σ σσοσοττστο ίστοτιστ 86 σ:: σ!στοὶσοσ

ίοε , 88 τοεος!ετσ οσοτο ὶοοὶτοὶτ. ντι.: οι

Βσιοὶοσ ]ι:εσ , 86ττισ Ρσοτὶοσὶ σσετὶοὶτοσ!

βιο οἰ!ὶσσοτὶοἱττισ σσοιοισοτὶσε. δε!οτε οίο

σὶσ ά εοστοσ οισσ Ατίσοὶοτο 86 Ρτεοσὶίσοτο

οσοτσε.ΞΕιτ`Ετσοτσ οσοτε Χν. σε!. ]οΠεε.

 

,ιεττετστ.Α τις'

- , το! Ρ!εσττ!οττι..
-

'

ΜΜετ:21%τπω .τ έκοσυσττετά 2ης2 άσκο

τετο στο: ει! £ωίΟἱΡ70ἔΒ7£ΐτ -

τ σ Μοτσοοε Ρ!εσὶτἱσ ίτεττ! οι ε!ιτ!οσ 61

' !σ&ὶοὶτοσ ίε!οτστο.

Νσν-σε 86 τσοσοτἰοοε οοοτὶοε στο: , στ

οτο τοσ!σοοε σετὶτετἰτοετ,εοοίσοσ σιτρ!ὶσσττι

τοσοε. Ηεσ Ποτε νσοὶτ στ! τοο Βετ!ιετοε . 86

τοο. . . .#νσοστε!:ὶ!ὶε ίτετστ τοσοε ·Μετἱσττοε

ε!ίστσοε ίτεττσοι ίοστο Α!!σστοοι, μ) σοστο

Ρσοτὶοσ! τισοτσ , σοετιτ!ο ὶρίσ ει! νοε νσοἰτ Ο

σσττιτοσοοετεοι , άστὶοστὶ νὶο6τοττι ε εσωτ

. (Ο) ντο οσοι Πο. σ.. τοοτο!. η. ει! τοτοτ!στο Ρ!εσΜοτο. 8

Β οετοτσ Βοτσὶ. Πετσοτ , σσοτσοσστετὶ ίοοτ σ

σοΠ. σοὶε ττἰοὶε σσσοττσοετ τστοτο ίεσὶσει

δτετοὶ σοοτἱοοσ ίστὶσστσ ίεοέ!:ΠΠτοο τοπίο

Ιὶ τ :το στο , οσΒοτ!οτοσοσ !τε σσοιττισοοετσ τ

οτ οο!!οτο οτοσοετο τοε)στσ .ποσο σσοποσο-.

τ!ετστοι Εστω οσοἱ σοεοιοοι Πωσ τ!ο!)!τστ.

σο! νστοεσο!οε στὶοττὶτ Πστοὶοσ ίε!σε!ιστ τ

ίσἰσοτστσοσ στοο!τ στο ίορστο! ἱττιρστετστὶε

το!Πτ!ειο τἰτοοσο!οε. (ῖοττιτοσοτὶενὶ στο· Πτ

τστεε ποσοστο Ρσοτὶοσἰ , σοεοτο Ποσο εί

ίστοο, στεοε οτ !ιοοσ ονο ὶοοσσσοτστο, σοοο

τ:τστ!σ , εΒίσ!νὶτ ονσ στὶεοτ οσσσοτστο ,σοοο

οστὶ τιστσο , τοεισάστ 86 τσο!τοὶ οιὶ!Π τ τισ σο-_

' σετ τοστοοττι !ισοσ τονσοστο οσοτοττι είρτσσ

τσ , σο! ίτεττ!ε ἀσοἀστὶσ οσο τιστσο οσο τοσ

νστ!, οστι Μο!. Το στο, Ρ!εσὶτ!σ σετὶίοτὶισ 5

νστε τιτσσσίσοσ τοοε: ὶοὸο!σσετ οιὶ!ιὶ ρετστ

σ!στοσοτ!ί!ὶτοοε . Μ σοστὶσοττισοσ σο τοοοσ

οι οσο ὶοἔτετσ εσσσοτοτσ. Νσοιοσ οσο ετο

!ι!εσ ίεθ;οτοττι σιτε: Ρσοο!ενὶι ίσο στσσσε

σοσσοσ τοο!τ!τι!ὶσσε σ!ισ!ίσ στο!! τιστστοοτ.

Νσο ρσ!ίσττι ίετὶε στσίσσοτ σοετο !οοτ! σιτ το

σοο!εττι: ίεσ , στο , ὶο οσο ίσοτ!ετο στιστο

τοοτο τοετοτ!οε. οσε σοὶτο σσ!στὶτετσ στο” Πε

Βστ , οσ σοὶτ! σ!ιοτ ὶονσοἰ ωστε. Ε]οε τσὶ στε

τ!ε ετ!ο!σίσσοτστο Ποστ: τοὶοοτοε , σο! , στο τ

οτ·_!ὶττστεε ετ! Βο!ιστοετοτσττι Βοτἔὶ ε!είο!ο

τἱσοὶε !ιοτοε ὶσνσοὶε ττεε!σστ!εε ττιετοτσετ

Β Ροτε σεοίετο τοετο , ὶτοτοσ οσοτεττι εεὶ , 86

Ποστ: σοσ τστο!ττσ. νοε οι Βστοἱοσ. ίτετστ

ετοεοτὶοὶτοσ, 86 οσε' ρσοτιοσὶ , Ατὶιοὶοσοο

σοσ σστοτοσοοε. Ετ Ετσοισ τισοτε σε!. Μοτο

ί



ε” ΑΜΒιιοειιοΑΜΑιποτΕΝειε «οι

ιι' Γ. Οπτι

ιιοΡιιοτο.

Β τπετιτοτπ επι τε Ιιττετειτοτπ. @ποιοι οπο: οιπ- Ε

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΙΙΙ.

οποιο."

ιΒιι πεἔσου οπο: Σ. .$'φοΖώτι. Δ

Οττιιπο ιπεο α Ριπή (Πιτ. * . . . Αιτι

ιοτοΓιοε.

Όοτπτπεπτιοτε ιπιιιτοι ιιιοπιιτιοπι τοτε το»

Βετο $εΡο!επτι πεποτιοτπ. Ι.οεοτοε Γοτπ εοτο

τιοτπιπο (]ειεπειτε , τοτπιτιετΙοε Γειτιε 8: ιο- Β

νεπιιι Γετνοτε ιιοιιετειιιτιοε τεΓΡοπειιτ. Ε8 Γοιτ

εοπεΙοΓιο ιΠιοε, Γε ΡοπτιΓιει,οτΡοι:ε νιειιτιοτπ

Γοοιπ, νετΒο Γιι&οτοττι , οι: Ρτονιάετιτ τει Γππτ,

ποιο ·ιε ποίιετ ΓοδιιοΓοε οι: , το Ρειτεινιο Γιο

παο, ποσά Ρτοοπτε ιιΡεττιε ειοεοπιεπτιε Ροβι

ο , τιιτπιΓετιτοοε οΡΡἰὸοτπ Βτιτποποτοτπ ,

ποσά πειιίτεποε Γειδιιοπεε ποπ ιιπποει·ιτ. ΟΓ

πεπΓοπι ιΠι οι τοτιοπειτιιιιτετ , πεε , ο πιο

εκινετΓοε εοτο ιιιττιωιο_οι Ρτοιιο.τε ΡοΙΓετ , Γε

νετιιιιιπε νιπόιεετοτοτπι ιο ποε αποτο :πε

ιΙΙοτπ τετποτειτι πεειοτιοοιιτπ ΡετπιιΠιιτοτπ :

εετετοπι ποοοΓοοε οι!. τοοπιιίτετιοπι Μποξ:

ττοιιΓεττι ΡοΠιτ εοπιτποειε, Ρ:ιτετετοτ, οτ νι

ειιτιοε :οι _εο εοπιιιτοτοειεειτιτπε οποιο

Γιτιιτετ. Ατιποετε νιΓοε οι ποιοετπ,Γετι επι

τεοπεπ ΡοΓΓετ , οτ νει εοτπ Π. εειτπετιιτιο νει

εοτο ΕΙοτεπτιπο οτειιιεΡιΓεοΡο τεττι Γεετε

ποε ιιεετετ. (ΪοΡιτ Με τοτοπι ειιΡΙιειιτε απ.

πιιτιοπι τοπ; ποικΓο, εοπΓοιιιε ποιοπεοπ Γει

&ο ίιτ οΡοε. 5οΡΡ!ιεειτιοτιετπ ιΠειτπ εοπιτπιτ

τεε ]οποπιιι.”(ζοπιπιεπτιο Ριετιιτι τοτε , οι:

ς1οιιτπΡτιτποπι Γιετι Ροτετιτ, ειιΡετιι:ιτοτ. να!

ιο ιο Ποιπιπο ιττιτ. Αοοοιιι.

 

Ει>ιετοτΑ ιν.

οτι(:πτ.

6'οπωτκάιιτ έ” Μπιουτ” 3ητεο/έ /Σοι

?απ8τοπίτιο.

Οτπιπο ιιτπειπτιιιιιπο δέ πιο ΡτεεειΡοο

ειΓΓεθ:ιι νεπετιιπ‹ιο Ρειττι ει”. . . Απι

οπο”. ' )

ΕτΓι πιιιιι ετιιτ Γεττπε πονι ποσο Γετιιιε

πιο , ιιεεεειεπτε τιιτπεπ :το νοε ειοτπιπο Απ

Γειτπο Ρτοεοτο.τοτε οποτο , ιπάιοποττι.Γιτποι

8: ιπεοπΓοιτοπι ειτισιττοτοε Γοιπ ντιεοοιπ ιτε

πιο πιο , Πει τπιΓετοτιοπε, ν:ιΙετε οΡτιπιε ,

δε ιο τιεΓεττο τιεΙιειιε Γτοι , παμε ιπιτποττοΙι

ΡειΓει τιιιτποπιει ι πεποε οι πιοι:ιο , νετοτπ 88

ποίττει οτππιει Ρετ ΡτεεΓεπτιατπ ποίιτειπι :οι

Ιιπετιττι (πιο , ΒΔ πο. οτ ειτοΙτ.ιιτε εοτπ.ττειπο

το τιοοτιτιιε ιιοτιιΓεετπ , τιινιτιιιε ΓοΡετ πιε οι.

νιπειε Ριετο.τιε οπίιοΡεΓεεπε. νετοιπ πιο Ρατ

ειοε Ρτο νετεεοπτιιτι πιοο. ()οτπτπεπτιο τοτε

άιοτιιιτιοπι , Ρειτετ , ποτιε ποτπιπετπ , οτ Ρτο

ιποπετε πιο τι ποι:ιε τιεΙε8:ιτο εοτπ Γονεειε ,

πεποτι:ιτιοε Ρτοπιονετιε πωπω, Γινε Βοτοεπ

Γε τποποίι:ετιοτπ ,Γινε ντιποειάιειιε. Ροτο ο·

ττοτπτιοε , τιε-τιποτε τπαποτπ , Πεο Ρτονιο ,

ΓεΙιειτετ ττιιπΓιοι ΡοίΓε : παμε τε ειπιπιπο

τι νεΠε ποιο. οτππιτ=. , πιοτιο ποπ ο.Βιιοττεο.ιιτ

οι: ποπείιιιτε , οι; οπο! τειι:ετ πιο ΓΡε; Ιιτ:τιοτ.

δειτε:: ιΠε ιειπι πάνεοιΓΓε το! νοε ιιεποιτ , εο

ιοε ιιεεεΓιοτπ τοιΡιιιιι Ροπτιίιει νιτιετι με..

ιιοΙοπιιοττι. Ετ εοπτιιτιο επ οι, οτ οεουε

ειοτιιπ τειιειεπάει νιιιεειτοτ Γεπι , τιοαπάο 8ο

πιο πιοο ΓὶιΡεπὸιι σ:ιερετιτ , 8; ιιοποτιε ΠΟΠ·ε

οπο! ιιεεετιιτ , ιιοπι Ρετ ιιοικι.τετπ Βοοεττιετι.

ιποποίιετιοτπ , οποιο Ρετ Βιιεο5 Βοιτο.ιτ. Βοι:-ι

πεπΓεε οτατοτεε ΡτοτπονιΓΓε ποιοι πιο1οιΠε

τιι ειιοΓειττι οτιιιττοπιοτ , 8: εεττε πιο Ροτ

τετ τιιτιοπετπ Ροιιιιιοπτ. Απεο επιττι το πιο

πειΡτετιο ειΠιειοπτοτ , τοιεο ει: ιιοιπιτιε ΓεττιΡετ

ειτοιττιο Ρεποετε τοπΓοετοπτ , οτ οοοτιεε

ιπτετ εοτ εκατο άιΓεοττιιο , Γππτ ιιοτετπ το

πιο: Γοξιιοπιετ οττποοε Ρειττεε εοπεοτάι-_

τει· οποιοι ειπα οΡΡι‹ιι ειΓιεττε εοπΓοενε-;

τιπτ ΓετπΡετ. (:οτππιεπτιο πιο , Ρει.ι:ετ, ατοπι

τΙοε πεποτιοτπ. πιο ιο Βοιπιπο , 8: πιε Ροπ

τιίιει ποί)ττο πιο ιπτεπτιΠἱτπε εοπιτπεπόεε ,

δ: ιιοτπιπο τπεο ειιτπετιιτιο. Ε:: Ετειπο πο

Γιτιι Χν..ετιι. ]οιιιιε.

 

ο Ε 1 5 Τ Ο Ι. Α ν.
ι ΝιεοΙο.ο Ροττι-Βτιιεπιο.

6'τυπωεπώιτ ἰ!ἰὶ Βιιτςςεππ.τ ωοπΜπί2 Ρτὶοἰ-ί

22ο: , πιο; Οτι/τέτοιοι ε1τατιτυο.τ οποία:
6 εστιάσει: ι

Α8πιίιεο ςιοπιιπο Ν ι ο ο πιο , Αιπ

οτοΓιοε. ι τ

Ετ ποιο απ=ιποιι @το πιο πιο·

πιεπςιοτε ιτιιιιτιιιτποτ Βιιτ8επΓε πιοποίι:ειιοπι

ποίιτοτπ. Ειπε @το οττιοε ΡτινιΙεΒιτι εΡιΓεο·=

·Β Ροε ειιίτε!Ιτιποε εοπειτοτ.ει:ιΡετεύ αποψε ιτι

Βοπιππαιπ .εοτιο.τπ οποιο νεπτιιιιιτο·είο να!

τοτπ εοτπ πο:: Καπο: ειΓετποε, επιι&οτι.ιοτ Μ

ΒεΓει&ειτιιιπ ιπνεπιεπτετ Ρετ οιτιτποπι Τοπ...

τεπτιτοπ ο 6ιοτπιπο ΚοτοτπποεπΓε ετοιμοι πιο

πο.ιιετιοτπ Ιειττιπι. (Μπι Ρειτι·οποτ πεεΠετ πιο

εποΓιιτπτοετετετοτ, οιιιεειτποε ποε ¦ ποιοι: ο

άοτπιτιο οποτο τείιιτοτι ιο Ρτιοτειπ @Μοτο

Γοττιοε , ΡετττιιΓΓτι ιοιΡει:ιιεπιιιι: .εκεεοτιοπιε

:ιο&οτιτοτε ειοιπιπο Γτιπ&ι εοτο.. νετο.

εΡιΓεοΡοτπ· Μπομπ ποστ ποε εοοιΡετι-ί

τποε , οτ τποτε Γοο ιπποιετετ ιοτε ποίιτι πιο

πειίιετιι. Απ ειπε ιιπΡετιιεπτιοε εοποτοε τπιτἐ

τοπιο 8ο ιιοπε παταω ποΡττοιπ εοτο Ιιττετιε

:οι :ππιεοε ετιιιτπ πεεεΓΓοτιοε. Ετ ·οοοπιτιπι

εκ Ιιττετιε οποιοιε πιοτοιΠετιι πιο” εεττιοτεε

επι Γοτποε , τροποι εοπι πεπιεπιττιτε 86

Βτειτιει ΡτοτπἱΓετιτ Ριει τιιεποτιο τοπ Γιι&οτοπι

Γε οιτιπι.ει, οτ πιοτιο.ίιετιο πιο ιοτει. . . Η οάεβ

Γεπτ νει πιο οιιεΓΓεπτ τιε πονο τιιοττεπι:ιοοε =!

ιιΒεπτεε ετιιτιειε ποιο απο οπο: ΡοΙΙιειτοτἰοἑ

τοτοιο οτπιποε οι: 6οοΡετοτε τιιοπετοτ ιτι το

οι τοπ_ειιεεΙΙεπτιιι' οι Ιιττετοε νει ποπτιοπ

ΡτοΡτιοιι το! Κοππιποτπ Ροπτιίιεεπι @οι

.το , ιτιτιοε ιπιΡεπτἱιο Ροίτοιιιιτε ο οι: Μ.

πετοτ Μάζτα$[[13 Ρτιιοιιθ;ο ()οΓι:ειιοπο οπο.

@το Μπιουτ» ιοτιι=ιονο ιπτωτττ πιο:

ποε τποπτιιι:ετιο ποίΈτοΓετνοτε ιοπεΡιΓεΤν

· ° ` Ρα ε

 



Ήοο Ει>ιετοι.ΑιτυΜ τω. :τυο
δΙΟ

'πιο ἰο ουἀἱοοτὶἰε οι: τΙοοιοοοτΙιε οτιυΠε , οι: Α οιἰΙἱτω οοΙτττι , μορτιυτο οοιορτομτυτ, οι

στομα @το ἴυο_:ιΙἱτι. Νοο οιοοιΒιιουε ιρΓυοι

ὸοτοἱουιο ει·τιτιειτο οτο:Μτυι·υοι , οι ου:: μ

τιοτιτ οοΙίἱτυτΙο τυο ροτΙἰΒοοτοτ οκοουτυτυιο,

τοουο @Πει ΠΙ; Ποτ ο: ι·οτιοοτιοι!ιο , ουιυΓ.

ποσοι ρτοτ-οδτο Πτυο οΠ: ιυάιοτο οοίττο. Ετἱτ

Η οοΒιε Γυιοτοο ετοιμοι , δ£ ιοοοτιίτοτιο ἰρίἱ

ουοουο Γ:ιΙυττιτο , Βιοτι:ουο τοτε , υτ οοττο

οοοΗόιοιυε , τιοιιοιοτ ιουΙτυτο, ουτιτο ιιτ Που::

οοίτοτ ιοοοΙυιοοιο άιυτιίΠοιο Γοτνατο τομο

τυτ,οτειοιυε , ττοτοιοο ρτειτίι:ειοτιίΠοιο δε τοο

τιτο ἰΠυίττἱε. ντιΙο. Ε:: οοίττο οιοοτιθτοτιο

Ἑοοτἱε-οοοι Χνιι. ω!. Νονοοιοτιε.

 

Ει>ιεΤοι.Α νι.

]τιοοΒο ΑΙοιοτοοτιο.

οπο: ει: ›ποοΜυϊιωι Σ. Μἰτ|ωΞ|ἰ.τ ει? οψη:

Βοίτυπωκ , μοα'[ταττέύω υπίΙπΙ.τ Σ. Επέ

ἔἱέ..ε :πιέστε ἰππτπἄτὐω , Οαπα!ώσίτΜύκ.τ

?στοπ , οτί μο.:#τέΐώπ, η·βέωα:.

Ποτὶ ιοοοτυε :το ιεοοτυιο Γοτἱοοτο ρτο

Γιιιοο , ρΙοοο τοτιοοιε οειυίΞι οίτ-, οοο:

οιιτυτοΙι ιοίΠοθ:υ Με οτι:ιτο ουοε ουιοουειοι

νιτιιιιιυε , ουἰουο ΓοΙτι οοοίε νιττυτιε ομοιο

τω οοιομττι Γυοτ , οοοοιΙιοτι ατομο οοοιυο=

οι ΒοοἱνοΙοοτἰο ουρἰτοιιε ; οι: :πιο οποία

τὶτι ΓοτἰΒοοτἱἰ μουΙι:ιτιο ου:ιετΙ:ιττι Ποτ , τοσο

οΧΡΙἰοτιοὰ:. Νοοιιο νοι·ο ιο8ι·ειτυοι τοπ ατ

Βιτι·οιουι· οιιοι:ιοιΙΠτοττ υιΒοοτιοοι τω: ουιυΓ

οοτοοτὶἰ οΗΐοιυιο οοίττυτο,ουο ρτιιτιἱ το! τω

Βοοουιο νοτιἰιουε, υτ ιιοιτυιο οποια ροίτο:ιο

τιιοἱοιτἰα ιοτοι· οοο· ροτμτιιο μοάοτοτουε.

Οοοί·ιτΠιουε το ο:: ἱΠἱε οπο , Γυροτ ουοε το

ουἱοΓοἰτ Γρἰτἱτυο με, ιοιτοτο ΓοἰΙἰοοτ τιτουο

ΙιυτοἰΙοιο οοι·άο 3 οοουο σ.ΓΡοτο:ιτι Ροδο ιο

ίτιτυτἱ τυἰ ει:ιουΙοε, οοο οσε 8ο ατοοι·ο ετ ατο

ΡΙοκοτἱ ωωτιυτ ουμτο. Νοε οτίἰ ουΙΙο πιο.

ήτο οοίι:το οοτοιοοοοοοτ , ουἰο τειτοοο τοσοι

:κι όΠιοοοόυτο ίυιουε , οοο ἰοάὶ8οἰ τοπι
ιοειΒἰτουτ , ουοε νἱοἰΠὶιο οιιτιτοτο ρτοίΠοουτι

τἱε. ΗυτοιΙοε οοττο οπο ουριτουε , μου:: μ·

τἱΠῖτουτο νιττυτο(ΓοΙΙοτο , ουτιτο Ι)οι ί·ιΙΕυε

οτ οοο τιοοοτοτ , οΓοοοτιοι·ο οίτ όιοοιιτυε σο

τετοιο. Με! Με οτιθ:οουε.

Μο, ποιοι: , μτοτ. Οοττἰοτοε ττιότἱ ΐυτουε

οοΒἰΙἰττιτοιο τυπο τοοοοίτοτἱιιτο Γτιοοτι Με.

οΙιοτΞΙἱε με· (:οθετο Βτἰτοουιο Βοοοοἰοοίἱε

τὶἰατοοιῖε , ουἰ οτιθ:οουε μποτ , ουροτο Γυτι

οοιιἀἱτἱοοο ουτιότιιο νοοοτειΒἱΙἰοιιε ίτ:ιτι·ιουε

οοίΕτἰε οτόἱοΞε ΐειοθ:2 Βιι€εω ττειτιοτο, ιιτ

ό.ινιουε ιο το Ειτουιοτυε νι€ο:ιτ , οοουο· άο

ίοΙοτυιο οι , τω Ι:ιυτιοτυτ οι οοιοοο Πο

ιοἰοἰ. Νοο ροΙΤυοιιιε οοο Γυιοοιο Ι:ιιιτι:ιτο

τουτο ιοΒ:ιτυτυτο τυυοι , ουο άἰΙἰΒΞε όοοοτοοι

οιοτουε οτι , οοουο μτοιε οι» , όυιο ἰΙΙΞυε

οοοΓοτνειοότι: οουΓειο; οοΒο:ιε. νοτιιιο οοο

ὶρΓυτο άουτΙοτιυτο τυυιο τυπο τιοτουιο τοο

τἱυε 86 οοτοιοοτιιυε οτοιττιιοιυτ ἱτορΙοοοἱυτο,

ο ριοτειτοιο οοο τὶοίτἰτυτιτ·τοτἰο. Μοοτιίτο

τιυτο ουἰρρο ιΠυά τυυοι, νἰτ τοει8οιοοο ,το

Ποιοοιε οτο , Οοο μττοιττοοτο , ρτεοΙτ ου

Μο. οσοι. ό· Μ”. στη!. οσΙΜϊ. Πω.ΠΙ.

Ο
ν ροτΠιειΓυτο οΠ:. Ετἰτ Βοοιοοιττιτιε τυο: ουιτι Α

(ξυιά αυτοοι να -

ο!τ ΟοιοοΙου!οοΠο. Εκτ:ιοτορυτι οοο [πιο

Ιοἔἰτι ροττουΙτει Η εττοΙΒιοτοι , Κοτο:ιοοτυοι

ροοτιθουτο , ΡΙυτιιοοτυιο οτἰοιο ἰιοροτο

τοτυιο, μι· ουτε οι τοοοοίτοτἱυοι τοΙΞἔἱοοἱε

οοΡττ2 @το ειΠοτ:ιτυτ. Ιταουο , νιτουοιοοιβ

ίἱτοο, Η μποτ νοτιε τυἱε οοτιοΠάοτιιε ομο

του , οιοοειίτοτΕυοι ιρΓυοι οτιιιοιριο Πιο τοο

μπι απο Ιουάο τοΙΗτιιοε , οιιτιοι ειΙτοτἰ αυτ

ζοἱοοἰ ΞοΓοτἱ μτἰοτἱε , ἱιοιοο ιΠοε ιρΓοε τοΙι

ΒιοΓοε ττοττοε οοίττοε , ουἱ ιΙΙυτὶ τω. το το

οιροτο ιοτοοάυοτ , ετοιτττιιοιιτ ρτο οιοοΙοίοο

ΠοουΙειτι ουοιου.·ιτο ιτ1ροτίτυτοε , Η @το ιρΓο

Β οτι οοε ροττἱοοτο ΔιΔιοιιττοτ. Νοε μέτα οιο

οι:ι οοοτιιτιοτιοίουο τοουτο τι·τιοΠΒοοιιιε, ου:: °

ΠΜ τοοιιοι τετοιο: : Ποτοιιο , οτ οικιιοιιε , οπι

ιοι·ο ουιο τυο ΒΙοτἱιι 8ο Ιειυάο , οικου Η ειΠυά

οποιο μτοοτοε. Νοε απτο , οτ: ροΠοιουε

τοοτιτο ου!μτι οο8Ιἰ8οοτἰατ τ οο οκοουτἱοοι

οιιιοάοτυι· ιοιροττοτυοι ρτινιΙοειιιοι , ρτο

τυοοάο μια: οοίττο οοίΗτιτουε , ιιτ απο ου

οι:ιοιττιτο τυο τὶο τοουροτειοτἰο τοοοοίὶοτἱο

ττοδι:τιτο Ροίΐοτουε. Ριτιοτ οιοοἰ:ι ουτο τυο οοο

οτι @πιο , ίι·:ιττυτοουο οοιττοτυιο μοο, ουι

Η ΓοινιίΤοοτ οοίττι @το οι ιτιοοοΙὶοτἱιιιτι τυιβ

το > τοἱοΓοτἱ οοοιε ουειτο ποιου πιο ιοει!υιβ

ΐοοτ. Ιτει οοΒιε ότε ΙΙΙοτιιοι τοοτιοίτιο. τοΙοοοιτι

Ρτοτυοε ου:ιτορτιοιυοι οοττιοτοε θιοοτοξ να..

Ίο ιο Ποιοἰοο , νιτ ουιοειοιίΠοιο οουιΓουο

τιοκιοτιίδιοο. Ε:: οοΠ:το οιοοειΠ:οτιο Εοοτἰε

οσοι Χν. οτι!. . . .

 

ιιι>ιετοιΑ νο.
μετά νἰδτοτΞουιο.

· ' Ε/κ[άτω ιττἔωιστππἱ.

Μοτοίιυε νι&οτιοο Πιο νιτο Ιιυιο:ιοίΠ

Ποιο ΓτιΙυτοοι ρΙυτίιοτιοι.

Β Νοο ΐυτο ιουειτυε :ιοτιουιίΠτοι οι τοο :οοο

τιε τοι , 8ο ο8το8ἰο: οιοοιοο νοΙυοτειτι.τ , :ιο

μι· Η νἰοοε το ἰοτἰοΙοτο οοίττοε , ουι :ιο :οτο

ουἰοτΞε Που ιο οοουμτἰοουτο ἰοτοίτἰΓίἱοιυτο

ΡοΙτιΒιιε, τυπο οιοιΙ οιιιΓοιοάι οο8ἱτο, τομο

το οιέτειτυε Γυοι._ΑΒνο!ειτυοτ σ. οοΒἱε (τοκοι

οοΓττκ , οι: ΠυόιετοοοοΠιίΠτοο ουιουε Μου

ττιτἰ οτειιουε ιοτοιοορτει ροοιτυε ίου: , του

οοο ΓυροτοΙτ, Πιο οοο εοτοἰτουε οοοοτιοι·υιο,

υτὶοτιιτι νοΙ υτἰΙἱυτο, (ποιοι: : Γοό. τΙοΠοτο ιο

οοοιιοοάτι οοΙττει ἰοτοοιΡοΙτἱνο οἰτοἱυιο ροτ

Ε ειτουε , ουἱ το ρι·αΐοοτο , . . . τι ουσ ευκιΠυιο

'Ροτἰυε ιο το ομοσ. ιοιρτπΐοοτιατυτο μιτο

υπο άοοτονιοιυε. Ετ νἰτἰο οικου @οι Ιιοοτο

το τυο ουιοτιοιτειτο ροΠἰοοειτ οτπποο , ομο

ιὁοουἰτἰοτο το ιο μττοτο ουττιτυτο οοίττοτυιο

εάΐυτοοτο οἱοἱΙ ουοδττιτυε ω. @το σο;)

νοΙιτο ποιοι: , νιοτοτιοο ουιοτιοΙΙΒτοο. Μο

‹ οαΠ:οτιυπι ουοτιόοιο τοΠοιοοιε οοίττα το ει·

. οτο Βοοοοιοοΐο ρι·ορο (ῖτιίττυτο Βτἰτοουοι

__ ο!τ Γτιοδτι Μιτιοειο νοοιιου!οιού8οο. Η ου.

_.άυτο τοΠοιοοι οοίττα οοἴοἱο οοο μότο τω)

ου6τυοι, νιοΙοοτοτουο ο οινιουε ρΙοτιίουο
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ότι 618.ιαΜιιιτο ειι τ: ΑΜΑι.ουτεΝειε

τΠτσιιτυπι , τιονοττι τσ!ιειοπιε ρτοετστσιιτιουε Αιισοοτιο. Ποτά τοττιστι 86 τοιιίτοπτι οιιιιτιο

τοεισιιι. ΚσσυρστοπτΠ @σε οι:ιοττο σίτ ρστ

ιιυιιιΠιιοοιοστοΠοπσιτι. ΠσΠειοίι ΠΠΙοιτ:ι ,

ουι ιο οτ:συι·ιονστσ , οττιτισε νἰτο τυπέτι Πιπτ ,

υπο (οΙο ΠιτιστίΠτσ. Β σιττοττἰε ο ροττἱο ,

Μοιιτυοτ πιοτιο τσπιοτοτυτ , ]οσοΒυε ΑΜΠ

Βτοιιουε τιοπιιιισ , Ιισσιιτιοτιιε ἱπ ιυτιε τ:οπο

πιει ίτιιτΠιε , 86 Πνσ οσΓρστοτιοτισ Πνσ ἰπίτὶιι

τίτυ τιοποι νοΙυιιτοτιε ιπι:Πιότιιε , ιι·ιοποίτστιυτιι

ἰΡίὶιπι ουιτιοτπ τσΠοιοτιι πονο: ιυποσι·σ νο

Ιιιιτ, ττοττιΒιιε Π:ιΠτ:στ ΜΜΕ:: ΒτιΒιο:τ , σο Ισ

8σ , ιιτ τἰιιτιι νἱνἱτ , σσπτυτιι ΠΠ ουτσοε οποιο

ΠιιοιιΠε ρστΓοινοπτ Ρτο ντιπ ΠιοΠοιο , οτΠσ

ΕΠο σττοπι τ:οιιιΠτιοιιιουε οΠἱε. ]οπι ττοττσε

ΠΠ Πττστοε ο Κοιτιοπο ΡοτιτΠισσ ιιτιρσττονσ

τοιιτ , σιτστ:υτιοιισπι τσι Ισἔοτο ΒοτιοπισπΠ

Ρστπιἱττστιτσει απο σιτσιτοτι οιιοπστ τσΙἱεἰο

πιο ποίττα ρταιοτι οΒίὶἱτστυιιτ,τσ!ἰοἱοιιἱε πο

Ρττοτ ιιιοτιοΠ:στιιιτιι ιρΓυτπ σΙΤσ ρτοσιοττιοιιτσε.

ΚσΓουσ σοτσπυε ρσποστ. ΙιιίΠτυι οιο νἱτυττι

ο ιΠυπι οιιιἰσσ ΐστΠοστσ , 86 Ποττοτἰ :ιτουσ στο

τσ , ιιτ τσΠοιοτιι ο οπο νιοΙσπτστ σιττοττυτιι

σιτ, τσΙτἰτυστσ ιτιοποίτστιυττι ιιιοΠτ , ουοιτι

οΙτστι Γυοιποσ τ:στισσοστσ. (3οπτΠττοπσε ιτσττι

οιτιτισε ίἰτ›ὶ Γστνοτσ ροΙΠσιτυε , οικω ο Ποτή

Βιιε ΠΠε σιτσοστοτ , ἰοοιισ ΡΠιτἱιιιἱε οιο σο το

τιοιιιουε οτιτιιιστσ σοτιτστιάο. νστιιιιι οι! σοπι

τσιτι,.Πυοιιι σστπιο σΠσιιιίτἰΙΠτιιοτιι, τιιιιΙτυπι,

@στο , σοιιτστστ οιιιἰτοτἱτοε τυο. νιτυττι ἱτο

ουσ ιΠιιπι :ΠΠ Έστω· οιιτσο ιοτιοτυττι τιοίττι

ετ:ιτιο ιιτ τσοιιιτι τ-οσιοε στο, Πττστοΐουσ Πιοε

ο τιιΠ:σ οΙΙιοοτοε σι τστΙοοε , ροττοσιπἱυιιιουσ

“το ο:Πυπιοε οτουιΠιττιοτ οτουσ ΓοτιδτἰΙΠιιιπ.

ΝΠιιΙ οτιιΙσιοο ΐοτσ οτ Ιιοιιιιτισττι ττοπείστοε

ιο ίσπτσπτιοττι τιιοιτι , οιιοπάο σο οτοτοτιονιι·.

τυτσ σιτιιιισε , ιιτ ΡοίΠε τισ! ιπιτιιισιΠιτιιιο 86

Πι σουίο ποο ιτουσ ιιοπο ρστΓυοοστσ ουτε νε:

Πε. (1υοπτο τιιοοιε ττοιισπουιιι 86 ουἰἀσιιι ιιοπ

τσΙυδτοτιτσιτι ρυτσπιιιε Ποιιιἱπσπι οπιἱσυιιι του

τοίΠε , τσττσ ποπ ἱιιἱιτιἱσυττι 86 :ιο Πιιιιιοπἰ

τοτσ , ιιτ οποιο , ποπ οΒιιοττσιιτσττι. Ατιάσ

ιιοΒιε τοΙστοτι‹ὶο Πιιιτ οτιιιιἰο , τ:σττι8 οι [)σο

τιιιιΠ ιιίΠ παω , πιιιΠ ιιἱίἱ ρτο ΐοιυτσ ποίττο

- ροΙΤσ οσοσττιι. ει ιιοιι Πιισ τω” ιιυτυ , πα:

τ-οΠιιτιι οτι:οτιο τοιΠτ Πι τσττοπι , οιο σο ποο

ἱτο σιτστσστἰ ποπ Πιισ τ:σττο τοτἰοπσ οστσττι:τ

ουσ ιΙΠυο Ρτονιάσπτιο: ιΠΓΡοίἱτἰοιισ ρυτοοι

πιω ι ιτιιιτιο πονστιιιιυε ιίτο τιοιοιε νσΙ :ιό ρτο:

ττιἱιιτιι , νσΙ οιο. ρτοΒοτἰοτισιο , νσΙ τ:σττσ :κι

ρυτεοτἰοτιστιι ιΠνιτιο τιιιτυ οΒνσιιι(Τσ.Πττυπισ

Ποστ ειτουο ποτΠε Ειπα: Ρσιιΐοποτιτιι €Π:·; οτ.:

ουσ ιιτιιιοττι ουιάσιιι οι Ποιο: , ουοε τ:οτοπο

οοιιοιιάοε τοστ τοΙστοτιτιοττι ΙοΒοτιε ιιιίτιτιισ

τιτ. αυτή Π οτι σοπι Γοττσιτι οττιποστσ τισ

Β ουοουοττι πιστσιιιυτ , ιιοπτιιίι οτοτσ οτιπιιττσ

τσ τ:σττσ όστιστιιυε νσΙ ΠοἔσΙΙἱ Ιοσο ποο ο ΡΜ

Πιιιο 86 ΓορἰσιιτἰΙΠιιιο ροττσΐοτπιΤιοε ἱτο σιτστ

τω. Νονἰτ ΠΙσ ιτιιοσττσέτυτιι ποίττυπι , ο

ιτοπουΓουσ σΠ: νοτιε οπιιιιΒιιε , τισ Πιτ: ιιοΒιο

ροτσοτ , ιιτ ροΠ:ττιοτιιιιιι ποο ιπτιιιΙοστιτιο το

νσοτ εττσττιο. δυτιιιιιοτ ιιοιιιουσ πιιιιιιΠτίοτ Πτι

τιιυτιι:Πτιο ποΙττο ρτορἰπουοτσ ποπ Ροτσίτ ,

ιιἱΠ Ρτιυε ιιοσ νσΠιτι Ξοπσ Ποτάσε τισροποπιυε,

86 οπτἰουοττι τ:ΠΙυοιτιιυε ιΠυνιστιι. Ρστἴσνστστ

ιιοιΠΓευτιι , Ροτστ) Με: τιτιιοτ, Πι ΓρσιίΠουσ πο:

Με σίΐσ τιιιπιουοιιι άσΠποπιυε , δέ Πι οιιιιιιουτ

Βάσω Ποιιιιτιι σοιιΠιιοιιιυε , τισ οοσι·τστιτ

ιιιάίσιο τιοίττοο δ! τ:ιιπι ΕΠο σ.Πσστσ ροΙΠτπυε ,

?ΗΜ ΒουιΜται· ίπ στι/τι.: ταυτήι·έΜ δα!

Επι: Μο ρτο τσιτιροτσ, πσουσ σιιιτιι ουτ πιιΙιΞ

Γστἰοστσ ουτ οτι Ισοστσ Ιοιιτέιιιε νοσοτ. ·

(:οιιιττισπάο απο: τα , ροτστ , πσ8οτιυιπ

ΐοιιθ:ί ΜισιιοΒΙιε ρτοτισ ()οίττυπι Βτἰτοπυτιι ,

ουοο οτι πο: ρσττιτιστσ ριυτἱπιοτυπι τΙσσι·στο

ροιιτΠιτυπι τσΡτιτποτιιο Γιιπτ , ΑΙσιιοπότι Μ..

Ποστ τσττΠ 86 οιιοττἰ. ΕυοσιιΠ τσττΠ , Ροίι:ο

Πε, ΑιιοΠ:οΠι , δ6 οστστοτυπι. νσΠστιι 86 ουι-σ,

ουοιιτιιτπ Πσσι·στ, Ποτισίτσ Ι·.τοττιουε ιιοίττἰε ,

ουοε ιΠΠοο· σκ σοι·άσ, ττιοτσιτι εστσι·σι οτι

ἰά ιιοΒιε σιιτο τσἔἰτιιἰτιἱτ ιισ€Ποσι·σ , ουι:

ουισΓσστσ ποπ τω. ΡΙυτιτιτιιτ ιιτ Π! οι” τσ Πτι

ουοο ρΠε οοιιοτιτιιιε νιι·σε Πσυε Γσπιρστ Γυρ-Ιζ) ρστι·σττι ποπ υτοτ νστιοιε , τισ πιιιιυτ σοιιΠάο..

Ρστιτ. Οοττιττισιιτιο ΠΕΠ πσΒοσἰυπι οιιοιιτο Π

οστ ιπΠ:οτιτιο. νοΙσ Πι Βοτιιἱπο , οτιιἱσσ Πιο.

πο” , 86 πω τιστρστυο ιΠΙιοσ. Ε:: ιιοίττο

τιιοποίι:στιο ο”. σο!. . . . .

 

ττ>ιετοι.Α νιιι.

Ροπτιπο ΒοπτιυΙο ισοοτο Βοιιοιιἱστιίἱ. -

Ε'β/έσω £ϊἔΙΙΜθ7ΙῖΪ.

. ο) › Βοπιιιιο οπιοιιτιίΠιιιο ροττι Π. ιι ο· τ τι ο

Ατιιοτοίἰυε.

· ο Νοτι ροΙΠιιιι που οι·οτσ τσττσ , τιιἰ ροτστ ,

-ουοτΙ τσ Ρστιιστυιο τυπο , σὶΓουσ οτι ιιιιΠτυτο

86 νοιυτιτοτσ τυο τσττιοτιίΠπιιε , ἰπ ιΠσε στυ

σῖοτἰ·ττιοΒἱε ἰτιτσΙΠΒο. (?οποτστ οΠουοο οιο

Έστω ΓοΙοτιιιττι , Πιο ούτε ουοουσ Ροή τιιοτΙο

· πιοι:στοτστ σοοἰτ-οτἱοιιἱΒυε , :τοσο ιιτ Γοτρσ τοτ

τισοτ νἱιιστσ , ιτιουσ ΓοΙυττι οίρισστσ Ποσα ,

φαι οπιιΠ”υτιι άσρΙοτοτσ ποπ τ:σίΤο , Γοστυττι

.ΐσιΠσστ οτιιιιιι , ουι ιτιο1σίΠΙΠτυο ίιισσοίΐστσ

τσ νιτισοτ ΠσπινοΙσπτια , σιτἱπιἰοουσ οπιοτἰ

τυο. Ατιτοτιιυιτι τισ Ρτοτο-νστσι·ι σσΙσΒτσιτι

ῇυτἱΓσοτιίἱιΙτυτιι οιιτἰοιιο ιιοΒιε ετοτιο 86 Ρο

τιιἰ·Ιἰοτἱτοτσ σο-πιυιι&υπι,σοτιιπισπάο ρἰο: οιο

τιοτἱοτιἰ τοπ. δρστοτ σοτιιπιστιτιοτιοιισιιι !ιοιισ

τιοΠτοιιι ΠΜ νοΠτιιτοττι ΡΙυτἱιιιυττι. @πιο ,

τισ Πιτ: Γυο ί:τιιίττοτυιτι ουστοτυι·. Ετοττσε πο

Ρττοε , ιτιοποίτστιυτιιουσ ΠΙυά ρι·οί·-σ&ο νσιισ

το!οιΙσ, Πι ουσ Γυτιι σουσοτυε , τ:οπιπισιιτιο

Ρἰστοτί τοτε. (:ειρροτιιτι σιε σοπνσΙισιιοιιπι

σοτιί-υστο τ:υτοτσ ιΠεπσι·ιε , τισ οΒΐσιιτιοτιι 11ο

Ε ίττοιιι ΡΙυτιουε σ:: σουΠε Ιιιοστσ τ:οίοοτιτυτ.

νοΙσ , πιτ οτιιοτιτΠΠτιισ οοπιιιισ οτ: ροτστ. Ειτ

ιιοΠ:το τυοιιοίτστἰο Ροτιτιο-Ποιιι ιτν. σο!. . .
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τω οιοποι.Αιωο τωι.:τιΧ. Κ _ τη
 

Ε Ρ Ι δ Τ Ο Ι. Α Ι Χτ

τ!οτοίοο οΒΒοτἰτ!ο Ποίο. ·

Ρο /ἱω πνοή:: ΒΜΖωοτ Μακ· , ό· 7οσωωίσ

τι τωτισ.|2υ [τι τπτ ινσοφω.τ.

Ισ! ( τι) οοο Ροκ!! , ο!ο!οιε μποτ οο!`

[η τοτ 8ο οοιοοε ρτεοτετἰττο ροτοοτιιοιτιοοιε

τιοί!:ττο , οοειοι τοο!οίτο τοτοοιοε ειοΓεοτοιτο

τοσο . οτοοο οοο το νινοτο νἰττττο ετ Μπιτ”.

τ!ειτο δε ἰο8τοτειττι ρειτοιτ τιοΒἰε. ΕτΠ οοιτο

ΑοΒοίττοτ ὸἰ!ο&ἰΠὶτοἰ Μ! οο!!τι ρτα:Γοιιτιο

€τοτ!Π!ιοο ρ!οτοε οιο!οί!!ειε ειόττιοτ τιο!οίο,οιιι!.

τοιοοοο οάτοττ οποτε , το! το.τοοο οιοτοοτοι

δε ἀοίἱτἰοτὶο , Ε!! , οοο τοονοτἱ οεοοεοο:οο

ντι!οτοοε. δο!σιτ Ρετ ΠοΒο!ο !·-οτο τοο τεοοτο!ει

τισ οτοοεοτιοοιοοο οοο! οοοιοο&τιτο ίιοοοΙο

τι 8: σ.τιιοττ ρτειτοἰροο οι οοε οο!ἱνἰἴοἰ οεοοει

φωτο ροΙΤοιοοε , ο: οτ! !ειοτγοιειε Πορε τ!οτ!ο

ο!ιτιοτ,οίΐοέτο ρτιοο!ροο το Βοο'οο!ιοοοτοε. Νο

τοοο!ο οιιττ!οτο οιοο.οο!ο ΓοτἰΒὶτοοε, τοτοροτειε

:οοο τι !ειοτγτοἰε , τοο!οιιτ οοἰὁοοι δ: ει!!! ομοσ

οτοἰίἱτοοε Γοοἱοε ἱτἱοοτἰε οο!!:τι , οοἰοοο οτο

αφτο ίοο,οιιοε! Ροί!·οοτ. δα! ροτο!ιΠ!ο!!ο νο!

τιοτοτ:ιτο νο! :ιοτττΙοτιτο οοοίοοτοο!!οοτο ρο

· οιτοοε. Ετ οτ οοΠ:τοτοιο το τοτοτο οτοοἱοιο

Α ἰΙΙο ῇοοοοτο νεο-οτ τοτο τ!οοο!ιτοε ο Ιο Εετέτοε

τοο!τεινιτ, απο ἴοονἱτοτ , απο οΙοε:ιοτοτ , οι:

τιο!5Ξε τιιἱτειοο!οοι ΐοοοτἰτ. 0Β!οδτειο:ιτ πιο:

ιοοττοιτιιε ιρΠιιε νοτιοίτειε οτιτ:ο!ροο, οοο μια·

Με Ροιορειτιι άοΓοτΕ!οτ Μοτο, οοειοο!ο Ποτ”.

τ:ιτοτ Μτιοτοτιοι ἰοἔτοΪΤοε ΦΠ; τα! !οοΒο που

8ο ρτοοοοτοιτιο ρΙοοο μποτ. ΗΜ οοοοοο

ρτἱοοἰρἰε εξ.2ιιι οοο ο!!! ἱτιΒοοὶἰ ΠοΒοΙειτἰο_

Ρο!! ίικινοιτι ἴοττοοοἰτιειτἰοοοτο ο: τοΐοτί!!οι- -

οετο ειονοοοτοοτ ω6ιΜοι ιονοοεε οΧ νο

&οτἰτιἰ Μάο οοο ίτι.!οτειτοττι. νοΙοοττ 8ο στατι

τἱ οτ ετιιο άἰοτο αρα! Γε οιιοοτοτοοε , οοο :ια `

οοὶονἰτοοε , ΐοίἰιιιοτἱοτιἱε οειοΤειτο ο!!εΒοοτοετ

Β ΠοόοΧἰτ οΒοοοτοε τοἰ!Ιἰ!›οε ο!ιιΓοοειτο [εκ τ

τ!οοοο οοο νο: τοτ!τ!οτετ οοο νοτοοειτο άο

οἰτ. ΑΒοτειτ:ιιιτοοι οτι οινιτοε ο ορριτ!ο ΧΧ.

τοι!!ἱ!:οε ρει!Τοοιο. (:οτο τοτο ἰ!!ο ἱτἰιιοτο οο

Β:το ΕΟΠΕ!ΠΠΕιΕ2. οττιιἰοοο , ιοοτοο οο!Ιοοοἰο

Γοττιο<ι τοοτεειτἰ , Ποτιτοτοοοε τοτο ο οοιορΙοο

:το οοΠττο ἀιτοἰίἱιοο5. νοτοτι:ιττι τοο @το ετε!

νοίροτεί.οοοτο Ροτνεοἱτοοε. Αοοτοτ Πτο8ο

τοτε !ιοΓροε οοίτοτ , οὐ οοο τ:ιτοοο οιτ οικοτο

οοο ΠΜ . οιοοτο οττοΓοοτοτο οποοο!οτοτοοετ

!ιιιτοοοἱΙ!ῖοιο οοοεοτἰ ίοττιοε. Β:ιτο:ιτοτο οο
!!:1°11ιο ρτ:ττοτοτο οτοιε νἱίὐτττιοτοε . .το ιΠο ειτ

οιοο ο3ιιε Πιο ροοτο ΐοτιιπιει: ἰοὸοΙιε ο!οτ!ιιέτί

οοοίοιοιο Ειοοιιοοε , ἰιιτοἔτἰ οποια ατομο Ο το! ιοοο.ιΡτοτἰοιο (οποιο Νοοι!ιιτο τιόνεοοτοτ

ἱοοο!οιοοε Βο.ΠΙοτιττι , οιωτιο τοιίοτοοτο ι

Ροτνοοἱοιο5 Χιτι. ω!. 5ορτοτο!πτε. Ι..οοτο

οοἰτο !τοτ Ποιο! τοτοτο οοετοιοοε οεοοΙΤτιτἰο .

οοἱτι ο: οιιοτἱοε ει!!οε ρι·το!το!ει!πιτοοτ , οτ ]ο

τοοτιτἱε ειο οοοἰε οοοΤιιΙοοο.τοοε , τοιοοτοτἱ

οοο Γοοιοε Ρ!ί!:οτ!! !ο!άοοοι , οοιτι Πο οοοοπο

ετα, νοτοτι:ο ο!τ!οοτο , εοοίοιοτιτο ττἱάοοτο.

Ε:: οοο Ει&οτο ο!! , οτ οοο Ρ!οτο οοειιο ΧΧΧ.

απο Χ Χ Χ ν. τοἱ!!ἱο ροποοπι ο!!ο!:οε ίιο$ο!ιο

ΡοτοΒοοτοε , ο: ἰοτο8τἰ δ: ἰοοο!οτοοε Ρετ Με

ττοοο1οοἰοτοτνει!!ονοιιἰτοιοοε. !τοτ οποιο, οι

Ροτειτιε Ρἰίτοτἱοοίἱοοε τοοοτιοοε οόΐοοτιίο Μ.

Εοι!!!το!ε οοἱτἱοττι ετο τοττι!ο!!ι!ιοε,Ρ!οοοιο τω

ΐοοιοε οοίτοτ , οοἱ ροίττιότο ορο!!οιι!Πο οοο

οιεττοε "το ο!! , ἰΡίο νοΙοοτο , ιΡωω ποιο:

ο!τοτιιτο Γοτιοο ἰτιτοἔτοττι οι! οΧο8ἰττιιιε ω”

δοοιιεοτι :Πο !ιοτει τετοιο νἱἔοίἱιοοἰοτ!ο ρτο-ε

τοο!! , οοοιιτ:ιοτο οοο ]οοο!σο Ι.αντιοτιο!τι ο

οοἰτο οοο!Η , το! !ιοΓο!ττοτο ὸοοἀοοἰτοο Βι

Ρἱτἰο ο νοτοοτι ίοροιειτοιο νοο!τοοε , οτ Ποιο.

πιο οποιο τοοοτΙοιο οτιΒιιΠειε Ειοοοε ἱοἔτοάἱ

Ροτοετεοιοε. ΑιοΒο!:ιν!ιοοε ροτ οσε τ1ιοτιτο$

!ττιτοο Ροτ Πι!ο!εθτειιο Ρ!:ιοἰτἱοτιι το” Ρ!οτ!

τοσο, οοτο Π!! ΜΜΜ Τοπ οο·:!οτο ρο!Γτιτο

νἰὸοτοοτοτ. Μοο!!ιιιο τοοοτἰοτο ιοτοττ!οιτ Α

τ!ιοί!ε !!ον!ιιε ει!τοε 8ο τορἰάιιε 5 ο!οοοο πο! ο

τ1οο τετοιο !ιειοο!ιιιιιε. ΚοΒἱοοοε :ιιοτιτοπ, ίο·- Β τἱἔἱοετο οιοε νοοἰτοιιιιἱε. Ττ!τ!οιιτιι:ο οτο ίοο

!οτο οΒιοΙοο τοττΙΙο,Ροτο:ιτιο ροτροτοέι τοτο,οτ

!ιο !οτιοτιτ, που” οΒοοο!ειτιε οεοεΠΞιτἰοε, τοο!

τοτο τ!!ΡΗοο!τειτιο ἰτἰοοτι οτο!!ιοοττ οο!ετοο

τοοτ. δα!. ο!›ἱ Γοροτειτἱε ττιοτιτ!ιιτο ῇοΒἰε Μο

τιοτιτο νοοἱττιοε _ ἱ!Ιἰο τ!!οοι τοτοοτειτι , οοοἐ

Πἰτοἱτιιο3 ειἀἱτο ντοτοτ!τιοοι οοίττοτο , οοοει

Βοοο Μοτο! ἰ!!ἱο οονοτο τοοοιιίτοτἰοοι οι:

ττει Μοοτοειτο οι ρτἱτιοἰρο ατο!!Ηο:ιτοττι. !ττιο1οο

· ίοοἰο πέτο ττιτιετο οπο: οι!!!) , ΜεΙ1το:1Π1

ἰρί! οοοτοοο!το.οε; οοο τοο! οὸνοτιἱτιιο8 ι ν!

&οτιοοοι τιοεΙΤο ιιοἀἱοοτοε, οτ! (ἶοττοίὶοοίοο

οϋνοττοοοε , τοοτιεοοο !οΓροιί'το ττιοοὲιΙὶετἱο.

ντοτοτιοοιο ιοτιο!τοτο ·ροττοΧ!τοοεξ Αοοττιτ

οοτοτο τ!οοό.οοιτο ττο!!ιοοε ΡοΠοιιτοο Μειο

ν πιο. , τοί:τιοοτειοε!! ο:ιοΓο το! οτιίτο!!οιο δοτ

ιι·τιι. ω- το! * ρτοτο&οε οοτο ίἰ·Ιἰἱε ρτἰοοἰρἰ·ε. Οτ!-οτι

ἀ°· ο!τοοε οττιοο!οτιτοε. ΕΧοορἰτ οοο το Με: το»

Ρειτοτο τοἔἱο, Πο!ιατοοο Βειοό!ο οί·τιοο νἰἀἱτ.

Ρτ:ιτιί! Μοτο Γετοιοτιοτο Ρα· Ρ!οτοε ούτω ρτο

ττειΧἰτιιοε. Ρτιοο!ρτε Η!ἱοε ειοοοε οειτοε Χεν.

(κι) Η:ιτιο οριίτο!οιο Ρειοοιε πιοττοιο "τυο Γοοτει Γοτιρίίτ το!

(:οΠοιιιο οπο “ο

. κα. Μποντ. σ· του. στη!. ου#. Τα». ΙΙΙ.

οοτιτ!τι Ροτνοοἰτιιοε,οΡΡἰτ!οοι Γουιι!!ιοτοτιτοτοι

Ιοτ!ο οοοτἰοοτιτο ττἱτιοτο Ρ!:ιοο οιοο!ει ἱονο

τιἰιοοε οίοοο το! Μοτοοιιιο , 8ο τοο!! οι ρ:ιττοι

οο!!:το ο!!οοοιο.Ρτοοοοοτοε ν!!!ειτ 6ο οτιίτο!!ο ι

ω! τοοιιἱτἰΙΙὶιιιο τοοιιοτ οττοιοτίμιο Ποτο!τιιε

ττροπι > ττο8!τοτο !ιοοιοε , ρτ:ιτ:ι !οττιΙοιοο 5

οιοτιἱ 8οοετο σιτ!ιοτοε ἰτοτ Ποιο οιιξωτιῇΠἰ.

τουτο !:οοοτο. Μειτοιιο οιιί!:το τιοο!Η οιἶιοτιίοι

πιο!!ἰε ειίοοοίοε οοοοττἰτ , οι οοαοἱε ἱΠο άο

!!οοοε ρτεοοἱρἱτ! !ειρΓο ἰτι Η” Μοτο ἱιοροτο

τοττιιτ,οτ Γροιτιοοειο οο·:Ιοτιι :ιττοΙΙτιτ ειτο”,

οινοιιζοοο τοτοε νιτ!οοτοτ _ οοεο τοοτοειοι ίοο

τοἰτο , οτ νοοεε 8ο ο!ειοιοτοε τοοτιιοε νΞΧ οι:

Ε ειοο!τε ΡοΠ”οιοοε. Ριιιοοττι Γορτο Βιιοτιιε τρίοε

νἰὸἱτιιοε. ]ονττ ιοοιοοτιοτοοι Ηοντιιοι ίοο&:ι

το ὸἱοτἰιιε. ΟτἰΒο Ηοιοἰοἰε οοο Πιο τιινιοοπι

Μουτ τοἱΠο ?ετο οτιίΠοοε οΙοειοο:ινοτί.οτο τοο:

τ!οοτοε. Α!τετοτο οΧ οιε οτοοοτο ροτΠοετο Α·

τοο!! ίἱτιιἱΙοοι νιτ!!τοοε. ΑΒο!!:τι νοτοοο ίοοτ:

Ηοτοἱοὶε ο Χι. ιο!!!!!σιιε ροΠ!ιιιοι. Νοοι!Π!!.

τοοε ροίτοο Μοτο 6ο οττιοἱοιο οιτοε· νἱτἰοτἱτο

οι:αιττιοε , Ρτορο Εοο!τετιτιοοι το! ΧΧΧ. πιο!» -

91.40



_ οι; . πιοΑΜιι-ΚΌ8ΙΙ εΑινιΑτιππτεΝειε

Ι

`

όιπ Το προτιτ , επιπε τιρτο όοποε πό πτοοπι ιρ: Α.

κ

ίπιτι νοπιτοιππε , πόοοπιτπνιπιπε. (8ινιτπε 86

ρπιειιτπ 86 ρορπιοιπ τππιτππι πι. Ριπεπιτ

τποππΓτοτιπτπ τιποτε Μπτει νιίοτο ν. ττιιιιιοπε

- πο πτοο όιι:ρπτπτπττι , ιιτ ιοι Αίιππιτιοπιε Β.

νιτοιπιε ι-οιιππι εοπι πιοτιποοιε πιο πποτο

πιπε. νιόιπιπενοΙπτπιππ ριπτιτππ :ιπτιοπιιιι

τω, 86 ο:ιριππι πτοοπτοππι ππο ιοπιι-ειιοι

το ιοπεπιπ ,ίπ οπο. οοπτι Μπτει πιο εοτρπε

πιιοτιτπτ , 86 τπποπιιιοπε οπιπιπο οι·ππτιίιι

ττιπΓοπο τοΙιοπιπε τππιτπε. Ροτπ&ο εοπίτπτι

τικ ττιόπο , Βπιιιοππι εοπτοπτο ιτιποτο ροτε

οππιπε. Εκπέτο ττιόπο , ιιιο ροτνοπιπιιιε. δοό

ππτοοιιππι ορριόο ρτοριποιιπτοτππε , οεεπτ

τιτ ποοιε οπιπο τοτε εοπειιιπττι , ρτπτιπτι οπι

ποε , πιίι οποε επτα ετπνιοτοε πτεοοππτ, οπι

τππιοπ οκ τοτιιπι ιππ ιιοποτπτοε οποιοπο

τπιΓοτππτ . Ιοοπτι τοοππι δέ ρτιποιρππι πτοπο

ππινοι·ιιτπτππι πιπππιπεοπτιιιιτπο εππι πρρπ

τπτπ . ιτπ πτ οοπιτοε οπιποοπτι τοττπο ποε

όοόπεοτοπτ Πιπιτππ επτπ οιοτιπ. ιπετοιιι ει

νιτπτοπι :οπιπιπ 86 ρπιειιοττιτπππι , όοπιι

ιττοοποπτοε πόοππτιππι οεοπτιπε ιιποπιτππε.

Ι.οοπτπε ποιτοτ ιιπττιππιΠιπιο ιιοε πεεοριτ , 86

πεειριτ Γοπιροι·. 5οεππόο ιππι επτπ ιιιο ρτππ

τι Γππιπε , 86 εοπιιόιτππε ιπ Βοπιιπο , οπιπ

πιπιτππι ιιιο ποοιε όοιοττ.ιπ Γοπτοπτιππι πο

Γττππι ττπόπεοπόππι. δοκτο ροί,τοπππι ιπ

Βιποιιι ίπτππε όιο , οτπτιοποτπ ιιιιοπιπιπε ιπ

οοπειιιο ποποτπιι ρτοΙικππι Γπτιε . ποι οοπ

ττπ πιοτοπι ποιιτπτπ οοπτι νοτ:ο όιεοτο εοπι:

τι ιιιπιπε. Απόιοτππτ ποε ιπτοπτο , πτοπο π

τιππτπ οκππόιππτ πιο 86 ιιοποιιπ ροιιπιπτι

τοε. Κιιοτιπε ιιιινιιιε πιτιτπόιπιε "πιο .πτοιε

πιππιτπιππ ιπτοττιπιτ. Νπιιπ τππι ιπποπε ππ

νιε οιΤοτ , οπο ιΙΙιπε πινοπτπ πττιποοτοτ, ΡΗ

οοε ορτιπιι ιππτ. Βοππ οπιπιπ οιιοπόιτππε, 86

όοπιοε οκοπιιιτιιιιπιπε. ιπιιτιιοτπε πτοπΠιιοπε

οπιπιοπε. νιποιε ποππόπτ ρπττιπ , :ιόοο πτ

πΓοπο (ζοιοπιππι νιποπε οπιπι οκ ριιττοιιινο

πιπε. Νοε οποτιόιο ιποοτππιπε ιπ οροτο πό

οποό όοιιιππτι ιιιτππε. Οτπ , ττπτοτ ειπτιιιι

ιπο , ιιτ ποε ι)οπιιππε ιιιπε οκροόιτι €οιιοιτοτ

ιποοπτ . οπο ι:οιοτιπε πό νοε τοπιοειτο ροΠι

πιπε. $πιπτπ επιτι νιόοτιε ρτιοτοπι ποιττππι

Γπποτπε Μπτοπτιτιο , 86 όο Αποοιιε. Ρποοπι

ιτπιιτο τοόόιτπττι τ(τππόοπιπε . ρπτπττιπιοπο

ρτιοτοτπ οιιοπι τοόιίΐο Βοποιιιππι. νιδιοτιπ

όπειε Μοόιοιπποπίιε πιιτποιιιε 86 ιπππόιτπ,

ρποοπι ιπιτππι ιιιε ιιτττιπτπτπ ιροτπτπτ. ὅπ

ιπτπτ το Αποπιιιππε ιιοπε ποίιοτ. πιο ιπ

Ποττιιπο τ τ-τπτοτ ειιιτιιιιπιο 86 πττιππτιιιιιπο.

Βπίιιο2.

 

Ε Ρ Ι 5 Τ Ο τ. Α Χ.

Πιοπγιιο.

@ο οκτώ: πω” πέόπτωσ πιο οπτσοτιότι:

Από!.

ιἱονιτοτ απο , οπιπ οεεπρπτιοπιοπε

Β ρτοπιοτ. δετιοο ρτιοτι τπο . επιπε πε

οορι Ιιττοτπε τππιτπττι ριοππε οποτοΙπτιιττι

οοπττπ :ιοοπτοπι ότι ίΕπτοοτιοπε , ιιτ ροτοπτ

Ο

πό νοποτποιΙοττι ιτπττοτπ ποίι:τππι ποο:ιτοπι

ιππδιι Μιειιποιιε . οιτροππτοπο ι!!ι 8οππε ιπ

μια. ιιιππι οπιπι «πιο ππδι:οτιτπτο εοττο

&ιιτππι , ο οπιό ιιιο ροεεπνιτ. Επιπιπε ιΠπό

εοπΓπιτο , πτ οπιπιε ιιιι τοΙιπτπτ μια οποτι

ττιοπιπτ οοεπΠο. Ηοττπτοτιι οποοπο . πτ ιιοε

πω. Νοε πιοπίο δορτοπιοτιε, Ποο όπεο,

ρτοροτποιιππε πό νοε. Ωπριπιπε οπιπι νιόο..

, το Με, πτ νοιιτο πιιοθτπ πιιοοπιοοπο τοετοο

πιπτ. νειιο ιπ [)οπιιπο, 86 οτπ ρτο τπο

 

Ε Ρ ι δ Τ Ο Τ.. Α Χ Ι.

Απειιιιτιπο πιοπιιειιο.

Π: οποιο βιο.

Οπ όοοπι οοτπτπιττοι·ο , πτ (ιιοπιοπε
τιππιπιπε ποιτοτ πιοπτππι πό το ιιττοτπ

τππι νπεππε ιτοτ . οπιοπε το εοττιοτοπι τοό

όοτοπι ιπτοπτιτπτιε ποίιτα. νπΙοπιπε τιτο ,

απο) ρτοριτιο , Ιιεοτ όοιοτο ιπτοτιε τοπ

τπτι οποτιτππε πετιτοτ , πιοτοο ριππο ιιοττιόο,

86 ττιοιοιι:ιΠιττιο , ποοιιοπο οπτοππε ιιιοοεπι

το. Οτπ πτ ποε ι)οπιιππε 86 ροτεπτιπτ 86 ιπ

ποτ . ιιοοποιπτοτ οεεπρπτιοποε νπτιπε ροτι

το ροττπιττπτ , 86 πο (ο ιοππο ιιοτι ροτ πω.

ιοε εο8ιτπτιοποε 86 επτπε. Ωοτπτποπόπ ποπ

ρπιττι ττιοππιι:οτιι 86 ι:τπττιοπε οπιπιοπε. πω.

τπ Επριιτοίιπππι ποίιτπτπ ιιΙιππι επτιιιιτππτπ

86 πτπππτιιιιττιπιπ, πω. επτπ τοιιοπιε πιο πο

πω. πιο . ιιιε όπιειιιιτπο. ΡιΓεοπι οποπι

όο ποοιε ροιιπιπνιτ Επροτοιιππε , τπιττοπιπε

ιιοοπτιιιιπιο. ΗοτοΙοοιπτπ ποίι:τππι ιιιι εοπι

πιοπόποιε. Εκ ποίιτο τποππιιοτιο Εοπτιε-οο

πι , πι. επι. ]ππιπε. '

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΙΙ.

Επιτπειιιο ποοπτι νειιιιε - πω.

πω» οι ρπππι Μπι απο:: πρ.

1) 5 τ:τιριτωιπ ιιτπτοτπιτπτι τω: ρτοκιπιο .ι

ιππιοπο τοόόιτπε πιει πτοιττππιπτ ιιττο

τπε ποίιτπε. Ροίιοπ πιιιιτππε ρπππι ιιποι πι

τιπε οεοκκκνττ. Οροττοοιτ ππτοτπ πόιιιοο

το ιπροποπι οοριοΓππι πό εππόιόπτιοποπι ο

ιπε. Ι)οόιτιιπε ππτοπι ιιιππι ρτιοτι(ιππιπιόπ
ιιπι όοιιοτοπόππι. νοιππιπε πτ ππτο οπιπιπ

ειππιι:τπιιοπε ρτονιόοπτιιτ , 86 όοιπόο,οπππ
ιτπιτι ι)οτπιππε ιιινοτιτ , οτιππι οοτοτιε. Τπ8

επτπ: οτιτ . ρπτοι· . πι. όιίιτιοποτο , πτ π:

οπιπιοπε οπιοε 86 ριικ ροτίοδΕπ Γοτνοτπι·. Ρετ

οιοε Ροτ οπιπιπ πτ τπιο όιίοτοτιοπι ορτιιόοπ

τικοπο νιόοοιτπτ , 86 τπιττο πι ιρΓπτπ π

νοε ρπιιπππι ί:οτππτ. νπιο ιπ Ε οπιιπο , 86

οπιό όο Μ:ιτιππο ιιοτπιπο ροτιιόο 86 ροτόιτο

Γοεπτππι οι . ίιοπιιιοποιε ποοιε. $πιπτππτ το

οπι τποοπτπ πιω οττιποε. νοποτιιε οκ ποίι:το

τποππιιοτιο πιιπι Μιειιιιοιιε οππττο αποπ

ειπε Ιππιπε.
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Ειόετιι Ειιιιτιοιιιο. ' -_

ειιι.ιοπιιπι

τωφΦοι ----ω
 

θα Βωωιώι'2 .%τειι:τω ό· ωιωιι-ιι:τιω

· =μφωεω.

Ειιιιιιιιε, ί`ιιιἰιὶο ωιιετωε ) Βοιιο

νιιιιιιιι ιτιοοιιιιτπεε , ιιιίι ιιι1οά Βεπιειιισ

τιιιπι ιιοιιιιιπτι :ιειιοι Μπιτ ιιινιιιιτ , οιιιτιι τει

ιιιετι Γρετιιττιιιε Ρωτώ όιεΒιιτ ειιι.18ειιιιιιιτιι.

ιτειιιιιειρίιιιε @το Με ειιιιιι.ιιιτιιιιιιιι τοπιο

ι·επιι οροι·τει::ιτ , ιιιιιιι Βιμ ιιιοοιιιτιιιτ ,οιιοει

Ριοιιιτιιε ί·-ιιτιιιιιτπι ΐοετιιιιιιιε. ν ετιιειιιιιε τε- -

Α ιιιοιιαΠειιι ιειιιττ'ι3 ιιενοιειιτ. ειιιιιι ειιιι

ο το

ιΠιτ-Βτττω5, ιιτ ιοοιι τιιιιΙιτ, @οοπι ιιιιιιιττιωτ

Γοειιι€ ιιάτιιιττει'ε. Ρι·ιιττετεπ φωτ! τιιιεΒιιοετ

ιρίε τω: ςιιετιριιοιιιι ιιιιιιειιιε ι εειιιετιάιιιι·ι

νιάετι ιιοι , πιο Ρειιιίιτιιιε ιιοιιιο :ιιτειι ιιιιιιτι:

Ει&ιοιιι ΡειιιΠιιοτιιιτι ΐεινετετ τ :πιο το @οι

ειιιιτ:ιτε δ: ειναι οι: ειιιιιεε τ:οιοε , ι:ιτιοιιετπι

Ρι·οτΓιιε ιιοτι ιιιιιοετ , οοπι οι τι) Πιο νιτο τε:

ιιιοτιιιιιιιιι Γετιιιιει ιιιιιιιίιιιοάι ρείι:ιτ. @ποιά σ

[οιιιτιι ΠΠ τιιτρπειωιεω , οιιοτι εκεειιειιι: απο:

ιεε ,οοιιιτιιιτίτιι ριιτ.ιιιιιιμ του ιιιοτπ:ιίι:ειιιιπτι.

ερτ Βειιειιε Περι ριεενιιι οιιιιιιοιπε ιιοΓριτιω

Ιιτιιτειιι τιιοιιετι ιιοτι νιτιεο οιιι<82 εινα ιιοτι

μπει Πιιι:ιρειε τιιιιιιειιιιτει. δι οιιιτιι ιιτιοθ

&ο ιιιιπειε :κι νοε,ειιειεετιτει ιιι ιιοίιτἰε πιο. Β εμε επτοιιοιιτει ιποΓριιιο ωτε1Ριτ , οιιοιι: ουτε-ι

τιειίτειιιε νιίιττιτιοιιιε άδειο, τιιιεπι Ρειιι ιιε

Ι.ιιεο , 82 Ιιιιι&ι ]οιιιιιιιιιε τι: Ρτειτο - νειειι ,

86 ότι Ροιιιειιο. , ιιε ιιιιεττιιιττιιτιιιιι σουτ ιιι

ι:ο:Ρτιιτιιι διΣ ει·ειιιτιιιιε , Πεο ιιιιοε , ειπε ε:

ποιο ττιετιίιε τω: :κι ιιοε Ρετνειιτι1το8.Τιιπιο

1τιτιιιειιιια τω “Με Βάια εοτπιειειιιιι5:

$ειΙιπτιι Μιιιιοτιιιτιι ιιοΡιτιιιιι8ε οιιιτπειιι Βιιιιι

Ιιτιιιι , οιιτιιοιιίοιιε ειετιιιτιε ιιοε εοιτπτιιειιιια.

νειιε ιιι Ποιιιιτιο. Βοτιοιιικ οι: ιιοίιιο πιο

ιιιιιιει·ιο Αιι€ειοιιιιιι,ιιιιιιιτο ιποιιιιε Ατιμ

Μ.

 

Ε ι ι τι ο·π.Α Χιν.

:τι νιιιιτιι ιΠιιΒ:τειιι Βιιιιτιίι:ειιιι.

αν:: :τι Τύ:ΜΜ22$ ΡειιΜικΜικ υ!σέΐιφι Μυιἰιιε-.

το , ό· έ:: μιά-Φακοι:: Μάτια: ιἰἰἔπειιιι:

Οιιιιιιο ιΠιιιιιι ΒιιριιΡτεε ΑιιιΒιοίιιι5.

> δι:ιιρίι ιιιιρετιιιιιε ιιιἔιιιΠὶιιιιε τω»

τιιιττιτι τω: ρειι1ειε , τρια τενει·ει Ρι1τειοειτιι :το

ιιοε ριοΗειίοι,ίιειιτι ττιοειιτιιιο 8: τιιιιιτιο το::

ιιι€ιιιιτιοιιιε επι ιιοε τενοιτειιτι οοιιιειιιιτ ε

το.τιι ; Επι Ριει:νο.ιειιτιοιιε τι.ιιιε οιιινιιε , ιτει

.οΒΒιετιι ρειιειιιοΓιιιτι αυτ; Βια νειο σοι ιιε

(ο , ι:τιττιειι εκ ιιοε νει τοπ €ιωτιε νει μια”

άδειο ιτιιιιιιι€ι τιοΠιτ ι Νειτιρεετιιιιι δ: οοιι:ιέ

ιτιετιιοιιιε νειιειιιτιόιιε μια ΕιιΙιεειιιιιι τω.

ιιοε ιιΠιι ειεΕιιοτπε ΓιιΓειριεοατ, ιπειιι1ε τιιιιιειι

ετιτ Πω ετιτ στο κι ιιιιιιιιιιιιιι οιήεδι:ιιτιι ετιτ

ετιτ ετιιιιιιιι άετιιιτι. νιιιε , Φωτο , τιιι π:ιοτιιι- τ

πε 3 οιιιτιι άινειΓα ιιτ οπιιιιιο Πω, ιιιιι ριιτειιι,

ιπιιιτιο με εειτο ιιιΒεαιτι Ρετιιιιιιοε ιιιιιιιιιιε

ιιιιτοπιάομ Η ο.ιιιιιιιιιινεττειιτιτ :ενω Πιιιιιι

φωτο εοιοιιοιιε 2. ιιιε ριετιιτε ιεριιιιιιιτιιιιιτ

οποιο ιιιε τιοτιιιτ ορτιιιιε , ιιιςιιε ιιι Γιιτιιιι ιιι

ιιιιιιιιιι Βάσω ιπιοιτι:ιοπιιιιοι. Ροιιο εισαι.

έ ροΠ:ιειιιιιιτι ιιιε ιιιτ-8τιτι , ετιιΓεοριιιιι απο

ι:ετ ()ειιιιιιιιτιειιιειιι ειιρειε τιιοιι:ιΠειιι μια

ετιτ μια ιιιιιιρειιε , εοπιιι5.ιιτιιιπιι ιιοί'τττιιιι ιιιι.

τιιιιιε οιιιτιιτιο ρειτιιιοεπτ ,οιιι ΐοιοτιιιιειιιιιιιεε

οι: ιιι·ιτοε ιΙΙιιιε οοιιιιτιιε ?οτε , ιιετιιιε ΠΠ Βια

εεΠ`ιιτιιιιι φαι ιιιιιιιιε τειιττινειιτ. Πειιιι:1ιιε

νιτεπιτι φωτ ειιιιι ισ.ιι€ιιιιιε ροτιιιε ε:τροιι2τιιι

οικιιιι·ιίιιιιι ρ:ιτιιιι , ιιτ ιιιοιιαίιειιιιιιι πιω

Γιιιιιιοιιιτιπι ιιιιιιι, τιιιοτι νειιει·:ιοιιιε τιιειιιοι·ι2

Ειιατεπιιιιτ , το.ιιιοιιιιιτι ιιιτιωμιεεω τιπειιττιτ

Πειτε τείιιςιιιιιι νοιιιιτ ιιι τιιιιιιιΒιιι ιιιειε. Ντιπ:

οιιιιιιι ι:εττε ριιτιεπι , ιιτ Ρετ ειιιιιἴνιε ιιιτειιιΔ

ρειιιιιτιειιιι ιιιιιι τιοτπ αι εοιιτειιτιιε τεττπιιιιιε

ίιιτειιτπιτ , μοι ιειετιιιτο ειπε ιτει ει%ιεΙΤιιε, Β απο, τιιειιιοτιιτιι ίιιι8ιιιιιιε Γιιοιιιιειιτιιτ του

Αι·ιιιιιιιιιιιι πάρε εοπιτειιιιι , ιιτ νετιιιεπιι :οι

τω. ΙΜ ιιιιατιιε ιιιιιιτιιιε ι:ειεοειιιτιιιιε ΒεΙΗ

τιιτιιιιιιιιε , οιιι τοτειιτι ριιττιατιι νεί'τττιιτι ιιι

ίεΡτιιτε Ι:ει·εικιτιιι , ιιιιιττινιτ ρτοιεειιοτιιε ιιο

Βιετ οοιιιιιιιιιτι , οι: ιτιετιιιεε ιιι :τιιιιιιτοε τω- -

ιιετειιιιιε , δ£ τιιιιιτειιι ιιιιοιι οποια ιιειεττιιιετ

@σαι οοιιτιειΓιετ, ιιιεττιτιιτιι ιιε Ιπποσ

Ιειιιιιιι ίσα: ειιι:εΙΙειιτιιι: ιιι: Βετιινοιειιτικ τω:

ιιεςιιιιιιιιιιτιπ ιιιιοιτειιιιιιε. ιτεπιιιιε Πιιιιοτε οοπ

πιο ιιιτει·ιε ιι€ειε ιιιιιιιτιιιιιιιιτιιι, οιιοει οιιιτ

Γεω εειίΤειιι πρωι ειιιτιιιο.ιιι ετιπ·ιτει.τειιι ιιι ιιιε

τιιεπιιι. Ποιιιιιιιιιε , ι·-ιιτεοι , εκ ιιιιιιιιο, οιιοτι

Βιοπιι ττιεεε,ριο οπο τιιειτιοιιιτπιε μια· επωμι

Βειιιιτιο οι: ιεινεπιιιο τοτο τω» Για τετιιβοτε

ιιιοοιιινιτ . που τοιετιιιιο ιιι Ποτ ιιιιτι Ιαβα

ιεε ειπε »οι , τι: βτ νειιε. οιιιτιι ιιτ: ιιιεει ιιι:

τιιιΙιτειι:ε τ:οιιοεριτ οριτιιο , ιιιιι τοπιο Γοιιιιιι

ι·-ειιιιε ωιωενιι , ειιιιι πιο ειιι ιιιιιιε 8τοιιιιιτι

ριοιιιοτιπτιι νιιιιτ. $ιιοιΒο ρωιω οιιιιιιιι δέ

ιιιοι·τετιι τρωω οιιιτιι ιιιω ριιιι:ιιι ιάςιιε οτι

νεΙιιτι ΡειΓΜάειιτ ιιειιιΒιιι τιποτε τω. _Αιι

νειο οοπι σ.ιινειτιτ ιιοιιιιιιιιε πιεσε πιει οοπι:

όιιιιτιοιιειιι ειιιιοιτιοιιι Ιοειιιιι (και , Δω ω:

Ϊειτισ ειεξιιιιιι ιιοιιιιιιιι ΐιπΐοιρειε , 8: Βετο

ι:ειίιτιιιιο «πιο ειεθτιιιιι τιοίι:ιιιιτι ΤιιοΜΑΜ Ε ατομο ιιιε ιιιιεΒιιτιε ι Μπιτ ερτ ιιιι&οιεε ότι:

Ρετιιίιιιιιιιι τιεςιιιιιιιιιιιιι ιιιιτιιιίειιτ , απο ιιι

τιοιιει ο. τιιιπιτιονεΡτιο ειιιε8ειτ:2, ιιειιιιιιοιιιιιι

ειιιε ιιιοιιιετιτι εΠε νιάειειιτιιι,ι1τ ΡιοΒιιΒιιει
ίιιιτειιι εΠιετιτ, ΡιαοιΡιιε οοιιιιιτιοτιετιι τιιοιεΓ

ιιοε ιιοιιιιιιιε ιιιιιιε ρτ:ι:πιοιοειιτι. Νοτι ιιιιι:ετ

ιιιε οοιιίιιιπΒιιιιιεοε ετιτ ιιεροτει , Βια ετιτ πι.

ΡειΠ:ιτε οιιιτιι: ιιεετεριττι , ιιεςιιε ωτριετο οι:

ιιιο εΡτ , ιιτ ιιὰορτειιε ιιι 2ειιιιε Γιιιιιιι οιιιτιι

τιεοε, ά που ιισιτίε Ρειτιπιειιτει πιο , ειιιι

ιιτ Ειπίιοοιιιι όιιεδιι οιιιτιι ιιιιιιιιετιιι ιιιιειι

τιο , περι τι (ιιεεείΐοιετιι Με ιιιιινιιΤετ ειιοειει

ιιοιι ιιιιιιιιι οιιιτιι Ποστ: ιΕίιιιτι ειι·ΒιιΤετ , το

ιιιιιιιι οοτοτο, ιτε όιιι€ε ει. Νοιιτε,τιιικΓοι

Η μια , ιιτ ιιι ιτιοτιαΠειιιιτιι οιιιτιι ειιιιιιιιιιί-4

ίιιιιιιτιπ επι 8: νεπιειιιοιΙε , 'τα ιιιιιιιιιιιοθι πιο:

ιιιε 8οοεαιιιοιιει Ριιίἱοιἱ5 Μοτο ΓοΙτιτισ σε:

ίι:ιτιιατιιιτ ιιε ίιτιε ιἔι ποσά' 2φΜΜΠώ ω:

ειιεειιι ιιιιι:πιτιπι ειιιιιιιιιετ Νετιιρε πινει ιιιιιιι

?Μ Η:
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εε ρτετετο νοτττε, οοο ουτοεΙυετο Ρεττετ , ται

εττεοτ οτοοτε ρτο ντοτττεεοττο @το τοοο 3 οο

τττο ερυττ Πουτο οοεττεοοττετ εε ττοτττττετ τουε.

Οοτοετουνοε δε οοτοττοτ ροτ τ:οτοτουοοτο ττ

ςτοτο , ροτ τοοιο τοτττττοεττοοτε 8: τετττουττο

οτε ετ:τετοετ , ροτ εετττετοτο ετοτετττετ οοΡττετ ,

ττο οττοτ ττεοε οοεοΠττετοτο ττοΡοοεττε , οι:

εττνετίτυε τοντεοτο ττττεοτουε. Οτοοτε οοττο ,

. υτ ετττττ τεττι τεερτυε, τυοττο Ρε.τετυε τω,

ςτυτο τοτυοτίτυτττ τοτττἰ τττντοττυε·τττυουε άτο

Βοοττυε οττοττοετ. Ετ τττίτο εε τττοΙοττυτο οτττ

ουτοιτττεττ οποτε ττυτττουετο εεετο ουσττ εεττ

τττττετ νοε. τοττ τετοεο οοεοττεττο τετ ττετ .Β

ττο ετττοτττεττε οοοε ττοτοτοετο. τω. οοττο οτε

τοτο νοοἱε ευρτο ,οτ τετοοο οοο ττττοττεοετο

Ι)οο οποσ : @τε τυχτε Αροττοτυτοτ Η «Ματ

ύεωτοτύω τ!ετετεπτ)·6οπέβέ/έτ·υε: ,τοπ :!τοο

Ετ τττυετ :·0όεεοπ· φτυ·πτ των »ωἔὶ: οπο» όσ

ΜΜΜτι.τ. ΤττΓτοε οτε εεετοΙοοτεε τεττρίτιουε.

Νονττ εοττο Πειτε οοτετο ττοτττττ ετοττοτ .

ευοττ,ουετττυτο το οοοτε οττ,τοτνετο εετττετετο

ετεε νοε εττ1υο οτοοτοτ τοντοτετετττ ευοττττυε.

Οτεντιουε ευτοτο νοοοτεοττοτο ττεττοτο οο

τττυτο εοοετοτο (ΣτείτοοΓεοτ . υτ το Ροττευτο

Ρεττ νοτυοττττε , φοιτ τω: εο ουτοεοττετο Α τ 

Ε. Ρ τ8.Τ Ο ΕΑ Χντ.

Βεττοοτοτοε·ο ττο Μοοτο (τοοετο.

Β: τε/ἰΙττισπέἰ.τ ωα'έτύ πτυπεβεττττ·/2πέτ'ε ΤτΕ

. ΜΜ:τ.τ οποτε Μ·τιώτιω , ό· θεττΜετά.

Μοτοττυε Βεττοοτοτο2ο , τετιιτοτο.

δεττοο ττττοτεε εεττττοεΙτ ττο ίοτοτ

ττουε , 8τττττ85 ε8οοε οοοε τοοοεττοττυτο ττ

Ιυττ οοτττυτο τεοέτετ Τττοττεττε ρτορο Ραυ

ττετο τοττετοοτ οοτττ·ε: τοττττυετο τεοττετο ο:

τττ8οετυε. (Σοοτττττοοοε τοουτο ττεδτεοττεε

ευτο ττΙο τοοεοΠτ . οποττο ττετ τοουοττεττο 8:

τοττττυττο ττοοτε. Το οτο ε8εε τοτο τρΓευτ

ευετττο μποτ εευττυε πειτε τττττ8οοττυε.
Νετο τ1υττττ1υτά τρίτο ττετυοττε , τετοιο οεοτ

τυτυε τοτο. Βοτοτουε τοουε Πτίτουε εεττττοε

ττο ττοετο ετττοοττυοτ τοττεττττττ (τοττοοοοίο

τοοοεττεττυτο εοε το τοπροττετυτο , ροτΓοτυτε

οτοντ Ροευοτε εοοεττ Αοοετο. του” τ. ετικε

ττε Τετττεοτ , ίτνο νυττ τ.υετ‹τυε οοττ:οτ ετττΙυεο

του ροοίτοοετο εττουετο οοοετττειο , ττνο οοτ

τεττ τοτοοττττ ττοτοτουιο Πτττουτο , 8ο εοττετο

τυο: τττο οοτετο δ: ετεττε , Με ετυτο ντνττ
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ττετο νοοτττευτο ρεετττεο 86 ετυτοτο εΒοτοτ.

εττ1υε τρΓυτο οΙοτίτυτο οοΠ:τυτο οοοεευτο οτε

ττε νοτττε το Ροττοτττοοοτο τοττοττυεοτοτ , εε

εετοτε τεεοτοτ οιιε: εττ οοΒοττε ροτττοοοτ.

Ευτο ττεετυο εοττττυτττοτ δε €τοττετ νοτττπεοτο

τοοοττετουε , ιιτ τΙΙυτο οοττττ ντεο Γυτετρτεττε,

ευτο οτοοτ οοτετο 8ε οοοε νοτυοτετο. Στ φετι

τ:το νοτο οοτττεο Μοτο Ποτε οτττ , τρίτ :τυο

ττυο εττ νοε νοοτοτουε , υτ ττο οοτττο τοντεετο

τεττετουτ εΐρο&υ. νοε ευτοτο οτοοοε Ποια

τυοττ τττ8οοτυτ-, 86 εο οτοοτ οοΠότυτο το

ουτοτυτττοο Γοτνετο τοτοετο; ετευο τοντοτε

-τορυεττεοττουε εοοτττττοοοτο , Ιτεοτ ΓυΓρτετο

'οοε εοττε ττττ ετεντοτοε Ποτ. Αεεε ευτο τΙΙο

ρτο τοτοΡοτε , υ: τοοττυε οκροττττε ρυτενο

ττε τ οοο τυε τοε8τε οιττττττοεττοοο οοττο

ττυτο τοττυε Ποττττοτσττε&εττ εοτοτοοττο, οι:

εοτττροτττουε)Ροτοτττ.ΕΒο υοτ οΡοτετο τοοετο,
Ποτε τοτοΡοτ οοοεττετε 3 οοτετο , οτοττ οτοτττ

τυτυε τοτο άτττΒοοττ:ε. Ετετττουε οοΙτττε ρττυίἶ

?υετο ΡΙοτοοττε εττττετο . ττο το τοτε νοτοε

οετ , 8ο Ιτεοτ ττττε τοοτττεο οτο τοτοροτο ετυ

τυτο ντετοτοτυτ 5 νοτοοτ τετοοο οο οοεοΠττε

το εοΒεοτυτ ντνετε οττετο οκ Ροευοττε Μοο

Με , όοιοτοτ οποτττο ρτε:ίτεοττΙτττοτ. νεΙοτο. Β το· Ν10Π8ΠατΠω τρίτου Το0Φ22 ΡΦΠ1ττΠ0 ,
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Ητοτοογτοο οποοεεττο.·

Πετάει Ητεπσηωκπτ ούττωμναπ μπετου».

Αυττοο Ητοτοογτουτο τοτοττοε οοοτε

οοεοΠττετοτο 8τεντυε οτεε Γε εΒοοτ:ττ

τοεττ:ττττο , ρετετιττο οοτετοροτετο τοοοτττε

ττοττττε. Η Η ττε εττττ Ποτ ρτττουτο, Ιεοοττ

Ροτττετοο εοτττυτοτ οοτττο. νοττοτο ετττττττετ

εοοεε τεεοουε . οι: τετττε οοο οπο: οοοε: νο

τυοτεττε. νοτυτο οεοε τΙΙτ νοε ττεοτττεετο Ρο

τεττττε , ττο ττυτττ ττυοττ ροΠττ ττο οοΡττε οοεττ-.

Βοοττε. Νοεοττυτο εοοεττε ουτυε , οτο εο

τουτο , εοτοτοο‹το οεττυττ τοττοτοεττ. Αττετο,

ίτ Βουετυνοτττ , ετεε , δε ευοέτε ο:τροτττοοττ

οεοο εε ττοοττε. δεττοο ττττοτεε.οοο ευτττοτο

τοΓροοττοτττοε οτε ευεε εκ ττενεοττε εττετεο

ετε. Ετυε τετοοτι ε ουσ Γυοτ Γεττρτα εευΓετο

εεεοτοε ,οτο τονοοτ. ΙΙΙτ .οτο εττ Ροτυτο-Ι.τ
νττ ροτττετοοττεε. νετο το Βοτοτττο Που. Ετ(

οοΡττο τοοοεΡτοττο ρυτεοεττττοο Κτροτττεοοί

τ. εετ. πο.

Ε

Φωτο οοττττ , ερΡΙτεεττ τοττττυτ , ουτε εοτεε.

ττυοττυο τΠυττ εττουεοτττυ οεουττ. Βοοττ1ιτο

οοτετο ττυοουο οοτιοττετο ρτο νττε: τοετττο

οίτοτ οοοοτεοττυε. Πε ττοτοο τυε νοτοε ο8τ

ευτο ρεττο τοοοεττετττ δ: ττετττουε ττυτουΓ..

ττετο , οοΒοττυτοττυο τεεττο εοοεΙυττοοττυτο,

ο οροτε εττοτοεετυτ τττττΒοοττοτ , ρττνττοετε- .
του: ετττο Ρτοττοέττοοετο οκ τω” ττοτ'ττε ττο

Ροττετουε. Πττττεττι εττττο τεοττοτο ροίτττουο.

Βεοττυτ ορετε , ευεοτυτο Ρετ οοε εττοτοοττ

Ροτοτττ , υτ εττο ρεευοτεε οεοοεοτυτ .το τετ

οοεοττεττετ. $εΙυτε ετοτεοε οτοοοε οοτττοε.

νετε. Εκ οοίττο τοοοεττεττο Ροοττεοοοτ τ".

εε!. οοο.
 

ττ>τεΤοτ.Α ΧΧιτ.
από. δτοΡοεουτο Ροτττυτο Κοτοεουτο.

Οτατἱε.τ ττέϋ έ: /τω πρι Ακρίτα ύεπτ·υσ|τ·π

:τι , ?πιο ε! τυπωτωτίτυ.

Μοτοττυε 5·τειοτττοο Ροτιττο Κοτοε

ττο οουτττ . τετυτοτο.

Αεεορτ (α) ρτοττττοε Γυεντττττοεε ττττετεε τυεε, τ ο

τη Εοττοττι τουτο:: ίεττούτ εε Μυτοου0υτ. τ. Η.. τω. η.



ω. Ει>ιετοι.ΑππΜ πιο. Χ1Χ. ι ω.

οιιιππε πε ΑπειεΙο ιιοπιο πιιιιι πέιιιω πω, Α ιππ:οιιιιιιι· , ειιιιιε τει πιε ριππ:εριοτε ιιτπτιιτ

οιιπιιτοοιιε ειιω ποιοτε πιο ρεπε εοπτιιιιιε

πιο πιίοετοιιιε) επιιιπιπε. πεω ιρΓε νετιιιε

οποτιπείΙπιιε ειπιτείπτ ι δ: ιιιιιτιπιιιπι έιιιιε τε

ειτε ι ε οιπτιι , πι επτεω πε τετιι ι εωι

Ρειπτιιιπιε ππεέπιπι ,πιιιιιιω(ι.·π οιιππι:π ειιω

πιπνιι:πτε ιεπιτειιπππιποπιιω νει εκ Με ποπ

:ο Ρτοΐε&ιοιιιε πιά πιιέιιιω ιιετεεριπε πι·

ιιιππωε , όπωπποπε πιπ ι:ιιω τιιπ: ιιεπινο

ιεπι:ιπε επιοπιωεπτο εοωρειιπιπε. (3ετετιιω

τιιιοπιπω ιποριπ πετπιε εοππιιπέιτιιτ, τεοιιε

πω: ροΙΙιειαιωεπω οτονιπειππι πιπιει·ε ,

νιοεπιιιε τιιπε ποπ ποπε 8ετετε, πωπω π επ

νοΙο. Ι.πτιππι·ιιω πιε Ιιπειππιπι ΡιιιΙεΙριιιιε

ωπιιιπει επι ι πωοΙεπιιιιι· ωε ωιτο πω",

ιιι ειιππι πιο ιππειεεάετε: πιι&οιιτπε τιιπ,οιιπι

πιωωπ επ: πρωι ωε, ιοί-ει ιΠιιιε ιπ ωε πιο;

πω, πω: επιππι πι οειιιιε ειιιεετ, :κι π: πωπω

ειιιω πιωιιιο πιπιιο ιπιρειιει·ετ. Νιιιιιιιιι ω.

τπτοτε οριιε επ.Επιιιιε επιω,ιιιιππ ππιιιιιιιιω

οι·ονειιιιιιω , πιο ιωρετιι ιετι:ιιι· , ιιτ πε

οιιιοπιιπω επΙεπτιπ πειωονεπειπ νιάεππτιιτι

Ηπόιεπιιε πε Μπτιππο- ποπτο. εσωπιεπέιο

τιιιι ππιτεω ιιππε ποπτιιω ιεπεω. πωιωπ

οπο: π‹ι νοε οι ωοτιππει·ιι πε8οτἰπ ρει·πεπτ.

πεω είπε πει:τιωεπιπ Ρειρείπιε , πω” ιπ- Β πιιιιιε επ Ιοεοτιιω , πεποτιππιιε ιιιιιιιΓωοάι

ι8επιιε. Οτπνιτ πι ιιοοπο τιιιι επιιι-πω πιπω

εοωωεπππι·εω. @ποπ ι-πειο επιιιιιεω πιιεπ

τιπιπιε , οτοπιιε πει· πιπιειιιιτπτεω ποπι·π π

ιπιειτιπι , πι: ειιω ιπ τε πιπ τε ιιτπεπεπε οικω

ίοΙεε , πωιοιπιπιιιω Μπα ποπε ειιΙιεεπ

τιπιωιιω. Νειιιιε ριιιτιιιιιε οι·πικιιιε εε > πε

ωἱπιιε νιάεπι· εοππόειε επιιτπτι ειπε. Μπι·ιπ

ιιο ωεο πιπνιιιιπιο , πε ιωριπ:Γεπτιπιπω ιεπ

Ροπιιεπω , ιωρεάιωεπτο πω: οεειιοπιιοπεε

πετρετιικ , τιιιιιιιιε ειιπ:τπιιοτ. εμππι ωε ε

` ΡιποΙπω ριεππωιιιοιιππιτπιιε πε πιππωπει,.

ιπιτιιω επ ειιιπω Ιιιιεπτετ , ειιιππι 8ι·πτε πιί- Ο

εερειιω , ειιιιειπιιιε πάοΙεπ:επτπιι ιπ8επιιιω

δε ρτπεειριιεοπΐετνππτιπω ωει ειπππτο πιιπιο

δ6 πωοτε εοπιριειιιιε πω. πω.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α Χνιιι.

πει ειιωιιεω.

Οι Μπιέπω σκἰωἰιο πω. χω”.

Ρ] ΝΟπ επω πω” , (π) ειιιιπ πιετιω πι

π:τιοεπειο,ιωπιο ιπ τεΐειιιιεπόο ποειι

Βεπιιοτ. Νπω ειιω οι Ιιτιετπε π” τε οπιειο

πΠιπιπε, 8: ριππιιε επιιπιπιιιω εοπιωεπάπνε

ωιπιωε επΙΙει ,ιιοππε τπωεπ Ρι·ιιάεπτιπε πε

ιεΙιειοπιε νιτ επ. Ρπιιειε ιτπειιιε ποιό νεΙἱ

ωιιε πεειΡε , ποπτιπιιε ωοπππει·ιι ιιπιτοει
πιιιιπ πιιπ:ΐο πι: πιωπε. νπΙε. ο

 

ιιιιιετοι.Α ΜΧ.

πό ειιιιιιιεω.

130 Ριιί|επιιω 3 ό· π: Μπ'ίιέ?π π ινσιππΐα απ.

πι" πιο |πιύΜπισ πω:: |ι.οινιέ:σ.ι·

:ση/ιπέϊ'α.

πω!» πιπνιπιωπε Ιιττει·πε τιιπε νεω

ππτεω πιιτε πιριεπι:εε, ιιπετιπιιιε ρεπε

ει. Πε Ρπι!ειριιο ποπτο π&ιιω ριιτο,οιιοει ιτ

τιε ιοειιε Μι ποπ επ οικω νειιεωεπτει· ει:

Ρετειετ. πιο ιΠε οιιιειεω νιτ ιιοπιιε δ£ επι

ειιτιιε , τω ιε ειιιι πω πιιπιιε ποπε εοππιιπτ,

86ο. πι: πό Ι.ιωιεπιίωκ πι. πι. ειιιι/Ζπ!π 7. ίπ

πιω πω πιο ιιπιιεπτιο εοπττπ . . . .εοππιδι:ιι.

Νοε πιο ιποοιπ ποίι:τπ , 86ο. ίε!ε πιο ιιππεπ

ειο εοπτιπ ιιπει·ετιεοε εοππιδι:ιι. Νοε 'στο ωο

Ριπ ποπι·π πιιωπιιπω οπει·π Γοινιωιιε. Ε: Μ
[πιε πἄἔἰΜ7, Μπι·ιππιιω πιειιω ι-πε ίιπΙνετε

ιιιιοεπε ει: πιο. Το ππιι·εε ποπτι ωεειιω οπ

Ι“ι5 Πιιιιι ΜΜι2ΠΠΠ'Ι π:ιΠεει ποπιιιω ειπωπιι Π ήτοι· ΜΒΜ οΗἱςἰο [Μης2_Πς_ νικ , γι; |·ιι_ιΠη..

ιπποπε δ: Κοπιππ:ε ετπνιτπτιε , πιιπωπεππε

ιιιειιπιιππτιε δε πτπ:ιιιιιιιπιε Ρι1ΦΠΙΠι;Ρ2τ ε

ιπε ρτοί:επο ιιττει·πε ειπτε πει το πωοτιε πο

επι ει πιιτιπιιιπιωα ιιεπινοΙεπιι:ε πε ριετπ

πε πεπεε. νει·ιιω πει πε :πω μπει οπιειι

ιπιιπιιε πιιΓοΙνει·επι , εοωριιιι·π πιεπιπτ ιω

Ρεπιπιεπτο , πει ιπ ρτιωιε ιιετρετιιπ οοου

ρπτιοπιιω πιοΙεε, :μια ιεπ ωειπ εποε ριεωιτ,

πι νιτπ Με :απο π. Μπτιππιιω απο πο

πιιιω πιω ει: τιιιε,ιιιω εκ (Ξππιπτιε ιιο&ιπι

ωι νιτι ρτπεερτοιιε πιι Ιιτιετιε , πιω πω

πιπιπιε.
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επι Μπι·ιππιιω Ροτειιιω.

π: Μππιπο ει· δ'Ιφύσπα

Μιιιοπιιε Μπτιππο πιο , ΡΙιιτιωπωπι

Ιιιιεω.

Ι.ιιιεπτει· (ό) πωιιιειιιιε πιω οεεπποπεω [Η
Γετιπεπειι πό τε πνε ι·επ:ι·ιιιεπόι ωπειε . Μπ- ι πι

πω: ει: ωετιτο πιο πιππππ επι·ἱτπτε πιπ:ερι , Ε ιιππε επιιίπωε. Επι:: επιω πωπω π πιε

πωριεκππιιιε πιω πωππιιπιωιιπι ριιετιιω

. πππιιιπτι πιιιιιο. Ατοιιε ιιτιππω ιιισει·ιοτειπ π

ειιτιε ιπνεπιπετ. ιπιππιππ Ρτοί:εσπο πιο νι

τιπ ωεπ , πι τε ιΙΙιιω πιι πιο πωπιπ ποπ

Ροεπιτετετ. Μιι·ιιω επ τιιιπω :πι πειτε πιιιιιπ

ιιπωππιτπτιε ειιειτιιε _ οιιπω πτάεπε πι: , πι:

πιο πεω οι·πεεερτοι·ιε ορτιωι εοριπ , πω:

ΠΠ οτι πάπτ , ειιτπιιο πιο νιτιιι , ωπεπιιε νιτ

ιιι·ενι ενππιτιιε νιάεπτιιι·. Πειτε ορει·πω Βιετ

ειε ΙΙιιεπε εσ:ρπ , επιιιιε πιιειιπ όιιι€επι:ειι

(α) Εοιπ·ιππτωε ιπο‹ιο δ. εοπιωειιππι Επιιτειιτ.ιο πω.

ό. Μ». πι..

ειιω,πωοτςιιε πιο ιπ πιο τιιιιε δ: οιιΓει·νππιτιπ

ιιι·ορε ππἔιιιπτἰε πιιωοιιπω ετιρἰπτιιτ ωιιιι ,

ποπ Ροςεπ επε πιπ ει·πτιπιωπ , ειιιππειο τιιιι

ει·πτπ επ ιρπιιε εοωωεωοιπτιο,6ε ει: Ιιττει·π

ι·ιιω νιειπιι:πάιπε ειιιιαιπω , π: πε ειιι:πω ,

ι·επ·ιεπιιο. (Σιιπω ιπειιπειε Ιεεει·ιπι ρτοιππιε

Πιπει·πε τιιπε , ποπ επ , πιτεοι· , ιιοπιπ οριε

ενοΙνετε. Ρεειι ιιπε , πι: ΓιιπνιΠιωεΙεπει·εω,

πιιδιοι· πιω πι Ρπωιε, ωετιιιιω , 8: εριπο

ι ιπι·πω ιιιπ ι:οωοοπτιο ,επιιτπτιε ωιιτιιπ: ἀπι

π) ιεπιπι ...ει....... π. π; ππωιι πι! Ι.πιιτειιιιιιιιι

εχω!. 8. πιω οοιιιιιιεπόπι ιΙΙι ΟοΓιιιιιιιι πωπ τω. >

Ο



τη ΑΜιιιιοειι εΑΜΑι.ουι.ΕΝειε τω,

ι νοιιιηταε ασ ηοε τηαιτιτηε τιτσηα ιτι τιτιτηιε , αηιτηιιηι τσι Γι:τισισιιΠιτιιιιηι. διιηι σιιισετη

σιε τεσστσατισ , 8: εα τισιττειησ Γτατετηα: τη- Α ιΡΓε εσηιτηεησαιιιε , εισιιε Γαιιιτειη σιεεε ει:

τοστ αττεβατισ αηιτησ ρτσΓεότσ ιηεσιιιεηη- τιιε. ναΙε , ΕΠ σιιιειΠιτηε.

σιΠιτηα. ετη εηιττι σε δτετιιιαησ ησΓιτσ , σε

ιιιιιιι ετ σησσ ηση τηιιιι εισιτ σε ειιιε τ:ατι- Ε Ρ Ι 8 Τ ο Ε Α Χ ΧΙ Ι.

τατε ρσιιιεεατ , ίαση ιΠα νιε -ατσετιε αηιηιι ,

ειιιε ιιισειιιιιιιι ειιεειΙεηε : ηση ιτιστατιιηι τα

τηετι Γιιετιτ ετιαηι πιστα τεεσ8ησΓεετε,τιταει- Ξχ:2/;"τ .β φωσ ά Μ" ,σ/Ε·,ΙΡβ,·ΖΣ σ ω,,Ήι_

 

ασ Ματιαηιιτη.

μ” Ωω] 8Β ει!) Γάα"Πτυτ > Ίω[Με €ἔτεἔἱ2 Με πεί [έπειτα ό· αεί/Βασικα «παταω

Βεηιιποιειιτιατ τιιετατε τ:σηιιιηττιπιητ , στηιιι- ]",”Μβω,”Μ

τηοσι Ματιαητιε πιεσε πωπω μια· 8ε σιιΙειε

στι” τη. νισε σιιαητιιηι ττιιιιιαηι ιηιιιι,σιιατι- Οτι τισιιιιτη (α) ηση ατετε Γεττε ται:ει- μ]

τιιηισιιε ατιιστι ιησιιΙΒεαηι ,συοσ τε τιοτι στι- Ιατιστιιτη Γειι ηεΒιισειιτιαττι Γειι ρετσ

ιιιτατετη ατιτιε!ιατε ιιιιιιηι. εισαι ηι @στη τη σιατη,σιια τιτσΓεξισ Γααΐτητη είι,ιιτ ιιττωτ “σε

τησ σιισσιιε μια:: :το Ρτεεεερτστε 8Ιστιετιε ε σιιιτἰΠιιιιε ιιτινετ , Ματιαηε εατιΠιιιιε σε τω

δεσ σε τηιιιτιε.Νιιιιι εηιτη στη” είτ αττεΡτατισ- Β -ΙΜΠιιιιτηε. δετιιιιε εεεε ιατη τιιιιτεε εκ σποτ

ιιε νετιιστιιηι ειιιηιικ ιησσΙι τιιε. Ηατε ιτιΓα επι Με σωιίΓε ,σ0ιεΓφα ΗΕ Ρετ ω: , τιιιιιαε α

στα σε Γταττε τττιΡ6τιι ηιιιιι,ετανιΠιτηα ηιιιΙ- τηε τεεεριίΓε , αι: Γεττηε ιη εατη Γεητεητἱατιι

τστιιτη τειιιτησηια εσηΗτηιαητ, ιηετεσιιιιΙε- ΜΜΜ , τη τιιιτεε πιε τιιιι ΓηεεεηίιιιΓΓε , νει

στις: σιξτιι στ, σιιαητα ιιιιηε οπιηεε ασΠιιι·2- εεττε εΙετηεητιιιε , σεειιρατισηιιιιιε ρτείΓιιηι

τισηε ΓιιΓειριαητ , σηαητσ ίτιισιο ΡτοΓεσηαη. ιιιιιιι τεΓετιρίιΓΓε. Εσσ τιιιι,σιιΙειε ΠΠ , Γιω

τιιτ , εισΓσιιε ιτισιιιττιατη σιιιιιιιε ΡωσσΠιιτ εεηΓετε τισίΓετητ Νιπιιτητη εα Γιιητ ιη τιιε τιιε.

τ:εΙειιτειιτ. @ισ ΡστιΠιτηε εστω είτ , ιιτ ει- Πιετιτα , συε ιησισηατισηε ιιΠα σε ηση τιστιιιε

Ματ ηονιε Γετητιετ τειιιιε αιΓιιετα , δέ Μαι· Γυπιπιο οΗιτ:ιο ίιητ ρτοΓεσυεησα. Ατσιιι τιτα

τηε ΓαδτισΓα, τισηετετ ιΠιιτη ηατιιτα στη ιτη- ιε σε ησίτ“τα ιη τε ιιεηενσιειιτια σ ιτητησ νε

Ρετιιτη > σε Γιιτστειιι στετηετετ ιηΓιηε Γενιεη- ι·ιτιε ριετατε Γεητιε , η ποε ιτα ιιιιιιιτηαησε ατ

:στη > ΓεσατιΓσιιε τηηιιιιτιιιιιτ ΡαεατιΠιτιια _ Βιτι·ατιε , ιιτ μπει τητ1ιεηω τιιιιιιιια αιτιο

ιιετετ, σε ιη ιιησ δτειιιιιιτισ ιισΙιτσ Ραπ ιιττα- τη: ΡστιιιίΓε. ΝιιΙΙατ ιιιησηαηι τυα: νει Β·αττι$

σηε αεσηιεΓσετετ , σε εκ τστωιωωεω ιιττετιιτ ρι·στΓιιε τηιιιι τεσσιτ:ε Γιιετηητ. Ροίι.

εεηιρείτατε στταιη ιιτπειριιατη τταησιιιΙΙιτα. Ο εαστιαιη Κσηιαττι ρτσΓεξιιιε Γιιιιι ι τιιιΙΙηε στη

τετη Βαιισετεηιιιε. δεσ Ιιαστετιιιε σε εωΡια- τιιε είτ ηιιητιιιε , Ιιεετ αηιιησ νσε εεττε ό: σ

ιισ ησιιτο. Ρ·τιταιιαηι ρτσρε σιετη ασ_νοε ρτσἔ τατιστιε Γεηιρετ εστητιιε&ατ , τηεσυε α νσιιιε

Γιτ:ιΓει ιεΒατιιε ιη θετηιαιιια α εινιτατε ησιιτα. Ρατι νιειΓίιιη Γεηιρετ σι:Γετνατιτια τιιισι,ιωα

σειιστιατηε. ετα τεΓτιιιιτ ιητετιτη εινιιιιιι τω. ή , 0ΒΓετναιιφιε ΠΟΠ 2Πιι0ι88Πι ΕΔ Γιιιτ τα

σιιιηι , ασεσ τη ιηεεττιιτη Ετ ατι ίιηιιιε ρτο· τισ στη ηιιιιι τεΓετιρΓετιτη. 140112 Γαιιε σα.

Γεσι;ιιτι. νετιιιιηιΙιτετ τατηεη ιιτ ετεσατη ποε Γετιτ ασεσ ιιτσεητεε σεειιιιατισηεε ιιοΓτττε;

ιτιιτσε , ηιιιιτα Γητιτ στα ιησιιεαητ. Ρσητιιιειε σο:: ασ σιιιεισ Γετιιιεησι σιιινιΙΓεητ ανεττετε

:τα ΠατσιτιαΙιε Πτίιτιι αττείτατισ , στα τιιιιιι ετανιΠιηιιε 8ε πιστσαειΠιιηιε ειιτιε ιτηριισα

τιση Ρατεεησιιηι Γιιιε ασ τηε ιιττετιε Πσηιί·ιεα- τιιε , ηεσιιε ιιΓσιιαιιι εοιιιιίτετε σποτ Γειι

τη , ιτητιιηισιιε τεειιτη,σε Ρσητιιιειε τηεητε, τ:σησηιεΓεετε , εστΡοτεσιιε τι: αιιιτησ ρετσ

Γινε αΙιτετ ιτειτι ,αστησηηιτ. Ηαισειιιτ , η ετιτ Β ετιηατι ιιισιτετ ηεεεΙΓε στ. νετιιηι ηεε η·

τισιττα ΡτσΓεέτισ, νσιιιρτατιτ ΡΙιιτιιιιιιιη,σιισσ σιιισεττι ιηιηειιησα Ρστείι εΠε σα. νιειΠιτιισο

τε νει ιτι τταηιιτιι νισειισ. ναΙε , Ματιαιιε Ιιττετατιιιη , ιτηιησ ιιιετιιισιιιιηια οΡοττετ στ,

 

ΓιιανιΠιιηε. σιιατα ηισΙεΡτιστιιιηε ιτηρΙιεαιιιεητιειη κατι

ηιειηστιατη δ‹Σ ιη απιιειτιιε ησίιτπ τεεστσα
“ ι ι ' στη ιη σι '

Ε Ρ Ι 8 Τ, ο ι Α ΧΧΙ. τισηειιι νε ιιτιστατιΠιτη νετΓστιιιηιιιτ

τηε τεειτιιατη εΠιειτ. Ι.ιττετ:ε τιιε , σιιιειε ΠΠ,

τηαετιατη τηε ιη ΓΡεπι ιιισσιιε τσκ ετειτετε ,

Οσωπεπσπ ΗΕ .4πέ·εσεω “στα”. ΦεεΠΠε(1Πε Ματιά Ρ?ΙΠεαπΨ ,Ή το ται·

. Βετισι εκετειτισ ρεηιτιιε σεσετιε. Ηαιιεητ ιτι

ΡΑειτ ειτιτηια ιησσιεε σε ε8τε8ια ιη πιο Γε ετατἰαηι 8: ΓαειΙιτατετη , ηιιιιαστιε αΓρετι

; ΒΜενοιθΠωι η Μπα) ναι” ισα” Με, τατε σι·Γεησιιιιτ στανιστα ιιισιεια. Μιττσ ειιιηι

στ σα:αίισηεε σε εαιιΓαε στηηεε Γετιιιεησι ασ στιατη ίιτιτ Ριεηα: σεηινσιεητια: , σιιαηταηισιιε '

τι: ="ΠΡΙΨ&π ΡΡΗιΒωπα › ΜΜ'ΗΠε Γ02νιΠι- Ε ατηστιε ιη ηοε τσι στατιαηι Γριτειιτ , σε σιιαηι

τηε. Ισσιιε ειιτιι στανιιιιιε ιιησισιιε ηισΙεΠ:ιιε ιιιτιιταιη με Γε στατιτησιτιετη Γεταητ , σιιηι

ρτετηατ. Εα τη εηιιηνιττιιε τυα, εασιιε σι8- τη ησίττα ιη το σιιιεια , σιια: σιιαηι ει: ειιιιια

τιιταε σε εστηιταε ετανιτατιεσηιιιηότα , εα ιη Ριαηε ησνι , ρτα:σισατε, αηιφιεθτι , ειτσΓεη

Με 0ιιιεια τα: τηετιτα φα , στ: ι:ιση ΡσΠιηι ηοη Ιατισιιε ηση σειιηιε. @Με ταιιιεη ραττεε ιτι

ιιιεηησιΠιτηε τεειιτη τ:σΙιοσιιι , δ: ιιι :ιιι τηε-. Γε τηιιιι εσηνεηιειιτιιιε νιιισιτ:ατεηι, στ τιιιι ,

τηστια στατε αεσιιιεΓεετε. δεσ ιιαέτειιιιε πω, ειτιπιια: ιιισσιι τοτε στατιαε αΒετεηι , ηιίι τιιιι

δεσ. κι: έ:: φαω. »Με α! Ι.«απωέωπ ί. μι. Γοτε ιηστατιιηι ειτιίτιιηατεηι. ΡσΠιεετιε _ η νι

Ε: Μ/Γικ κιόσκι", δτειιιιαησ Ρσι·τιο Γταττι . . . .
ςΜήίΠΙΠο °σμΞΗ δ( πτΠοΗΠΙΠο ΠοίΒ_ο [στι] ά (α) Εατηστηι εΡιίισιαηι Ραιιειε τηιιτατιε νετΒιε αεεστητηο

_ .ο ει: ι:ιιιτειιηο Μ. η. «μι. το.

” Έδ

ασ Ματιαηιιτη.

 



Ι

τοο οοο οροι·τιτττ., ΐοο ιιιτιο:ο Πτιέυπ , δε οοι

ότι; ~ετ>ιετοτΑτιυΜ Στο. ΜΧ. το

το οοτοοε ι·οοτιτ , τιοιτουτο ιο τοο τουτο , τα Α τυπο ιιοι·τε.ιτι ί:ιιοτιτοιιε :το ιοιιουοοιιττι οοοε ,

Ποτ Με τοοοιε ουτιτο νοτιοιε οιιοοΠιτυιιι , οτ ττιτοοτι τοοοο οοοοοο οτειτοι15, οτ Ποιο Πιτοι

οτι οοοοοο τοοοτιε.τιιοοτιτοτο οιο τιοι οιιιι- το: Γυιιιιοιειε ιιοοιοτοε πιοο, οοτιιιοοοε ιο
8:ιτιοτοτο ι-ειοτοοι ,ι οτο τοιιιι οοιοιοο οοιιτο, Ποτοιοο, ουι Γορριοιιιτ οοιοοιοε τοοετο τοτε.

ιτιτοιιιοετοι. Ετιτο τττοιοο οοτειοι οτοοοτο τιτοοο το , 8ε οο.ισιτ νιττοτοτο οτιοτο ιο Γοοοοι:οτο ,

οοο,ιτοτιοτιοοι οτ τιιιιιοιιιτ το οτιειτο ειτοοο ο- Δ οτ ροιΠε οοο:ττι Γυρω αποτο. Ώειτιτττε ροτε

τιιτιο οτο , ΠΠ , Ποοο οιιτιτ:ιτι ιτι το οοίιτ:.ιτ νι- τοκοι ιο οοο τυο Πιο Πιιοοιιιτιο ιιιισοτοτο ιιοτιο

οοο ριτιοο οοριε τοοοοτο , νιττοτι οπο ορο- ιονιμι:νιτ τιισι, εοτομτοτιε οτιιοι οοιιιε, οοια

:οτο , ριοτοτοοιοοο οοιο οοιοι ιιοοιο , οοο ιοοιτοτο οιΠοιε , ι:ιιιοτοιοοο οοιιτοε Πιιοοτοτ

ουτο ιο μττιτιοι 8ο μτοοτοε τοειοοει το , τοτο . Γοιτιοοιιιε. νιοοε οοιιο , μποτ· , οι οοτιοτιο

νοτο οιτιιτιτοο 8ε ιο ρι·ιοιιε οοιοοτο οοοοΙΠι- νοτίοτουτ τιοΒοιιιιε , 8ο οτ υττοιοοο οοο

τοι ιο Ποοτο τοτε. ει πωτοττ ιιοτοοοιτατι , οοειτοιοτοοι· , οοιιττοοο οκ μττο οτο ιρο Πο.

ιιιιιιιιο το, οοοο :το Πιοιτιιοτο νιτοοι ροττι- Β τιοτο ροιιιτοοε τοοτοειτι. Κοιιοιοοιε οσοι;

Σκοτ , οοιιοοτιιιιιτουε. Λο ιι:ιτιο οι οοιιιιο ιιοττιιοοε 8ε ρτοτιοτι 8ε Γυιιοιτι, τοοιο ειοτιου:.ο

ιοΒοοιοτο τουτο 8ε τιτοτικοι ιοοοιοτο οιτοτ·- οοοιοτ:τοοιοιε ρτοιΠ, οονιτοτοτο Γριι·ιτοοιιο

απο , τοιτοτο οιι οοτιτο οοριεττο , ουστττι να οποια 8οιττττο τοουοοτ , νιιιοοο ιιιοτο οοιιι..
Πιο. @οοο τ Πουτο το ιιιτι ιιτιοιυι·ιι το. Βιι οοπττο· , τιο ιαιιτιοτοτ ιο νιτιτι ρτιιιιτι:ι , 8ε οτι

οοιρρο Ποουιοτιο ετατιστ οιιιοιτουτ τοοτιτο, οιοοο_ τοοιοιιιτιε οοο τοιοττιτιιοε , οτ ροτιο

:το Πει ιιιιι,οοιοοο μι" ιο οοο οιοοιοοτιτιοι οοοι-τομοτοε οιειτοοτο οοοετοιοτ :το Ποιοι

ιτοτοοοΠιττι ιοτοιιιειτουε , τοτιίουο ρττιτοοι·- οοτο : Ρτ.ττου:στ , @Με τω.: , μπιτωι.τ. Αοοι

.οι ιιτοριοοιιοιοτ σ.τοοο οιιιοιτοοε. ]οτι οινι- τοτ ιιιε ιοιιτοιιττο οοιιττι , οοο τουιτο ο!τ ,

ιι το οπο οροτειτο οκ ιιττοτιε Μπιτ ιοτο Ευ Ποοοο ΐοιιιοοτο Πιιιιοιτ 8τοοοιοτ:ι οοοτο.

τοο οοττιοτ. Ρτοιιο ιο ουιοοοι , Πιο αι του Οτο , μτοτ, οτ οοε ι)οττιιουε]τιτοτ ιοοιοοο8

τιοτιο , οτ ιοτιίοουιοιτοε νοτοτοε ουτιτοοοοι. Ειτοοιοε Ποιο οιτιοοτο οι,οοοτυι· ιο νιετοι το

τιιοοτ:ττοτοε ιΒοτι.νοι, τιιιι ιιτιοτιοτιοοε τιτουο τω” , τιο ιιΓοο:ιιο οι ιιιτι οοιιο&:.ιτοοε. Οτο

ιτοιτειοοοέ τοοοοτιτο. Ητιιιοοτ ΠΠ ιο το ριιιτι- . ιτοοι οτ Ηιοτοτινιοοοι ι-τειττοοι οοιιτοτο οο

τουτο οιετιιττιτιε , νοτοτοττιουο οιο8:ιοτιεττο οοο ιοιιττοιτοτιε οι8οοτοτ οτιοοτο: ι:ττο ο·

ρτ:οιοτοοτ , οοειτο οονι πο ιοτοτρτοτοε ιο οιτο ττιοτιΓοιτι ιοτοετοοιίοιιτι οοτιοοτοτ, οοι

τοοτυτο οοο οτ οοοΓοοοι ρότυοτιοτ , οτ ροτ οοο ροΙΤοοιοε οοο ΠΠ τοοτοοτ·ο , οοιοε νιτο.

ιοιροτιτιτιοι Ποουο: Γκροοοτοοτο οο ιοτοιΠ- τοοειτο @ο οοιοιε οοοοιιιιτι:τ τιονιοιυε. Εστο

μοτ ουιοοοι , τιιιοοοιο οποσ ιιιιοιιε τω· οιοοο:.ιιιτε ιιιοτο νοτιοι·τιιιιιιιιοε ιιτ:ιττιιουε πο

οοιιοοιιτο τι.ισίουο ουιτιοτοτο οοττιοιοτιτο τω- Ποτ δε οπο. ι)οτοτ οιοοειιι:οτιι δε ?τοττα οτο.

οιοτυτο "απο ροΙΤοε. δι οοιτο :ιοτιοοει ιιιτι οοο το ριοτιτοοοι οοιιιτοοτιοετοτ οιεο:ιτιοττι '

8ε ιιτοειτιοτο ιοΒοοιει ρτοίοΠιοοοτο ιοτιε τι- τοτε. 8τιιοτοιιιοε οι: οοτοο οοιτιο8 , 8ε ιο μι.

οοτ οιειτο.ττι , 6ε οτατιοτιι οοοοοο , τοιτο οι- τοο. Εοιιοοιο :το Μιιοτοτο οοιιτοε. Βοτιοοιο..

οοι·οοο, ροτοοοοιΠιτιοττι οοο οιοοοοοετουο ο τοο οοεοειτοε οοιιοτ δε Ποοιιοιοοε 8ε διο..

Ρι·χοιοτιιοττοτ , τοοιτοοιοοο ΠΠ οοοιιο ετο ,οπο τοοοε ριοτιο νοε οτοοοε οιιοοιο Πιιοτατιτ. Ειτ

τιτιτο οτιιτιοοιετοιιετιιτιοτοτ , οιιι τειτοοο ιιιι τοπιο Με τιιιιοτιττιε Ι.αοτοοτιο οο Μοοιοιε

ιοτιίοοοίοιτι οιιοοτ ροτιτιιιιττιι , οοιο ιρίι Κα- Β τοοοοτιο:ιε οοτειι;ιιε , οοι οιτοι τοιιι€Πτττω.=

τυοτο ροιΠτοοε , οοτο νικ τοιιοοικ οοο:: ετο Πάμε νοοιτ ετο νοτ. ·Ειιοι ουοοιιο :ιττοοτιο:

τοοοοε ΓυροτΠοτ, ιιιιτουο ιριιιτ τττοττι μιμ- οοτοτοοτιοετοιυι οιοοιιτιοοι το:: , οτ οοοι οι

τιο ιοτοι·ρτοτυτο νιοιοτιτοτ 2 Ττιοοο ιο οπο. νοι·τοτ :το νοε, νιοο ιιιοοι οοιιτει οοιιΓοιοτιε.
οοοΓοιτοττι ιιοτο , Π οτιντιτοτ οροττιτο , (Μοτο ΕΠ οοιτο οοιιιε οοτιιοοδιιΠιοιοι. νοΙτ: ιο Βο

ιοοτιτοτ ιο 3οι·νιυτο 8οιριτιοττι ,οτ ειρμτοοτ τοιοο. Ειοτοοτι:τ , οστ οοιιι·ο τιιοοοιιοτιο δ.

οοιιοτι μου οιτοι·οιτειτιοοοπι ιιοοοτιτ. νιοοε Ματια οι: ΑτιεοΠε, ιττττ. οτι!. Οέτοοτιο.

οο ιιτιο το ουιο Γοοτιοττι. Ριτιοοτ οτ ιοτι μου  

ετ>τειοι.Α ΧΧτν.
τιοι·ιε τοοΠο το οετοιουτο οοιο ροι·ροτι. ντιιο , ΜΜ,θαο

ΠΠ οιιτιιΠοιοδε ιιοττιοοιιιιτοο. απο νιτο Ετο

ριιττοο Ροττιο οοο τοο , ουοτο Βοοοοιτο Ε τ 6·,”Μ,"Μι," ;|χ;2,“.,.°,,

ρττοτοτοτο οιοιοι ,Γιιιοτοτο οκ τοο οοο. Εκ

,Μοτο ΜοΠοιαιο Ε0Πω-ΒοΗι_ Πειτονιο οιιιιι ?απο “το οοοο @το

τοιο, το ττιτιιοο Πεττιιιοτιοοοτιι Ποτ , οοο

:Οοο τιιιιοτοοτο , ιτιοοιιττοοε ροτνοοιίιο νο.

τιοτιοε :τν τ. ατι. ]οοιττε , οιιι Γοι-οορτι ι-υτοοε

ιυτοοι:τ οτειτοιιιτιοοο οοιοιιιτο,οιοτοτοτι οικο

τοοι οτο οτιτ ρτο οτιοοοοιε οοεοτιιε οοιιτιο.

(:οτοτοοτιοο τιιιι, ι-τειτοτ , οοροιιτοτο ιοτο ,
ρυοτοε οοιιι·οε οοοε ιο με τιοιοτο οτιροοτιο

οοε τιτ:οοριιιι. (Σοριτιιοε οιιιοοτο οοριοΠοε
Χ Βοτιοοιτι τοιΠοιοε νοοοτειιιιιι ι-τ:ιτοτ- οροοι ιιοττο, ίοο τοο. μτιοοτιο ι·-οτοτ , οτ οοτ·τι

οιττιτι τοτε ιοιιτυοιοτιτοτο νιοτττιειτοε , Γοτιιοε , ο:οοειοιοιιτοτ ιοοριτιτο οοιιι·τιτιι. Ότι.

ιειτοουο τιιιι τοοοιτοτο αιτιιιτττιτουτ. Ετ ιιοοτ ιιιτιιοε τοττιοτι οροτειτο , οοπττο ροτοτιτΔω

Ρετ. Σποτ. τι τω. απο!. (ΜΙ. Τοσο. Π!. ο Κ τ:

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΧΙΙΙ.

Ποιοοο Ρειοιο .τιποτε Πιτιότι Μιοιιοοιιιι

οο Μυτιτιοο.

£σοβΜέτ τω» ·τ»ιαΜτωβουτ , ύτυ·ΜΜηατ

ετο19ππόπω Μεσοι σποτ.



θ? 628,ΑΜΒιιο:ιι εΑΜΑτο-υ:επ:ι:

ρε: πο: , π: πεεεΙΤ:ιτπι ντέϊτιἰ ΙιοπεΙτο ποπ Α πγιποπι.ΞΙΙυτπ άε Ρ::ιετι τπι:Ιττττπ ἱπΙἘἰτἱΠε ,

άεΠπτ. :απο ἱπ Ποτπἱπο , Βετο:: :τπππτἰΠἱτπε.

νεπε:Π: , ε:: ποΠ::ο τποικιίτε:Ξο ί-απέτἱ ΝΠ

επεεΠ: , κατ. ειιΙ. ]τιππι:.

 

ΕΡΙ$ΤΟΕΑ ΧΧν.

εἰάεπι Μ:ιτἰοττο.

Οοπωωέατ ἰ#ἐ $τερύωεω [καψω

5επΡεωω ρ:ου:Ππε :ά τε άε ρπετο ὅτε

" ρΠεπο,οιιὶ :ά νο: ἰ:ε ειιρἰεὶπιτ , 8: :μπω

Πετὶ νεΠεππι1: ειρεττΠιπιτ: , Π Γιιἴεἰρει·ε ει1τπ

άεε:ενἱίΤε: , :μή πορἱ: ἴυΓεἰρἰεπάιι: νἰάε

οποια εοπππεπάο ἰΠιππ απ:: το:: , ειπε τε

νετα Ποπ:: ρτορἰποιΠ τπἱΙιἱ ν:Ιάε εοιπ:πεπ

άειτι1πτ. Το νεΠτπ Πιρει· ΠΠιι: ευίϊοάἱει Γο

Ιεττε: ὶπνἱ8ἰΙε:, 8: :μπει ποοἰ: επΠεοτιππ

τ:ιτἱοπε δ: εστι:: 86 8:ετιι: είὶ : Πει ΠΠτι: ετι

::ιτπ Παρε:: , π: ρ:ιττειπ Γε ἰπνεπΞΠε ,επιτυ

Ιετο:. Πε νεΙΠΒιι: Μπι: τποπεε!Π άείοπέτἰ

(με Πε:ἰ νεΠιππ: , ἴε:ἰρΠτπιι: ἴΠρε:ἱο:Π›ιι:

Π:τε:ἰ:. Ιω. τε Παρε ρε: στπτΠο , π: άεεε:

ΕάεΙεπτ 8: Ρ::επιπιππ άπρεπΠιτοτετπ. τω: πι

ΠοπΠπο. ΡΙο:επτἰ:ε ποπ. Οδτορ.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΧντ.

Μετἰοττο.

Μ: Π): Μ Μτρεπιισκεπτ ί:ϋπνε.

Χ ΒειΠΙεει ίετ:ρΠιπυ:πά τε Γεειιπάο, ω):

:επι Ιὶττετ:: οιιο:οιπάει:π ε:: ποίττἰ: :ιε

εερε:ὶ:πι:: , τπἱ·::ππ:ι· επτά Πτ, βοοά ΜΗ::

οι:: τε ρετεερειάιπιι:. ΕπειιΓατ οι·τεΠε ΓοΠ

:Μάο Π·Ιεπ:ἰιτιπ :πππι , ουοά ΪειεὶΙε ποπ Γερ:

μα:: Πττετει: :τά :ειπο:ΠΠτπει: μπε: άὶτἱεε

εε. 5εά εεττε ΡΙο:επτἰεπι Π πΠΠΠε:, Με.: :ιε

εερΠΐετπυ: , Ποσό ἱπάε :Με πεεερίππι1:. Ε::

:με Π:, τι: ο!τετιιτπ ε άπορυ: εοε:ιππ:: Πί

ρἰε::ἱ , ει:: ίεἰΠεε: τ:::Πο οποάειιπ δ:: απο::

οπὶπΠ π:: Γρἱτἱτιι: ροΠΙΙειπἱππτειτε ίἱιτἱ8οτππ1

τε ἴετἰοεπάἱ άεττε&ατε οίΠεἰιἰιπ , ἰά οιιοά

τι: Μτήοτ _Πε:ετ , Γε:ἰρΠ: περὶ: εο8πετιι: πο

ίτε:, ροιι:ἰΠεετποτιε ΡΙειςΞάιππ επΒἱεπΙπ:ὶοττι

εο :πἰΠΠΤε,πὶππάεπ:επι Ϊε:νει:Ξ άεε:ε:πτπ 8ε ·

Ϊεπτεπ:ἱτιπι πο!)::πιπ. Νο: :1ιΠά ί-ετὶϋππιιι: Πε

που: ΠΠ ποἱὶ::ἰ: ποπ Πειρετπο:, 8: τεΙΕοιιιππ

εΠ: τι: ΠιεεεΠο: , ΐετι :στα πετώ: ρτοεεΠϊι:

ποΠ:το: εοπίεττΠωπο: , τ:: ποὸἰ-: άἰνΙπιι: Πτι

ρΙο:ετἰ: ειπε: , τι: ρπει·ἰοι:ε ποίττἱ ,οιιο: :Π

_ Π_άιτε εἱτειιπιτ-ετΕπιιι: ειπἱιπο :ετποτΠΠπΠ: Πι

Ιοεἰ: εοπΡπτυτο:. 5εά ε: είτετποτἰ: νἱ:. Ο::

Μπι ποπ ππἱτπιτιπ τπυτατε ροΠιιτπιτ:. (τι) ΜΠ

Ιετε οτἰΠτε: ιπο!τιιτπ, ῇυάἰεἰο τ10Π:το , (ειπα:

εἱἱάιιππάἰπ Ιπιιπο:ε:ἰ , ποσά |ε8πτωπ περὶ:

ρεπἰτιι: Ποπ ρ:ἰάε:π άε:Π:ιππ πκι:;πει Γεπιρε:

ειιιὁὶοτἱτατε ίιππιι: ειΠοειιτί ; ιπΞ:ἱο:ετποιιε

ππιΙτιιιπ οιι:ιτπ ἰπνεπἱιππ: εΙΐεείτ ρε: πο: άἰ

Μ:: τπἱίετο.:ὶο , δ: τ:: Π: τω:: ποίτιΠ θι&οιπ

ροπτἱΠεΞοι:ε τενε:ε πιιάεπιπ άἰεετε. ΠΠ::

ιπειπά:ιτι1τπ ποοἰ: ει ροπτἰίἱεε ΠΜ, τι: ἰιπρε.

τετο:ετπ εάἰ:ετπυ: ,ἰπίττιιέτἱοπἰΒπ: ει:: εαπ:

άει:ὶ: , παρω οϋΠΓ:ετε ἱπ:εΒ:ιιππ :Με Ε: εειπι

ρτονἰπετειπι ἰάεο εοτπρΙεκἰ Γιππιτ: , :μισά ω

Ιε:ἰιι: :τά νο: :εάπε α :είπε οικω ει εοπεἰ.:

Πο ροΠε ίρετ:ιβωπι1:. ΒειΠ!επ Μάρτ:: ν τ χ χ,

Με: Νονετπὸτἰ: τπονεπτε: , ε:: :1εφΠΠει:α

ειιτπ Ποπο:ε άεάοθΠ , ΠΙππιππ ντι. μη”.

Μ: άἰεϋυ: εφἰ:ε: νεπἰπππ. ΙΙΠπε πεν5ἔἰο

νἰεππειπ ρεεε:: εοπΠΠιππ ω: , ουοά τετ.

ε :είπε Πε: δ: Ι·οπ8ΗΠππππ εΠ`ε: 8; ρε:ΞωΙο

πεοτιο.:μιωπ εειτετε:. ]ι.ιπιεπ::: Μάικ :στο

ρ:2τπὶίίἱ: , πο: άπο: εγιιαΕπι: Ππ:5ιιΙε: ιιπἰεο

Πεπο εοπΠ:επτε: , ειΠοΠποάἰ ἴοΙε: ΠΠ: ἰπ

Ιοεἰ: ἱπ Με είΤε , εοπτιιπέτα: εοππεκειί-::πε

εοπάιπΠτπιι:. Ε:: ὶπ8:είΠ πω: :επι ἱτπρετ:ω

τοτὶ: Ιεἔειτἱ:, οοἱ πο:Πίειιτπ ε:: εοπεἰΠο ρτο

Πεἰἴεερεπτιι: , δ: οποτυπι ἴοεἰετει: πκτ8πο

πορί: πΠΠ ω:: , ρειπεἰ: άΙερο: ΒπτἰίΒοπειπ1

νεπἱτπιτ: , ποοἰΙε ορρΞάιππ 8: οριιΙεπτιιιπΪ

ΠΠ:: πποππίὶετἱυπα τπἱτα ρυ!εΠτἰ:οάἰπἰ: 8:

ιιιιτἰουἰτετὶ: οίἶεπάἰτππ: , νοΙτιπΠποοπε επτά

:μια ρε:επιΠτει , τ:: πΙΙιἱΙ ρε:ε8:ἰπἱ:::ἰ: @πμ

Βεπτἱο.ιἘάἰΠεἰπ τπἱ:επάει δ: :μια νεττ›ο εποπ

τπιιΙτιππ :ειτε πιετιιἰτπυ: , παεπιο:ε: :μαπα Πάοάιτε εκρὶἰεοοἱππι: , Ποιπίπο ρτοείτιιπτε

πορἱ: ετἱετπ ρτορἰποιιἰιι: ἱιπτπο::πτΞΒιι: τε

εκετευετἰτ ειΠεπετ :πΠἰτἰιι : απ: εε:τε, :μισά

ορττιππιτ: φαω:: ροττι1: :μαπα Γρετει:πιτ: , τε

οιιἱετε α:: τττιπ:1ιτίΙ!ε εΒεπτεπι , εεινει·ε πε

οιιἱά οεειτρειτἰοπιιιπ ἰπ τε Πτ88ετα:, ε: οπών::

:ειπεάἱιιιπ ὶπιρ:2ί`επ:ἱ:ι:ππι εκρεέται·ε ποπ

ροίΠ:.νετιππ πειιττει ΓιιίΠεΞεπ: εΠ: εειπΓει Πεπ

τΠ. Νο.πι :1τιοά ε:: εκετεἱτἰο ἱτπιπἱπετ, Ιενἰιι:,

Π επρεπε πω: :ιτο:, ἰπ ρτἱτπἱ: ποοΠειττπ ,

ί:ε:ετοτ, τ:: :ΒΓεπτε: Πεε:, ΓοΙιι:ἰἰ :ιίΐει·ι·ε :πιά

τιππ ροΙΤιιππιτ: , νε! :ά τε ΓετΠ:επάο , νε! :τά

::Πο:. Ε: Π ρ:ιτΞεπτε: τοΙει·ε: Με:: ἔτεινἰει

οιτπτ_ἱίτΙτἱε άεΒεπ:ἰΒιι: άεείΐε ποπ ροΠὶιπτ ,

Πο:: ἰρΠιτπ ποτπ: Π8πΞΠεει:ε άεριΠΙΠ.ιιτ :ΗΠ

&ο πια::ο:ἰΒι:: επὶτπο ΞΡιπά εοπἴοΠι:ὶοπἱ: αε

εεάετε: , :μισά ΙὶΙἱιιππ ποίττοιπ εοπί::ιπ:ε: π::

:οττΞτετ :εεττ ἰπ κά:: εάνε:Π: άὶἴεει·ετπιι:.

ΝἰΠἱΙ ροΠ πεεετπ ἰπτ-εΙἰεὶ: Μετἱεπὶ άε νορἱ:

αεεερἰππο: , πἰΠ πο: Μπακ:: , οι:οά Ηἰετο4

ο

εοπππεπ:υπι, πω:: οπιπἰει Γε:Π:ε:ε παμε

οτΠ , παμε νΜιππ είτ. ΚειτἰίΒοπε :ΠΠ τω

νἰιπιι: , ειππ εΙἰοιωπάἰι: ρ:οίρετε πτινἱἔεπε

πω: , εκεερἱτ πο: :ιπεερ: ρει·ἰειιΠππ , τ:: τι::

άε ωστε :ιπἰάετπ ε:: ποίὶτἰε άεἴρε:ενετἰπτ.

Ροπτἰ ΠΒπεο ρτορἱπάοαΒεππιι: , ρε: οπο::

ττεῇἱεἰτυ: :ιπιπἰ: , τι: :ποπ _πο.νἰειιΙ:: ππιέςπο

Ϊεττεπτπτ ἱτπρετιι , ρο.:τΠπ ι·επΠ: πω:: ,›

ρπ:τἱω στου:: άεευ:Πι ,_8ιάσε:ποτο:ε: οοἱ Πι

ρτο:: ό: :μιἱ ἰπ ρορρἰ εγτποει: τετπἰ: ετΒερειπ:,

Ε άΠΠάεπτε: , :ΠΠ πο:: ροπ:ἱ: ν:ιευιππ, ἱΠιιά

:ιΠἰ: ρετεπ:ἰΒιι: , :τά ἰάρο: εοπτεπτἱοπε Γιιε.

άεάπκε:ε , τι: ΓιτΒ:πε:Ποπί ρτοχὶιπὶ ε(Γετπιι:.

Νει:ποι.τε ΠΠ: ὶπ άἰνε:Πι ὶπτεπτἰ: , :π ρεάε

ροπ:ἱ: π:ΜεοΙκ ἰπιρἱπἔεπτε: τπεδπο ἱτπρετιι

π: άε:τττιππ Πειτε: ρι·οευρυε:ε : Π:: ιι: άεκτετ::

πεινἰειιΠι :τά Π:πππππά :οτε ἱπιρΙε:ε:ιτ: ετοιΠ:,

(Ε) απ:: Π::ριιιπτιι: :ά Ππεπι Κ:: ιιΠριε , εοπτὶπεπτιπ: Πρ.

η. Π:: ..Η εοΠπιιππ

Ό
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5τι!!!τοΠοο τοοτ8οτιι!ο. Ν08 ἱ8τιοτ! τοτι1ιτι , Α τοοοοο!·ιοοι 8ο οτιοοι οι; Βιιτιο!!ο Β6ατ!ο οί...

ι·ιοτο ορεττἰ οοιοΐ0οΒοιοο8, πιο” ιτιττο οο+ τοωεωω, οοο νοΙοτι οοιιΠοε ιτιοοιτοοτοο

νται ἱιιἴρἱοἰετιτοε , οιτ!ιοττοἰτοοε. Τοτιτ!ετιι οι: ιτισ:τοτιτοο. !οο!ο οτιοιτοοτοε !ττοτιοο, οτι-ι

ἴοπιϊΜ ν! 1°οιιι!εοπι Προ: ΠΠΠο0!8 ορρτορἰιι- τ!οοι τοο ΑΙοοοι νοτιἰτιιοε.!ΙΙἱο ΑοΒοΗ:ιτιοτιι

τΙοοτιτοο , οΧ!ιοοίιττιοε οοο ίοοτιτιοτο ι Γοτ! Μ. εκατ” ΠοαΠΠΠ Μοτο @το εχαηἰωοτηω το”.

το8τοτο τιονττο : ἰοἰοοο τοοτοοτι τοοάιοο , οο- ρο&ο τιοΡττο τοοτεονἱτοοε. Ηοτιοττ5οο πιο!.

Ποτοτ!Γοοο τιοοτιο 8τονιοοιοτεοτιοτιο νοτἱιο- τοπιο οοοοτιἰοἰε ο: ρτεορο!ιτο τιιοιοτο α..

τοιο οοτΓοτο τοΙἱοοοοι !·.ο!ιοιοε ειτε8ἰτοοε. ο!είἱο·: οοοορτι , τοοΓοοτοε Φοιτίιοο νιτΠοιοο

. Ττοι!οοιτιι ἱοτοετοε τ!ιοε οοντεοντοιοε,οοοιο οι οοτο ο: οτοοτιτο 8ο Βετοτοιε οοο ; το! οτι

ίροτιο.οττοοοο οι: τἰρο ΒοτιοΒἰἰ-Ϊτοοοεοτἰο οιιιτιἰο οοο τ!οΓοιιτ οι: τιοΤὶτἰε :μπι ιιοτονο-ι

ορρο!ο , οοίτο!!ο. νιΙΙοίοοο οιο.<τοιΕοοε πιο τοπ . 8ο οοο ο!ιοε τοίοτοτοοτ.. !πιροτοτοτοτιι

τοοε.ντεοοοτοοοιροτνοοιοιοε;!τοροτοτοτοτο οι: !ιο&οτιοε νοοἱτοτ . οοτροτο!ιο·τοοΙοοιο

ο!ιοΙΤο τΙοοτοοτ ο!!ετοιο ἰτἱοοτο ο!ιτ!ίοίτοοε , τοιιοἱτ , ρτοροἀἰειο τοτοοιι .ι!!'οτοτοε Γρο..

οοτιοο Μοτο οοοτετιτ!οτιόοοι ετοτ. Μοτο 00- Β τοτοτ. ΝιτιιΙ τοοειε οοτ οορτιοοε , οιιτ ο8ἱ
ο ΒΠἰΠὶτιιο τοοιιοίτοτιο ιο τἰρο Ποτιιιτιιε ιονο- Ποιο 3 οοτιτο οτ οιοτοττοε ειτροι!ιοτοοτ , 8ο

οιτοοε,ιοοτιοο!ιοΓοοε το!!8ιοΠ!!!οιο νἰνοοτοε, δ; κοπο ροΠὶτοοο οι! νοε , τριτο οι Γοτοιοο

ο @ΜΒΜ Π188Μ απο· αιϊωϊΦ παΡτ! ω· οορἱοιοε. (.οτιιτοοοο!ο ποε ετοιοιτιε ροττιοοε,

πιο5. Μοεο!!ιαΙπωϊι κ! ΜΠ&ΠΗΓΗΠ7 π! ΕΠοίοοο τιο!!τοε οπο.. ιιοΠ:το τονοοε. Αο

_0τΠοΦΦΠωωω ω [2-0τ!$ ν2-6$ δ: τῶι” κ· εοΠ:ιοοε οπο; τοοιιε το ρΙοτιοιοιο Γο!οτοτ.

ώ ΈοττοἰτορτοΓετιτἱοτοιο οοοοροτἱο οοοοοτιοοοι (Ποιοοτιτοτ11 ἱτοτιι , φοτο οτ οι: τιοοἱε' οοο

ΡΗω!πίτι α!! Μ 0Π!Π1%!υνωπε Πεο»(ΙΗΜ· οοο Γο!οτο8 νοΙο. νοΙο το !)οιοτοο , ττοτοτ

Μ:

άστρο: οιτρΙὶοοΒἰιοοε. Εκ νιοτιοο ιιοοι!!Π!τιιο οοτιίΠτοε. Εκ ΑΙοο-τοοο!ι τ Χιτι. οο!. ]οτι. '

οττιοἰοττι οοο οί.οιοο ν!τ!οτοιοοε ορριτ!ο , @ο  

τοοιιτιε οΙιοοοοάιο οιτροότοτο, τιιωιωω,

οιοοττοτιοε τοο οτ! νι!!οττι Αττοτοτο , οοο ΓοΙο

οι οοοΓο τ!ινοττετοτ τειτ , ρετνετιιοιοε τ οοο

οιιἱιιι οί! ρἱἴοοτἰο τοοἱο ο: Γγ!νο ρτοιτιοιο ,

οτοαοιοοο οο!!ο:, οοτνοτοτιι τοΗτιιτοττι πιο!.

τιτοο!ιοοιο τ-οτεοτοε , ου ἰττιροτοτοτ οοτιοεΠο

τοτ. τοι νοτο οε!νοοιτε οοο τ!ιο!ιοιτ τ ιιιἰίἰτ

οιοἰ οοο οοιο !ιοιιοτο ο!οάοοοτοοτ. Λο (ο οο

οετίιτοτ. ίο!οοριτ !ιοτοοοἰΠῖοιο, Βτονι!οοε !ιιιιο

ιοο!ο “πιο !ιο!ιἰτἱε . ποιο νοοοτι ροτεο!ιοτ.

Αοἀἰοοτἱοτο οοΒἰ: ροΒ!ιοοτιι ἰο ΑΙοο-ι·οεο!ί

ο νιΙΙο ἰτετ .πιο οιίτοοτε , Γε τ!οτοτοτο ρω!!

οἰτοε , ρτπΓοοτἰΒοε ρτιοο!ριοοε . τ!οοιοοε ο;

οτοτοτιοοε ρΙοτἱτιιιε . εο οτ το ρτο:οοτιοτο

τοοε, !ιοττοτοε οί!. ΜοΒοο οοΒιε Γροε τ!ειτοτ

τιοεοτἰι οικω οοτιίιοιετιτ!ι , το οτοο!ιοιιε

!ιιοο τοοτοτε οΒίοΙνοοάοε. Νοε· ἰοιροτοτοτἱε

ῇοΠὶε ο!:οτειιιρετοτο οοριεοτοε , οτ οδοτοτοτο

ΑΙΜ: ρτοτἰτιοε Γροτοοτεο, οι: νιΠο :οπο Ιο

οοτο ττι!;ιοε τοττοο !ιοτἱε ιοονἱιιιοε , οριίοορο

ιιοΒ:τι ιττοοι·ιε οοττιίτο,οοττοοοε ιονοό!ο ρτο:

οοο!οιιτο, οοΒιίοοε Γοοίοοοοτιτιοοε. Ηἰο μοι

οοο ιτιοΧττ!οοοι!ιο οι·τοτ οττιροἰτ : ο!ἰοοοοτιίἰ

ρετοοἰτο ρτο:οοι!οτιτοτο οοοο!τιεοτο οοοΓοοοτι,

οοιο οτ! Βἱνἰοτο άονοο!Ποτοοε,8ο τετιεοτἰε οτ

Ε1)1$Τοι.Α ΧΧντι.

Ροο!ο νοοοτιο.

1)ερ·τω·ε 6'. Μιιττὐὶ.ιε τοΕπτοποθι

'!()τἰρ!ὶτοοε οπο τοττἰο ὁἰΒιιοτὶοο! τοειο

τ!οΙοιΠιτιιο: . οιοοτιιιιοοιοε οσοι: Λοκροί!

το: οἱ: οιιιτιἱοοε τοο: Γοοἰοτἰοοε ιοοοοο!ιτε

οοοττο ρτἰοτετιι ΐοοθ:! Μοττ!ι!οτ. 5οοτ οικειο

οιοε εοτιοτιο , οτ οοτιτοτοιο ο οοοιε Ποτ: Βοο

οιο οοΠ:το νοτοοοοσ.!ιο οοοοοοοοιο ρο!!ιοτ.

Ειο: το! ετοτιο οιτονιτοοο τοοιιιοτοτιιοι ριιο

τοτο !ιττετιε οο!!τιττ τιιοτιοιιοτοε ο: ιιιττο Χν.

τ!ιοε ο ροτοερτἱοτιο Ιιττοτοτοιο,ιιιο ροτοο οι:

οοτοτοοοιοοτιοτιιε ο!σ οί!ιο!ο,οο Εοτιιιιι-!.!ν!!

Π: οοοί:εττοτ. οι! !οτ!!οοιιτιοο οιιοοιο. !ρίοε

ειοτοτο !ιττοτοε νοοἰτο. . . οτ! ιοοοοε τοοε ρτο

τοοιο ἱὸοὶτοο , οτ Ποοιο!οτο ἰρίο ο οο!οιε οι·

τὶοιτ ἰρίἰοε ρτιοτιο 8ο οοττοθ;οτ οοο!τιτοτοε , -

Η τ·οοετο ροτ το νοΙοιΠοτ , το τοτο άτομο

οοο ι!ιΓοοτοτο, ιο τοο οΙΤοτ οτοιττιο τ Πο οοο

τσο, Ιἰττοτοε 8ο οτ! ἰΠοτο ο: οτ!. οοτινοιιτοτο

[οτξρτοιι τοτ!τ!ετοι. Νο!!οε ροΡτεο ο οοτιτοτο

τοο οοοερἰιοιιε; ο: ροτοτοοε το Γοττροι!ο ετοι

ο!οτο , Γοο ρτο τοοτοτιοιιο Ιοοοτοιο , φωτο οδ

οετοτοτ ν!Γοε τοτοτοιο οο ίοοιτοε τιο οο- ί!ι:!ιιο οτιτοοτ οοοοποτιο!ιττοτοει τοε τοι!
) Ρ Ϊ

φωτο οΧοοι!ιτι ρο!ἶοτ,οοἰ οι! ίἱτιἰΠτοιιι ιτε άο

Βοἱτοοε , τοτιοἰτοοε τ!οΧτοτοοι τ οοο Μια: ,

Τ!ιοότοοίοοο τοοιιοο!ιοε . τιοττι το!ἰτιο! οοΙττι

ΐοοΓοοοτι Γοτιτ οοττοτιι.Ο!ιίτιτιοτο ρ!οτει οο

τοε εοιοιτονιοιοε,οοοι τιοτιοο οοἰοοιο οποιοι”,

νε! τιοοττοττι ιτοτ οο!ιιε τ!Μεοοοοτο οί!ετ ,

ίοἱτο ροΙΤοιοοε. Ροοἰοοοτ !ἱτι8οο: ἰοτιοτοτἱο ,

οτ οονιοε ἱτιτοττοεοτο οοοοοοοοοι νοΙοτει

πω. ΑΗ!ἰ8οοοιιιοτ νε!ιοτοοοτοτ , οοο τοοι

εττοτο τιοΡττο,οοοτιι ιοτοτοτε ΐοοἱοτοτο τοκοι

νοτί-ο!ιοτοοε οοἱτοο. Τοτιτ!οτιι ΐοοοττ!οτοτο οο

τ.!! ,οοιοοτο εΠοτοοε , οοοιιτοτοοοο ρτοτοο

νιΠοτοοε , οΒιιονἰιοοε , τ!οοετοοιοο ιτιοετι:

τοετοεάε οοοο!οοοοτοε νἰο τοτ!τ!ιτι. Ι.οοοττι

Κα. .τετοιο ά·ΜΜ. απο!. 6°οΙΙσό?. Τα». Π!.

τ!ιτοοτιο!ιιε οοο τοιίΤε. Οτοιιιοε ἱτοοοο οτ οο

ο!5 ἴοτἰοοε οοιιοο οοο! οδτοιο το, οι: ροί!!ικ

τοοε ρτο !ιοοοτο Πο! οι: τοοοοίτοτἰι τοτοττ·ιιο..

τἰοοο Γο!ο!ιτ! ὶρίὶιτο οοτςοτιοτο ρι·οΓοτιο!.Νοτι

οοἱιιι ἰΒοοτοε , ροτοτ , οιοοοτοοι οιιοτιτ ιιοοιο

ιοοοιοοοτ τ!ο ορτοοο οιοιιοΡτετιι ιΙΙιοε τοιο

τοτἰοτιο . ίἱτοο! οι Ποιο! οσοι ρτιοτοιο ιρΠιοι

οοοτιτο Ιοοιτοτε 8τονἱί!ῖτοἱε ο οοιτιοτιι οτιτιι!

οι!ιοε , οι: οοοιτι οοοιιιοο ττο&ονοτιιιιιιτ , το

οοοιρτιτοοτο οοτονοτιτοοε τοτοοοτοτο Μοτο

-οτιἰτοοτο 8ο οοτιτοιοτιοοτο οο ντεοοΙ!οιο τριτο

τοτο τ τα! ,οτ νιτιοτιιοτ , οοιιίοε ο!! ροτἱοιιτἱο

τιο!!:το. Νοοοε νοτο ροτἱ τ!οοεο , οτ ιιιιω

οοιιτοτοτο ι!οτοοε Πει ροτἱοτοτ οοττιιοετι

Κτ ο
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τιιτπ : οτπιιππ οροττποτιτ πω Ιιιιιιιε τοἱ 8Γ2· Α ΡΙοτοπτιππε. Ροποπ ποπ τοπιιτ επ τπο , πι!

ω. ποππο τοπιτο επ νοε , ποπ ιιτπωι.πω

πιω , ποοπο Ρειτοοπιπε ΙειΒοτι , Η τπ τπ ποΒιο

Εκ:ιοπππιπ ρπωνοτιε , Ποοτ πιοιπιπιτππε το

πιω οιπειτπ τω ποΒιε πο ιΠιπε ππτοἔειτἰο

πο ττ:ι&:ιππιιτπ οοιιΓπ!πιπο , Βιοπιττι τ:ιτποπ

πια Με Γιιπποποτιε. επτοπιι::ιτπ ()επιποππε

τποικιποτἰἰ 8: πωπω πιο!οπππι οπο ποτώ

τω. 'Ν:τιπ οπίοΙπτ.πτπ πττπτποπο οΡι1$ νο!

οοττο ιποπἴο ποο'τοτπτπ οπίοΙνοπππιπ τω!)

Γοτιιπτ ποιοιε Επι ποπτι. ποτπτποππο ποε να

ποτειοιΙιππι· ί:τειττπιπ ποπτοτπιπ τποτπτποπο

ἱπ Ποτπἰπο πΙιοτπιπ ρτοοιππε. Μιπτοπτιπιπ

πο Μοπιοιε πιιο&ιΙΒιιιππι Έτοιττοπι τποπιπ ,.

οποιππο πινοττοτ ιιπ το, ιιτ οοπίο!οτιε δε π.

ίε&π πιω Γοιπτοε , οτο. Ιποτπ ει: το τΙΙιπε

ίτοττοεοππο π›οᾶ:ιτὶίππιο νιτο πἰιιοτἰτπ.

Βειτπειτιιτπ ποπτπιπ 86· ]ππιππιππτπ ΩιΙπτο.

Εοπτπιπιιπ·ι ο:οΒιινοππο ιτο ποετονοτειττιπε ,

τω Ατττπιπι ποΙΙἰοοε τππιπΙτπε ριιττιπιπ Μει

τπιπ :.ιππιοπτοε , πο ἱπ οπτοτιοτει ποιπιτππε.

Βτἱτοποτπιπ νοπιπιπε , 8ο ιππο Ροτπτπ-Ι.ινπ

Ροτινιπιπε, πππο ιποπο παο π:τιπιτππ;. ντιπ:

Ξπ Ποτπιπο, μποτ ειππιπτἰΠὶιπο, τ:: απ. ]:ιπ.

Χ-
 

ΧΩ

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΧπΙΙΙ.

θειί-Ρπτι ιποποιοπο.

Βεῇω 19Μ!ωπι πάνεπσ2:ι.

Πω επ εποε ΡΙοτοΓοπο Γοτιποτοτππε ,

πο!πιπιπε,-ΗΗ , ρτσοτοττπιττοτο ι:ιπιπ απ

το οποοιιο Ιιττοτειε νο! πτονοε πειτοτππε. νο

πἰπππε , απο ρτορἰτἱο , ιποοΙιιτποε οπι

ποε Χιιι. οιιΙοπποε 3ορι:οπιπτιε ΒοπΙοετπ,πιπ

ποάοππε οι:οιιρειιι τ-ιπτππε , πο. ιιτ ποπ Μ

οιιοτἱτ Γοι·ιοοτο ..τι νοε. Νο πππο οιπποτπ,πι

Η τππΙτπτπ οοοπριιτι Γιττπιιο. Ιπτοετι δ: ι:οτο

ἰτἰποτο 8ο πιο πειέτοππε πω.. , ποοιιο οπἰίἔ

οπο ποπτππι πιο πέτο νειΙοτ. Αππιτπιππε πο

ποτ Ιπποτοο οτπποε οι οοπιτπππι δέ Ιοπ8ποτιε

ἱτὶποτἰε ιΙΙ:τίπε ίππιππιτ, δε Βοπο νει!οι:. δρο

πιτππΓοπο πο ιππτππτειτο ?πει οπο , τπποτ:ιτιο

πο Ποτ , Ιιποτ:ιππιιττι, επιιιπιτιε οΡΡοττππἰε

τοπποπιιε Ροτ πω. (Σοτππιοππει ποε ριπή πι·

ποιποτιι , δ: οτε π: πω Βοτπἰππε πιω: οπιπ

οοτο οικιτπρτιπιππι πιπποτπτ . νο! οοττο π

πιο οτιτ ιππποτειππιιττι , Ι:τπ&ποΐπττι οπο ροτ

τπιττ:ιτ Ιτιποτοπι ποπτπτπ. ΡπιΙΞΡΡππι , Επ

Ρπτοπππιπ 8: τοΙἰοποε. . . Υπο ιπ Ποιπιπο.

ΒειπΙοειτ ν. απ. δορτ.

 

ευτετοιΑ ΧΧιΧ.°

δοπ:ιπίππο ..πω δ. δοΙνειτοτιε. -

Σ): .>Μτωπο πωπαύο, ό· έ: έκπέπετωπ .πί

·υετβι.τ ατα /?άάάσκε.

(3τιρίοτοτπ Απτοπιππι πιοπειοπιιτπ τππιπ

ποΙιτιιτο οιτριπο , πππο νοτο οποιο ροπἱ

:πε ιππιτποεπτπ οπο. νοπιτ :ιπ πιο, οιίτεινπε

]ειπι πιοε οΙππιτπτ . Γοττποποτπ πο το πωπω

ιππε ,ιπι1οτπ ἰπτοττπΡἱτ Γι.:Ροτνοπιοπε πιο.

τοτπ επτπ ω το ροτποτοτ.πτ νο! Ροτ ουτπ πΧ

ππιπ Γοτἰποτο ροποπι. Αππιο Γοοἰοτειτἱε τι

πω, πια ἰπ τπο πιοποποτιο ι:οπ8τοΒοτι οοπ

Γπονοτο.τ , ·ποπιἰποε απ οποιτι1Ιπτπ 8οποττιΙο

Ροτ8ππτ . πτ πιπ!τει οοπττει το οΙοτποπτ. Ειπε

:οι οοπίοπ οτ:ιπτ πιοπποπι τιπι , :κοπο ἰππο

ποπτε απορω ππιοιιετπΙοοπτὶ τω, ιιτ μτπ

πιοτπ ί·-οττπο 8ε ιππππιε :το ί:τοπποτπ οο8:ιτπι.ιτ

Γπἴρἰοοτἱ. Νοίοιιππε ιιτ Γο πειποιιτ τοε , ποπ

το.ιποπ Μο επτπ οοειτειτισπππηπο ιπιππΙ

τι: οπο ροππτππε. Τπ , π (μια ποπ μι: πω

Ροπο νιποτιε , πιτιππει.

 

ΕΡΙΣΤΟΙ.Α ΧΧΧ.

Απ δοπιιπἰειππιπ.

.Ρε :αυτοί ··υεπεί!2έσπο έκτακτοι

- Κοτοτ Απιπτοππε @ιπο ΟιτπαΙππ!οπο

π. Ετοτπἱ ρτιοτ, νοποτιιοι!ι Ποτά πι»

πτο ποτπιπο δοΒιιπιιιπο :ιβτπιτι τποποποτἰί

πιπ6π δοΙνειτοττε , πιΙπτοτπ ἰπ Βοπππο δ: ιιτ..

ι:οτεε οειτὶτοτἱε ειπο&πιπ.

οοπτι ποπτι οπο οοεποΓοιιππε ΓοιιππιιΙιο

πιποπο οοοπττοτο , 8ο νοΙ πο ονοππιπτ ρτο.

νἱποτο οπιπιπ , ιιοΙ , π ονοτιοτιπτ , πο Ιειτιπε

Γοτρειπτ , οιππι ιπτοπιιοπο ρτοΐριοοτο. (Ιππ

(: πἱειτπ ἱτοππο ματι ποπτι πο (Ξεπιρτοπο ιιοπ

πἱτἰο μοι· ποπτοτπτπ ιτπρτπποπιπιτπ ἰποειιι

τἰπε ?πιο , οοπτοπτιοποε 8ο τἰκειε , Γεωπο

Ιοτιιτπςιπο τποτοτὶιιιι ιπτοτ ππ:ιε οῇπε Ιοι:ἰ π..

τπὶΙἰειε οκοιτεινιιτ. ατομο οποσ ω, πιο οοοπτ

τιιτιιτ , Ροτ πιππΙτειτοε 8: ιπεοπιτπτπ οοπτοπ

τἰοπιε πππιπιπ , πο απο τποτιτειτπτ τ πω πο·

ππιπίτποπι πιο πω” ονοποτπτ,ρειττοε ποπτιιο

ο:: ποβιτο δ: ιππιτπτο ποπτο οποιοπτοε δπ:οτ.

ροποτο, πειτοτ·πιτειτι :Με οοτπροποππι ποπ::

οι οπτειτπ ἱπῇππΒοτο ιππιτπππιτε, οοττι πο οπο

ρτπποπιτπι οπιπιπ ἰπ ρ!πτἰπιπ ο:ιροττι Γπτππε ,

οποπ πιππΓτποπι Πι:ιΒιιε πποτπ ὶπιροποε. δε·

πο πε ΐτειτοτπιτειε πιο οππ&ει πωττπτω πο·

νοτἰι: , νοππιτιο Με πω: ίὶιροτἰοτἰε_ νἱποποοο

πιτπιπι· ροπτιποιε Ποοπτιει οπο @τι , 8ο πι.

ττο&πτιππε ποΒιτιε , πι.ιοπ ππΠει τιιτιοπο πο·

τἰ ποοπιτ. νοΙππιπε ιτιιιτπο, πιίὶ τοπιο! Με

ρ:ιττοΓοπο οοπΓοπτιειπτ, ρτιππτπ ιΙΙι:π π: ππ

ππε Ιοεἰτἱτπο νοππιτπιπ , πο πονο νοπποτ πο

ΜΗ νιτο Ετεποποο πο ΒοίοοΠε , ειοοορτπιπ

οπο οι: οο Ρτοτἰπτπ οιπτοτιππε τοππειτ , πο.

ποο ΡΙειπο οοποοτποπτ. Ιπ ι:πιπε τοι πποπι

8: πππτιο νοΙππτετιε τοπιτποπιπτπ ονιποπε ,

Με ποπτειε ρειτοπτοε Πττοτειε ποπιπιιιε πιιιππ

Ρτορτιει πω... 8ετπιποτιο ποπτι @ΠΠ ππ

.ρτοπῖοπο τπππιτ:ιο τιπι: Έτειτοτπιτειττ ππ:τιτπιιε

.πιτιεοπποτ. Βιιτππα Ι:Ιοτοπτικ ιπ ποπτο 11109

°πτιποττοππ&:ι: Ματια: πο Απεο!ιε :τικ Ματ..

οι ειππο Βοτπιπι ΜοοοοΧΧ:ινς

/ π

»τι
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τ” Επι-ετ οι. ΑιιιιΜ τω. κα. ε”

- ι Δ . . Α ρτείΠΠειιιεοιάατεΒε!!ια, 8; ότιι·οε παμε ω».

Ε Ρ Ι δ. Τ' ο Ε Α ΧΧΧΙ. ρι·οτιοε Γριιιτιιε Γενειιι ιιινεθ:ίοιιε δέ άιΒιιιι

αιΙΗΒιιτιοιιε εο!ιι|:ιειειιι -, ιιετιιιε τιιιιιειιιιιε

εοιιτίιιεΒο , παρε ριιιττειιιι οιιιτιι; ριοειιειτο.
13: μιωιωικιωσ έπωωιΞω· |Σιέϊ'σι η ϊἶὶῆἔ9υ©ἰΠΪ01©ἔΐ%, εφΒιιοειεειτιιιετιι

· · τι:ι ι ειιιιιι ιιτ ι τ:ιιιιτ ιι ιτ:ι νε ι ”

ΟΠ Θ-ΓΠΒΪΒἰΠΨΗ$ ἀἱΙθᾶἰ0Πθω "ΠΠΣ ή· @Η ί-Ροτιτειιιιιιιιιτ. Ηιετοιιγιιιο :ιάιτιιιι?

α” “ωοι(πο ΗΟΜΜ ο (Ιω Ριπήω Με ιιειιι ει! Ρατιιο.ιιι Γιιι ιεόειιι·ιιιι ιιιιει:ιτιιι με..

ΡΠΡ(Μπω ποίωι ›Ρ2"ἱω21ἰοΠ2ιΡ°τ6ἀἱ2 .ω Πει Ρειιιτιιε οτιίτιιι&ιιιιι τω , ειτιιιε @Εκει

άιεε ειδιτειιιιιτ. Ρι2τειΓΡιιοτἱἀἱειτιειε απ” τε- ει: [πατε ιιοΙττει , ιιτ »Με τιιτιοιιε ιΠ;ιιι1 τω

1ἰ8ἱοιιιε @Με ¦, ειπε ι: ιιιοΙείτιει τιιιιιιιι €ἰΘ τετ , τρια ιιοε [πάει. Μοιιιιίτειιο ιιοίτιο ιιι

ιιε8οτιο εεΡἰτιιιιεΞειιιιιιτιιτἰοιιἱε ἰΙΙἰιιε, ενω αιρεΙΙιιιιιιιιι άειιι νιιιιιιι Βοιιιιιιι 22 8ιεινειιι,

_ιιτ πισω, τιιι&πιι ΜΗ Ρ81°Πιι6Φ05 ΠΟΠΣιι$ ι Η Βιιεςιιε ΒιιΒἱτιιιιιε είτ Με Ιτιτ:ιιιιι. Ι)ο!εο ει:

ΒΒΠα1ια0 ΠΟΠ. ΕΟΓΙΜΠ2Πά2ΙΠ , θά τ10ΠιιΠ88 · ςοι·άε 3 παμε α; “Πε”, ατι;) ι1ο[οι·επι ΜΗ.

Ρε.ιιιιιι ι::ι.ιιτι ιιιΠιιιιτε ειωτιιιε ιιοίι:τει ι:οιιβ ΜΗΝ!" 8ζιΠάι8ΠεΕιοΠαΒ ςιιη1ΜΗΜΈ Πκηι1_

ι:ιειιτιει :επι το.ιιτι ροιιεΙειιε ιιιειιιιειἰιιτ. Με ιιεε ι πε νιιιιιιι:ειιι τιιιιιιι.8ιτ ιιοΗτ:ιιιι , τετιιιβ.

ΡΗΦωτ Ποωδ Μ Επωω ο (Ιώβ ἰΠιιΠἱιΧἱωιΠΡ @Με ιεΠειοιιιε ιιιιιιι·ιιιιιι. ΒιίΠιιιιιΙ:ιβο τειιιειι

ιιιιιήιιιιιειιιιιιΓιιοίτιιιιιι εξ8ιέει ιἔοίτιπ ἀετιἰι- ρειιιΙιιΙιιιιι , τμιιιιιόο ιιι ιτε Με. ἴεά εειτε ιιοιι

ιιιειιτι1ιιι με τιιιιτιιιιι ε . ε ιιτ. πιεσε ε ἰ- ρειι·ι:ειιιι ιιι ιιιιειιι. Μοιισ.ειιοε Επι” ιτιοτιεοτ

ιιιιιι€ΗΠ ωϊΠω ι "πιω άνω ΠΠ ΠΠΠΠΙΠι που ιιιιΒεο ιιοε πι:: όι!εότιοιιι ιιιιττειιι.νει.

Βιίτιτειιιιιτ 8: ·νειτιἰε ·6ιτ Ιιττειιι,ιιτ ειιεειιτιο ε Ιειιι τει:ιιιιι @στα εοιιίειιε,ιιιιοά Η ματι πιο

ειαιετιιτ ιιεεοτιο , :ιόιειιιιιτςιιε ιιοε Δημ” τει Με ΜΜΜ ν@η@τἱ8 ω [Με , ζω,π.,τ ωιιο__

ιιιτἰει ιιιτει , ιιΙτετ νει·ο ιΙΙιιΡττειιι εοιιιἱτειιι ςιιειιιιι Ιοετιε , ιιιοάιιΐτιιιε ιιεΙΙιιΒεισιτιιι , πιο

` ἔτειτιεἱἴειιιιι ιιιιιιοιΙΒιιιιιιιι ιιοίτιιιιιι. @με ε- ιιιιιτειιο ρΙειιιιι εοιιίο!ειτιοιιιε τιιιιιι, ιτε τι::

εειιτε , ιιι ιιιιιιιιι εοιινειιιιιιιιε Ριιριι , δε ροίτ Ο ειιιετιοιειιι νιτιιιιι ιιεειε μπω , ιιιιιἔιια οοπι

ΙοιιΒιιιιι άιΓεερτιιτιοιιειιι, ριοΙιιιοΓειιιε τιιιιίτω- Ιιιιιάε τιιο.,ιιοιιοιε ιιοίτιο ά ι·εΙιΒιοιιιε. Μιι-·

Με , εε τειιάειιι Γειιτειιτιιι ί·-ιιιτ , τιιιοιιιιιιιι τε· ιι:ιιιιιιιι ιιιοιι:ιειιιιιιι Πισω ΡεΙιειιτΠιι τιιιτιο,

ιώε:ιιι8ε ιτιΡειι(ΐ τιιι&ειϊε ιιέιξιιι Ρ:ιιειιιιτ Ἐπὶ , Π μποτ. Μιττο ιιι ιΙΙιιιιι οιιεόιειιτια: Ιιττε..

ιιτ εειιιεειρ ε ειιιιο ιι μπι ἱε ι ι τισ ιιι :ιιιε , Η Βιιιτιιε άι, ιιοιιεΠιιιιι·εειτε ειιἀἰο ,

εκ “Με ιιοΙτιιε , Πε ειιιιιι ιΠε νοΙιιιτ , :ΠΓ- ιιιε ΠΠ ι Πτι ειιιτειιι ιετιιιε τω. Πε εε

τ:ιιξει·ετ ιειιι ιιτι1ιιε άιΠ:ειιιειετ. δεό ειιιιι Γε· [οΙιιτἰοιιε ιιιεΒιιιιιιιτατιε ριινιΙε8ιιιιιι Μισε

ειιιιι τιε μειώσει ρισεΙειτοιιιιιι εΙἱἔειιὸοιιιιιι ιιιιιε Ιιιιιοι:ειιτιι τειτιι, τ:ιειιο, ρε: τιιιοά-ροβ

Γει:ιιι·ιιιε :ιεεισιιιιιε, τε ιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιε ιιΡΡιο- Γιιιιιιιε ιιιιιιιιιιιοόἰ ιιΒΓοΙνει·ε. (Ϊοιιιιιιἱττἰιιιιιε

Βιινιτ , δ£ ρτἰοτειιι ιιοΠ:ιιιιιι Γο.ιι&ιε ΜαιΒιιιι- νιεεε τιοίτιο.ε , ιιτ ιιιοικιειιοε ιιιοε ιιΒίοΙνσε 3

Με. ΡΙειειιἱτ Με ἔΙἱιιι σ.ρριοΒιιτιο ριιιιιιιιιιιιι, επι ιιιιιιιιιιιειιτει ιιιειιιιειειιτ ΙιιιιιιΓιιιοάι ει

@Με παμε με ειιτιοιεε , ιιεειιιε ιιιιιιειτιο- τιιιεοε, ιιιιιιιι&:ι ΗΜ Ρτι:ιιιτειιτιιι 6:0ιι8τιια ιιτ

τετ εΙἱΒι Ροτειιιιιτ. Οιιιιιιιιε ιτεισιιιε , πει· εεινειιιιτ. νοΙιιιιιυε ι:ιετειε:ι , ιιτ ιιιειιιοιιιτιεειιιιΠιιιιε , ιιτ ιετ-ιἱἔειἱι ει: ἴοιιιτἰἰ τ:ειρέσιιιιάι Ε) ιιιοιιει:ιιιε ιιιτιιιιετιΕ86 ιιισιιίειρΙιιιιιτισ Μάι-

Βιιιτιπ , Βιιιιι!ειδιε ι1©ΕΘΪἰιῇιιιιιι ιιΜτετ82$ , δε εεε εοιιιιιιοτἰοιιειιι ιιοίτιιιιιι , ιιτ ιιιετιιαιιτό

ιιε ιιιιιιι:ε “Η ΝΕΜΜ ι κ: ιιιοιιτ, τε ι:οιι- Με ιενει·ιι. που εοε τοΙειιιΒιιιιιιε ΜΗ τεθ

Βιι2$ ω ιιοε , ριιιιεἱεὰιεΒιιε Πιτιιιιιε Μωβ 3ιΓε:ιιιτ. Νοτι ροτιιιιιιιι: τειιιΡειιιτε:ιιιιιιιαπο > δ; εΙιετμιιι ιιιιριιιόειιτιιιιιι ειιιειιιιετιι- τιιιι:ιιιε τιιιε Γειιβετειιιιιε οιιιιιἰΒιιε Παω! , δ(

μη, ιιιεΒιιο ειιιιιτιςιΡιτε εοιιιιιιο‹:Ιο , ιιετιιιε ιτε , ιιτ Με ιιιυειε ιιιιιτι.ιε ιείετιε ιιεΒειιιιτ

ιετιιτειιι οΒτειιάειει Μιττιιιιιιε :κι τε ιιιιιιιε τει τιιιιιιιι πω. Εεε Με ριιετ:ιριιιιιιε ιιτ @με

ετιιτιε , θ 8άιιι138 , ιιιιιΙππι ιιοΒ:ιαιιι. νιιΙε ἰιι νιιΙειιι Βοιιιιιιο εκ ατι ιιοε ιιιινοΙιι. Εκ ιιοιττο
Βοτ1Σιιιισ.866:0ι ὰἰΙ.ἱεἶ`λ ιιοί)τιο ιιιοιιιιίτε- ιιιοιιο.ίτειιο , κια. Μειι. Δ

:κι οικω- ιιι κιτ. ιιι.

. επι $εΒιιΠιιιιιιιτιιι

 

τ τ ~ Ει)ιετοι.Α ΧΧ.Χιιι.

ΕΡΙ$ΤΟΈ.Α ΧΧΧΙΙ. ετἰθιεεοιἱιιιπ.

~ εά'ειιιιιάειιιι ·

 

¦ τ Ε Π: πωπω αυτή: »απο ιι::ῷἰεπιἰἱ:ι“ · ·

@κάτω ΕΜ” έ: τέτιάιξ/έΦ!έωέ.ι. Δ :-ι_ ε · ε τ ε τι τ ι - Κατα· ΑιιιΒιοίιιιτ ίδιιιι&ιε (ΒιιιιιιΙάιι!ειι..

ι Α; 11028 @τιμ μια άίιιιιωτει:Π ιι ιιιε Πε ειειιιι Ριιοι, νειιει·:ιτιιΙι Ϊιετιι ιιοίτιρ

Μιιτιοττιιιιι πιοί):τι1ττι ειιτιι Ιιττειιε ω (Ξιεξοιιο Βιιιιτειιι ιιι Ποιιιιιιο, τι: Βιιοεται

τε τα ιιιιιΙιι ιιοΠ;ιιι , ιιεε: τε ι·-ει·ιετ :κι ι:ο.ιιτειτιε ιιιΐε&ιιιιι. ε >ι

ιιοε ,[ηρετνειιιτ ιι ειιειιι ΜΒΜ οιιιιι1ιττειιτ Μιττιιιιιιε άειιι1ο ΒιιιΙιεΙοιιιιιιιιιιι απο Ητ

_τι.ιξηιι€11ιειιιιετιιιιωιιατ00ιδ6άβιετιε.εοιη- Με ιιοίὶιἰε ω Οοίιιιιιιίι ιιοΒ;ιιιιιι ρτο αιτι

ρειΠ:ιιε (πιο ει; ειιιιιιιο, δἐἰιιὸοιιιἰ νιοΦιιι τιιο.ιιι, τιιοιΙΙοιιιιιι ε. ιιιιιεοιιιιιι. Οιετιιιιιε ιιιιτειιι ιιτ

τιιιφό.1ιο.ε πτει.τειιειιιετι·ι:σειιιιε ιιιιιιίώρΙιιια- @Με ιιιτι!σιε τρωμε τοορειετιε , ιιτ ιιιιινετιιιιτ

τοτιιτιιτιιοιιιιιι ίβιβει;ιτιι ιιιοιεε,ιιιιιιαΓι:ινιιιιιτ ιιρΒιι Μαιο ι α1ιοειιιιιι Με ρετ8€Πιι15 ιτιιιε

ρτατωιε.ιτι ρειιιιειειιι 86 πωπω πιατα Εεο, τε , δ6 ιιιιιιιιι:ιε ρεειιιιικ :ιετιιιιιειιτιιι ιιι ιιΓιιι

:Μι ιιι ιιιε ιΡίΞε Ιιττειιε ι30ιιώιώΠ95 , Με πι- ιιοίτιοε ιιει:εΙΤιιιικ. Ι.ιΒειιτιιιε τιιιιιειι δ6 Βιμ
τ κ ι ιιι



ι 63!
'636ΑΜιιιισειι οΑΜΑι.οοι.ΕΝειε

οοειιτο φισιι Ροίιτιιιιιτοιιε , οσο ιιοσοτ. @πιά

οΒοτιοιιιε οι το νοίιτει , στοιιιοιιιε οι» ρτσιιο

τοτο Μπο. ν:ιιο οι -Ποιοιοο , 86 οσε (πιοο.

ΒΧ οσιιτο τοσοειΓιοτισ ιισοτιε-ιισοι π. ]ιιοιι.

 

ι: ι> ι $ΤΟΙ.Α ΧΧΧ_ιν.

επι θτοεστιιιτο.

ΜιτΜινΜ έ: /ϊιιιι·πιπι Λουσοι έοοι·ικέτατε ό·

Μοι·τεβροι:ατ.

Ε8ἰτοιιχ, θι·οεστι μποτ , Ιιττοτειε :οιιε ,

φιιιιιιε νοτοτι ωτΡιπο νιιιοτιο , οο :οι

οιιιινισ οσε οοροτιτ , ιιάτοσοοΓφιο Ιινοτιιιε

ιοιιοπο , 86 ροΙΙιιιιο ίσνοοτισ ΐοοιιι ι:στρστο

ειοεστιιοισάειτειτιιοι , φιιιε ιοιττοι·ο οτι το .ισι

Ποιο Γιιιοιιε. Ει·οτιιοιιιε το οοιιιΓοιιιο, ιιτ οσο

τιιωιιι , ιοεοιο; :ιΙιοφιιο οσοττιίιειτοτοιιτ ει

οτιτοτ , ο ριιτειτοοιι.ιε απο οριοισοοοι ρο&οτι

πιο ιοΓοτιιίΐο , ιιτ Ριιτ:ιτοε οσε :οι σιιΙινιΓοι

ροπο, νοιιι·ε.·τοιιο στοοιοο ιο ποο οιιτιτειτιο.

Νσο οποιο ιτε ί·ιοττοι δ£ ιοιιιιοι:ιοι , ιιτ ιιο

οοιιιε ιτε Γοοτιτο σώσω; , ιτοτοσ ροτ οπο θα·

εοΠει φιεο ροκ Ρειτοι· τοσοειίιοτιο οοίιτσ ιΠι

νοοοτειιιιιι 86 οοειιιοωο ιιοτοιίιτ , οσε φισ

φιο ΠειεοΙΙιιτι Γιιτοιιε , οιιιτο ιοίιτιιιιτειιιιιιιε Πο

Βιιιστιιοι Μ φιοφιο ιοίιτιοειτι Γιιοιιιε, 86

ι:στοτοσττιιι ί·ι·το άοίιιο&ιε , τι: οιιοιφιειιιι οι:

οστάο οοιιτο τοαττστ σ.ΒΓοοΙΤοτιτ , οιιιιιφιειτο

Βοιοιτιιε οι: ιιοιτοσ ρτστιιτοιιοτο άοίιιτοτιοτ ,

τιιιτο οιιοτιειΒιιτιιτ ΐτιιττοε οσίΈτσιτ ιιιΙισΓφιο

κιιιιοιΠιοισε νο! ιοίιτιοειτι νο! οιστι. νοοιιτο

που πιο νοε ιιτσι:οέι;σ ιοα·Πιτιοι: δ6ιι1&ι15 Ρατ

τιι:ιΡοε ίιιτιιτι , ο οι ροττοιίιΠοτ νο! τοτορστιο

“πιο , νο! Γιιροτιστιε οιι&στιτειε, οιιιιιφιο 86

σοοιιοιιτι Γιιοιιιε 86 ιιάιοσοιτι 8τεινιτοτ οο πι.

. νοε σοι·οοτοοιιιε, Ιταφιο ι8οσίι:οε , (ιτοεστι

οιιε ποιοι Γσιιιτιο φικτιιοι.ιε , φιιιι οσιοιε τιο- Α  

ιιι>ιετοοΑ ΧΧΧν.

ιιιωτι $οικιίιιιιοσ.

πω: εΞ13. Ι.πωω,ρωι Με εσωωεπιίπ ,

ιιέιτοιισ το ΑΜΑ”.

ο Εοιοτιτο οτι το νοοοτοΒιιι Ποιο οσιιτο

- ρτιστο ειιτοιιΙτιοΙιοι , οσΙι.ιιτοιιε ω

οσιιτιε ιιτ! το Ιιττοτιε νοοιτοτ , φιιιιιιι @τι

οι:ειτοιιε οσε.Ι)οι τοιιοοτο πω: νιιιοτο. Ε:

Β φισοιειτο ρωιιι ο οσι:ιιε οισοιιοιιιιιο ΓειοοτΑ

ιιστοτο , 86 φιι επι [οτνιοοιιιιιο οοοοΠιτειτιέ

οιιε οιιε οπο: ιεισοοιιε, τοιττιτοιιε π! το άσοι

οιιτο Ι.ιιοτιτο , φιι ,οι Γροτειτοιιε 86 οτοιιιοιιιε,

ο νσιιιοτιτ , ιιτ νοιΙο άοιιοτ , Βοοο Γειτιεθιοιοτ

οοοοιιιτιιτισιιε. Ειιιο τιιιι οστοτοοοιιιιιτιιιε ,

οιιιοφιο αΙιιιιιι τοιιττοτο φιοιο ΡσΠιτοιιε, οσο

ιιιιιιοτοιιε :οι τοιιτιιιε. Αοίοιτοι οιιιιιίιτει οσον

ιιιοοιιιιοιιιε οσι. δοτιοιι: οσιιιε , 86 ο8τοιιι στι·

νο:ιτο οιιΡιτ , φιια ιο τειτοφ.ιο ιοοιιιιιιοι άσΙοτ,

88 ιιιιιιτιο οικω ιιτ οσοτοοετιιτ ιιοι·ιιιε. Νσο

στιιτιοΙιτιιτο ιιτιτοιιτ , φιιει ιΡο ιιοτοποοε πιο:

ιοιιιιτοατιι οσο ίιιιιιιιε , [οσι ιιιιιιτιο: σιιίοφ.ιι.

Ροτ8ιτοιιε. νιιιο ιο Πστοιοσ. Εκ οσίιτσ τοσ

ο οιιίιοτισ Ρσοτιειισοι ΧΧ. οεωωιι.

 

Βοι ε τ σ ο Α. ΧΧΧνι.

οι!. 3οσο.ίι:ιειοιιιο.

Βσέπαυπωσ Ρ'εππΖω· ω!·υευτα , τι: σπιτιου

:τσουπ π·ώιό?έτυισ.

Εοοριτιιιιι ιιιοιιε Ιιττοτειε το” , φιιιιιιο

τοΐρσοτιοε οσίιτιο. Αοοιριιοιιε ιο Εισ

οτιοι ρ:ιττοτο σο:: ι:Ποιε στοοιιι , οοφιο φιιιι

οσο ιιοοοειιε π! οσε , ιοτιιΒιιο ειιιτ οισιοΒο

Έοτιτοιιε , τιιτιοοιιιιιε τοι; Ροτἴιιιιίι , φιιιιιιο

οπο:: , ιεοσίοοοτ δ( οοτοτι ιιιιοοτοτ , ο εστι-Β 86 πτειτοτο 86 ιοειιιιιο ναιοτιιι:ιιοοοι 2Ποειι.ε,

Ροι·οο :ιοοοέιιι :οι νοε ιοιοιτοο ρτσιιοιΓοιτιιιιτ,

«μια ιιστιοι ι @Με οι: οιιιιίιε ιό Βιοιτιιιιε. Λοι
πιο τειιιιοο 86 οο8ιτατισοο νοσιιιοιιτο ΓοτιιΡοτ

ίιιττιιιε. ·Ατφιο ιιτιο:ιιο τ:στρστο φισφιο οιιε:

ιιιιφιιιοτισ ρσΠιτοιιε ι οι φωτ! , τοΡεο Ποσ ,

τοοΙτιιιο οοτι:ο οιιΡιοιιιε. Ιω πιο οσιιιε οτιι:

οιιτειε , νοιιιο ασοεε , φιιιι νοτσοειτο μπει:

ΡσΡε τιιοιιιιε, οσοτιιιοιε οπο, (ισιτοιιο, ) τοοσ

φιο Γειτιεθιοιοτοιιε νστιε οιιε. ι)ι&τιτο τειιιιιΙειτο

οιιε Ποιοι ΠοινιΠιτοι ειιΡτοιιοι , ίινο φωτο
Μ@οι ίοοοι·ιιοιιιε στο ιιτειττο Ρτιιοι:ιΓοο ,

οιιριοΒιιιοιιε οσοι; ειδοττι 86 άσιισ ει νσιιιε

οπο. Ε: άσοι νοτι:ει Βιοοι·οοιιιε Ποτά θα Ε

οιοτιτι , τοΓρσοάιτ , το Ποιοι οοιιι·σ Γοτν:ιτο

οοιιιιοο, ο8ιφιο οτιιτιιιε Βοσ , 86 στο, (ιτο

80ο οπιπο” › ιι:ιοο βιο Γιιροτιστιε οιιτιι ιιιιιο

ι:τιιττιτοειάειε οτι οσε ροτι-οτοοιιιιτο. (ἱστο

ιτιοοειει οσε , σιιΓοοτσ , ριπή ιοσοιιιιοτιι 86

ι·-τειττιιιιιε στοοισιιε , ιιτ στο τιιιίιτει ιοιίοτι:ι.

ρτοοοοτιιτ Ι)στοιοιιτο : 86 το, ρειτοτ, στο ρτο

τισΒιε ιιιειτοτ. νειΙο ιο Πστοιοσ. Εκ τισιιτο

ιιισοειιιοτισ Μοτο-οσοι κα”. Οδιοιστιε.

Ετ οσε ιτειφιο το οι νιοοιιισ ιιιιιιιΓοο οοοοίιι
τοπιο ιιοΓοινιιοιιε, ροτοιιττοοτοε , ιιτ φιιοΓοτιο Π

:οι , οιιι·αιοφιο ι:ιιιι8οοτοτιι οικω σοοιο_νο..

Ιοτιιιιιοιε πιπιι , φοιτ οσοιε , ιιτ ιιοσοτ , αιι·ιβ

Ποιο οΠ:. Παει, οι: :κι το Ροτιιιτοοι οι , στι..

νοοοτιιοι:; ιισοστι!ιοοφιο νοοοτιιε οποιοι

Γιιοτ. Εσ οσε πιο σοοιιττιτοιιε , οσΐφιο ιοάο

απο ιισοστο τιοειιιιτιοιιιε. Ιιοροτειτοτο 86 μι.

ετιιιτοιιιι τοιιΙτιιιο Ειοιι!ι:ιτιτοτ ιιτιοιιιτ. Ηο

Βοοτ ιοεοιο ΙοτσΓφιο οτεινοε 86 ιισδι:σε ο

τω , ειτφιο :ι ιιιισιιτειοτιιιοι ρτοοιτσε, ιιτ ιιοο

ΒιοΒιιιοο νιδιοτι:ι ίιιτιιτει οσο οι. νοοιιιοιτ

οοιτο Ρειτειτι 86 οποιοι , τοιιιτιιφιο ιοεοιο

νσΙιιτιιιο:ι οστινοιιιιοι: ιο :σοι ρτει:Γοοι:οτιι.

Οτο , ματ , φιο.οτισ ΒοιΙειτο ιοί-ο οσο ρστο$

νοτοτιιοιιε ιειτο , οι: ριιιιο:ιοτισιιε νιδιστιειιιι

ιοΒιιι ιιι€οοιιιτ Αεσοστιιοτει οσίιοτ, ίσιο.

φιο ιο οσιοιε νιτιοιιι: νοι·ιτειε. Ειττοοιιο απο
Μογίιο οιιιοιιε ιο τοσοτο , οσε ιο ο:ιιοροίιτι

οιιε οιιΒοειιιιοιιιε, 86 Βοοιιοιιι νιοτ:οτ. .Εκο

Ιονιο Ρωο οσοΓοτιιιτοιιε , ιονισοτοφιο ιιισοίἱ

ίινιτιιιιε,86 οστιθ.τιιτοιιε ιΙΙσε τειτισοο 86 Ιονιι::ι

το Γοροτειοι:ισε._νιιιο ιο Βοοιιιισ. Ροττετιειτ ,'

Χ. · · .-
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σ” ο χ ΕΡ Ι $-Τ Ο ΕΑΑΚ-ΠΜ ΪΙΓιιιι.° ΒΧΊΧ. Π --' Ω @ώ

: ε · ->-- η Δ;
 

ξ ε: 1533 τ ο ι Α ΧΧ :ονι1.
οιὶ οΒοοτειιπ δεοοίιιοιιιιιιί. - Η Η

$ἰἔπῇΐ:μ:_/ὁωνἰ.κ ως τάἰἔἱν/ἑνοω παο2ίκω.

ρτΦεπιιω_ύω&ἰ;ιςχν.ω ε·υιΜΜΜ.

@ο οιοι:ιειιι_ο οεεεριοε Πςτοτοε πιο;

ειιιιι Ιεεετε.εαριίΓειιι, οιιἰουε ωἰτοτἰε

απ· που τεΓροιιὸετἱιιιιιε ρτἰοτἰοιιοΙιιιετἱε ,
Π οοιιΓοιπ Γοι·οτιέ δε τεΙἱεἰοΓοτιιω ΠΙοτιιιτι πιου

Πει·ιιοι εοπιιιιεπάοοτΠ:ι1ε , ετοιιι οιιιεπι Πι

Επιοεπάο οι:ειιροτικ. ροΙΤιιε τ1οιιΓιιτιι ΠΙοε

`

.'.? 
το ο

Πρ 1 ο Τ ο_ι.ο :::ξον1ιο

οι!. Ποιιιιτιιιοι Ν. αιτιΠιιο!επι δ. εωω.

Ί)ς πεἔ0:ἱ0 Μ0ηα#ε7ίστοϋπ /ΖοξΪΖΒΣεΜΔΙἰὶ μ
ν” ' ` ά· (Σ. ΌύπῇΪἰπ.ε. Γ

Οιιιἱιιο αν μαι πιω τενετειιάὶίΙῖιτιο`

Ν. Απιοτοθι1ε.

.Νεο;οιιιιοι ΠΙι1ιὶ όιιοι·ιιιτι πιοιιοΠετιοτιιιιι

δι δετνοτΠ 86 δ. (1ιτιίΠοο: εοιπιπειιάονι @ό

ρἰιιε·ρἰο·: ὸἰΒιιοτἱοιιἱ τικ, οι·οιιε ιι: εοιπροίὶ

τιοτιε ροεΠἰεο ρτονΜετειιιτ ιιττιιιΓοι1ε ι1εΓο4.

ει: ιπτε8ι:ο Ιερει·ε, οιιοεὶ εΓΓετ ιιοΒἱε 86 ποιο Β Ιοτιοτιἱ , £1ι1:2 Με ὸιιοἱο Γεοιιετιιι· , Η Η:Ποιιο

πιοτει:Ξο, 8ο πω» ωφοΠοειτο ὸΠιιιΙετἱιιιιιε

ι:οιιιιΠιι , ιιτ·!ιοε νε! εεΙει·ιτοτε ιιοΙιτο εαπ-

ρειιΓοτεπιριοτεετἱιοιιι τοι·άΞτοτειιι. οι: ρή

ππιιιποιιω.επι οπτειιοε ιΠεε οεεερτἱε Μιτε

:ὶε τιιἱε ρι·ιοι·ιοι:ε . οιιἰο τιιοΙεΠ:Πιτ εοτροτοΙιε

ςιιἱιΙιΙοιιι ροιἰεοοπιιιτ . ..εοπτιιιιιο Γοτπιοτε

!ὶιρρΙἱεοιἱοτιετ:ι ΠιιιΠοΓε ειιτονιιιιιιε , οτοιιε

πι· ΓοΙΙἰτιιιιι· . εο ἱρΓο Με , νε! ΓοΙιεττι ροΠ:τι

εΠε 5 οιιιο ιἰοπιἱ ποε τοιιιἱιιεοοιοιιε οοουο.

Εοιτι Ατἱπιἱπειιίἱ ερἰΓεορο οιιήειΓΒιιοο ποΓιι·ο

πιιίΠιιιιε , εοπι ΠΠ ἰιιιειιτΠῖἱιπιε εοιπποεοάοιιΐ

:εε , οε ιΠεοικ ΠοειιΠε ωἰιτειιτεε οιιἰ ΠΙιπιι

τα ρτοετοΙιοτιπ. Ρτοβονιι: κι τιιιιΙτιιω ριετοσ

:οοι Γεά ΠεΓοἰο ουο ρο&ο ἰιιτε:νεπἰειιε οι.

Ιοιτἱο ἰτιιρετΙἱνἰτ ιιοδιοιιιτιο ροεἰο. Αοειιτιοιιέ ·

Με ειιἰπι οιιἰ τι1εοιιιι: ροττεε πιοιιοΡιετιι δ._

δετνοιἰι , ουᾶοτἱτοε οικου ι:Ιεόετοι νἰεοτἱο

Γιιο ρἰο ιΠΒιιοτιο τυο 5 οιι&οτιτοτε οροΓιοΙιεει

εοπ5ι·τυοιο εθ; Ρεττοι·ιοε, ιιτ ΓεΠἱεει· οιιἰιὶοιιἱά

ΠΙε άεεεττιετετ νἱἔοτε Πω ἱτιεΙιιΙτοε οοτιπιΠΓ-·

Ιὶοτιἱε οι” τε φωτο είΓετ. Εο οι: τε απο νετοο'

Γοοει·ειιι Ρεττοτἱο: ΓΠιο ιἰἰΒιιοτἰοιιἱε τυο: ΠΚΣ-η.

ΒἰΙΙτο ΤΙιοπιο€ , ιπιἰειιτιι τοιιιειΠιιι·ο ὸεὸἱτ ,

ιι: ΓεΠἰεειτ ι·ενοεοιε Γοι:ει·ετοιιε οιι&οτΠοτειιι

οάτοοπειεπτ, οι1ἰοειιρἰεΒοττιιιε νοιἱε ιΠοτιπο Ο ο ροιιιΠἰεε πιετιιοτοτο νἰεοτἰο τοο ιικιιιΙι:οτη,

πιιιΠιει·ιιπι τροποι ρει·ει·ε , ιι: που ιΠεοπιιιε

:Με , ουο: ιιοθ:το οι εΓΓειπ νοΙιιὶιιιιιε Γεπιρετ.

[Καπ ΠΙοπι ρΙειιοτιι ὸἰΓΉοιΠτοτἰε οΓΓετοβοΕ ,

Γρεπι ιοττιειι ρτετρειιε εοΜἱεἱειιεΠ πεεοιΠ.

Μετα ἰτο ιΠεε ωιω εοοΓιπιπἱ Γιιιπ, οιιο:ιά
ἱρίὶ ροιιτἰΗεεπι οόΜιιιιιε , εκροίἰτοοιιε το ,Γ

ποπ τιιοάο ιιΠιΠ ὸἱΗἰεἱΙε , νετιιιιι 8ε ροιιοιιιπι

οι: ρτοπιτιιπι ἱιινετιἰτιιιιε. νἱΓιιιηοιιε ΠΠ εΠ:

πιιιΙτιπιι τοιὶοιιοοἱΙἰε πιοΙιετιιιιι Πιο ροίιιιΙο

πιο , τοοποονιτοι1ε οτι Ατἱπιἱτιειιίἱ εΠεει·ετο ,

Γεειιιιι οι: εο το εοΙΙοοιιετειιιτ : οι1οά δ: Γοει

ΙἙοιἱπι. Βοιιο Παμε Πε οτιἰπιο , Γεὶοιιτοιιε

ΓοτιπιΠοε ΕΙιτΠΗ ιιιιΠἰετεε που άεΓιιτιιι·οιπ ίὶοῖ

ροτιτἰΙἰεἰε Βτοιἱοτιι. Νοτιι νεΠε Γε οιι: , οι Με Β

ρετιιιιΠιοπε δ: εοιιΓετιΓιι εορἰιιΠἱ , ιιιΠΙο ἱιπἱε

ροΠἱε εὸιιεἱ , 8ε Πο εκειΠιπιιε , ΓιιρρΙΞεοιιο

ἱΠο Π8ιιοτο Πι. Νοε πιοΒιιο απο ὸὶΗἱειιΙτοιτε

Ιιεειιιιοτιι ἰπιρειτοτε ροτιιιοιιιε ροιιεἱε ιΠε

Βιιε οιὶ νοε οεεεοειιεΠ , δ: ροιιειε ροίι: ΠΠ:

Βιιε τε νἱὸεΒἰιιιι1ε , οι: Ποι1ιάειτι εκοδικ ΜΠ

Ιιε ετιππ , ιιοΒἱΓειιτιι Ρ01°Γε1°€Πιι18;ΗΠ τιιιιιιιε,

Γιιοίὶἰτιιειιιιιε τιοΒιε οιΠ και ΓοΙΙἰεἰτει:, εοίἱ

ιοιιε ρι·οτιιιιιε πιἰττοτ. Ροίιοιιοττι ΙιιιειιΓοιιε

ΓετἰρΓετοπιιιε, ρετΙεεΕπιιιε Π:τει·οε τοοε , ρου.

τἱίἱεἰΓοιιε Γετιτειιτιοτιι τοοε εοπνευιι·ε Περιε

ΙιειπΠτιιιιε , οοι τιπιιιτοτἱοιιετιι Μοτο Πι νἱτἱε

εΓΓε ·τοΙετοοΙΙειιι , Πι Γετιιἱιιἰε που Γοτἰο Γιο

πε!ιοτιι οΠἱτιιιονἱτ. νοΙε ιο ΠοιιΠιιο. Ρεπο

τιο:, πι. $εριειτιοτἱε.

Ψ

απο Γεἰτει Γετοκ ιιι€ειΠιιπι Βοτιιἱτιἱε ιιοοπο·

οιιἱειιιτιιιιο πιοιιἰτἰε πιο ρὶετοιἱε. ΡοιἐοΒοι1ο

τιιιιι: ττοιιΠοιοτο Πι απο ΓιιἰΓΓε εοιπιτιιίΠο.

πεω τιιο:.ι·ενει·ειιιιο: ο ροιιιΠἰεε Γοέιοπι,οιιιο

πει:ειιιιτι εορἱοτο Ιἱττει·οτιιιιι νἰὸειοιιι, άρει:

κι ρτοβοοοιιι ι:οτιίΠιιιττι τηειιιοτ.ιτι _ Γτοττἱε

ιτιεἰ. Α: οοι οονοτιι τειιιοιΠιιιε ε:: πιο ω

ιιοτἰοιιε ρειπὶετε , Μπα ο8ειιάιιτο ιιιο€ιο

απο πιο τενετετιιτἱο Π. δ: Μοτο ιιιίΠιιΠ , οι!

οιιοτιόο τα: πιο που ορο το ττοιιΠοτο είὶ , Γεά

ΠΠ ρετιιιἱΙΓιιτιι οιοΒἱε οιιδιοτιτοτε τυο ο8ει·ερ

πιοτιετε ΠΙιιπι όΞοιιετιέρετ Ιιτιετοε πε ρω.

εεάοι: Πι εοιιΓο ΠιὶΒἱοΓο , Γεά εοιινειπἰοιιειτι

(Γε οπο Ηπα ποε Γετττιο ΓιιἱτρΧεοιιοτιιτ; ι1ιιἱο

Η Γεττε ΠΙε Γετιιειιτιοτο νεΙΙετ , που ἰΒιιοτο_ι:

ὸοιιιἰοιιε πιει” τεπιειΠιιιτι ορρεΙΙο:ἱοι1ὶε σε· °

οιιοοιιοττι ἀεεΓΓε , 8ο οΠεΒοτι νετἰίἱιιιἰΙἰτει:

ροίΓε ρετΓοποπι ΓἱιοΙἙἰτιιτἰ ΠιεΠειε Γειι £οἔΠἱο

τοι·ιε είε ΓιιΓρεθ:οπι , απο που νοι:ετ ο ροΓ- ν

Ποιιε , οι ορετιΞε ρτοοοιιιτ ἰοόἰεὶἰε , οι οίΓε- _

τοοε. ?οτεοι·, ΜΗ οπο: Με ο τε ωεαιωιω,

πιοιοτε Γεειιτι·ι Ποεττοτε ο8ετετιιι· , ιιοοπο ΠΠ

Ειδα εΓΓειπ εοιιὸἰτἰοτιεε ΠΙ:ιε ροεἰε , οπο:

ρτοροΓιιἱ ἀἰἔιιοτἰοιιἰ πιο. Οτο Γιιρρἰεκ , ω:

εοοΓιιΙετε ὸἰ8τιετἱε ιιαἱιιΓοιιε ιιιοοοίἙετἱὶ ρο

εἱ. Οοπιπιεπόο. . ....τικε. :;νιιι. πι).

 

@οι ετσι Α ΧΧΧιΧ.

ι:ιοπιτιο Βειιιοτιἱο οΒοοτἰ νιιΙτετοιιο.

Αρρωθοτ :Μαιου Μα::έω /Ζωό?2 Μιπἱ

σιτίι:ήωπ.

ΙττετΠοε Γτοτετιιἱτοιἰε τοπ ροιΠο ουτε Π..

ΒειιτἱΓΙὶιιιε Ιεἔἰιτιιιςιιεἔοιἰιιω εοΙΙοτἰο.

Με Γοιιέὶ:ἱ Μοτει οοιιιιιιειιιεε , οιιιΒιιε σε ειιι

ι
Η

^τ`ι



Θα @το^ ΑΜιιιτσειι εΑΜΑι.οοτΕΝειε

εεειειιαττι ιρΓατη , τε ιτιεσηΓοιτσ , εσηΓετα- Ατιιιτιο. ΡΙοτεητιατ , ει: ησιιτο τησηαιτετισ δ.

τοστ , στατ. Μιτατι ττιοΙτοτιι Γοηιοε, Γτατετ ιτι

(ῖστιιτο νετιετ·ασιιιε , τε σε τισσιε ισ οΙΙα τα

τισηε ΓοΓριεατι τιστοιιΓε, σοοσ ασ τιιοτισιιτ

ατσιιε ιιιιιιτοτσ τισιττο αιιεηιιιιττιοτη Ετ. Νοε ι

εηιτη ηιιιιιοα ιοτα τισσιε νιτισιτ:ατε νσΙοτηοι,

- ιιτοτι ηεσιιε ιισιττα α σοσσοατη οΓοτρατι Ρετ

τιιιττιττιοα. Ιτασοε τηαηοαΙια τοα ::οιετιιιισοε

ασε τε ιιιιιε εσηΓετατιτοτ,8ε τατοττι σε στατοοι

Γεττιιιετ ιιασιτοτι Γοτηοι. Ετ ο ιΠε ιη σοετη

τιτιτηοοι εστιΓετιιιτηοστεττοτΓοτη τω: , αιιοε

ισσηεοε ασε τε ρται·ιειατοτ, σοι τιστιιιΙσ σεηε

ΓατιτΓαειατ , στσιηισοε στ τις ιιστιστι 8; στ

ηαττιεητσ. νετιιτ το οσε νεηετασιιιε στο:

τισΓιετ Ματτσιτοε ιιατοτη ει:ιιισιτστ ::οτη στ

τεστ στστε:ίτστιε τισΓιτι εστητηεησατιτιιε ,

τοατιισοε ει:τισΓοιτ νσιοτιτατεττι , σοα εοτο
ν τηεττιστατατ εεειεσιε τιταετιειεησοτη εεηΓοιΓιι.

Εατη Γειιτετιτιατη τυαιο , σοσηιατη σε ιιιιια νι

_ ' σετοτ , 8ε τιτοτεδιστι στατισιττια, οσε σοσσοε

τιετιισετιτετ ΓοΓειριτηιια, δ: αρρτοσατηοε, οτ

σοε σοηε ιιτστησνεαε ασ εε::Ιειια: Με: τε

_ 8ιηιετι ει:σσττατηοτ ετ ηισηετιιοε , σοια ισα

τιεοτη Γατιτ ατσιτταττιοτ. Εοτιι στ” ασττισηι
' ο Η η '

τοτη σε ιηιιτοδιοτη ασ νσε εοτο τιοΓιτιε τω.

το τετιιιττιτιιοε , σταητεε οτ ησίι:τι σοσσοεο

στατια εσηιτηειισατοηι ιιασεατ. ναΙε ιτι Πο

τηιησ. Αττετιι , ει: ηοΙιτσ ττιστιαΓι:ετισ δ. Μι

“° αστειο ι:ι:τ. Ματτιι. .

 

Ε Ρ Ι δ Τ Ο Ι. Α Ι.Χ.

:τα ασσατετη δ. ΜΙΒ το νοΙτεταησ.

απαιτώ:: Μέ _/Μττωτ .4ωΜινω.

Κατα Αιτιστοιιοε Γαησατ (:ατηαισοιεη

σε Ετετηι μια· σε ρατετ, νεηετασιιι Για.

Εστω , σιε ι:ν. ΑρτιΙιε σ ατιτιο:Βσττιιιιι

Μετ:σει:ι:ιτττ. °

 

ΕΡΙ5ΤΟ1.Α ΧΙ.Ι.

ασεοιησεπι.

Β: άστα” .Μέτσο , ό· τι: τισβ .αττέστρ πιο.

πιο |σόΐιστω. ε ι

Εηιτ ασ οσε σσττιιιιοε ]σσατιτιετ τησ σα·

::σοε τοιιτ , μια Γατιότι εφτασε, σ;

σε σστητισ Ατιστεα οτ ΓεΓε τετ σασετετ , ασε.

τοιτ , σοσσ τιισιι ει: Με Γετνανετιτ, στα Ρετ

τισε ιιιι ιηιοτιδτα Γοετε τα σοστιιατιι αιισοατι..

σιο τηστατι Γοτηοε ._, τετηιττετε στοκ: :ασ τα

εοητιηοο ιηιιιτοιττιο:,αστοτι σετ οσε πεσο

τιοτη στα. Τε αοτετη , Γτατετ ::ατιιιιττιε, στα;

ττιοε οτ εστιτιτιοσ τε εσιιΓετατ.ασ οσε τ σιιια

οσοι τε σασεττιοα, 8: ιτα ηεεστια σιΓρσηατι

σστηοε τοτε, οτ αΙισοατισιο τηστατι ιιι τισιττσ

οσΓεσοιο ρσΠιε. ναιε ιτι Πστηιτισ. Βαση

σα: ει: ησίιτσ τιιστιαιτετισ Γαη&ιε Ματια: σε

Ατισειιε ι:νττ. Μαιι.

 

ετιετσι.Α ι:τιι.ή

ασ εοτιισεττι.

Πι ασ /έ· πιστών ω.αττιπτ.

ιτατηοτ Γατιτ ασ σοιεττιοε , σοοσιιττε

τιε ησΡττιε σοισοτ , οτ ασ οσε νειάτα,

ιισττασατιιοτ , σαόι:ετιοε τεΓροησετε τιεεΙει:ε

το , ατσιττατηοτσοε τιστιοε τισι τιστι ΓοιΙΓε

τεσσιταε , σοατη τε σστεοιτιετατε τισΙοιΙΓέ.

(:οριτηοε , νεηετασιιιε Γτατετ τισΓιετ , αστο

εατιιτοιιτετηροε , σοοσ ντι. σαι. δερτετηστια

ττι ηοΠ:τσ ασσατι ττιστιαίιετιι δ. ]οίιι σε ντι!. Π εεΙεστατε σεετενιτιιοε , τατισηετ οσιεια!ιοτιι

τετατισ τισιττι στσιιιιτ , Γαιιιτετη ιη Ποτηιηο.

Ει: οιιιειι ησίιτι σεσιτο στ: ει: ιρΓα επιτα

τιε ισ ε εσσιηιοτ εστοτη Γαιοτι ρτοΓριεετε,

σοι τι ει ησιιτατ ::οτασοε εστηττιιΠι Γοητ. Νατιι

σ σεσιτστεε σιτιιιισοτ Γοτηοε , στηηιοτησοε

τ:οτατε Γαιοτεηι , τιοο τετη ατσοε τισιτταηι ει:

ιΡΓσ ::ατιτατιε ιηίιιτοτσ εστηρεΙΙιτηοτ , σοσ

τιτσι:ιττισε ησιι:τσε , οτ ησε ιρΓσε σιιι€ετε ιιι

σεττιιιτ , σοαητσ τηασιτ ιιιστοτη ιηεοιτισιτ ησ

στα τητα , σοι 8εσστιιεΓτι::ι ιισει Γοτιτ , δ: ασ

τειιεισηιε τισιιτιε ιιεεοιιατειιι ρεττιτιετιτ εο

τατη. Ηα:: σε εαιιΓα , νεηετασιΠε Γτατετ, τηιτ

τιποτε ιιοτιε ροετοττι Γταττετη Ατιτσηιοτη,ηε::

σοττι ρτοΓεξιοηι ασ νετιετατιστιετη τοατη, Γο

τισιττστοτιι νισεατιτοτ. Ετ σοσηιαηι ρτιστ δι

(ζιεηιεητιε , σοι ΓσΙετ συιοΓιιισσι σιδειο σε·

τιιιτατι , τηιτιοα ιατη ναιετ , ισοσ'τιεσστιοττι

Γτατετηιτατι τοτε ιιοσεσαττιοε ιιιιοτισετε,σοια

τ: ιιι:: σιοτιοε νετΓατοε ει. ,εδο αι·τεηι ιιιατιι

στοσε τεηεε, σε ιιετι ροτείτ οτ σσ ιτηττιιηεη

τετ Γειιινιτατεε νετιιτε σιίτοιετιτ , τιε στιοε

ειΓετ τεσιτε εσιιτιτιοσ , εοτο τετ ιιια τετηρσ.

τε ιτισισεατ εσητιηοατσ. Οτατηοε οτ ρετεετια

τιε ησιι:τιε ιιττετιε εσητιηοσ νεηιτε τηατοτεε,

σοια τενετα τισσιε Γοτηηιε ηεεείΓατιοα ει, τιοο

σσ εα σοκ σιι:ιιτιοε τατιτοτη , Γεσ οτ τετοιο

ριοτα εοηΓεττε ρσΠιτηοε. ναιε ιτι Βσιτιιτισ,

σε Για: ασ οσε εειετιτετ ασνσιεε. Ει: ησιττο

τοτοιο Γοσ τητα ασ σιΓειριιηα τιια σε ιτι Πει Ε ηιοτιαιτετισ τοατι:.σωι, ι:. πιο.

τιτηστε ασ στο: τεΒοια σσΓετνατιοηε σιιι

8ετιτετ εσοεαησιιτη σε ιτιιι:ιτοετισοττι. @τω

ετεσ τισι τητα εστητηετισατηο: σοα σε::ετ , οτ

, ιΠιοτ ηεεείστατισοε τατη ατιιτητε σιιατη εστιασ

το Ρετ στητιια ιιτσνισεατ , ατσοε ιτα οτ ει:

·τιτσνισειιτια 8: ΓσΙΙιειτοσιηε ιαοσετη α Ι)εσ

ατσοε α τισσιε ρτστηετετι ναιεατ. Ετετιιτη

σοαητα σιιισεητια ρτοεοτατισα στ αηιτηατοτη

σο: , στήσω Νεεστιατοτ ηστι ιΒιιατοε τεσι-

ι τηεησιε Γοσιτ Γαηετιιτιεττι Γοοτη. ναΙε ιτι Βο

ο

 

τι>ιειτσι..ι ι:ι.ιιτ.,

α ασ εοττισετη.

 

2/2 έωσςπε τεσστιιατ Β. Ριτσώνα» , ό· τω”

[εταίατέ Ασπα ῇὶσὶατ [τ. Ζτυπωτίσεω.

Εηιετιτετη ασ οσε σστηιηοιη ]αεσσοηι

ττισηαίτετιι το τησηαειιοττι μιΠιιτιοε ασ

το τεσιτε , ατσοε ιη τοο τησηαίτετισ τιετΓενε

:ατε



6ο,ι ο ·ΕΡιδΤΟΕΑΕτΠΜΠΕιΒ. ΧΙΧ. 6.4.2:

οπο. νοιιτοιοι ουτοτο , οτ ουτο ιιοτοι·οιτ:ιε Α
τυο ιιοτιιοτιο ίοιοιριοτ, οιουο οοοοιιιοιιο νιο

' τοι,νοιιιτοοοτο δε οοιοοοιοοοτο Γοιιιοιοιίιιοτ,

οο ρυΠιιοοιοιιε Ποτ. Ποοοοοιι:οι οιι οοιτο

τοτο τοοιροιο οοο τοουιο τω: , το: ιιτιοτο οοι-2

οσοι οοιοτ:οιοτο ροι ορο το οοοοριΠ`ο , ιπτοτ

οοο ΓοΠτετ ρτονιΠοτιιε οοοοιοοο ιΠροοοιι

τοπιο οοοιοοοτυτο , ουοο τοιοιτοο τοο οο

ιιοιτ, οιιτ οιιιιο ΐοιοιιοτο οοοΠτοτυτο , οοτ οοι.

το, οοοο ριοε ορτοιοοι, νιδιυτο οιουο πιο.
ο τοττι ιιιι οιτιιιιιοτο οοιιοιιι:ι. Ριοετοιοο οιιοιυιτ

ι-ιοτιοοι ιζοοιυοιουοι ιιιυτο οοιιοοοιιοτο το·

ιι,οιοιιοτο τΠοιι:τοττι δε το οοοοοοιι , οοο Εοιιο

ιιΠοε ιοΓοινιοτο οιιιιοτιοτοτιι. νοιοοιοε ιτοοοο

 

τιτ>τει·ο το :ατο

οοοοοιοοτο.

Πε .ψεω.ι Η'. ονομα: οι δ” :Μπέκ , οπο».

έσωσε @τα τωοδει.τ.

ΜΠιοιο ιοοιιττιιοιιε μι ιιοτιο ιιοτιοτο ,

ουι τοοοοοι ΠιοΠτοι οι, οτι ιτιοιοιη

Πιο νοιιτ ιοτοοιοτι ιο Γοιοτιοττι Μοιιοττι τιμ

Πτι. Ετ οοοοιοτο Βοιωτοι οι οοο Μοτιοττοο

ιρΓο ιιττοιιτ τω. , οι Ποιο οοοοιιοιυτο . . . . . .

οοοδοιτοτοοε , οοοο οιουιιιο ροτιιιιοονο

νοιοιοοι, ιιι:οουο ιο ορροτοιο νιΓοε οιι: , οι

οι ιιοτιο διοτοιοιτοε τοο ιιοιοιτο Τετοια ιοιιοιο- Β τιιοιιιοιοτυοι ισοοοιιοιοτιι οοοτυΠοιοι , ω”.

οιε οιτοτιιιτι ιοιι:ιτοοτ Ποοοιο , οτοοο οο μ·

τουτοε ιο ιιοιιιτιι οτωοτι ιοτοιττοτ, τιο νιτο

μια ιοιιοιοοοιο οοιιιοτιι , δε οοο τιιιι ριο:

οιριοιοε , οι . .. . . Ποτ οοιιοσδτοιοτο Γοιοτιο

οοιο, νοιοτοοε οτ τιιοιοοιιοι Βοιωτοι, δε ριιοτι

Πιοδιι Μοιοι οιοοε , οοΓτιο οοτοιοο , οτ τω.

νοτο ιιιτοοοτ οοοο οοιιοτ , ουιο οιιτοι νινοτο

οοο ροιΠιτουε, οιΠ οο Πιροιιοιο τιοιιιε οιο οι»

οιοιε οοιιιιιτοτιοοιουε οιιιΒοοτο. Ριτοτοιοο

Ποιιιιιοοοιοε τιιιι οοιοιοοε οινιτοιιιι ο οοιιιε

νιοιοοτιε ριοοιιιοε οιττοιΠΠο , οι ο.οιοτιοτο

Αοοιοοτο Γοινιιο τιιιι ροτοιοτουο, ουοο δε

Γοοιοιοε οοοοΙΠτοτο οοτορυιΠ. νοιο ιο Πω

τοιοο. Βοιωτια :ανο Αυοοιιι. `

 

ΕΡιδΤΟΕΑ ΧΕΝ.

οοουτοοοοι.

Π: επτο.ωοτ ποιοι: τσΖίτ·όίωι.

Ιττιτοοε οτι Γιοτοιοιτοττ:το τυοιο Μιτο

Β ιοτο ρι:οίοοτιοοι ριιοτοτο οοουιο Ετο

τοι οονο: , οτ οοο το οιτιοοτ οοοτι ιοιιοουττι ορτ

νοτοιοτο οοιιοιίιοιοοι, ιιοτοο. νιοτ:ιιοοτ ιυιττο

τιοοοιο τοοιο ουιτιοοο δ: Γοτοι , ιοκτο νοιο

Ποιοι τιοιι:ιοι, ιιοιοοοε ιιτ. ουιο ιρΠ οιιιουο

τοοτιοοο, οι οιοοιιιο ιρΓο τιοΓοινιοτ. Λεω..
ιτιοτο οοτοτο δ. Τιιοιιοτιε οο δοτ:ιοτιο οοοιιο

ιιιοοε ιιιιοοτιίΠοιο οοοιιιο Ι.οοο:·, οοοττι νο

οι τιιυιτοτο οοοιιοοοοοτουε. ΗοΒοο Ποιοτικ

οοτοτο οοι οοιιιε ροιιιοοτοι ιιτ. Ποιοι, οι

οι ιιοιιτιοε ουιτιοοοιοι , ο τοοοιοιοτοττι τον
Ποτιοοι ιιιι ιοοοοιοι ριο οοτιιε οοιοουο , ιἄ

τοοιοοτοτοτο ροοοοιοιο οιοοο Γοινοτο ροτο4

τοι οι ριο ριιοιο οοοο, τοιιοοιε ουτοτο του

Με οοοοτιι ουοοτοε οοιο ροιιιοοτοτ ιο ο»

; ροοΓοε οοουττοιιτοε δε τοροιοτιοοοε οτιι6εω.

ι·υιο , οοιιιτοοο Ποοιι.ιιιοιοε οοτοριοιοι Με,
οιιι ίιοουιιε οοοιι Γοινοιιτ τοτοροιο οοιιιτο :Ο

Ο Ποτ οοτοτο οοτι οιοιοοτοιοε ιιιιι Ποοοιοιοιοι

ιιιοτο ιοουοοιο, οτ ριοε οοιο νοΠτ τ ουοο Π

ροτοοιιτοοε , Βιοτυοι οιιτι Πτι τοιουε , οοο·

οιιοιττοοιοε , οοιτι Γοοιοτουε οιοοιο. Ηοο του

τοτο Ποιο οοοοριτουι τοοοιτοι οοιιιτ τιιο οι.. ο

Πιτοοιιο ιιττοιοι τυο: οοιιιοε ιοΓροοοοε οοι3

Πιο , οοοε μι· Μοιιοτιοοι Π:ιιρΠτοι15.Ποιτιβ

Ποιο .Γοοτιτοοι δε οιοοιτοοι , μτοι ιο οιιοτιο·

νοοοιοιιιιιε, το οοιτιιο οΒοτο ΓοιΠοιτο, οοο

ροιτιοοοτ οτι ιιοοοιοτο Ποι δε οοιι:ιοτο, Πο..

ουτοοοο ιιοτυοι οοοιιιε ιρΠοε οοιιτοτ , δε οιο

τουε ιο Ποιοιτιο , οτ οο οοΠοιοε , ουοτιοο οι

οοιο Γοιιιιιοιοεοο το , οοιο ιοιοιοε ριοι:οδιο

ίοιιΠοιοοοριε οιι.οιοιοο οοοιοτο νινοιο οο- το Ποιο “ο”. Ειςει·ε στο Ποιο Επι”
ο Ρ Π ο διΐ

οοοοοοτο ροιι·οοιοι. Ετ οοιιοτιτ ριοτιοτι οι

οιοιε οοοοιι ριο νιιιιιοτι οοιίουο μιτοτο

Γοοιτι ιοι:οιιο. νοιοιοοε ιτοοοο οτ ιοτοι·ι ιρΠ

οοοΠΒοοε Ποτ. ιιτ. ριο ριο:τοιιτο τοτοροιο,

δεριο ιιοο οοτιο νοΙ ΐοιτοιιι ουιοοοοδειοτοι,

δε ρτο οοριτοιο οοιοΒιοοοο οοιιο&οτο τω

ριιοοοι , ουιο οοοοιΤοτιο οοριτοιο ιιτιο Ιοβ

νοοτιοοο νοΡτιο οοτι·ροΙΤοοτ ριοτροτοιι. Εο

οιοε ιτοουο οοοο διοτι οτιιτοι οι , δε οροτο

δικιο οοιοιτοτο , δε ιτο οτ οο τυο οιιιοοοτιο δε

οοο τοιιοοτο ο Ποο ριοτοοιοιι ροιιιε. Μοτι

οοτουε ιοιυροι , οτ οοτοτιυιο ΒοοττωοωΕ

ριιοτοτο οιτιοι Μοτοι οοοοε οοιιοοιοε οτιοοι

ριιτιοοιιε τοτοροιιτ δε ριτοιοοτιε οτιοι ι-οινοιο.

[Στοκ ιο Ποτοιοο. Ειοι·οοτιο:, κιν. Νονοοι

το.

οοιιιιο ουιο τοο8οο οοτιτοτο δε οιιο&ιοοο ο

8οιο. Πιοιτουι ιιιοο, οοιο τωιιο ριο ρου

το·οοιιοι ,.οοιιοοε ιιιι τοοιοτοιοε οι , οοο

ιιοιιοιο οροι οιονιιιυε , ουοε τοοιοο ριοκιτιιο

τοιττοοιοι οο το. ιιιοο ιτιοιοιυτο οι το οοο

Βιοτο ιιιιο τοοοιιοοοοι τοιοιοτο , νιοι:οοι τω:

τοΙΤο ιοδοτιιιοε οιτοιιε. Ποτοτυτο-τοοτοοι οοο,

οοε οοροιο οτ ΠΠ ιο οιιιοοτιο τιοίι:ιο νιοοε

ιοιριοοε οοιι:ιοε , δε το ριοοιιιιίΐο ροιι οδιοοι

ΕοΡτινιτοτοττι το ιτιοοοιιοιιι ιιιοο τοοιτοιοοι.

Νοε οτοοιο ιο τοοοιιιοι τοιε οορίι:ιτοιτοοε

οοο: οοιιιο Γοτιτ, οιυιτυτο οιιοοιιοοι τοτε δε·

οιΓοι·οτιοοι οοοιιοοοτοι, δε οοιιοε οροιο τοΓο

ροοοοιο ιιοοι οοιιτιιιτ. Ποιο ιο Πο,τοιοο. ΡΙΟ.

τ·οοτιο: οκ οοιιιο τοοοοιι:οιιο τν. Μο. δαιμ

τοπιο οιιοι δονιοι ιοτοιττιτοοε., ι

· δι.ν .ι

7τι..9τήρι. ό· Μ”. απο!. 6'Μοε?. πιο. ΠΙ.

α)

Χ



ε” ι .ιιΜιιιιοειι ι:.ΑΜΑι.ιιιι·ιειαειε ' α”.

4 ιιτ ρεεαιιιετιι άεΓιιιιι&ο η

 

ι ΕΦ Ι 8°το τ. ιι εστιν.

ιτιοπιιιιο Ϊιιίὶο ρτιοτἱ τωειι Μειτεἰ άε Με

ΈΕΠΙΠΟ. |

Ε·ς72ει·ιι/Ευψεω ι ωφΜαίο ἔεπεταἰέ Ρεταπέωισ

[Μιά /ξπόΖε Ματἔιιτἰω /Μιωτ.

Ι Ποιιιο.ιιι ει: ιοάΕεἱο πιάτο αιιιι:αιςαε

. απο ΜΑΜ .τετΙάετε:έπειτιατ οιιιιοιιιι,

απο μια Πεμ Γετιρίετιιιιαε ιιειιετειἱιἱΙἰ Έτειι:τι

Μαιο ιιΕΒιαι εε ναεεεωιο , α: :ε ιιιιιιιιεεει;

ΐοινειιτε ειστιιτιο ΒοιιἰΪ2εὶο απο αεΕιιιι&ο ετι

τεεεΠοι·ι πιο ιιεεατιιατιι ιιιιεττι αει Βοιωτια

σ.Μαιιεοτιιιιι ειιιιιταΙι εειιειαΙιε ΠΕ αεΒειιιιε.

Ηιιτιο εαιετιι αιιοιιαιιτι ρι·ιοι· πιοιιιιΠετιι Σ.

Μετεωι:ει: , αει Με ιιιοττιιαε είτ , ει: μια

&ιδττιιιτπε οοιιιιαΙαιιτ , Πεο τιιΞΓετειιιτε ,αιω

ι:είααε ρεεαιιΞειε απο ἱα ιιιοι·Ιιο αστεια Βο

τιιΕιιειι , ιιαιιιτι αι ίαο ει: ετιι!ιτ , οι:ιινιτ ασε

τε ι:ιεΒιτειιιι ΕΜ

:οιο βιεετετιι. Ε: φαι ιαΠ:ει ΡοΒαΙειιτι ι!εεΙΤε

ιιειιαιιαα:ιαι αεΒεταιιε , :Πα ιιι νιτιιιιε Γιούτα:

οΒοάιειιιιιιτ 86 Γαβ εκεοτιιιιιιιιιιεπ1οιιιε ει: Για

ΡειιΙὶοιιιε ματια ι:ΗΕττι&ε μπειριειιιιοιιιιιιι

ω”, ιιτ ιτιΕι·ει :ατι όιεε :ι Ρετεερτιοιιε 'πω- Ο

[ετιτιι1ττι, πιεττιστατο Ετατι·ι ιιο(ττο μισά δ.

Μιιτ8ιιτιι:α ρετΓοΙν:ιε τοταττι εκ ιτιεεει·ο,οιιιά

ιαι1ιιιι Ρετ εεριιαΙαπι Βετιει·ιιΙε άεει·ει:ιιιιι εΠ: ,

ττιειιιαιετο ι!οιιιτιο Βετιειιι&ο ει» το τσιπ

&εδιετε. (1ιιοιιι Η Εεεει·ε Έστω τιεεΙειιετίε ,

ιτιιιοτ] φωτ, ιιτοεειιετιιαε ει! Γειιτειιτἱα: οι»

ΕΙιειιτιοαετιι, δε ει! ιιΙιε ιατιε ι·ειιιετΠε , ιιτοαι:

ει;;; ια0Βεαιειιιιιι ρτοπιετιιειαε. τω” ω.

:με , αι: Μαι! ιΙΒαΓιαοαι ει! ιιατεε Με"

απο, ρεινειιιο.τ. Με αι Ποιτιιιιο. Ε:: ιιοΙιτο

τιιοτιιιβετἰο Εοτιτιε:Βοιιι Χα. ΟᾶοΙιτἱε.

 

ιιι>ιετοι..ει Χεν.

τ! ΜεαΜιιααι Μειώνει»

Ό: ΡΊσωπιθεω &οκιαπτυ· α! μι/ένεπωάκω
ίπ Πωσ:: βεὶ. Ε -

ΜΒτοβιιε Ααεα!Ηιιο αιΙε6ΗΙΕιιιο ΕΠο

Ματια ,·

@Μετα τα Ειιει·ατι: πιω Ι·ιιτιιιιιο ΓοΙετιο,

ει: ειιιιτιιιε ιιιτεει·ιτατειιι :απο δε αΐιε&αιτι ἱτι

πρι: τιιαπι ίαΕιιε&αιιι οεαΙἱε νἰἀοτε Πι:αιι:.

680 ετειιἰ=ιι Με, ΗΕ ειιτι!Τιαιο, φαιά το

ς,τι εοιιΓοΙιιτιοτιεπι ιιιειιττι τε(ει=νιινειἱε τιιΠιἱ :

99Πωσ Μεσοι φαιά ἱτι ρο!τειαιτι Φ1οιιαΟ

εείειγες; ΕΠ: ετιιιιι @τα ειιιιετιε ιιοτειιε πια

τιιὶαἰπε νεατιιι εισαι πιο ιτιειιιοι·ι:ιιιι τείτιειιε

@φαει 8: ιααοιιο.τ νιειαιιιιάο Με Ιἰετετιιτιιττι,

μα· ειαιιιιι ειτοΕε&ο ιι8ἱτατ , α: οΕιί-ειιτεε μια

έιζιιιεε ἔιιἐιπετιιιἔε., 6ειιΙτιιΞ ε;ιιιτιιεινιιιριε..

ΠΝΙΓ- Γειτ6% αει:: εαπ ' ε τιιι:τε :τακτι

?ο ΓετὶΒἰε , Μ: ΠΙαιτι Γατριαε !ιοττετιε, ιιτ ρετ

ιΙΒιι: αι τἰιιιοτε Πεἱ , τιεειαε άετ ττιιιιιαε Ιενἱ

τω. Εεο ειιἱτιι νοΒἰΓεαττι,ίἰ Ρεττιιιΐετιτ Πειιε,

τειιαιεΓεετε. Νοτι ίοΙατιι ειιιτειιι Ιιαιιε·τιΒι ,

ΗΙι , Και οτιιιιεε τιαοε ιιιιτατε εοτιΓΡεκετιε, θα:

Ι)

Ε

Αι:ιιο τεΙειιεε εΠοοαιο ι ο: ιιτιιιιιεε :κι Ρετίε

νετειιιιιατιι , αι: αποκαιω , _μαόειιιτι 9 τιοιι

ττἱίὶἱτἱαιιι Γιαπ: ττιθ:Μαιιι -ΙιειΕε:ιττι. ΕΒο ε

ιιιιιι τοεαενοΒιίειιιιι Γιατι, ιιειιι.ιε ιιιτιοιιιιιιι

ειιιιτιιαε ει νοιιΞε τιικΠιτατ ιιιειιε , ατιιιιιιτι 8:

εοτιπιτε ιιαιό.ειτι , ααα! ·τιιιι!ιαιτι .εα_ριτιιαε ,

τιοιι . . . . Οια δε Ι.εοιπιτόο τωιειαε , πιο

ΙείΗΠιιιιε ταΗ , ίτιι&αε Με ίαρετΕισε8ε Παμ

τιιε εΜτἰοιιΞε είὶ. δανειαάαε είἱ ει "Με , α:

Ποταιτιαε ιΠιιιε ιιιιΓετειι·ι αιΒιιεται·ι Πετε

τἱε επι ρατετιτεττι τιοίτταιιι ταιε ιιιιιιει το ετι- Π

εστι: αιιοιιιιιιι απατα τετιετι.(διει:Γο ΕΠ οικω

(απο , τιιιιι;ε ει” το εκι:ατιιιε ιιιιι8έω 8; ΓοΙ- “

Ιἰεἱτε Ιειδτιοιιιε Πισω: 8: οτιιτιοιιιε Ιξαἀιοἰιιτετι

τιιιε,ιιιΠιιααε ΠετιιΕεεε,οιιοτι τει εΠ:, οαο απο

τειι:ιει!ιο ατι Γο!ετιιιε. Η:ιοεε 0εττε εαι ειρεταιε
ει:: τιιαιτι , Γεά τιιιτιι οαο€ιαε Εεε Με Ρ:ιτι- Ε

:Με , α: Με ειιτεΓιιιι. Εαριιι·οίιτιο ΕΠο Γαί

Βαιιι, Η Ι)εαε ιανετιι: , ρτοκατιε. Ααιρ!ε&ετε

ἱ1Ιαιιι εκ ιιιε. 8ει!ιιτε ιιιιττειιι ιιιοτιιιΡιετιι ε:

(Ξτε8οτἱαιιι τιοίτταιτι, οτιιιιείααε άιιΙεεε Ετα

ι:τεε ειιοε ίἱΙἱοε πιεσε. πιο , ΕΠ Γετιιιιει· ΜΕ·

ι:ΗΕτιιε. ΕΙιτιίιορτιοτο -ίαειειε αι: ιιΙιοαιιι τω

Με ει! πιο. Κοιιιατ , πιο”. Ματια.

ιι ί>ιε τ ο τ. Α Χι.νι.

ιισιτιιιιο Βειιειιιθτο ιιιοτιιιεΙιο.

 

Οι: ούἱα έπεται» ιωαπιῇῇιαιπαπ _βέ μή.

84,8”.

- Πε&ιΙΙιτιιο ΕΠο Βετιεόιότο Αιιιιιτοίίαε

αι Ποτιιἰτιο ιιπεττιιιιιι Γ:ιΙιιτειιι.

Ωαοιι ιιΙατιτιαε Ιιτεετἱε ταΞε ω ιτιε Παει

τιιι&ετιιιε τεΓροτιοετιπι , νοΙο ιιιιρατεε σεω

ιιατιοτιιιιαε τιιειε, ειαιοι.ιε "Με αι Ι·ιιιιιε τΙιειτι

ρι·ειτιοτ. Νιιιιι ποπ ε!ϊε πιο ιιεΒΙιεετιεια: ο!»

ιιοιιιαιτι , απο , ΕΠ, Μαι. δο!εο ειιιιιι, όιιτιι

Κα:: , ε!ιιττι "κατ, ιιττιιειε ιιοτι ιιιοι!ο ι·εΓροιι

Δω , ία! εοε αΙιτο Ιιττετιε ιρΓε ρτονοειιτε :

8ι·ειτει: :ιιιτιεο Γεπιμετ πατα Εαετε Ηι:ιετιε σα,

ιιιιιιιιιιε πιο ἀἰΙἰΒετιτἱΠὶιιιε οιιιιιιιιιιι τετι1ττι

ιιοΠ:τετιιιτι ιιοΡετιειαε ττιοιιιιΠ:ετιι εεττὶοτειιι

Εαι:ιε , :μισά ιιιιιιι οιτιτιιτιο ετιιτιΠιιιιαιιι εΙΙ.

Ιτιιτιιιε τ, ειδ ἔτι (ετιιιειιιτο ίεΒιιιοι· ίιιιτι, ιιο!ι

ι;ιιττιετι ιι Ιιττει·ιε εεΠξιι=ε, τω Γειιτιε ειιιωιω

αι τιιε , ι·ετιι ετιιτιι ρειια·ι·ιιιιιιιι Ϊαᾶιιταε εε.

ΒοΙεο, ευ , ιιιοτιιιΠετιαιτι ιιΠα ιιιιιιιΞειιιιιιιιιε

πππι: οοιιΕάο τειιιιιετι, φαει Ποτιιιτιαε ιιοιι

ὰεΕετεε Με , ιιιιιιτιιιι!ια νοΙατιτιιτειτι Εεεετιιιε

Ρειιτἰε. θΒιιιιπι ιιαειταιιι ειιιιιτιι:ιΒιττιιιταιιι αιι

Εἰ ΡετΓοιιιιιιαιιι, το ιιιιιιιιαιτι ιιατιιιιιιιτε,εο8

εισαι , ἀαΙεἱΙἰὶττιὶ :παω οιπιττιι ΓειιΞε Μιιιιιι

τιε ιιοΙΙ:ι·ι , δε Βιιιότιιε ττια!ιοι;ιε ιτι:ιττιε Νιι:ο

ΙοΓιι·:. Ειιειτειταε απο ια !ει:τγιιιιιε, Επεσε,

τιετιιιε ροπή Πει:ιε οεαΙιε :στα 8τεινετιι πι·

Βεττιειαε @ιτε τιιιιιι:ιαιτιι ετΙἰ ει·παΙ.ιιιιιιιιιιι

ἱΠἱε ροτιαε είε , οιιιιττι εοιιάοΙειιααιτι _ ουι άι:

Μοοτε ει! τειιιιιειιι , ειε ιιιοι·τε ει! νιτ:ιτιι , ιιε

ιτιιιτεΙιιΙἰε νιτι: ιτιεοτιθαιιιτι:ι ει! ατεττιιτατειιι

ττειιιΠετε. (:ι·αε , Η Πεαε ιανει·ιι: , ω τ:οτραε

Β. (:εεΠιιι: εε!ετικιβο ττιἱίΤιιιιι ρτο ειιιιττιειτιιιε

ΠΙοταιιι.-Νεεοτἰατιιοιιείὶετἰἰ ιτιἰΙιἱ εοτόι Γιιιιτ,

δ
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ιιοτιιιο ιιτιιτιιι:ιτπ ιιοΠίττιπι οτι οροι·τιι·ί τιιιττ°Ππτ Α τοπτιπι οροτἰε τιιιο.πι Γοτν:ιε οιιρἱο , ΐοτι ιιοΙο

οτι ΠιΙιιτοττι 86 οοιιίοΠιτιοποττι νοΠ:ττιπι. (Ξωτι

πιοιιάα πιο ριιττἰ ρτιοτἱ 86οιιτἱίΠττιἰε πιοιε εοτ

πιιιπιε τιιιτ,Μοτοο 88 Ετιιτιοιί-οο. δο.Πιτει Ατι

ΒιιΡτἰπιιτπ , (.ΠιτΠτορτιοτιιπι 86 οοτοτοε Ετα

ττοε. ν:ιΙο , 86 ιεποίοο ΒτονΞτοτἰ. Ητιτ μπι

ρτοΕππάο. πο&ο ΓοτΠιο . οιιπι επι ιιΠοε ρΙο

τοΐτιπο ποοοίΕιτιο πιο οροττορ.τ ίοτΠιοτο :ιο

τοίρριιβοι·ο. πιο τιοτιιιο , ἀιιΙοἰε ΠΠ , 86 ρτο

πιοτιττι , 86 ΕπιττιΒιιτ ιιτ ρτο πιο οτοπτ τοπι

τιιοπάιι. Κοιτα :τιτνιιι. Μο.ττΠ.

 

ΕΡ Ι 8 ΤΟ Ι. Α Χ1.νΙΙ.

το Βοποτιι&ιιπι τποιιιιοΙιιιιτι.

0πιτΜ.ι· ιιέέ: ιἰε/ἑτἱρἰ.τ [Η !έτω·έ.ι· , ό· έ:

Ι.οσωπέα. ο

σ

ΜΒτοΠιιτ ΒοτιοτΠθ:ο ΠΠο οιι.τιίΠπιο ρΙιι

τιιτι:ιιτι ΠιΙιιτοτιι.

ΡΙιιτοτ απο το Πττοτειε ιιοοορι , τρώω πιιιιἰ τ

πομπο πιοπείτοτΠ Γοι·Πιιτ οπιιιιιι. (ἰτειτο πι

τιτιπιοτιιιτπ ιιοοιριο , ΠΠ , ποτιιιο νοΠπι ριιτοε

το ιιο8ΙὶΒἰ ο πιο , ποσό νο! απο νά ριιιιοιε

τοΓοτιιιτιπι τ ἰιιιριιττι Ιιοο νιιτιιε οοοιιρ:ιτιοπι

Βιιτ πιοιε , τω.. πιιιιτιπιο ἀἰΙὶτειΙιοτ , π. ιιτ

τιιπιοτι πιιτττιτ , ποιο τιοΠ:τει ειιιΓοΙιιτο ποπ πι,

ΠΜ οεπιι τιοπο (Με: Γοπι τιοΡττο (πομπο ι

Απεο!ιιε Μ. Πτειπο , Ποοτ τιιιιιο άιιιτιίΠπιο

Γοτν:ινοτιπι :ιοοορττιπι ο (·ιτοΒοτιο ιρΐο , οτιπι

οίΐοπι ειριιτὶ νοε , 86 ποΠοπι οριο οιιιιίο [αιτι

τΠιΠ πΙἰτιιιὶτἱ οτἰτἰ. πιω ΠΠοε πιοοε Ετιιττοε

τοστ , Ειιρ!ιι·οΠπιιιιι , ΜιοΙι:ιοιοττι , (Πιτιίτο

ρΙιοτιιιιι 88 οοτοτοε. ντιΙο Πι Ι)οπιιτιο , ΠΠ

άιιΙοΠΠπιο. Μοιιπι ποπ οκροδτοτιε πάνοιιτιιπι

:κι νοε , ιιἰίι ροΠ; ειΠτιιιοε πιοπίττ°, Π τιιτιιοπ

νο! τυπο ροτοι·ιτ Ποπ. Ππόιοριο οιιἰπι ἱιιΓιιτ

Β ειιπτ ΙιοΠιι , 86 νοτοοι· πο ιιΙτι·τι τιιιιιπι νοΠ

πιω ειΒ πινιοοιιι Γορειτοτιιιιτ. (8τοποτιιιιιι πο

ίττιιπι πιω. Ε:: ποίττο ττιοπιιΡτοτιο Εοπτἰε

Βοτιι κιτ. ΜειΠ.

 

ΕΡΙ.$ΤΟΕΑ ΧΙ..ΙΧ..

:κι Αυἔιιίτἱιιιιπι.

Όι ρτο ΙΙθέΜϋ.$' /ἱω ...οι Μ..π.π. τω.

ΜΒτοΠιιτ ΑιιΒιιίΠιιο οιιτιίΠπιο ΠΙιο,ίδ

Ιιιτοπι.

νοπἰ νοποτἱτιτ ιποοΙιιιιιιτ . Ποο πιιΓοι·:ιτι

το , οποπάιπιιο_ποποτιει τιοίττε πω ροττιιτ

παρω οοτροτο . :πονο Μαιο σοιηνΜεοτο Ο ωιπι, .το πιω 5ωριιωπι 88 ιτινοΙιιτα , ιιτρΙιι

νιιΙοει.πι. Ροτιιιιοπτοτ ττιπιοπ τιοοιριο 86 ΙοΒο

Πττοτειε πω, 86τιιιι:ι οπιπιο πίττα ιΠΠεοιιτοτ

ίοτὶΙιἰε επι πιο, 8τιιτἰιε προ. Ποιοο Ι..οοπε1τ

τιιιπι ποίττιιπι :κι τ:ιιιτειπι οπο Ϊειτιιἰττιτοπι 86

οπιοιιτἰτιπι τιοτιιι&ιιιιι. Η οΒο ιαπι ίάριιιε τὶ

πιιιἱ. (ζοτπριιτιοπιιιιπι οίτ ΠΠ τειπιοπ οι: ειιιἰ

πιο , ρτοοοΓτιι.ιο τιιπτιοιιάπτ Πιτιτ·, ιιτ Ποπιἰ

πιω πω ΓοΙιιτ ροτοπε οίὶ , 86 Ι·οΙιιτ Μπι”. Πο

. πιιιιι Γιιιινοπιιιτ , τοάτιιιτοπο Εν:: -ροτἰιι.ε άο

ιιοτ ἰπτο8το ΓοτιΠιἱ. αυτιά οτ ΕΜΠ, ΠΠ οτι.

τΗΠπιο , 86 στο 86 πιστιοο. ΕΠ: οιιἰπι οπωρο

τιοπόιιπι ιιιίιτττιιτ:ιτι Πω. Νοεοτπι τποιιιι.Π:ο

τΠ πιιΙιι απο: Γοτιτ 86 Γοπιροι· οτιπιτ. (Μπι

πιοπάτι πιο ί·-τειττι!ιιιτ τοπ . τιιιοε τΠΠεο ιπ νο

τιπιιιπι πάιοδι:ιιτπ Πτ οιιι·ἰει86 οοειττιτιοιιΠιιιε

τιιοἰε. Οτο. ιιτ πιο Ι)οπιιτιιιε ιιτΠιινοτ , ποτιιιο

ροτιιιιττειτ τοιιτειτἱ Πιρτει νιτοε-, τω οιιπι τοπ

τ:ιτιοπο Βιοπιτ οιτἱτιιτπ , ιιτ Πιίτιποι·ο ροίΕπι.

Οτο, ιππιι:ιπι, 86 ΠΠιπσΡττι τοοιιπι οτοιιτ , ιιτ

οοπίτ.ιιιτι:ιπι τΠοτιτιπι οοτ‹Π πάττο ττιτιιιιιτ πο

ἰπ ιιΠο οποπτΠιττιπε , ιιΠιιΙτιπο ρτειττοι· ιΠιππ

οιιιΙοιιο πιιτιιπι πι οπιιιΠιιιε ιιιτΠοΠε86 .πιο

Με [πω. οκρο&οττιπε. ΠΕΠ Πἱιιο οτἰπιιιε οκ

ροτΠτι, τοττιοειΒιιιιιιτ οτι νοε. Οοπιπιοιι€Πι πιο

ριιττἰ ιιιοιιτιίτοτιι 86 ί:ι·ειττιι.ιιιε οπιπιΒιιε. δα

Ιιιτει ρι·ιι:οιριιο (Στοροι·ιιιπι Γοποπι , Μειιιτυπι._

Μιτιπε1τω , 86 τοΠπιιοε. νοποτΠε οκ εποπτι

πείτοτιο'Γειιιθι Μειτττιιστ τιιιιιιτο οιΙοιιτΠιε Εο

τἰτπτο. ω., ΠΠ οιιτιιΕπιο. Κοπια:_ιτκνι1ι. Ι) Βι·[121·Π.

Μιιττἰἱ.
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Π τιοπιπο Αιι€ιιΠ:ιπο.

'Οι Μω·έο:τωιν π... ρα"Μι ω2πωΑ»

· Λάι)νέατ. ο

` Μτιτοίἰιιτ ΑιιΒιιΡτιπο ΠΠο , Γει!ιιτοιιι πι

Βοιιιἱπο 86 Πτιοοτε οιιτἱτειτἱτ τιπτέτιιιιι.

Νοπ τιοΙιιιι , ΠΠ , οοπιπιιττοτο ιιτ Μιιτιοτ

τιιτ ..τι το ποίΕοτ Ππο πιοιε Πττοτιε ιτοτ. Ειιπι

νοΙο ΓιιΓοιριπε Ποιιτἰ ρειι·τοπι ειπιπιει: πιοπ ,

Ανοτιιπιτιιιο ΕειιιιιιΠιτιι [)οι 86 ΠτιοΙοπι :ιτΠιιτο

τοπι πιοιιπι , Ρττοπιιο οοοροτοπτοπι πιι!ιι. Ε::

οτι ιιτ ίο τοε ποΠ:τε τιιιΕοιιτιτ . ρΙοιιιιιε τΠΓοοε,

ρτστοἰριιο τὶο οετοΒιετ ἰτιίὶἰτιιτἰοπο ριιοτοι·ιιπι

τπιτειτιιΙιοτιο ρι·οΕοδτιι ιιΙττει κτιιτοιιι 86 ρτο:

τοι:ιτιιιιι τοπιριιε. Εἰ νοΙο ιιτ πω.. νετ ειπα

ιιτεοπτοιιπι οιιπι τιπιριιΙΠε Ιιιτ,άοιιιιτπ ιιΒΒιιτιε _

ποίττἰ νωπ- οιιΙὶτἱ. ΑτοιιΙππι ρι·ιττοι·οο ρο

22:. Μπρικ ά· Και. πυρ!. £'υ||τ67. Τα». Π!.

 

Ε Ρ Ι8 Τ Ο Ι. Α Ι...

κι ΑιιΒιιΠ:ιιιιιιιι.

_2ωυπέ: ›ποΚάτωι· απέκ/ΠΖ: Αμ9ΐα:_

ΜΒτοΠιιτ Αιιιςιιίτιιιο τΠΙοόΠΙΠιιιο ΠΠο

ΩιΙιιτοπι. .

Εἱττοτειε τιιιιε οιιίτιιιο ιιτονιΠιπιιιτ ίἱιἱιττἰβ

Ποτ Πει , τιιιἱΒιιε τττ:τΠο πιιοτιτιπι 86 ιιιιεοςο

τιιιἰπιι το 8οτιποτι ΠοιιιΠοειε , τιιιπιΠριο και:

Ιιτιοττ:ιτιε 86 πω 86 ιιοΒιε ορτ:ιτο νιτιοτιε. Οι

ιιτἰπιιπι φππω ἰ:ὶ τω ροίΠτ , Πιιοτιιςιιο Πι

ΒοτΠιιιε ποίττιε ἰπιροποτο ριοτειε τΠνιπει Διε

ιιοτιιτ , ιιτ ΠιιιιιΙ πι τιιιἰοτο οτιοςιιο νΞντιττιπε.

86 ντι.οειτο Ποοειτ 86 νιάοτο πιιτιπι Πιεινὶε οΠ:

Βοπιιπιιε , ΓιιΒρειτιιπιτιιιο οοιοτιι·ειτο άοΠοα

τσιπ. νοτιιιτι πω: , όπιοιε ΠΠ , ορπιπάιιπι πο

Με οΡτ ροτιιιε τιιιιιπι ΐροι·τιπόιιπι. Τ:ιπτιε οιιιιιι

ιιπτΠτιιιο οοοιιρειτιοιιιιιιι πιοΠτιι1ε ρτοττιὶπιιιτ,

πι: πιοτιιοτο οοειιτιιιιι· ποοοΙΤειτιο πο @Επιπ

τη
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ο

πιω· , οκοπτοτο τποο το!! οποοπο νοποτποπτοτ Α πο οοτπτποποτο τποτπἱτιοτἱο , οτοπο οτἱοτπ :τὶ

ορτοτππο. νοτπτπ ιπ οτ! πο ποτ , ρ!πτἰπιο πω:

ἱτπροπ!πποπτο , 86 ἱπ Ρτἰτπἰε !προποτ!ε πιτ

τπε ,ο οπο τοπ!ἰτο , ο απο ποοπο, ποπ:!πο

τοτπ 86 το!ἰεἰοπἰε , οιιοπι τιιοπποτπ ἴοἴοορἱ ,

ροτιοπ!πτπ ονἱποπο ιποοπα νοτοο_πππιο: πο

παο οοπῇππᾶπτπ. Νοοπο οπιτπ τποτοτπτ πποε

οοτπτπ οπἱ ουτε ποπτο: Γππτ οτοπιτι,ιττ Γοπο

Γοτοτπ, π: ποίο!οτοε οο ποίοττοε ροτ!οπ!ο οτι

ροποτπ, ο οπιππε ποποιπ ίοτπροτ ππτπ πππτο

τἰοπἰε ίπ ιπο!!πε τοποτο. ποπ οτο,π!ιππποπτοτ,

86 ἰτπροττππ!ε ποο ο !)οτπιπο ρτοοἰππο ππτπ

ττο,ιιτ τπποτοοτπτ ποπτἰ !)οιπιππε , ετοπππ- Β

οπο ποπτοε οπο” @και Ρ!οο!τπτπ Γπιττπ. $ἰ

ποπτποκ Ρ!οτοπτιοτπ νοποτἰτ , οτ! νοε_ τποτιι

το πτοποτοπἰτππο , 86 οοτοιπ Ρ!ιττο ττο&οπΞ

τποο . !!οοτ ποπ οπιτππιππον!!πτπι 86 Γοπ&π

πω! πτοττ!ε οοοοππε οπ ιιοε ροττπο!οππο π.

Αοοιππε τοπποπ , οποπτπιπ ῇπνοτἱτ Ποιτε . πο

νοπιε πτππε οποτοπ πἰπ τποπιοο. νο!ο ιπ Πο

τπιπο 3 π!! οοτιίπτπο, 86 π!ἱοο ποπτοε οτπποε

οπἱο!ο οτοπο οποᾶπ ποπ:το ίο!ιιτο. Μπτ!οπ!

:ο ποπτποτπ. · .
 

ο ο τ ο τ ο τ. .ι .τ.
π οπ Αποππἱππτπ.

Ό: τουρνε !υρωπστ πουτσο” , 86ο:

Μπτοππε Αποππιπο οοτἰ!πιπο π!ἰο , πο.

!πτοτπ. ~ .

δοτοποτοτπ !ἰοτοτοε δ6 οππεπονοτοτπ,οπτπ

τοποπτο ο!!οτιιε ποοπο !!ττοτοτπτπ οπο , οι».

ιππ!ονιτ Γο!!!ο!τοπιπο οπιτππιπ. Εοε ππτπ ον!

ππο ο:τρ!ιοο , τποο οποοπο ἰπτοτ οοτοτοε Μο!

Γο ποτον!. Ετ οποπἱοπι !οτἰπε Γοτοποτοτπ ,

ποοπο τοΓΡοπποτο νπιτπι οι. Ηοτο!οε!ι1111

τποποποτπ οπο τοποτοποτπ , ποπ Ρτοποποτ

ποτπ!πο οπο Γοτνοτ! οτπἱττοποτ. !τοοπο πο!ο

ιιτ π!ττο ο οο. το ίοττπο ποτ. Νοοπο οπἱτπ νο

το τποποπ:οτιο οπο ποττιτποπτο , οπῇπε οοπτ

τποπἱε ρτοΐριοοτο Ροτ οιππιο οπτπο.· Α!!ππ

τποπο οτπἱ πο!ο πΓοπο οπ τοπιτπιπ οπ νο:

πιοπτπ.Ηοτο!οοιπιπ ποιτττι οοποτ!ε ο!! τ Γοπ

τποΓοπ!ἱπ! ποο!!Η , ππτπ Γοτἰπἱε , ο!ἰπτπ ἱ!!ο

τπο!!οτοιπ τ ο!!ιιπ οπππ ι!!ο ππο!ἰπε οπο: π!

οἱ. νο!ο , π!ἰ,!οοἱτ!τπο !οοπἰ οπποΓοοε οτ ππ

ῇππποπ! ποο!!ποο οττοτοε. (ξιοτοτι: @τι ρο

τοπτιο ποί!τ! ππ!οἱίπτπἱ 8οπ!ττἰοοτπ !!ττοτ!ε

πιππ!οτ!τπ οοπίο!οτ!. ]ππο!π ποοοτοε ,ο νο!

τπο Ροττπιττοτοπτ οοοπροτιοποο ροτροτπεο ,

νο! οοο πο!τοιπ ΐοπ6πίπτποπίτππ!ιοτοπι πο

πο. οοτπο!οτιοπο ἰππἱοοτο , οπο: π!!ππι νοι:!ο Ε

ποτιπε ο!! ρτο!οοπτο οποτπ !οοτνππε τ οπἱρ

Ρο οποιπ Γάτα πο οιπ!!ο οπ ροτττοτπ ττοππΓ

το , 86 πο πιηιιε ίοεοπ!! :οτιπππο τπιοτοπο οπ

ποπἰ!ἰτοτοτπ οπἱοτιο οετοτποτ. ε.. το. τοτἰο οιιτ

!!!οπτ οοπίο!οτι πο&οππο π!!!π!ἱ. Ροο!οτπ τι!

τοτποπ ουτπ !οτοἱπε στἰπτπ οποτ!τ. νοίο πᾶἰ-”

πο πο οτἱοιπ πιτττοτοπτπτ ,_ ποπ τποο . Γοπ οο

τποτοτπ ποπτι οποοιτ πο8!ἱ8οπτ!ο , οιιοπι πιτ

πιο τοἱ τω... οτ! νοε ρτοποποοτοτπτ , οποιο

πο!. απο πο Οπππτἰο απο , !ποτοτο Γππτ.

Επιπ απο :οτε πο οοπιτποππο. π: !!!ιππ πο

Β ο ο

Παπ οοππο!οτ!ν!οο ποπ:το. ΡτοποἰΓοπτπ οπ

τποπο οτι τπο πτ ππἰ νοοοτ , 86 ρτο τπο στα.

δο!πτο ποττοε τποο οιπποε. Υπο τπ !)οτπιπο,

π!! οοτ!!ππτο. π.οττοε οπ τπο Ροπήοπο τπιποο,

οοπίοτνο ιποπο οπ ποπτπτπ τοπ!τιιτπ. Κονοπ

ποτ κιτ. Ποοοιππτ!ε. Μτοποο!! ποπτο πτοιτο

οτ ίοπο Ρτοποπτ! πτοπ!οἱ !.οπτοπτ!! π!ἰο ΡΜ

!οππ!ε οριπο!οε τππτιιο τω. ποιο οοπτι !!!ο το
πιο ποοπο Ροτ!τ. Δ

 

ΕΡΙ8ΤΟΕΑ !..ΙΙ.

ποτπποΒοποπἰᾶο. · ο

απο: @τι έ: Ιο:ἰστΞ&α.τ πω..

!ποε οπο το ροποἱε πιοππο !!ττοτοτ οοοορἱ,

οιππιτε πο ποτπ τποποποτποοττἰοτοε πο

τ!οτοποπο τοππιπ!π!. (ἱτοτπ!οτ! οπιπτ πωπω

ο!ιιτττππτπ , 86 !)οο 8τοποε οοιτππο , οποπ
τοτπ 8τον! τπο!ο!!!ο , τοτποπο οοοτπο οποιί!!ο- π

πο ττιππτἱ , !!ποτοε νοο τοπποτπ ονοπποοο8

πονιπιπο. Απῇοᾶοο ποσο ττ!ποιπ ππιποτο νο

πτο!ατοιππτ, !ζ)οπτποπο οτοιππο, ιιτ νοο Γοτ

νοτο πιοποτπτ πι Γοπό!:ο ιππιτπτο ,τ 86 ετοττο.

Ο ίπτο ποποπ!&ἰοππ ὶτπρ!οτο , οο ροτροτπο τπ

οτοτποπτο νοπἱε ο!οτειτι. !το πιοιτο , Π!. ποπ

οπο οτοπτο τω.. !ἰττοτἰε :δέ νοπτο οιππτο

ποπτε οκ οτπππὶιπ πεπἱποο , ιιτ !τιετοτπιπ

οτππ!πτπ οτ: τοπιο.. Γοο!πο οοοοποτπ 86 ροτ

τἰοορε πιπ.Νοοπο οπἰτπ οπἱο οοτροτο πιπππ

οστ ο νοπἱο , ἱποο οποοπο οοτ!τοτο πἱπορο

τοτ . ιτπτπο πτ!!εο νοε , Ποιιε το!πε ο!! , πι!!
Βοττιοπο ποτροτιτο. Οτο πτ πω Βοτπιππο ο

τποοτπτ οπΓοπο οποπίο, πο ιποποτπ οποππο

τπι1εοπ !ορ!ποτπ ροποπι ποπτιιτπ. Ρτοποπ

οπιπ πτοττοιπ νοπτιιττι οοτπτποππο νοπτε..

Ωοππττποτο ἰπ οο οοι·ἱτοτοπι . ποοπο οπνοτ

π... !ιοοτ ο νοπτε ονοττοτπ!πἱ , Γοπ το!οτοτο ο

!!!πτποπο οι! τοο):πτπ τονοοοτο πω, π ιποποιπ

ποττο οποττονἰτ, πιτποτο. Ροτἰοπτἰο 86 τω-.!

!ἱτοτο οποτπ Γονοτιτοτο ττοο!:οππο πτπτ ππτπ!

τποπι ἱποοπἱο , τππιοτοΓοπο π!οππἰοτο ιποππ

ρο!ροππ! 3 !οπιτοτοιτο ποτποπτιο τοπονοππἰ ,

ποπ ιττ!τοππι ?στο οι:: ιοπο ίππτ. !:ιππ!οτπ

οπιττποοττι οποτπ Ροππ!οε 86 οο!οτποε νο! τρ

ίο ροτποτοπι οπ νοε , νο! Ροτ ππο!οιπ πππ

τιιτπτ τπιττοτπ. 8ο!πτο τ....το οιπποε ποπτο
ποιπ!πο. Μπτἱοπἰ:τ. ποπτποτπ. η

 

οι>ιο·τοτΑ ιιιο

οπ Απειτίπππππ.

ΙΙσποτω· τα έυποσοσ μή·υστστ.

Μπτοπιτε Αποπίππο οοττ!πιπο π!ἱο,Γο

!πτοιπ 86 απο ιπ Πο! ορο :το Γοτν!τιι

το Μοτο πιοοοππο. .

Ετ!! Μπι! ποτπιο οτοτ οποπ Γοτ!ποτοπι,ποπ··

τοτποπ πιπτιπο π!οτο ορππ το , τποοπτπ οπιιπ

οε ιποιτοτ οτ , π!! , ποοπο τποτποτἰοτπ το! οο

οπροτἰοποε οπο: , τπο!οπ:ο !ιοοτ πιο νοτια ,

οπτιιπποτο οποι.ιπτ οιιτ πιτοτο!ροτο. Ιτπτπο.

.,=.. ιι
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ιιιωΡτε τιιοττιιιτ:εε επτα , ιιτ τοι πιιπισιιειτπ Α πετιιι· ορετιιτι ιιι ιιιιιτιεπι ο: Βιοτιιιιτι ίιι:ιτπ.

πεππε” , είι·ιοιιιπτ. Ντιπι οοπι ιοί-ε ΓσΙΙιει

τστ , πιεπΓοιιε επιιιετιε πιο: ιπίτιτιιτο νιο

ιεπτετ πωπω: , νει·[ετιιτ απτο σειιιοε Ρπτ

στι. τιιιιεε ετ ΓοΙιτιιτισ τιιιιτιππο , ίειοΒιιττιπι

τιιιε τιεΙιετιτυπι,οιιιιιιιε οπιπιιιιιε πειι:ιτιιτιιτπ,

ιιττιειτ επ , τιοΙεο , ιΓτιιιε τιοΙοτ ειτειιτιτ Ιο

ετγιιιεε , τιιιιτ:τιιιε τοπικ τπιιιτιτιιε πωπω

πιεοτιιπι Γεπιρετ μετα πιειποτιο. , τιιιοτιιτπ

πιοπο οι: Ρτεειιιιιε τεΙεντιπτιοε ποιττειε πιι- `

τω” Γεπτιο, ίιιετο, εοπιιτιο.· @πιο ειτιπιτπεε

τιιιΙειε πι , πιο πιο ποπ ειτ επιπιο ρτοΓετιιιιτ

Νοί'τι τιιιι οι ειπιστ το ιιοε πιεσε. νοε πω, ”

τιιιιτ:ε ΓοΙο.τιιιτπ ειιιιιθ:ο είπε , ιπ τιιιστιιτπ πιε

πιστιτι ποπ (εστω τιτοτιειπ τιπιτιεπο τιιιιετΓοτισ Β

2ετιιιιεΙΞεο : οπιπε Με (μπι πιιιιτιπιιιτπ ιιι·

τιτιιτι ινιπιτιιε ιιιιιτιιιι οποιο , ποιο ιιιε τι νο

Βιε πιει νιειΠιπι (τισ. Ρετίιί'τε”, (ιιι,ιπ τιπιο

το Πει ,ετ ίιι.π&ο ιιιίτιτιιτο Γετπρετ ιπιι:ετε.

Ντιπ το τιεττιιι·οετ εοΓεπτιιι ποιττει , πεππε

ποιο εοτροτεο ποε ιπτιιιτιι νιτιετε άείιΙιιε ,

οοείΤε ποοιε ετιιτπο τιετιειτιε. Οτε ἰπίτεπτετ

ιιτ Βοπιιπιιε νεΙοειτετ εοπτετειτ Γεττιπ:ιπι πε

ππετπ: ποιττιε.Ηοττετε τιιιΙεεε ί··τιιττεε τιιοε

(ιιιοε πιεσε , ιιτ ιιττιεπτετ ιπίιίτιιπτ Ρτετ:ιιιιιε ,
τπετιτιίιτιιιε,ιπτετ τποιείιιιιε ποίιτειε τιινιπι Βι

ιιοτιε :ιιιτειε ιπιοΙοτεπτ. Ρετίενετετε , ΠΠ, ο:

ιιτεπιιε τιινιπεε ειτειιιιιιιε εειεοτειτε τ νοΓτιιιε

οτι σεειιττεπάιιιπ νεπιεπτἰ ΓΡοπΓο οοπι Ιππι

τιιιτιισιιε οτπετιε οΙεο , στα: πειτε, τιινιπιε ιιι.

ΙιεΕτιοι1ε οίιτιτε,ιιτ εΠ: ρτο εΠισ "επι , Γειτο

Βιτε. ΉΙε π πιοι·τιιΙιε ποστ! εττιπ,<πτ οπτιιτιιε.

ΙπιπιοτταΙιε ΓοΙππι 8τ :ιττετπει οιικτιτε , ετεε

τοΓτιπε ιιι εσ:Ιιιτπ οτ:ιιΙοε :κι τεττεπει Βεότετε

τιετιιετιετπιπι , Γοιοτιιιε ΓετπΡετ ιπ Πει τιπιο

τε πετιιιιεΓειτε. δετι εποε τιιιοπιστιο ο το

ε υπο ιιτ! εετετοε τιιιστιιιε ΓεΓε οετοτίιτ οι·ιιτιο ,

ι

πω: ιιπιιττι τε ιο σπιπισιιε πω ειΠοτ:ιιτιιε. δει

ιιιτει -πωω τιιοε οπιπεε δε Ειιριιτοίιπιιτπ. Πι

μπω ]ποοιιιιπι τιιιιεεπι οιιετιιπι ο; οπιπε

τγττιπειιιιιπι ιιοττετε ει: πιο , οεπεάι&ιοπετπ

ειπε _πιεειπι ειπε. Βοτπιπιτπε ποίιετ τε ει:

Ο

δειιιιτει ΕΙιοε πσΡττοε οπιιιεε 86 ιιοττ:ιτε, ιιτ

Ρτο ποσιε οτετιτ ιπίτιιπτιτιε, Ι.ιττετιιε ποίι:τειε

οτι τπσπιιίτετιιιιπ πσίτττιπι Ροπτιε-οσπι :πιτ

το: φωτο εοπιπιστιιιιε ροτει·ιε, νεΙ Βεπετιι

ότο εοεπιιτο τισΠ:το τιιιττεπτιοε οπιπε. νικ ιιι

Βστπιπο , τιι!εδι:ιΠιπιε επ Ρανεπτιιιε ιιΙτιπιε

Νονετιιιιτιε.

 

ι: Με” οι. ι τ ν.

ατι Ατιπιιιι:ιπιιτπ.

Επι· α! τω· και παπι

Μοτοίιιιε ΑιιΒιιίτιπο άι!ε&ιΠιτπο πιο,

ΓειΙιιτεπι ιπ Ποπιιτιο ε; νεται. με Γεπέτε
Γετνιτιιτε ΓιιεεεΠιιε. ι

(1τιστι αΙιτιιιτιπτιιιι ιιττετ:ιε πιεειε ίιιοτιιιιτε

τιπι τιιιι , πιιιιΙ πι , ΠΠ , ποσά ετοιττετιε τε τι

ιιιε πεοΙιει. Τε επιπι , ΠΠ , ο: τιιΠΒο ετ πι π
πιτ πιεο τισνεσ Γεπιρετ , ιιτοι.ιε ιτε ιιτ τιετωπι

ποπ ραιτιιιτ , πε επεετιιε πιο ποίι:ετ τιεπιιιειτ.
δτετιιΙοι·τιιιε ιτιάεπι τε , (Ρετττιτοιιτιοπιοτιε ι

στα: ιπειτιετιιπτ οπιιίιιε, οιιτιο είε ίεότει

τιιπι , πεππε ιιΠι ει: Με τιετιιΙΤε τπιπιιε. ιτε ε.

πιπι τε ει: Μάο ποίττο εδο ιπτιειε τισειιιίι:ι ,

τιιιιι.πι ο νιιΙππτεε πεππε ίε&ειτιιε εδω. Μι

τιιτπτιιιε ιπ πιστιιιπι ΡΙιιε ρΙειειιιτ ίιΙεπτιιιπι

τιιοπι , οοπι ΙιΙιοτιιτπ πιεοττιπι εετει·οτιιπι

οτειιτιοτεε Ηττα:: , τιιιιΒιιε τ:οπΓτιιτ:ι τεΐροπ.

ποτε ιπτετπιιίι , πε ιπποέι:ετετιιτ ιπειτττιεποι

Ιιε ποτιιιε , ίιετεττιιιε τιιιοτιτιιε ιπτιπιε Πττετο

τιιπι νιειίιιτιιιτιο πιιπι·ιπε ετονιττιτι Ιοτ:1 εσπ

νεπιεπε ,Π ππετπ ιπτιι€πτιε τεπεσ. Ατ νετοιιοι

τιιιοττιπιτιιιπι ειττιπιτ:ιτιιε Πττετιε ίετισετε τ:οιπ- ο

ρεΙΙοτ , πετπιπετπ ει: σιιιπιιιιιε τιε!εἔι , :κι

ππετπ τπιιιι ίι:τιοεπτιιιπι είΓετ, ππετπ πω,

δετἰοιτ πιιιιι (ΜΜΜ , ροετιΙιτετοιιε Γετιειπ

τετρτετ:ιτιιτ ειπιπιιιτιι ποίιτιιιπ , ιιτ ριιτετ πσε

οταίεπτιιιπι ποίιτιιτπ ιτισιτεο Γιιιιτττιπετε ,

ποσό ίιπιτιε ιπτιπιπτι , ετιτ ιΠιιτ: ιιτ:σετιετε'

νετεπιπιιιτ , πιίι νοετιτι τιιετιιπιιε :τιιιιιίι νετο ·
Ειιριιτοϋπιιιπ ποίιτιιιιι ίιπεετο πωω επε- τ) ιιοε τιιιιτιοτιπιπ οτιτπιίιετιπιιιε , οπιπε ει·:ιτιε το

τω. ντιπ , εποε Πι. Εκ ποίιτο πιοτιιιιτε

πιο Ιζοπτιε-οσπι ιιτ. Ο6τοοι·ιε.

 

ι:ι>ιε·τοι.Α τιν.

' :κι ΑιιΒιιιιιπιιτπ.

@πετάτε Βου» υτετἰσιιω έτρττσωτ.

Μιιτσίιιιε ΑιιΒιιίτιπο .τιιιε&ιΠιιπο ίιΙιο

ἱπ Ποιπιπο ΓειΙιιτειπ δ: ίιπεετετ: επιτο
τιε επεθ:ιιιπ. “ ι

Εκ (ιιιίττσ- απο ΓετἰΡΙιιπιιε :κι το. Ιπόε

Ριινεπτιιιτπ εοπτεπτιιιιιιιε. Ι.ιττετιε ιιτ: πτιπτιιε

τ:οπνεπτι Βοποπιο.ιπ μοι-εδο ίιιτπιιε: οι οπτι

ττιτιιιιιτπ τετποτπτι, Ρεινεπτιο.ττι τειπετινιτπιιε ,

ειτ:ι&ιιτι γιίιτιιτιοπιε οιιιτ:ιιιπι. Μιιιτιι πεπει

Ιιτι οεειιτττιπτ. Οτε ιιτ Πστπιπιιε σοτ ποίιτιιτπ

φωτ πιο: ιττιιτιιετ Ιππιιπε τ ποΓτιιιε ππετπ-ι

τε ποπ ίιπειτ , τω πει· ποε ιπτιἱεποε ΕιπιιιΙοε

ίτιοε τειιπτιιιιιπι Ρετ ιππτι.ιπιεπτπιπ Γιιιιπι άι;

τι:ί:σττπιτι:ιτε τιεοετιπιιιε τ ιπιπιο νετο ιίτιιο

ποπ :ιεεεάειπιιε , πε ίι.ιεεεπίιε Πιιπιπιπ απο

τεπι ποε ιιιιπιΠ:τειτε τιιιετιιιιττιτ ρταίεπτιο τισ

Ρττει , τιιιι πιτιιτι ποιιιε πω: πιπιιε οι: ιππι

τετ ιιιιτιιρειπτιιτ. Νοπ νεπιπιιιε ρτιίιΙΙι τιιιἰπιι

νιτισ , ιιΙιοτιιιιπ οεπίιιτε Γενετιττιτεπι Ροδο-ι

πιιιε ειτεττ:ετε , 8ε ιπετιιεπόε ποπ επετ ποιιιε

ειιιιιίιιιεττι νει Ιιοττιτιιι θιειεε , οιιιτιι ττιπτι°

Ειειιπιιε τιιιιιπτι τιειιετιιιιε : τιοΙοτιε δ: πω,

πειτιοπιε ιιειιΙεοε ποπ εινεττιιπτ ρτιτποτεε το.

Πτι , οιιι πιιπισιιιιιιι πιίι ιετ:εΠιτι οι μονοα

τι οι: τιΙιἰε οιιιότιιιτιτπ Με ίιιπιιιε τιοτπεπιειι:

ειιιτιιε ετ πωιωι πιειΙι :ιρετιτε. Νετιιιε τε

τπεπ :ιτινεττετε ιιοε πιο νοΙτιπτ, πετπιπεποπ

ιιπρτοσειπτε , ποπ τι:ιπιπτιπτε ιΠοττιπι Βέτα :

πιεο ιιτ νετετι ταρετιπι , πειιιιιιιίεε τιιπιστ

τιιιτεε τιιιοτιιιε ροπτιίιειε τιιι!Γετ , τιιιι Η ρετ

οιιιίιετιτ , οπιιιεπι οι: ιιιε νει·ιτετεπι πεεείιιι

τισ Γεπτιετ. Με επ τιιτισ ετιτ ποπ τιεεετιειτιι

οτι ιιοε, ιιΙιοτιιπιοιιε ττιεοττιπι αιτεοπι επιτε

επι;



,ο ΑΜΒιισεττεΑΜΑτοοττοετε το

το τοιοτιιο ,οτ τφοιοτι τοτε οε νοίι:το: Ρετ σοι· Α οριιτι Ο.. Βοτοοττιοτο. Οτοτισοοε (φετο:τοτοο

ιιιο εσοΓοιοτο , οοοοο ττιΒοοιο φιοτοιο: νει οοοε ρτσοοοτιοτοοτ ριιοτι οσιιτι ο οσε α·

ιιιιφιο ιοεοιο. δι οεεοτιοτ , οτ εσονοοιτ , τΙοοτοιττοε οσιιιΓεοοιτοτοτοοτιοε.νοιο ,τιοι..

τοττ.·ιίΐο νοτιιοιιι ι ιιινστ:οτοε ιιορτοτΓοοτιο- οιΠιττιοιιιι, ριιοτσιτφοο οσιιτοε στοοοε ιιοιττσ

τοτο, τιιιιιο τοτιστιο ρτσίιειἴεοτ.δοτι ιίτο,ίιΙι, οποιο οτοΡΙοιτοτο οτοοο ιιοοοτιιειτο. 8οιοτο

. ιο οοοε τοστιοτο , φιιο Πε τοτισ ιισΡτοιοτ , οτ οσίιτοοι... 86]οΙιοοοοι,οτ εσοίιειοοτισ οροτι

στοιιιοοε ροτοΐεοτ ιοτοοτιο τισιιτο. νιτιοτοοτ τισιιτσ ιοίιίιοτ , ιισττοτο. Γοοιι!ιοτο στοοοτο:

φιιτιοτιι ί·-σττοιιιε φιιιιο(τιοτο οοοε ροττοτ- Μοτο ιιοίιτσ οστοιοο. Ε:: Βστισοιο ιτο: ν. 4

ιιοτισοιοοε τοοοιιε , τω οο ιιοιοε τοι Βτοτιο δορτοτοιιτιε. ·

οσιιιοοοιιιἐ ο νσιιιε τ νοτοτο εσοττο ροοιτοε , ο

οτ ροττοτ οτιοοονοεοτοοε ,86 οτιιιοι οιοτι
ιοτιοΙ8οοιοοε. Ατιοισοο (ιοιιτιοΙοτο οσίΐτοοι, ι Ε' Ρ Ι 5 Τ Ο Ε Α Ι” ν Ι Ι'

οτ τιοτο τωιιειτ , τοστιοτοτιιτ οι , 86 ιοεοιο ,

 

. οτι Αιιοοιιιοοιο.

Ροτίσοοττι , τοοιροιτφοο τοοτιοτοτ. Νοε ιΠοιο Β Σ", Μ; ""Μ"Μπ ]τω,_ -

τιιιιΒιιιιοε , τω τοοοτ·το ιοττο τοττοιοσε ει” ο _ φ

ιο8ο ρταιετιρτσε νοΙοτοιιε , φιιο Πε ιΠι οκ. Ε8ιτοοε ,Πιτ , Ιοετγτοσἴοε ιιττοτοε τοοε ,° '

Ροτιιτ , ιιοΠοφιο ιο το ετοτιιιεοτι οσιιἰε τοο- _ φωτ ΠΟΠΗΠΠΠι ΒοΠΉΠΠω ©Χιι01°τοβ

οτε ρστοτιτ , φιιιοι τι Γοτ:τοτιιτο εοΙΙοιοτ Με ©ιε ροτιιτιιοτο, νιτοιοτιοο ιρΓοτο τιιιι οοο οσ- Ρ

Ρτσιοφιοοε , νοεοτ , 86 ρτο τισΒιε τιινιοοοι Με οποιο οπο νιτιοτοτ. (`τοτιιτοοε οι οσί

τ:ιοτοοοτιοιο τιορτοεετοτ. (3οοιιττοο οτοοοε οοο οΙΙο ιιο8στιο, φιιρρο Ωστοσο οτιιστιειτι

ιιιιοε οσίιτσε ιο τιτοστο Βοι 86 ετοτιο οοοε 005 τοι , ΡΗΡθτω'9ικ οΒ[απτιοΜ$ ο Ραϊ

ιοίιιτιιτι , 86 στο οιτ πιο οοιιιιιε οτ τωειτ , τα εοτιίοοοιτοσοτοττιοε οσίιτιε ,τφοστι οι τιο φιι.

οιιε εοττιε Γοί-σ τιοτιοτιτ , 86 ίιοι:ιΙιο οττοτοοφιο Π οοε ίοτοοε τιιιτιτοο Γοτορετ οιοτιτι , οοοε το·

Γοτλοοτοτ , 86 οοτο στοιιιο στο οσιιιε στοοτ. νιτοιιε ιιοδιοοοε οσο (οοοε οε ΖοΙΙιοο ΡοΠσε

(ισιοτοοοτισ τιοι , οι , τιιίειριιιιοοι Γοοέτοτο ΐοσε , ιτο ρετοΙοοτοτ ιοΐοτοοιιτ ιο οσε. Οτο,

86 τστιιιοιιι φιοοι ο τισι:ιιε οεεοριΠ:ι. Ησττο- οι , ιτιιιοιιτττ 118 Π0τοιΠοε 00ΠΠοΗτιοτο 86

το τιιιιεοε ίιΙισε οσιιτσε 86 Γοιιέτο τιιοτοτιε ο· εσιιίι!ιοοι ττιιιοοτ , οοεΙοο ίιοοτ τοτοροίιοτο

Ιοιοοσε. πιο ιο [)στοιοσ 86 Οττεστιοτο (ο ο οι:Γστοοτι. (ισοίιτιιτιιοε ιο Πστοιιιο Πιο οο

τιοτοοιτ τοο Γοιοτο 86 τοιονο. Χ :τ τ. -Νσνοτο- ιιιε οτι φιστιτιιοοοοι οτοξιισοοτο ρτστοτιιτο.

Βτιε. (:στοιοοτιειο τιιοι ιοίτοιιτιο ίιιτοτοο ιιιισε τισ

ιιτσε , φιι οσοιε Ιοεο ιρΐο εοτιστοε Γοοτ: ιιτ:

ιιοτοιιττοε ιΙισε οοτετο τετοιιοσε ο Ρτωετ·τιτσ.

το εσοίιιτοτσε , οοτφοο ροΠιοι ειιοοτιι , οιιτ

ειιινιε εσΠσφιι ; [οτι ειοιιιιτο 86 ιιιτοοιοτοτο

Γοτνοοτοτ , οο νιοστ Πιο ΡοτοοεοΙΤ.ιτιοε τιιιο·ι “

ιιοτοτ , 86 οοιτοο ροοτιιιε 86 τοοοτο ιο Ποι

_ Μοτο' ροττοιο ρτσοιοτ τω. δειε φιιτι νοιιοι,

·Ε8ιτοοε , τιοιειε οι , Ιιττετοε τοοε , ειοι- οοιτι ίιοοοτο. Μσττο ιΡο Ιοοιοτ οΙΐοτ τοοιστ

οοε 86 τοοτιε ιοοσεοιιτιοτιι Συν. οσίιτι τι- φωτια , φιι τιο οιε το εοΡιστιο Μοτο (με.

τιοΙιε, 86 οοτο εστοοιοιιτιοε οσιιιε. Βοοοιο ιτι τη” οοιοτιοτος, Νοτο μποτ ιτι οοοε! αφι

Ροττοιιι οττιιτοφιο οετοριιιιοε. Ποιοοιιιε, Οι 8οοτιο: :ιτιΓετιιιοτοτοτ τοοτ,τιοτοτίιοπι ιιιστοιιι

τιοιειΠιτιιο, τοιιιτιιιι οιοοιιο ο νσιιιε. Οεεοίισ Β Ποιοτητα ποσο οιιιτοσ οοφιοφιοτιι ΡσίΤοτο ,

οοι:οιο 86 εοιιΐο Με ιοίιττοιτοε φοιτ Με εοφ Ψιοτοοι ΡτοΓοιΕΙοε 86 οΓεοοιισ ιοΒιε νστινο ,

@τι οσιιιε,86 ροτ σοιοιο ιιτοιιιε φοτο Ριστοο! τοιιιι Γοιοροτ οι. νοε ιο Πστοιοσ,86σσοιοοε .
τικ ροΠι ίιοτοοε οοτο οσε τετοιο ττιοοοιοτοι οποιο οσιιτσ ιιοτιοτιιειτο , στοοοίφιο Ποιοι

86 φιο ιτο ρτσίιτοτο οι νιττιιε ορροτιτοε , οτ ω·οτο : (οι ο οσο ιιτ .ρσΠιειτι ΐοτοιιε τοιιοιιι
οιιιιΙ τοτιιιο ροτειροτο νοιοοτοιιε.Οτο ρτο οσ- στοοιοτο Βοοτίτστοοι οειττιιιε νσΒιίιεοτο , το

Βιε, ΠΠ ,86 τιοιεοε τιοτοε οσίιτσε,ιιτ ρτο τισ- τοοτιτοτι οσιοιτιιε ιττιροτοτο. 8οιοτοτ το Μο

Βιε στοοτ , οτιοισοο , ιιτ νσιιιε τοοτοτο τοτο τισττοε τισιιοτ. νοιο τιοοοσ. Ε:: ιισιι:τσ τοσ

τοι ρσΠιοιοε , 86 νσιιιΐειιοι νιτοτιι 0ιοικοι ο- τιοΓιοτιο Γοοθτοτ Μοτο: τιε Αοττοιιε. Βσοστιιοτ

Βοτο , φ.ιοτο τιοίιτιοτοοιιιε. [)ιειτσ τιστοτισ ΧΧνιτι.Οθ;οιστιε. ο

ἔοτοοττισ οκ ιοο, ιιτ ίιτέιΙΙο Ετοτοι ττοτιοτ νο- ·'

οιοοιιι τοτο οοιι:το Μισή ίιτιο ιιΠο οοο
&οτιοτιο οε τιιστο. Οτο ιτι:ιιι οιιιιοτοοι οσβ Ε' Ρ Ι 8 Τ Ο Ε Α Ι-Χ νΙΙ Ι

ττοοι νοιτετοοιιοι , φιοτο το νιτ:οτιοτο ι·οιι

φιιτιιοε , ιιτ οσί?ττι οτοτιο Ιοίιιοοοτ ιιίσοο οτι π, φβ,, "”“#”·ιο/),β[εφωτέρ,
τοτιιτοτο οσιιτοιιι , τιοιο οσο (οιοιιε ιοοτοτι, ο _ ι ο _

οοοοοιοιοιοτοσ-τοε οτιοιοε οεεορτισοοετιειι. ςετιΡεοω οτι το ρτσιτιτοο , ιοτοοοο τιιοι

Οσοιτοοοτιο οοε ροττιιιοε οτοτοιτιε , 86 οτ ι οτιιιττοτοοτ Ιιττοτοε τοτιτιιτοε.Ιτοροττονι

νιιιτιοτοιο ιιτιοΙιτοτ οτφιο οτιΙιτοτ Ποτ , οιιιιοτι τοοε ο τιστοιοσ οσίττσ ο ΠΟΠ 8Μ(1Πο ιΜΗωι·

τισιι:τσ φιτιτίοτοοε ιιτ εοτο ω. Μιττοε οοιιιε τοτο , οτ ρτοτ·ιοτο Γοο&οτ Αοοπ εστινοττοτοτ

το” στοτισοοε τιο ροεο, οοοε ττοτιοιτιτοοε οιτ ιο τοτιοτοτισιιοτο σσίΤοιιισοιιτιι νοιιτι τοστιο

Νοιιοιιιοοσ. Ετοοτ νει ιο ίιοτιισ οσιιτο, νο! Βετο, Γοιείιτιιο. . . νοιττι εοτο τοσοτιτοιιι·οοο

 

 

ΕυιεΤοι.Α ενο.

το Αοοοιιιοοτο.

8'ερ·φτι·ι· ἰΜπω£τοττω ττο τω: πω: ·υεπιβ. ει·

ἔτἰἰωπ Επιπέ :Μέτπα'εσπι Μάρω , 860.

 

Ε ο οτι οοτοτιοτο.

Ο _ __ ,ο
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ροτττειιιο τοΓροιιττττ Γε Γοαιιτιιτιι., .ρΙιιΓιιιιο

ο.τΠιιιο τοτιοττιιιε το Γρο τιιιοτιι το το, τιιιιιιτιττι

Γρε τ:εττιιε τοτιιτιι. Ι.οοιιττ Γιιιιιιιε απο ττοτιιτ

τιο δε τυπο τιοίττο ττοιιιιττιο Γοιιέττ ΜοτοοΙΙτ ,

8; ΓιιΓτ:ορττ .τιοΒοττιιιιι τ:οιτιιιιοιιττο.τιτττ τοτιι

ΓοιιέττΓΓιτιιο ττοπιτιιο τιοίττο , ετοιττιιιιιΓιιιιε

ρτοττοτοτ ιιοιιιιΠιΠ. ΙΙ1ειτρΓο ιτε Πιο οΙτιιιιτά

ορτο τιιιρετιττετ τιιορττενετττε , τιιιοτιι ρωτα

ριιε οοιιιτιιετιττο Μετρο ρτο Π1τ.ιιε τιιι:οτιιιιιττ:ο

το ρτοεοε οΓΠιτιιε ττοιιτ οτι οιιιιιΠιιιι.8, δ; μποτ

ριιε τι Γτοττε δτορτιοτιο,οιιοιιι ΠΙο ιιιιττ:ε εσω

τιιοιιετονττ τιοΒτε ,- δε τ:ιιτ ΓοττοίΓε οτττιιιτιτ Πτι

ΕΡ ΙΕΤΟ:ΙΧΑΕΠ Μ. Επι» ΧΙΧ.τ

ροΓτιιτοτειιι ΒΕ οΜοετοι:ειιι :το εο ρτοιίτοττ , Α
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ι2τιεττοιμι

οτ! Βατιιιιι δοτιοτιΓετιι.

Ι.Χ.

132 τω: εισιάίωτ .ττπέττβά ?τά 1/τιίαΜε έίτ'ικ.τ

[πικαπ.

Μοτοίτιιε τιιοτιοετιιιε Βατο $οτιετιΙτ_ν.

τ τ). Ρ!. δ.

Ττττττ οτττιιοιτιιιιι ιιιιτιττο Ιτι:τετιι: τοοε πιο

ιιττεοετιιιιτ , τριτο Ποτ: Μοτο, οι» ρτοτιοε τυο

τιενοΙειιττο: οτ: Γιιονττοττε ττοεορτ. @οτε αιτττι

ττο Γοτιιε δε Γεττειιε Πε , ειιιτ που οτιοο Ισοτι

ρετττετιιτ. ΡοΙτοιτι δειιτε Γονττε οο8τιοντττιιιε. Β τω τωΠΠΠ δέ Μτετ·ΓΠΠΠ νΜ επί-υ ι δ: (ΙΗΜΦω

Πτέτονοτοτιιιιε Γτοτοττιττοττ τιι2,ιιτ ριιοτοε τρ

Γοε τιοΙ'ττοε τοοτο ειιτοτεε οτιιονετιτ:τοε , οι:

ιιιοττο τττειιττττειιι ΓετΠ:τιιιιιε , τιιοτιετιιιιΓιιιιο_,

πιτ απο ΓΠ τττ›τ εττΙτέετιε οοιιΓοτνοτιττοτιιττιιτ
Ποτιιιιιι ιιοττ.τοτ-ιιττι.τ νοΙο το Βοτιιττιο. Ποικι

τιτο: , εκ ττοττιο ττοτιιττιτ τιιετ Γοτιθ:τ ΜοτοεΠτ ,

νιτ. 5ορτοιιιοττε.

 

τ:τιετοτ.ΑΐιιΧ.

οιτ ΑιιΒιιΠ:ττιιιιιι.

Με ρο/τε ςξπιβπτε.

Ποια Αττιοτοίτιιε Γοιι&α·οοιιιοτάιιτετι- (τ

Πε Ετατιτ ρττοτ , νοιιοτοτιτττ Γτοτττ ιιο

Γτ:το ττοτιιτιο Αιιειιττττ1ο, Γοτιιτει1ι το Ποιιιττιο

8; Γοτιδτοτ οοτττοττε οΓΐεθ:ιιττι.

$εττρίτττιιιε ρτοιιτττιο οςτ το , εκ ττοττιο αιτ

ότιιο1τε Γοτιόττ ΜοτοοΠτ . ίττέιιτίτοοιιτοε τττΙοε·

τἱοτιτ πιο: ουτε! ο8ττΓεττιιιε ειιττι ροιιτΠτεο το

το τιιοιιοίτοτττ τιιτ , δ: τριτο οττοιιι Γρετοτετιιιιε.

]οιιι ττοετοτοετοτ ιιοτττο τιττιο ρτοΓετίττο, ειιιτο

νειιττε ειιρτοοοτιιιιε οιτ νοε , οιιττι τεραιτο

ρι·ιτροτοττε οττ ειιττιιτιι ττιοιιόοτιιτιι εΠ: , ιιε

ιιΓοιιοττι τττΓεοετοιιιιιει ΓοττΓιιιιε νετετιιιιτ τιο

ΓΠ τοοτο ιιοΠττο Με Ιοτι8τοτ , οιιτο τιοΒοττο

εεετείτοτ ιιιιιττιιττι ττινοτιιτο Γιιιιτ , οιιοτιιτιι

ετοττο ιιοε Με ροτιττΓοιτ τταττιετ. ετιιοτοτιιιιτ,

οιιοττ οοττιρετττιιιιε ροιτ:οττι οιοτττετ Πιτ Γο·:νττε,

τιοετιιε Γετττιιιε τριτο :το νοοιε εεΓτιιτιι ίττ , τοτ

:ιο ραΓενετατε το τιιοτιοττοττο , οτι ιιΓοιιοτιι

οτιτατττε τ τοιιειιιιιε τριτο ττήιιιιιτεττιιιιιε τΠιτ ,

. ιιοοπο οτι τετ Γεοεττττε Γετττιιιο. νοτιιτιιιιε, Η

Ιοειιε οττιιε που οιτίττ εοττιιτιοτττοτ , ιιτ οτ:τ

ττιοιιοίτοττιιττι ιιοΠ:τιιττι Ροιιττε-τιοιιτ ροτ8οττε

σπιτια , τοΙτέτο Ποτ Γοι:ετττοτο , ειιιτ τιιΠΓοτιιττι

ΓοΙατιτιτο το ετ:εΙοττο οοΙοτιτοτ, τεττττιιττ ειιτιι

οιιιτεναττ ροίττε. €ττοττιιε εΓΓετ τιιιτττετιι Πιτ

ρτορττιτιιιτιιε νοε τετιιοτοττ , ιιτ ΓιιΓριτ:το οπι

ιιτε τοΠοτιιτ ο ετνΠιιιε τ τω Η οΙττετ ιιοτι ρο

τοττ ίτατ , εορτοε Πτοτιι άεΙττιετοττοτιοτιι; πο·

οοαττιιιε οιιτιοτιιττ Νοτιι ειιτ ΠΙτιιε νττο , τω.

ιιιοιιττοε, εοτιιττοε , ττοτίττττιο ροτιττιιε τΒιιοτο

(τα ΜΠιτ οιιτόετιι , ειιτ ΠΙτιιε τοτε οιιιτιτο οιτ

ρΙοτοτο ετοιιτ, εοιιτττι€ετε το τιετιιιοοιιοττι

ροτιιτΓΓε, οιιτ πιο 8ο τΠιιτιι τιονοτττ , ιιιτΠο το

-ττοττο οιττΡιτττι:ιτε ροτετττ. Ι:οτοοτ , πιτ Βεττο

τ:οττίττιιιε, οιιιιι ρτττιιιιιιι εοτιτοετ οειΠοε ττι

τοοε Ιττττ:τοε , ρττιιΓοιιοτιι οεοτοτΠτιιιιιιιι οτι?

Πιιιι @τετοιο , τοιιτιιε Γε ιιιοετοτ εκ οτιιιιτ τω..

Μπι , οποιο Ιιοιιττ οτιΓειιτε εοτιττοτοοοιιι, οοι·

0 οι οιττιιτοτοτ , ιιτ τιΠιΠ ιιΠτ Ποτε ιιτιοτττιτι Π

Βετα. Αι νοτο ιιτιτ οιτττιιδτιιτιι Γιιτιιιἰιιο ορα

το Ιερ)τ , τοτε τρΓε ειτοιιττιιοτιιε Γιιιιι. (Η τοιιιετι

πιο ει: οτι οεοτττιιιτ ττοΙοττε νἰ τεεερτ , εστι

ναΓιιε :το ττοιιττιιιιι νστο ρτο ΠΙτιιε ντττ ορα

ιιιτ δ: οιιιοιιττΠττιιτ τοοιιτο , ρτοεοΓιιιιο ΓοΙειιι

ιιοεοΓΓεττο οιιτοντ, τιττιιιο ο‹τ ΓετΠιετιττιιτιι πιο

_ ρτοττιιιιε εοτιναττ , τιετιιοττι, Γοοιιε οι: ττετιεο,

@οτιι δε ειτρεέτοττοτιοττι Ιττταοτιιτιι ιιοΓττο

τιιτιι ττείτττεττο τττιιττιιε ΓιιΓροιιττετοιιι. Ετοτ

οιιτττετιι οΠτετοίτ οιιττιιτ , το ττιετρΓιιιτι ροτττοτ

ιτε τιοτιιτιιτε οτιιττ:τΠτιιιτ οοεοΓιι εοτιΓοτοττ , Γεω

εΠΓετιιοιιε ιιτειιττιοιιο ρτο ττιοαιττ τοιιιιττοτε ,

Π νετ τοτ:ετιτ νιΠτιιιε να οτ:ειιροττο τιιοο ροτ

ττιτίἱΓΓετ. Η Γοτιιττι ότιτατιτι , ττειιιιε το ιιοετε_

τιοιι ιιΓοιιο οττεο ειτρονοΓεειτοιιτιι , ετίτ τεκτ

ΒΠε τι. , ιι: Η ντα: τιιτιοεοτιτοτ Με οιτο τιοτι

ττοΓτιιτ τιιετττο , τιιιο!το νττο ιιοίττο ιιιιΠο το·

ττοιιε οΙοετΓε ετετττττεττοι.οοτιττιιιιο ειιτΠτιιιεττι

τττνττιτε τα: οτ ττιτ:Π8τιτιιτοτιτο ττιτττετιιττι. Νε

τιιιε ετιτττι ττεΓιιιιτ ίττειιιιοτιιιιι νττοτιιττι ατοπι

ρΙο , τρια Γιι!τιιττιε ειιτττιέτοι τοριιοτιιιιτ οτι

Βεττ οττοι οττιιιε το Ατ9τοτιοτ τιι!εωτιτ Γιτιιιιιι.

Έττατ ιιιιοοιιε ρτττιιιιιτι ροτείτ , ιιτ τιιιτιιΓιτιοτττ

:οποτε τ:τιιοτττοττι το οο εττοττι τ Γιιιιιιι3 επτα

Βοιωτια :ποπε το τιιιιτττε οιΤοτιάτιιιιιε οττιτιοε)

εειιΓιιτο Πτι/τοο ριιι·εοτε νοτιιετττ. ΡΙιιτο το

τιοτπ: φαι ττττ:τ ροιΤοτιτ, Η νο! οοεορττ, οτ Δω.

νιιττιεττε ττοτοτ, νετ τοττο τετιιροτττι ροττιιττ

τετετ. ναυτια εο οτιιιιτο οιιιτττοτιε , το πιε

απο ριιτττετ πιοιιοο . οτιιοιιττΠτττιτ ντττ Πιατω

ςιιο οιιττιι μπι τττιιετιιιιτ ττιίττττοε ετοτιιττοτιιιιι, Ε ττοιτι νοττο ρτοΓετιιιοτιιιιτ , τιιιοττοιιο νται Γιοτ

οιιοτιτοτιι· Πττε οίττετιοτο οίτ ροτττο Γιιο , ω:

:ιστι ροΠτιιι: φοιτ ριιαοε οιιΓεττε Π!» ντε
ΠΠΠΠ τ

θ!

οτο ΓοΙιιττι οιττιτοετε ροΓΤιιιιιιιο, οτιττιιοττι τρ

Βιιε Ποιο εστιιιιιετιιτετιιιιε τιιττειιιτα. 8οτιθ

Ποσο ττιετοτε οεεερττ τοττεττι το οιτιοττε ιιο

Ιτττ οτι Πιο Γροτιτε οι:τΓεττιιτιι , Μουτ! μετα

οετοτο τιιιετιιοττοτ τρίτα το ρτττιιτε ττοτιεο_ εε

ττοοετε οτε ττιοειιιιο ρτοτττοοι· ,- τριτο· Πττοτο

τιιιτι τπτ Γε ιιοτττοτιιττι το ροτττετρειιι Γοεοτττ.
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Αππποεῆ οΑΜΑτποττΝΜε
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απο τοτ τοπτοροτο ποίττιιτπ :ιτπἰεἱτἱεὶτπ ό: Α τ:οποπ ἰπτοτ ποοΙοοε οο!οπε ποπ ατπ-ατο πιο.

Βτ:ιτοιπ οκρο&ειε, οποτο ποΙΗ οτποοειτπ ἱε

-ποτο όοποεατοποτΤοπιοε. 1ο τοπτοπι νοτο

παώ, πι: ίἱτπ ειοτποποπτΙοε Ιἱττοτῖε , οτ οτα

τοιο οποτο πππτἰππο πιο πειΒοοιπ δ£ οΒοτπ ,

πώ πο: απο Πττοτἰε το ἴοτἰοοπὁοτπ [πονο

οεινοτἱε : οεοἱρἱοπηοο 8τειτΠΠπτο , οοοτἰ τπο

ππἰ οποτο :πποππο , 86 ει·οοο το ειππιτἰ νἰοἰΓ

πο] ΓοπτἱοΒοε , @απο δ: τὶἰΓοττὶίἱὶτπἱε φοτο

Πε τποποτπ οτορΙοκειτιτο , ροπΙἰοιιτπ ΐει!οτοπι

οτἰπιππ . . . . . . -. -. . τ . . . . Ιεττἰοτοιπ

εποπτἰοπ1 τπειΙΙοιπ-ἰΙΙο όοτοΙΗϊΕ·τ : ποπ Ροίΐοιπ

τοτπτοοτπ :οποτο οπΓοτνατοτοπ1 τποἱ. ., , . .

. . . . . . Ιπτοτππ πατώ ἱΠοο πο.

ίττοε τιιπἱοἰΗῖτπἱ ποίτι·ἱ ΗΠοε πο οοιπἰτοε ὶπ

Μο πο:: ποπ :ιπιποΙππο.τ οι: πιο «:οπίοΙειτο , πο

Βοπο οπἰτπ·οοΙΤο @οι Ετ Ποοτ ειοιποποτπΗ

ποπ Ποτ, Ειοἰοπτοοο Η πιο Γροπτο, το οι: ει· '

Βοποοπτἱ οτ ρτο Μο Ρτοοοε οίΓοτειπτ , πΙΤοέτο

ριοτοτιε ποττοιτο. πιο, τπἰ ίπποι· ορτἱπιο δ:

ΙτοτποπἰίΕππο. ΡΙοτοπτπι:, οκ Μοτο τποπειΠ:ο

πο νι. επ. Αοεοίτι.

ο

Ππίτ ΕΡφοΜ·πω Μιά έστέυπ »το

ποποπσεωοπωωποοποπω

στο οοοποποοποποποποοπ

ο;Βοδοτ- ο τοο «πιο οτ-=ο”Μζ·ο';'*ὲἐ4-ἶἔΜ¦ἈἱΞεἔτῖἔτΐ82ἔΐἐἶἔΐΉ

$$$$$$$$$$$$$β

ΑΜπικοε11 οΑΜΑτποι οποτε

ι3ι)1ετοτΑιοΗΜΙ_ΙΒοοχΧ, ,

:ΑΒ1:11ΑΝτΞΙ8ΩΠο1 ΑΒΒΑΤΕΜ

πε ΩΑ.οτ:·επτουε.

 

Επιετοι.Α ππτΜΑ_

:το ΡτειποΞίτοτπ οΒοο.τοπι πο (Ξοτοοτὶοιιετ

ώ-Βε οπο.: |ἰἐπἰ: ,το πω” ό'. Μἰτἔοϋ!ἰ.τ > Μα·

Μπτοίἱοε Ἑτιιποἰΐοο Γοο ριπή , Βοο

τοιπ. >

Αοοορἱ Ιἰ-ττοτπε ἀἰΙοᾶἱοπἰε τοπ , ΐοο οοοά

Με τοτοΞοοίπττοιΠο τοίἐτἰρίὶ , φαω ἰρΓο εο

Ρἰοοπε, ποπ απο ποεΙἱοοπτἱω οοειπι οοεορπ

τἱοποιπ Ϊοἰτ. ΠοτοεΠ!οε οκ τποππΡτοτἰο Ειπ

τ θά Βοποοἰέτἱ νοποτιιοἰΙὶ ποτά πιοο ὸοτπἰπο

οποειτἰ ἴοπΕὶἰ,ΜἰοΙιοοΙὶε·οτποπὸοε οοτειντ ;

]οιποοο ἶΙΙο,οτ τοοτ , ειοοορἱτ Ρτοτἰο ποτοπο«- Ο

τοτπ :ποτι. ΝοΒοτἱοππ τοοιπ ο8ἱ ε:οπι Μιο

τοπτἰο , ποιο απο :το ποε ΡτοΗοἰΓοἰτοτ . το

θεοπτοε εοτειτοιπ ροοΠοετ :το Ρτἰνοτιο τοἱ τπο

Ιο-5 ποο τοτποπ πιο ἰππροττειτο τποτοἰ οοοά

ορτοοοπτ ;_ ἱτπτπο ροΗτοππο ποἔονἰτ Π: Μοτο

ἀἱΙοτἰοποτπ ΓοΙνοπάεο ροοοπἱπε νοΙΙο μοτο

8:ιτο. Νοπ τειιποπ άοίΠτειε οπ :ιεοτο , πποππο

πόόιιοετοτ ο ἱπτοτροπτε , Η οροττοοἱτ , Βοτ

Β:πΞ ποίττἱ ποᾶοτἱτοτο, ποπ οποά ἰΠοππ να·

πιο ρΙοτἰπτοτπ. Π. Ρ. ἔοποτοΙἱ ποπτἰονἱ οπο:

> _ίἰἔπὶΗοειίὶἱ οο οοπΓοπΓο οΒΒοτἱε ἰπ ίοίὲἰρἱοπ

61ο νἰοπτἱο τοο 8οποτειΠ , οοιπ οροτοποτἰοπο

ὶΙΙοίττἰΙΙὶιπἰ όποτε οποιο: ἀοπππΞἱ τοτὶοε οτε

-- Β πο: τοπ: οπο τποετοτο ΡοτοΒοτο ΡοΠῖτ, οποιο;

οοο δ: ποποτ Ποἱ ἱπ ΗΠε πτοπαΡτοτἱἰε οτοβ

οοτ που:: ΐοτνοτοτ. Ρτοτοτ ]οποπποε ὸἱοπ1

οΙειοίἰτ οκττοτποτπ , εε ροίτ ἀἰοτἰπεππ ἱπιτπο

ποπτοοο νοΧοτἱοποτπ ἰπ μια: τοοορτοε οίτ.

δοοοοΙΪἱτ ΠΠ ὶπ οο Βτειοο (ΞτοΒοτἰο: ποίτοτ,

Βοποε ρτοί:οέτο νὶτ8: Μπα ΡτοοοπτΞα:. Η

οπο οοπι Ηἱοτοπγιπο 8: τοΙἰοοο οα:τοτο οθ

ίἱοἰο τοΓειΙοτειτ. νοΙο , τπἱ μποτ οΡτἱτπο , 86

Έτοττἱ πιοο ΝἰοοΙοο ΓειΙοτοιπ όίοοε οι οπππἰ

Βοε ποΒἰε. ΡΙοτοπτξα κι”. Μοττπ.

 

οΕ1>1ε:ΤοτΑ Η.

πο Ρτοτιοἱἴοοτπ οποειτοπι το επτοοτέΒοε.

απο: έωμώιω _ῇ`&2 Με:: , αἔἰ2982 ο Βε

πτέίδα οπο· οτα/οτε , ο που ω»

σκ2έσπέα Μ.

. Μοτοίἱοε Ετπποἱἴοο , -Γειτοτοτπ.

Ωιπιπτοπι πιο ρτοππιτ οποε τπἰπἱ , το

ροτΠΠιποτπ ὶπίτοπτο > ἰτπροίῖτοτπ , οκρ!ἰοπτο

ΪποἰΙο ποπ Ροίΐοιπ , πο ί·-τειτοτ. Ετίἱ οπἱιπ Ιο

Βοτἱ Γοτπτπο τοποίἰτοτπ τποποοοοτπ ποπ Έ

ποτο ἱπίἱπἱτπτπ , ποπ Ροίΐοιπ τοπιοπ νο! ἰρίἑι

ὶτπΒοοἱΙ!ἰτοτἰε πιοο: οοπίἱὸοτοτἱοπο ποπ ππο

νοτί , ποπ τἰτοοειτο , ποπ τοττοττ. Ηοἰο πο·

&οοτἰοπἰ τποπ Ποοτ [οτ:οοττειτ ἱπτοτἀοτπ το

τοΙοτὶοπο. Ροτοτατο οοοορἱτ οτι ποιο ρτοτοτ:- Ο κήπο εΠοπ:Μο , δ£ :πο ίπ Γροπι οι·Ξ8ειτ , Ρώπ

τοτἰ οτὸΙπἱε Γο-τἰποποπ τποπο:ινιτ. Ετἱτ οοτ:ο

των: νὶτο “Η ποίοοεοπ @οπο , οἱοοοοτπποπι

οποτο ?οπο τ, οτ ποσό οδο εο:ιέτοε , μοτο

απο οοκἰΙὶοιπ ποπ άοτοτοτοτπτ οιιτπ τοτποπ

ἱπτοοοτ οοο εποε πιο Γππτ , τοτΓοε τοτ: του

ροτο ο ποοετοιπ πιο ἱπτοΙΙἰἔοπε , ατοοο οπο

Εν.
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οι

πω: τε οτεινιτιιιιτειπ ιιιειιΐο , ιιιίτε Μ απ ιπ

ιιιίι:ε τιι νἰὸετἱε , οιιι τε πιιΙιι ποπ τὶεί-ιιτιιτιιπι

Γο!ιιτιιιοιιε ρτεεΒἱτιιτιιπι ροΙΙιειτιιε δε. νει·ιιπι

οπιτπ ιιιτετ Γρεπι 8: οεΓρετιιτιοπετπ τιτιιΒιιιιιι

τι πι.. οετ:ιιττιτ εοπίιτιετιιτιο , οπο· ιπονειιι· Μ·

ιο εκ Ι)εο , :.ιιοιιε ειτ ἰΠιιιε ιιιιτιι ρεπόειιετυ

Ροττετε , 86 πι Πιο ιειά:ιτε εοειτ:ιτιιπι ιπειιπι,

οιιἱ “ιπτοτ οι ιπ ορροττιιπιτετιΒιιε ιπ ω.

ΒιιΙιιτιοπε ,οιιι ἴιιετιιπτεε ἰπ Β πιιπιοιιιιιπ τισ

ίει·ιιιτ. ]τιπιοιιε ιιΙιοιιιιπτιιιιιπι τεοπιενιτ ω.

:ππε πιειιε , τιιιπι πιε νεΙιιτἱ ιπόιοπιιπι οπτι

«πιο υπ οιιιετε ιιιοπιιΙτετιι , κι ειιι·ιιτιιπι Ρε

ΙειΒιιε ιπιπιεπίιιπι Ρι·οιετίιιιιιι εοπίιάετο , ει.

νιπτι.ιό ιιιίτιτιιι εεεπτε , ιιτ Βοπιιπι οιιο τιιιι

επειε ιιίιιε ΐιιπι , νει ιιτπιΠιιτπ π8ποΐειιιπ. δα!

το, πιτ Παει· ,στο , ιιτ τπε πινω Ρειρετιιιε

οτεειΒιιε , 8τι επι Ρτιι·:Γεπτιιιπι ττι:ιτπ μπει

Γτιετπ οιιιτ!επι ιερεπτε τπωιωιιι , οτιιτιοπιιπι

ίπιτειπ ΓοΙτιτιει ποπ τιεπεοεε. Ετ οιιοπἱειπι,πο

Μ , επ εοπτιιτιοπε τιιισεΡι πιο Με πιω Π.

Βεπειιι&ιιιπ ιιπτεεείοι·ειπ πιειιτπ , ιιτ ιΙΙιιτπ

ο τοτιοπετπ ι·εειάετε εοοει·επιτ Η ποΙΙετ , ιιτ

ΡοΙΙιεἰτιιε ει·τιτ νοΒἱε τεΠ:ιΒιιε , το στο , ιιτ

εσΠεότιιτιιιπ οπιπιιιιπ ειπε τε ειτ:ιθτ:ιτιιιπ ἰπ ειε

Ει>ιετο ι.Αιτι1Μ τω. :Με

πι Ιιιιιπαπο ί·-εττπε ιιιιιτἱΙἰο άεί,τιτιιτιιπι , δ£ Α  

_ ΕΡΙ$ΤΟΙ.ΑΙΙΙ.

επι Ι:τιιπειίειιτπ ιιΒικιτειπ άε (Χιτεετιιιιιε.

13: επτπἰΜΜΜ έ:: απ: ματιωοπΕ.ι.

4 Οποπἰιιτπ νεπιτιιιιε ει: τιιΒιπιτοτιιπι Γεπ

τ τεπτιει , ιιιίοπεροίτ ττἰιὶπιιτπ οτεινιτποτ

Επι τεπτ:ιτι Γιιπιιιε , τεπιιιτοιιε .ποε επ τποΙε

Με ρΙιιΓοιιεκπ ιπτεΒιιιιπ τπεπΓειπ,Ι)εο ττιπιειι

πιιΓετιιπτε , εοπνει!ιιιπιιιε. Ετ ειιπι Μπι: ποια:

εινετεπιιιε , ει·ετπιτ:ι: ποίιτι οπτιοιιι ιιιιτ:ιε δ:

Β οιιιετιε ιπιπιιει οιιετιτποπιιιε ρτοροΓιιετιιπτ

οοπττο ποε,πιιίΐο οιιι παο Βε πω ιοδτει.τετ. Κεε

οτι ειτιιιπεπ τιοπιιπι Βιιι&ιιτ (:ι·ιιειε τ!ετιιι&π

εΒτ , @πιο οι·ιινιιΕπιι 8: τεΙιοιούΠιιπι ,

εοππάιπιιιΓοπε πι Ποτιιιιιο ι·είεΙΙεπτιει ?:ιειΙ

Ηπιε οτιιε&:ι οιππιτι , οιιιιιιπεπάειειιιιτπε Γιιπτ

ειιιιπνεπτιι , δεῖ εοΒιιιετει·ε ποπ ροτείτ πιειικια

ειιιπι Ρετ πιιτιιτεπι. Ετ οιιοτήττιιιίτιρεπτιισ Με

ποΙ,τι:ο τπἰΙἰτιιιιιιιε, ιιεειιπι2οιιε ποε ε!είεεω

τιιπτ , ί:τιιτει·πιτπτεπι τιιιιτπ ειτοτειιπιιε κιτ. Πει

Με τιιιεειτοε ιιτ! ποε εειεττιτπε πιιττιιε. ΝοΠεα

πιω οιιιτιεπι ιεΠε οπει·οΒ , οι τετπεπ Β εσπ

ίιάει;ειτο εοπτιιτιοιιε τεπιιιοτιε ειΠοε μπειτε;

τποιιτιίτετιιε ουτε νιωπι , Γιιιπτπιιιτι ..ι πιε ο ΧΧ, πιιιτιιο άπτε'Ροπεε , ετιιτιΠιιπιιτπ ρι·οίο.

πιιττιιε. Νοίι:ἰ ιιοτπιπεπι ιιίτιιι:ιιπι ,αιΙΙιτιιιπι,

νιιτιιιτπ. ΝοΠεπι ιΠιιτιετετ Μπι, κι οιιοτἱ πιο

ι·ιπιι τιτπειιτ , δ£ εΒο ιιιπι τιπιετειπεαρθ Νιιπι

τιτιτ:επτοε Ποι·εποε ,οιιοε Γε ρει·ίοΙνειιάι εο

ριτιιιΗ ιτπρεπίιε τι:ιτιιι·ππι ρι·οπιιΓεττιτ , ποπ

οιιιτ!επι ειρει·τε ιιεειιτε , οι όιίΐεττε ιιίτιι δε

:Με ἱπεἱρἱτ. Περιιτ:ιτι Γιιπτ οιιἱ τιιτιοπιιπι Π..

Ιιιιε·ειιιειιιιιτιι νιάε:ιπτ, Ι). :ιιιΒιιείΧιιππΙάιυ

Ιεπίιε δι! μια· ιποπτιΙτετιι ΓαπόΗ' Βεπεάιάι.

Ιοί-ε ιπ.εο ιποπτιίτετιο ι·επιοι·ιιτιιτ πιο Μπε

Πει ειιιιοτιιιι , πε ιιίοιιπιπ ΕτΠιιΒιειτ , οιιστι ιππι

τι νιιτιειπιιπτιιτ. νεοι” οιιετπ ιπιρΠειτιιε Επι, Ι) παίξει-ιο (πιω Βιιιιιιιιπἰ ἀεεἱτπτι οπο;;; θα...

σκοπο ιιιποιοσ , ε πιε πεππε , ιιοΙεε νιοετπ

παταει. @ππτιο τιιΓεεΙΙιπιιιε :ιο ιπνιεειπ,νεπι

:κι πιοπείτετιιιτπ ]:οπτιεοΒοπι , 8: :κι Ετε

τιιιιτπ , τιιιιτοοιιε οπιπιιιιιι8:ιιιτιιο ΓιιΓεερτιιε

(πω , ιιτ πιει ποπ ΡοΠιτ. Αιιιπτ τιπτιοιιιοτεε

οιιιοπε,πιι!!ιιιπ ειπε τπε ί:ιιιΙΤε,οιιι απτο οπι

πιιιιιι εοπΓεπΓιι , τειπτοοιιε ιιίϊειίτιι 8: ιιτποι·ε

ίιιί-τ:ειιτιιε ει. Έοιιιε ο.πιιτ:ιιε ποίιετ . ει·εόσ ,

οπο” Με, οιιι 8ε ιοί-ε τιιιπεπ διπι11τιτσ83ιι

ω» . τ:ετει·οτιιιπ Ι:ετιτι:ε ειτ:τ:είιιτ. νεπιπιιιε

ΡΜ: πιει: .τι τποπείι:ετιιιιπ ποίιτιιπι, ιιΒιιπ:ιο·

πο Βετιι τοτιιιε εοπει·εΒιιτιοπιε ειτεερτἱ , άο

Ιοτει·π ιΠοι·ιιπι ριιιιεοτιιπι τιιει·ιιπι Μοτο πω.

τε ειιτιιπιιιε. Ποιπιπεπάο τιιΙεδτιοπι τπε δε

Εοιιτιιπι ριιιπι οτ ωιιιιιωωω τἰ°Βἱ ετετιιτιιπι.

Γετνατἰοπε τεειιιο.τι . οιιππτιιπι Ιιεετ , 8: σιε

ιΙΙοτιιπι εοπιπιεποει ρτεεἰΒιιε. Μοπ:ιε!ιιιειι

Ιε ιιινεπἱε, οιιι τι ρτιοτε Γτιπίτι Ματιιι:ε αντι!

Γιιε εΡτ, πεἴεἱο οιιοτιιιπι ενιιἴετιτ , Ειτιίοιιε

νετεοτ πε τεᾶἰετἰτ πι! επεπ·.· ΕιτρΙοττιοιε :επι

όιΙιοεπτει· , ετ ειιτπ πιιττεε ει! τπε , ροΙΙιεεπε

Με :ιιιιτΙΙιιιιπ εποε ποπ άεΐιιτιιτιιιιι_Η νινετε,

ιιτ άεεετ,ιπίτιτιιιιτ.ναΙε. Ποτ. ει: ποίιτο πισ

τιαΕὶειἱο 8.Μιπιπ: τιε ΑπεεΙιε κιτ. Νονεπιιι.

πι. Ντου. ό· Μινι. στου!. (ΜΙ. Τοπ. Η!.

€το ποτιιε Βιεει·εε. Καπ πιο :ιτ!:ιττιο ρει·τπιο

τιτπιιε , κιτ. τπιπεπ ποίττοε οι·ιιπιιιε πι: ππτ

τω. Αεεεριτππε οιι::ΤετιρΕΙΗ τἰε Γτιιττε Με

ιποπτιίτετιι Ωιπέλἱ Μιειι:ιεΙιε , ΙιττετιιΓοιιε μι..

Με ρΙεπειε οιιετιιτιοπιιιτιιιπ Ιεεἱπιιιε, 8ε νετε

ειιρὶτπιιε €ει·ιτε ορεπι Ηιιδι:ιιιιπτι 8: πιιί-ει·ο ;

τω πιιιοπ:ιοβίι:ιτιτ τιιΗιειιΙτιιε , πεοτιε οπιτπ

Ροπιιιιιιιε οιιιι.ιπ ροΠ”ε ποε νεΙιπτ “τι ποίτι·ι.

(:οπε.Βιιιιιιτ ει!ιοιιεττι ι·επει·ιτε ιιτιιτιιπι , Ρετ

οιιεπι εοπΓιιΙετε ροΠιιιιιιε πιιτεπι:ι ειτιο!είεεπ.

π. νοΙτ: ἰπ οοπιιπο. Βοποπιιε ει: ποίι5το πιω

τοοι·ιε.
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οτι ΕπιπειΓειιτπ :ιΒΒατειπ σιε (ἶιιτεετἰιιιιε.

Π: είσ2'ΐΜπε .ιΜ.οφ μια. ΕίπαΜ.ε , ώ

3εικάέΐο »πωπω , ό· έ: ετεωΑυιΜπι

` :ιςου:έσ.

ο Χ Ιιττετιε ἴτιιτετπἱτιιτἰε πιο: τιιτΠειιιιιιε

οιιιτιιιιι :ιΒΒιιτιίΒτ ΠΙἱιιε πιοπιιίτετιι Γεπ

&ειτ @παω , δ£ οιιιτι ε8ετιε ρτο οπιτιο

πιο , ιππιβεπιιο πε οιιιιπι εΙι8ει·επτ , τε ιιτ:

Γεπτε, σεττἱοτεε ἴειᾶἰ ίιιτπιιε , Ιειιιάεινιπιιιίοιιε

Ε ίο!εττιιιιπ τυπο. _ιωτιπ τι·εε πι” πιοπιιιΙεε

πιιι:ι·ι ριιετοε ιιοίὶτοε ἱπ τιτποι·ε Ώει 8: οι». - οι·άιπιε Γιιπάι Βει·πιιτιιι Ιιττει·ιε ποτιἰΙἰιιιιι τι

ω εοιπιιιεπτιατειε , ιιτ πω: ιιτιιπιττοπτιιτ , 86

απο ει: Με Ρτιεπειιιτιιτ. Επ :εε ποι:ιε οιιοοιιε

:ιπιιεοι:ιιιιι εοτπτπεπτἰιιτιιι· Πττει·ιε. δα! , Ει

τεοι· ι οι·τιπόιε ι·πιετίιιιε είτ ΓετιιριιΙι:ιε , επι ει!

τετιιιιε οι·τιιπιε Γετπιπα Μ ροτιιΕπιιιπι πισω

Βιετιι ειτρετειπτ , οιιοτι ίιτ ιπΙ·-τιπιιΠιιπιιπι τ ω;

€ιτιιτιοπιοιιε -ίιιειΙε οετιιττιτ , ΙΙΙειε πεοιιιι.

οιιαιτι εΙΐε πεππε , οιι:ε ιπιιΙειτιιπι εοπΓοττιιιπι

πω: ο ιιτπειριιε ειιπι τω» ΡΕΙιτετι απο ει:

τ

π_.. __ _,`

6;8



Για 6δο>

ιι Μ Βιι ο ε ιι ε3ΑΜιιιι.ια-στ .ει-Νε ι ε

Ποσσισ. Ετ ιιω οτιασι Ροδο σοσ σοοασισε τ,

στ βοσο Γριπιτσ86 πιο Ποιαοαιιτστ, πιο το·

Ραπατιοσοτσ ιαισ οοΠειιιίι οπσσιπιο σιοσαΙτοπιι,'

ισοσο , οτπσἱττοστο Βοο , Γιατ , πιο τσοσαρπο
Α τισπσ ιρΓσπσ ροσιτσε οοπτσατ. Κοε , στ οοππιιε

Έπειτα , πσσΙπσπσ Ροποιοιπα οΡτ 8ο Γατιε απσΒἰ

μια. ΝοΓτἰ .αστο οπσσια οσιο όο ισοσα!τοπιο

Πιο ισ οαΡιτσΊιε σορτπιε Βοσοταιιτισε οι ·Γατρο

οοιιίτιτστσιπι, στ σο τωιιω οππισισο άοσοιατ,

ισιιισιτστσοσο οΓτ ιΙΙιε , σο οσασι σΙτι·α κοπ

Ριαστ,Γερισε ο: πιο αΙιἱε 8ο α ιιοΒιε ιρΠε. Ησιο

Γοστοιιτπαε νισοστσπ οΒίιίτοπο οινισιιι νοτα-,

οσοπι ὸοοσἰτ οιπροτιπσοστσιιι, οσο τοιιιροπο

ατιοαε σοίτοπ Πισω ΜιοΙιαοΙιε ρτο οΓπιοπο Γσο

Η οιποοσι νοΙσιτ , στ οσα: πιο οπαστ ροΙΙο

ποστσπ οπιισοε , δε ·πιιοσαοπισε σει τ:οσίτιτσο

τοτσι· , σοοιιο ΡοπσιιΙΓσε οίὶ. Μισο οσοτι αἱ

τοι·ισε οτάισιε ΓσΓοἰροτο στ τσοιιαο!ιοε , ιτα

-πιιοσιαΙοε οσοοσο Ροοιιιισοιπιστ οοσίτιτστιοσι

7 Βσε σι:ιί,τπιε.-Νοοσοοσιπσ απ] πσαι·οε ΓοΙσπσ οι:

τοστΠ, 8οσοσ οτἰατιι ω Γοπσιπιαε ~Π:ατστιιπσ Π·

Ισά απΒιτπασισι·. @ιο ιταοσο μότο ροίΓσσισε

δσο ι·ορτοιιοσίιοσιε σοτα, 8ε οσοι ιστοεπιτατο

οοιιΓοἱοστιατᾶΡτσ‹ὶ οΓΕοοι·ο, εισαι ι·οοασισι·ι,

8ειαο Με 8: α το ιρΓο, στ κι” ρα πισσο ισο

ι:ισσι ΓσΓοοιιασισε. ΝοπιιΡοβ οιοαιοπατσσι Για

Βοι·οσισε πσοιιαίτοι·ισσι ιιισιισ ροι·- ιβατστπι

ΓσΓοοΡτἰοσοπσ ισ ρτιίτισατ τοΙιΒιοσιε Γοινο

.και ποραπατιάσπσ , σο Γι:: οσιτιοτσ ΓοοστοιΙΙαε

ατιπσιττοποπσιιε : οσαιιτο σιισσε , οσασπιο π·οε

οΒΓοσι·α Γατιε οΡτ ε Ηιε σΞΗὶοσΙτατιΒσε μια,

σοΓοισισειιιασο @τι Γοοσασιστ , οιιἰα σοσ

Γσστ σώσε πιοτα ·όπνισα ισοιοια, σοοσο οσπσ

ΜογΓο ισοτοάισιστ Ρτοριτπατοπισσι , πιοοοα

τἱε σοίὶπὶε αποοτιτιοσε, στ ιΒι οοσΓιιΙαπσσε Γα

π:ιοπι-Βοππιιιιι, πιω , Γπατοπ οατιΠισιο, @παπι

ἱίτασι ριιονἰσοἱαπσοσο Ροτσιιττιισσε , στ πιο ίΕ

Με ροίτσΙοτ , οσα! πιιακιιτιπο αισΒἰτἰοσἱε οίτ Α αὰοΙοΓοοστοππι αειιιιοπισισισε οπανιτοτι ατιοα- -

το τιι·ατΓοστο , ὅ£ ρι·οιιισοσιε σοτιι!ιισσε ,ο σοι·

τατίοσο ατι πισσιἰΠτατοιπι δ: τοΙοιαστιασι Γσι.
ππισε , ατιοατι οικω ιστοστο οοπσσιοστιαστοε.Γ

Ασιισαπινοπτιπσσε ισνοσοιτι ιρΓσσι ρατηΠχ

οοσίτασ-τοιπι ,α Γατιε Ιονοππι , Ηοοτ αιστιαε ο)

Γο σοΗ:οπ ισαΒιια ‹:ὶο ιΠο ΓροπαπΓο νὶπἰοτστ..Εἰ

Γοπιιιισισε Ιἱττοπαε απ! Γα!στατοπιιιισσιι!ιτατοπσ

ατοσο οΒοάἰοστἰασι ρτονοοαστοε : αΒΒατιοιιο

Γσο ραττι σοίτι·ο ιτισοισΓοπισισισε. ΕιστπαΓ

οσο ποστιοσόαε οσι·απιίε. ·

Νοοοτιασοιι:πα οσο ίσιο οΙασΓα:ίιστ Γοιπο

Β ανοε. Αστο οπιισια ΤΒοσοσιατ “τι πσοπτιο νο

ιτατι Γιιισσε ποσο τιιστστσο. 5τατστα οαριτσΙί

ΡοστιΓοιπ Ιοοπτ ο: ιιιακιπσα οι: ραπτο αρρποπια

νιτ π σοοσο ιρΓο ΓοΙσιιι , νοπσππι οτιαπσ οαττ!ί

σαΠε Γασ&2 (Σπσοιε , ιιοποο Γσισπιιτοεπανιτα

τἱε ατοσο αιιᾶοτἱτατἰε , οσἱ οιπασιισασιτια"Ρται.

πσιίΓα Γσστ. Ειτιτσπιι ισςιο Γροι·αβατσσε , οσοι

οποισἰτατ σοίτπι ιΠσο πσἰΓοτσστ ΡΙαοιάσσι Πισω

ιιιοισΓσσι,οσι οοιιττα σοε !ιατο ατοσο ἰΠα με·

πιτοτ. νοπιιτ , ασειιτσε οΓτ α οαπόισαΙι ιρΓο

ρπισισισ , οοάιποσο ισ Γοπἰρτιε οιιιο&α , οσα:

οπσσἰα , ιρΓο ρτ:οΓοστο,οατάισαΙιοσο ισόιοατι

το , ΓαΙίἱτατιε απ8ιιισισε , 8: , Βοο πσιΓοταστο,

ε.οι·ισιισα σώσε οΒιοέλα άιΙσιπσσε. Οοπινοστσε

οΓτ 8τανιτοπ α οαπάισαΙι οπο ριτιπιισιιι , αερα,

Βοστἰίἰοο ροΓτπσοάσισ ,σώσε Ρτα:ίοπιτιοσει

ατισπαιιτσΓοσο οΙτ αροστἰίἱοο ιρΓο πιο πονο

@τα σοβιε ισιτιοσόοστια. Νοε ιτοππι Γσπσσε

ατιπσοσιτὶ , στ σοοοΙΓατια πιο σπονιι:ιοποπιισε,

Βοσαοσο οσπσ Ραοο σιΓοοιιιισσε. Ετ Μι το

πσοτιτατοπιι σοπσισιε σιοτσοεαΜΙοισ. Ρπατοοίπιτ

ιιοε'ΕΙοτοστ-ιασι , τασιοσο ισσΙτα όιίΓοισισα

νἰτ οοσττα πιοε , στ ισιτιιππιστι ατΙοο στ Για

τπσσι σοΠ:ποτσπσ 8: ασιποοιισσι απιισιοε νοσο

πιιοστοι· οοσΗτιιιαπἱε ο Γα!ΙΗΠππιο οοσίισεοπιε

σοε α -ροστἱίἱοο Ρπιναστιοε , Η ὶσΓτἰτἰίΓοτε Γο

τατσσι ισσΠοπσσι νιτα ἀἰΙἰἔοστἱΠὶπσο το ἰπιΓοι·- Β ιπσΡοτπαΠο οσα: ροτιοπατ οπισια , σώσε οπω

πιτιοε , απ: Γιοσιτιοσι ιτιοσοαε ατι πσοσαΠ:οτπι σ:

Ιἱσε ρπονο&σσι οΓΓοισόιοαιοτιε , οαε ΓσΓοι

οπο, δ£ ρποσιονοαε οαπσ οσα: τιίΒιιιοπ· οι: ιΙΠε

οΓτ ια πιισσαίτοπιι πσατποπσ : Γισ πσἱσσε , οαε

αΒιἱοιαε , 8: οοσίταιιτΗΕισο π·οσσαε εσσασι

οσο οκ ΓιιΡοπίστιτισιιε πιιοσιαιἱτισε οτόπσοε π

Γοτὶ ταππιοσ ισιιιτιοσόο σο σΙΙαππι σΙτια κοι

ιιιαστ , στ άοΙιΒοτατἱοσ°ἰ οαριτσΙπ βατ Γατπε.

Ατοσο αστο οισσια σιαστιοε οσα: α πιοΒιε ιι.

Πε ιτσροτατα Γσστ ισνιο!ατιιστοπ οΒΓοπναι·ι.

Ηε:ιτοο ΓτιΓοἱρἰ ροπτσιττιππισε ιΠαε τ, Π Για ισο

θ Μια: , ΓαοἰσισΓοσο οοστι·α ίπατστα πιοίι:πα·,

οσὶα οσΡοποσιιιε τοΓοπσιατἰ Βοσἰε πσοτιοσε

πσοιιαίτοπισιτι ιιιΓσπσ. νιάοε ιστοστιοπιοιπι σαι:

‹ἱο το σοίτταπσ.

8ατρισε ρσΙΓατἰ Πισισε οσοπἱπσοσἱἰε ιΙΙισε

1). σΒοσοσιθ:ι πσοσαοπιι πιοΠ:τι σιοπιαίὶοτἰι δ.

οΜἰοπιαοιἱε ραττιΓοσο Γσἱ , οσοτἱ αΒΒαε σοί'τοι·

σοσ Πιο στατσι· οΙοιτιοστοι· , στ οοοριτ , οπισ

-Γοι·ιτοσο ιπιτισΙοοστιαιιι -ιΙΙασι (ισ8σΙαποσι,

οσα ιΠσσι οιισοαι:ο ΓοΙιτσε οΠι , πτιαοσαοσο

Γονοι:ιτατο στατσι·. Ροτἱτσποσο α πιοι:ιε , στ

.!ιαεο ατοσο ιΠα Γαοιασισε τατιοσι Ραπσσι οοπι

τοπια. (ξσσι πιο οιΤοισσε απισο οπαιτοτιτο,

σοσι ΓσιιΙαταπσ ασέτοπιτατοπιι,οσπορο ουι εστι,

Μ ΓσἱίΓοπσσε. Ι.ιττοπαε Γοοσπσ άοτσΙοτατα

οαπτιισαΙι ατι οι·οσιιταε δε α ροστι!ιοο ἰτοσι >

οιιαε σιαζοσα οοστισοπο τΠοοΒατ δ: ρτο Γο 8ο

οοστι·α σοε. Αστιι οσἱτι _τιιΓροσΓατιοσο Βοἰ

αθ:σπσ οίτ. Ι.ιττοτ:ι: πρΓατ ισ πσασσε οσιιιΓάαπτι

οι: σοιὶπἰε ροπνοσοτιιστ , Ποποστιατοιιο απο

σιισατε Γσστ ροι· τοταισ οινιτατοπιι , οιιιΒσε

Γσσισισε Πιο οι: Ιιοι·τα'ιιατσι ιΠοε οι·ανιΓΠσιο,

στ οΒοσιαστ σώσε. ΒοΙονατι Γσστ οπσσιστπι

αιιἰππιὶ. Ροστιίιοιε ἰτοιιι Ιιττοταε ΙοιιΒο αΙἰστἱ

οσασι ἱΠο οιίΐαπσατατ , άοοΙαταστ. δσροπ·«

Βια τσιιιοστ , απ: πἰἔἰ‹ὶἰ ροτίπαστ ἱσΓοΙιοοε τ

οσασι ιΠοισπσ Γσροι·βιαπιι σιοσιοπατο αιτ

Δωσε ΓσΒιοοἱπσσεΙἰττοπἱε , ΙιοπτατσΓοσο ορο

πιοπιιοσο ατι τοΙοι·αστιαιιι 5 νοιιοπιιοστοι· ἱΙΙο

πωσ οιτπιοττοΓοοσε ἰσΓασιαισ. Ηοο ισ ίτατιι Γσ

πιισε. Ατιπσοσοτ οαπάισαΠε ιρΓο , πιο ισ Εκ..

πσο Πισω , σο σιτπα ἰΙΙσο οασισε , ισοτσοσε

σώσε α οπσάοΙι ἰΠοπσπσ οοσΓοιοστια , τοπιιΡσε

οιπροδτασάσπσ Γιιαάοσε. (Στή οΒτοπσροται·ο Ρο:

οπιισια ασιτσσε οίπ. Βοιιοόιθ;ο ἰτα Γοτιοισισε ,

στ σοσ αρραι·οατ σΙΙαε σοε αι: οο αοοοριΠο

.Ιιτποπαε , πιο αΒΒατι οσιόοπτι ΓιεσΠιοατσσε ,

π
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οιιετἰπιοιιἰιιεπο!ιποοΙτιτ:ιε,πεἰεπιΗετιο. Γιιο-Αοιτοτει πι το ρπι:Γεττίιι·ι Μπι μπι , τειιιπ

8ετοιτιπε. ντιπ πι Βοιτιἰπο , 86 ποε ΕΠοτππι

ποιττοτππι εοιιιττιεπάτι. Ρκειωι. Ε:: ποίι:το

ιιιοπαΡτετιο Ροιιτιε-Βοπι ιτ Χ ν ι ι. Όποιο

 

ιε ο ι ε τ ο τ. Α ν.

:τι ΕταπειΓεππι :ιοΒιιτετιι το αιτεετιιιπο.

Πι ίπτεμα με ιιτιίέπτ.ι όπουμάμωιτ.

Ποε ιιτιιιιιιττι τπιε Ιἰττετἱε τετιιτπε επι

εκ εοπειΠο Πιτιι ?ιδιοι εετποτ. Α8ο

@απο Πεο οπι το ποτιιε 86 :πο πιοιιιιίτετιο

-τειιτιιοιτ , πε ἰτιεαερτπ Επιεπ ι:ιτοριετιπι:Ιει:

@πιο οι:

οΜπι ιιτιοτιο τοπιο νιιι ὰ ιιιιιιοτιε τΙεΙ..επιο

ίετιιιιι , 88 πε ΐποίτιτπεπο.ο ιοί οποτε Οτ

πιει , μπειτε 86 πε ίοΙΠειτιιόιπε πε οι?

Ιιεετιτἱιι πιο. τεεπρετοτιἀἱε ἱιοιιἰε άετιιιιιίτι

μισώ 86 ΐειΒιιειτετ οτιοττιπόιε πιο , ιιεεερι:

πιπΙτιι.πιοπε Μπάρ οι: ρτοτιο ἴτιιτετπιτοτἱε πιει

εοπίἱΙὶππι , ριιτιιτπε ιό. Γεοπἰ. νεπιπι οπιει σ.

8ετιποπε τιιτππΙτιιιιιε ΒεΙΙἰεἰε ιίπιτππι ροτ

πππι , 86 ἱτινἱτιτιτε ιπιπιο ιιτεεπτε ποε εοτι

τιιπιιιεπι Ρτὶοτἰε ΜΜΜ Μο.τιιιιε νειιἰτε τιιΓρο

Ρεποετιε , τιιιιτιοπε πιοπιειιτἰ 2 Τιιιιιεπ να·

τιποτε Γειιτειιιἰιι , ποπ ροτετιτ τ πε Ειπε πο

Βιε πεεείΙιτειε :ιτιιπιτιτπτ. @ποπ Π απ, ετα

τοΙιιοιπιιιτ , νιΠτιιτιοπιιοπε πεποπιιπι 'ποπ

:πιο ιιο<έτετιιειιιιιτ , Ρτοί:ε&ιιτι ιτιιιτπτἱπε :ιο

νει. Νετιιρε Η οΡοττειιἱτ ιτε , πεεοτιιε πο

Βττι:ιτει ρτοΓρἱεἰεπιπε ι πι: τιιιτιιπιε εππι ιτι

εοπιιτιοτιο πίοιιε .ο τεοιπιπι ποίττππι επιπ

Πεο.ιιτπτ. ΜιιΙτοε πιο τιιεπΓεε ΓπΓρειιίἰ Μετο

πιπε ; παμε πε ποοιε οιιιοτιποπι εοπίτιπιε

τε ροπιιιιιπε. νιωτιτωι ρτιπιιιιιι νοΙΙππι

ιστοπιππε απο ιπιππόπιε εΠ: ποοἰε πίεειε τι·

Β Ροιιωιω , παμε Ιιεπιτ ειιεπΓοτε , Πειτε Η

ο8ετε νοΙπετιιιιιιε , Ροπτιίιεε Ρετίἱίὶεπτε ἱπ

ιεπτετιτιιι. Εο ει: οποτε ποε τιιτίιιε @Πιο ο

ροίτο!ιεο. τενοειιτ·, οπιιιε πι :ιΙιπά ιιονοειιτ.

Ρεεειιτἰι πιει: ιιέτππι , ετειιο , πε πιιίοιιο.ιιι Π

ιισ.τ εοποπτείεετε. @πιο πε εοππιτιιιτιοπε

εοΙ|ιιποπιε ει. πιο ττειιετπιτ:ιτε- οι: ιιοΓριτιι!ι π.

τα ΐεπττειιι ιιιι_ωπ ειτροίὶιἰ. Κα εεττε ίπ

Ρεττιπο νιΓει επ 86 ποπ πεεεΙΤειτπι ι ιπιπιο ἱπ

πιππι Ρτα:ιπάιειπιιι νεπιεπε, ο τω, οπιιίι πιο

εοΙΙ:ιτιο ιιοΙττο. ιιιτιιεεει.τ πττιιἰτιτε , πεε Με

νιιΙειιτ. ΜπΙπιπι πιιιιεπ οτιιιιτι Ρωιιιι , πε

οποτι Ρετε!ιειτ ποπ πεπε8:ιτετιιτ , πιοιπττιε

οι πε ἰπιιτιο ειονοΙοτε ω νοε ι πιο επ :κι Ο πο πε ειιπι Η ποπ οτιιτεε. ΜπΙτε τπεεπιπα! ι (1

Ρτ2Γετιποπι ποίιτειιιι άπτετεπόει εοΠιιτιο. Το

πιπιεπ , ττιιτετ ειιτιΠιττιε, ἰπίὶειτιτετ ο!ιΓεετο ,

ιιτ Ρτοίεοπειτἰε ποιο επιρ1Ρτι , ρετεερτπτπειι.

Βοπιιτιο ρτο ιιοπο οποτε 88 Ρο ΓοΙΙἰεἰτπἀι

πε πιετεετιεττι οοιιοπι 86 ιιοιιιε ιιιετιτιιττι Ιππ

πω. Από.ιο τιοπιιτιπτιι Ηιετοπγπιπιιι πε ΡΜ.

ιτει νεπεπιε ί·-ονετε ρτἰοτεπι Πιπθ:ι Μιιτιιιιιτ,

86 ιιτπιατε εοπττει ποε. νετεοτ πε τοττιπι Π·

πιο! ΒιοπΙ:ιπι πιο εοπΗεετε οιιοττειιτ. πιο

εοπτπΙιτ,:ιτι οπο: τείροποι Ρετ ίιπεπΙει,ιιεοπε

τιπιοιεο ΜεΙιτετ οπιπιο τιποτε: ιιιΙειΕποπι

πω. (ΜΜΕ εεττε εοπιτποποπιε τιιιιπιιιοὸἰεο

Πεετ,ιιονετίππι ποε ιιιΙΒι ποπ ίπιτ,οιιιΒιιε Βο

τιοτ πιο: οπιιιι ιπ τε ποπ τιιιιιοτι επτα: Βιιι:

οποπι ι:ιειιιιιτ. Εκ εο ρΙεπιπι ιιό.τιιίεε: οτιιιιιιι.

Νετιπε επιπι ΙοποιίΠιιιιιιιι νο.εατεριιιοΙο.ιιι τε

ιτετει δἱπιπΙ 86 ΓπροτΠιιπττι είἔ,ἰΡτο ρτεεειριιε

Πειτε ιιιιιΒιιιιιπωε ωιιωειο π! το τεττιειιτι

ἱτι Βοπιιπο, 86 ποε οιΙιεε ,πώ τοι Γιιιιιπι π· το. οπο: ροΡτιιΙιιΜ!ιοεπτετ ιποιιΙππιπε , οιιἰιι

ιιιιιιιτἰίΙὶπιἱ. Βοιωτια τι. ]ειππειτπ. τοτιοιιιε ιιΙεπι οπτιινιιτιπε , ποιοπε Ρετ οπι

ιιιιι οτ ττοττἱ ποιττο ειιτιΠιιιιο πι τεοπε 'πιο

ΐεττιπι ΙιοπεΡτἱε πιοτετιι 8ετετε ειιρἰιιιπε.Ι.ἱ

Πτιεπιτι ρειιιπππι οι» το ποπτιππι τιιιΠ'πιπ , π:

ΡοΙΙἰεἱπτι οι , πιιτοπιιιτ ,86 εο ττιιιιιἰπιε πω

13:χ” πό ττωιίω @πιο ρωπειω , ό· πι” ι πιο @ο _υιιιιαι>πι "=ιι=ΜιοΠι ου

απ φΜΜ,Μπ °πωκ ”ΜΜ,πό,ΜΜ0_ ποια εΙτιπΙιτι τιοΙιτι..νοΙε το Ι)οτπιπο ,86 Η·

- ° .Ποε ποίΈτοε ιπ τεΙιειοΓο εοπνετΓιιτιοπε πω

ειτε εοπτετιάε. Εκ ιιοΠ:το τιιοπιιίὶετἱο Ροπ

τιε-Ιιοτιι νιιι. ΑΡτιΙιε.
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:κι Ἐτιιτιεἱΐεππι τιιιιιιιτεπι πε ειιτεετιιιπε.

Ιττετιιε τιιτιοεπι εποε ἴτιιτετιιἰτιιτὶε :ιεεερἰ

πιω , τιείετεπτε Μο τιοίττο Ι.εοιιοπιο ,

απο το οτι ιιοεἰρίἱιπι :κι ποε πιἱίΪο,ΒτιιτιιΙτιτἱοιιε ι

ίπττιπε απτο οττιπἱιι το πιοτοι "πειτε τιετιεπ

Ιππι,οποπ τεθ:ειιιπιτ 86 Ιιττετα πιο: οι πιιππιιπ

τω, 86 ί·-το.τετ ἰΡΓε νἰνιι 86 και, ιιτ πω, ειπ

ποπ. @ια Γετιιιιε οι: ιιτοι:”ε&ιοπε ποιττιι το

εοιιεἱΙἰππι, ιιοπο οπἰπιο ιιεεερι , ποιο δ6 Βε

ιιἰνοΙε 86 ιιιιιιιιιτετ ειπα πιω το ίετιΡΕΙΤε

ποπ ιιπιιιιεο. Νεοπε Ειπε ο ιιοίττει Γεπτεπειει Ε

 

ΕΡΙδΤΟΕΑ ν1Ι.

τιιιξτιιπειΓεπιπ ιοΒοτειιι πε ()ιιτεετιοπε.Δ η;

Θ: Μ08ιάθήθηΙΜ πωπω” ό·βιέ

Ρτιῇττἰω,

Ετἱ πιιτιἰ τετιιΠπε Γπει·ιιπτ Πττετιι: τα·

όιΐετεριιπτ οπο; Γετἱρίἱίὶ:ἰ , τοτε ΐειΠεετ π:

ιιοππιιιιΙ ιπεοπιπιοτΠ τεΙΙΒἰοπἰ ιιοίττκ ιπτιο

ο οτἰοτιιτ , εὶιἰ νιίιπιπόιι: οι!ιοεπτιίΠττιε τετποπε

πιω τιενονετειιιι. $ετι ποπ! ?πιο 2 Τ.ΤτΒετ

Ροπτιπειε ιιιΠιο , 86 εΙειίτιο εἰνἱττιτὶε. Στιβο

τιοίιίίιπιιιττι 86 Ιοιι€ιποιιοπι ΡετεΒτΙιιιιτἰοτιεπι

επιετἰτἱ ροΓΓπττιπε πε , οτι τιποτε Γπρετἰοτἱε

ἱιιιρετὶο , επι οΗἱεἱἱ 86 οιιΓεοπιι (ποιοι πο.

Γ". Στή". ό· Μινι. ευι,Ι.Οο8. Τα». ΙΙΙ.

τετιιἱτιιπε πι:: , οιιιιιιιε ποίιτ:ιε 88 πι

νεπετειιιιΙεπι Ρ:ιττετιι τπειιττι οΒΒιιτεπνΓτιιιεΗ

ΜἰεΙιοεΙἰε , 86 πι! τε Ιἱττεττιε ἱπι τετιιιιτειε ποε

Με οΙΤενετ:ιε , πε πιο εκ ει: Ιεεετε οπο.

πιο , οποσ οοιιἰε εοττιιτπιτ ετιιιιτ. τ ΙπΞοιπΙ ,

Βιτεοτ , ποιο. 86 πτἰΙἱ:ι ετο.πι: 86 ιιεεεΙΤοτι:ι οιι:ε

ΐετιιιετπιπτιιτ. δεο οιιοπιιιπι εοττι8ετε :μισάΒιδπιπι επ πιο πεοιι:ιοπιιιπ ιιοΠιιπιπε , ωι- ν

Τ τ η Ι.
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@κι τισο νοτιιΙΐο νιτιοπιτ , ιιτ

ιιοιιόιιτιιιτιτοτιιιι τιιιοτἰιιισιιἱἱε ἱιιοιιἱΒιιεοοιι- Α σιιτισιιε :ιο Γτοττιοτιε πι σΒΙ-οιιτἱστοε τοιιοΒτιι-ε

τω , €1ιιιιιιι τοιιιτιιιε το Με ΠιροτΗιιο οσιιίἰιτιιο·

το. ΟττιτιιΙειστιτ , ιιιίι πιο ΕιΙΙἰτ τιιοτιιστιιι,οστι

οστόι:ιο ιιιιτειε , ίινο τοΒιτοιτεο ἰτιτοτ ττιοτιιστοἔ

πιτιι ρ:ιττοιιι δέ :ποιοι Ι·-ττιτοτιιιτειτοπι Ιππασ

Ιοιιτιστ , οιιἱοιιιο τΠΙΠότιιιιι οτα τιιοΙοΠιίΠ

τιιιιιτι , τοτΠιιτοεπιτιιε :ιτιιστ τιιἱτἱΗοο 8ττιπιε

πιά. δοτισοτιειιιι ἱτι Ιι:ιτιο Γοτιτοτιτιιιττι 86 οτι

ἱΠιιιιι 86 ω το , στ:1Ι15 ποσο στιίοοτιιτιε , ιιτ

Ποτιιιτιιιε ]εευε οτ:ρπιτιι σΡιιε σοτιιιττι ιιοπι

οοτο όι8τιοτιιτ , δ6 ει!τοτιιττιιττι ἰτινἱοοττι ιστοσ

τιιιε οσπιττιοιιά:ιιιε. Αἀιἰοιοτιιιιιι 86 σο Με το·

σιτε τοΓΡσιιΓιιττι , σιιειε ίοτισίοπιε τισ πιο σο

νἰίἰτιιτἰστιο ΓοἰΙἱοοτ 88 σο ροττιοιιΙ:ιτι οιιρἰτιι

Ισ ; ειΠοτοιιε ρΙ:ιοοτο ροτιτιτιοι:ιο Ρτστοᾶστἱ,

τιιἰτιἰσιιο νιάοτι ΐιιττιιτιο ιιοοοΠοτιιιιιι , ιιτ στ·

τισ τοπιε τιτιιο ρτιιιιιιιιι οΠΙτσοτιτιίΠιιιο νιίιτο

πιτ , ιιτ ἰτιίἱτιιι:ι οστρστἰε ιισίὶτἰ 86 νἰίιι οπωσ

τιιτο σιιοτιτιι 86 τιι&ιι,Ποσιιο τοττιοτιιιιιτι ττιστοσ

ΑτΠιισοτο. Ετοτιιτιι ιιιιιιισσειτιι τη οστΡστὶΒιιε

τιιιτιιειτιἰε οιτ τιιιάιτιι ΓοΙο τιιοὸἰοἰιιιι οσιιίὶιονἱτ

ωωιιω. Ρτ2ίτ:ιτο ποοπο νἰΓιιιτι οίτ , Η Ιισο

ιοί-ο Ρτιιιιιιιιι νἰίἰτειτἰσιιὶε τιιιιιιιιε ἱττιΡΙοτοτιι.

Ροι·τσ ριιτττοιιΙ:ιτο οειρἱτιιΙιιιιι Ιισο ιιτιτισ οπο.

τιττιτἱ ρσΠιοιΙο τιστι οΙτ , ρττιτίἱἰτιιτσ οποίου

τιπι τοιιιτιστο , οιιιια ποοπο τιτπ:Ι:ιτι πιτσ οστ»

νοοιιτι ρσΠὶιιιτ , τιοσιιο νιίιτειτο πιο ρστιιἰπιιιε

σο Ισιιττἱστοτιι ιιιστιιιιι , σιιιιττι_ιτι οοπτι Κο

τιι:ιτιει ρτσττειιτιιιιιιε. Πιτοτιάιτιιιιε τ:ιιιιοτι ω Η

νιιοειτο οοιιτιιιιισ , πι:: σιισσιιο ἔτετοττιἱτιιτἱε

ΓσΙτιτιο Ποπ. (1ιισάιτεισιιο Γτιστιτο Ε112.86 οσ

τιιττι 86 Ροτ Ιιττοτειε ρσΙΙιοιτιιε οε , τι: ἱτιιιιΙοιιε,

στο. Εμ. οιιἰιιι Ιισο νιίιπιτισιιιε στΗοιιιιτι οι

νσσιε ιιιοιροτο ἰιιίτἰπιἰ , 86 οτἱτ ιισιι ιιισάσ

ετειπιττι , Γοτι οποιοι ιιοοοΙΪειτἱιιιιι οι το τισ ιιοε

άιιοἰ , ποσο ιτιάο τοάιιοἱ ω νσε. (Μπι οτἔσ

πιει τοιιιιιιοΡτίνιιτιι οπο , ιιιειτιιτειΒἰε νοτιἰτο ιιά

ιιοε. ΩστιίἘἰπιτἱε οοπτι ιιτοιιτιιτιιιο τοΒιιε τισ

ττιιιε τισίττει: ΡτιτιοττιαΙιε> 86 οσιιιρσίἱτἰε ω Επι.

τιοτο Βοι , πω· ει88τοάι , ιιτ τω! νσε τιτστιοιβ

απ· , ἰτιίτἱτιισ. $οττρΓοτιιτιι 86 Με σιιιιτσοτιι.

δα! οτι οστιιτιι ιτιοΙἱιιε ειΒοττιιιε. Με _ ατοπι

τὶΠὶπιο ί:το.τοτ, 86 τιιο ρτιττἱ ττιοο τισιιιιτισ ει!»

Βειτἱ οστιιττιοτιάει , οιιοπι νιτιοτο Γιιτιιιιισ σοῦ

άοτισ οιιτιἰσ , 86 Γοτιᾶἱνἰτἱ οσΠσσιιἰσ 86 οστι

ΕΙισ ω. ΡΙστοιιτιπ οκ τισΒ:τσ πισιιοΠ:οτισ ,

νι τι. πω.

 

Ετ>ι'ετστ.Α ντιπ.

π! ΡτειιοἱΓοιιτιι ιιτιστιτοιτι σο ()ειτοοτιστιε.

13ο ι·τωοπέυ.

Ιττοτ:ιε ο ὰσιιιἰιισ Αιιτσιιἰσ Γιιΐοορἰτιιιιει

Ι-πιιιἱὶιιιε ττιιιΙτιιτιι στο: ιιτ [ο ω· Ρ:ιττΠιιιε

Με ρτορο Κανοτιιιιιιιι τοττιστιιτἱ ροττιιἰττοτο

ιιιοε. Αάιιιιτιιτἰ Πιιιιιιε πω” ἱτιιρτιιἀοιιτἰειιτι ,

τιο ιτιτριισοτιειειττι τΠιτοτιττιιιε ΠιιΒιι!ειτοττι, σπιτι

ριιτι·ι86 ρτοριτι

σιιἱε ιιιττιιτιτιι Ιισοττιιιάιε. Νειττι (Ξοτειτάιιε ει.

τοΙιτέισΐο σιισό.ειτιι οιιτιιστιιτιιε , οσε@τη οστώ

ίοτειτ Ιισοτσε. οποίο οίτ ὶτιτοτἰπιε. Εσε οτιἱτιι

τισίΕσιιειιιι ιριιιιε τοάιτιιττι (Μεσα, ιτιάιοτιτι

τοΙοἔιινἱτ πιο ττιστἰπιτσει τιιιιΙτιιττισιιο,τι ετο

νισιιε οτιότστιτιιιε ἀἰσἰοὶττιιιε , σο ιισσιε οιιο

πω, σοὶ τιιιτιο ιιιιιιτιιι οειτοοτιε Ιισοττιτι σεβ

Η Γιιιιιιιιε , οιιοπι τιτστὶἰτστοτιι ειροττιε νοοιτιιιε

τισιιιττι:ιτ. ΝσΙιιἰιιιιιε ιρΠιιεττιβιιισ οσιιίΠισ ιιο

σιιιοΓοοτο : ιιιιιιισ ΠΠ ιτι νιττιιτο Γτιιι&ειτ οσο

όιοτιτιπ 86 ω» οιτοστιιιιιιιτιιο:ιτισιιιε μεσο ,

οιιοπι Η σΒοσιτο ιιοΒΙοιτοτἱτ , ιιιοιιτττιτ τρίο °

βιθσ , ρτατοοριιιιιιε θ ιιτ τυποι ττιόιιιιττι ἰτιὸο

ἀἱΓοοὸπτ , σε! το οιιτιι Με Πττοτἱε ιισίτττε τω

πιπιε. νσΙιιτιιιιε ιιτ Μπιτ: ττιιτοττιτπιε πιει πι

:ιΠοιιισ ιιισιιιιΡτοτισ οσιιίπτιιειτ ,σοι ρτο Ροτ:

Β οιιτἰε Γιιἰε Ποσ σϋέτιο Γειτιεθ.οοτο ρσΠιτ , Βετο

τη Πισω ΜΜΜ ττιστιειίτοτἰσ , ίινο ιιτιἰ Μάο

τιιτιιτ , σπιτι οκ ιιιτο οστιιττιιιιιἰ το σιιστιιιο

@απο θτοεςστιι Γοιιτοτιτιιιττι ιΠιιιΓτιιστιι τιστιιἰ

ιιιΒιιερωτι:ι άοσοτιιτ. δαπε τιιιτιιτι τιστι οσί

Γιιτιιιιε , :μισό ιιιιΠειε οσε το Ρσίτ .τΠΓοοΠϊιιτι τι

τισΜε πιστη ιιοοοιιιιιιιιε Ιἰττοτιιε.(:στιιιιιστοτιι

οπο ττειτοττιιπιτοτιι τιιιιτιι οι: νοτσιε όσιιιιτιι

Πεσὶἱιιἱ οοττἰιιε ὸἱὸἱοἱτιιιιε , ΓοοΓιιι: σΡἰιιἱσ

οίτ, ιιιιιιΓτο , οποσ σιιιιίὶ Ιισιιστι πιο ιιιἱτιιιε

οστιίὶιΙιιἰΙΙο νιάου.τιιιιτ ισ Βέτο ρτιστιε Βιιι&τ

ΜιιτΙιτιιτ. €οττο ουτπ Πττοτειε , τιιιειε 86 τισ-Π

Ιιιττι 86 σε!. τιστιιΙοε , οιιτιι τισΒἱε οστιιτιιοτισιιιι

τοε 86 επι νοιιοτιιΜΙοττι ρατοτο ιισσιιτοττι δ.

ΜἰοτιειΕΙἱε σο Μο το Γοτἰρίἰτιιιιε,νἰόοτἰε, (παπι

άΙΓρσίιτιστιο Ποἰ πιάσω οΡτ , ιιτ οιτοιιιτιΙ:ιτ Π

Ιιιτὶ Ροιιοε ιιοε τοττιιιιιοτοτ , ) τιιιιτιιεόνοττοε

οιιιτιιιτσ ίὶιιἀἰσ τετἰστιοττι Εισαι: σρἰιιἰοιιἱε Μ·

Βιιοτιιιι Γοττιροτ ποσο αρτιο σιτιιιοε. δα! Πιο

τιιοΙἱιιε οστειιτι οιτρΙἱοεΒιιτιτιιτ. (3σιιΙ·ισιτιιιιε

οιιιττι το Π`στιιἰτισ το ρο.ιιΙσ ρσίτ νιΠιτσε ισ

ττειιιίἱτιι τισΠ:τσ. (:οττο τισο ὶΡΓιιιιι ιισσιε Πο

τιἰίἱοειτο άοτιιιοι·:ιιε το ΒιιΠοοστιιιιιστιιττι,86 ω.

Ητττιἱτειτοττι ιιοΓοισ οιιοπι το ἱτιοιιττἰΠο 8τεινοτιι

(Με τισ ροτἰοιιΙσΓιιττι , Μ οτιἱττι νιτ οιτρσίιιιτ

τισΒἰε. Πσ!ιιιιιιιιε τιιιιΙτιιττι οοττο οποσ Ροτ

ο:ιττι σοοείιστιοτιι το ιισΒιίοι.ιπι ίσοιιιτιι οιιοπ

Βτο τιστι σιιινιττιιιε , ειΠσσιιιιι ετατιίΕιτιει πιω

Γοοιοτειε πιο ιτι πιο εοτιιτιιιισΓα Ροτο8τιιιιιτισ.

ιιο οοπτι. ντιΙοπι Βσττιιτισ , :πιτ το τιστιἰε ιιι

οοΙιιτιιοττι το!Ηπιοτο άιΒιιοτιιτ. Εκ ιισίττσ

· ττισιιιιΙτοτισ Ρστιττε-σστιἰ Χγτ. Μειττιι.

____-_~ω-ω--._Μ"_ς.φ*ε

ι ιετ>ιετστ.Α ιιτ.

το Ρτοιιοἰζοιιιτι σ.Βι.ιιιτοτιι άο (ΧιτοοτἰΒιιε.
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ωποτέ 77%·172649422άθ. Μ· ιωἱοπἰὑω· τω·

:πτβεπέστπω , οσπιτωμε ·υβω:Σωκ.

ΠΙοἰΠιττιιιτ ὸἱἱοᾶἱστιἱε πιτο Ιἰττοτειε τισ

σἱε τοόάιάιτ Μποστ ττιστιειοΙιιιε ιιοε το

τοάιοτιε. ΠορτΙστο ΜΜΕ Μειτττιὶειε σιιἱά τω

Με ετιιτιιιιτινοττἰ , ιιστι Πιιο €ι·τι.νι οστστο 86

ἱιιἀἰἔτιτιτἱστιο. Ειπε οσιιτιιτιιειοἱαιιι στιιιιιιισ

ττοτιοιιότιτιι ιτιίτιτιιἰ , τιιιικιιιο Ϊτειτοττιἰτετι ,

σπιτι σο ροτάιτο τιστιιιιιο τΞιοιοτισιιτιι Πο πιο

ιιιοἰε Ιἰποτἰε Με ἰτιοΙιιίῖε ροοιιΗ:ιτιτοτ ιιιοΙο

οοτι.το&ιε Ποτιιδοτινι. Αιι&στιτειτοπι οι·τιιιοττι

ειάοτιιοτιε, ιιτ στιρσττιιιιο Ρτσνἱάοτι :τυπο
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ιιιοπαίι:ετιο , πε τοα ιο τιττοσερε,ρσΠιτ. Ειτε- απο 86 τοΙιειοπιε ποπταε εστπτποποιπ , ποιο

ποοτσ ιταποσ σστιίιπειιτετ πιοποε ιπιοπότοπι,

δέ Ι)σπιιποε απαιτ ιισπο ορετι πιο. - τ

Ριασοτ ποοπ .ο Ο. Απτοπισ ΐστιιιιε: νοισ
τιτστίιοε , οτ οοπι ρτο τ:οπιιιιιΠο Γσσιαε ιιο

ιπαπι ατποε ιιαδτοποε ιπαοπιτο σαιοτσεαε.

οι οιιιτιι απατα: ρτοπιτιοιιιε τοοε , ποοπ ιτα

ιισοιε σοπιιατ , οτσΙατιοε ποπ οπο. τπο

ιταποε ταπτσ πεπεεοτε παει οτπιπεπι πο

Ρττοπι , ιιπροπε τταπίιτε ποπ ποσα. Νεα ίι

απ ραττοε ιΙιαε τεπιτε οτα:Γοτπετετ, 86 ιπ Η

- ιιοε πιαιιοε ιπσιπαοτ , σοιοτοπιτισπετπ τοα

σιιιπασατοτ,απιιττοτετ νιταπι. πιο ιτε-το ἴεε

ιαιιιοε , οτ εσπιραιπιοε , οιιιι:τι&οε 86 οιι

ιιοιτιοε οι , απ ποτε πιιοεππα,-Ρετροτοιε ιΙΙι Β

πεπιιτιιιιιε οι απο. Ρτατοτπιτατι τατποπ τοα: ,

ιιτ οοπι ροΓίιτ αιιΓοινοτε , αοποτιτατοτποπι

παο ποίτταπι,ετιπιπ ιιι απο” τοΓετνατιε πο

Βιε σοπιπιιττιπιοε , ποια ίισ Ροποποι , ιιοε

τατποπ Γανατο , οτ ιΠοπι σατεετι ιπσιοπαε,

Γαναιιποπι απ ατιιιττιοπι παταω; σιΓποσ

ιιι ιιεοπστπαπα , ποαι·τα ΓσιΙισετ 86 Κοιτα ίε

πα ραπε 86 αποα ιειοπετ , ποπεσ αΙιποα ει:
Ραττε Γατιεΐασιατ. τι

δαπεποοπ οπο; τιιιιιι ποιτιε Πατετιιιταε ν

τοα σοπιισετε, ποοπ το 1ιοττε πιιποε ιποποοπι

οιτιπιπιανοτιπι , ατποε ποπεταισ ιΠοπ πιαπ

πατοπι .ο οπισπιοοε ασε το ροποιατοπι πιι- Ο

πιπιε πιιίαιπι , ποαΓο οτ ιιαπσ οριπιοπεπι

Ϊασιιιοε ρτα:ΐοπιταπι ποαπι νει·ιοε ροπαε. Επ,ο

επιπι το παττιιιιιε πιοιε, ασ πο το ρστιΠιπιοπι,

πατα , αιτιοτα ποαπι πο πιειαο 86 πιππιστα

Γεπτιτο εοππισνι , Γεπιιιετ 86 Γεπτισ , Γοπτιατπ

ποο ποιο νινο. Σεπ τατιο πιο ρτιπιοπι,ποοπ

οπιοπεε ποαε , Κοπια: ποιο οποιο , πιοΙτιππ

πο:ετιταε τετιετιτο ποπ ροτοι , πεποε αροπ

τιτστοπ:οτοπι , πεππε αροπ ποτατιοπι ιΠοτπ

ποι σαριτοΙι Γστπιτα εοπΐοεαατ , πεποο α

ποαπι πιο , πεππε σσαιτπιατι ποιο ποπ απε

ταπτ , ροτααπτ. $εσοππσ , ποια οπιοποε ιΙΙαε

ταπιεπ ίι·ιιπεε μια εοΠε8αιε , πο ποιπ πε

ττιπιεπτι πισιιαίι:οι·ιο ρτονοπι:ιτ τπο. Όσοι

πιεππα πιο ραττι 86αιιοατι 86 Εταττιποε απ

οπιπε. Ηιοτοπγπιοε τιιιτοτ πιοοε ιιιοτιιιιοπι

το Γαιοτατ. να ιο Πσπιιπο. Βοιωτια: οι:
ιιοΡτι·οπισπαίι:στιο ίαπ&α:ΩΝιατι.α: πε Αιιποιιε

ιτιτιιι. ]οΙιι.
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ΜιῇωτΏ Μ.ι:τω.ε.

Ντα σοτααε οιιιτιι ποιοι στιταε ποιοι”

ποοτιπισ ειτατεπιοτ ατποε στοσιαπιοτ,ιΙ- ›

ιαποτιπιπιοιπ οσε Μπιτ 'ατι ιι·εποεπτιοε ρα.

Πιτ , ποοπ Ρταπατοε στπιπιεπαι.·τι ,ποι πιο

πιτιε ασ απο ειταπρισ απο πειιοεταπτ , δ;

απο σοπνοτι-ατιοπιε ρτατοετο στππιποε τπτ

τπαπι, οτ οΠεπτ, πιατα 5αΙνατοτιε Γεπτειιτιαπι,

ία! τσακ , ποο σεταοτοιπ ιαιριοπτια οπο..

πιτοτοτ , ιπϊΓεται.ιιΙιτετ σετπιπιοε ιπι-ατοατι,

δέ 8τανε οιππιιιοε ίσαιιπαιοπι πο. εστω ε.

πιπιποπ ιπποτατ Ετατετιιιταε .τοα , Η ποπ ω

ιιπιοπιε παπα: μπι τοποσ σοΙΙαρἴα: τοπαω

τισ ίι:εταππα αι: , οτ οι ιιτοΐεέτο , πινιπα π

νεπτο σΙσπιοπτια , πιεταππα , εαπι τοταπι ιπ

οτ:ειατστοπι τετ-οττπατιοπε ιιοπα τ:οπίιπετο ,

πιιστοπι οιιετπριο νιτ:εποε Γαιιέπιποπια , δ;

τειιπισπιε πιο 86 αναίι ι·εναταπτοτ απ νι.ιε

απο , 86 τιετναίι εοπναταπτοτ , .ο "εἰ

ατποο ιππαιιιΙοε εσετσεαπτοτ , δ( εοπ6ι·ιικΠ

τοτ ιαιττπι , ατποσ απ ποιο παιπετιοτιι το

ναταιιτοτ. Ποπ αοτεπι ταπι ί-αιοστο τοπιο

πιοπι , ιιοε:: τποιιαΠ:οτιιε πιοπο τ:οτιιατπιιε ,

οτποε πινιπιτοε ιιιποιεεατοτ , πινιπαε ροΙΓα

το ααα ποπ πείιπαπιοε ρτο τποποΙο ποίιτο,

ταπιεπ οτορεπίιοτι επτα 86ροοοιιατι πιισπαπι

δέ αοπιιτιε οπιπιιιοε 86 ρττεΙατιε σεταιε οτπ- Β ίτοπισ , 86 πείιπαισ , πιο ροτιΠιτποιπ πισ

τιιπο πιπιιισοτο, οτ τπιιιοε πω, ιπνεπι, ποι

εατοπι ποοποε τονσσατισπαπ οτ α Ροπτιιιτ:ο
Ραααπ ιπΡταπταιστατοπτι ποοπ ταπιεπ ία

σαε ποιοι. Ε.απι τσιπ :πεππε σσταπι πιοπο.

ιποε , ασ πε ραττιε πιει αοοατιε 86 τοο σοπιι

Ιιο σιιπΕτα ί·-ασιοπιοε.

νιίιτατιοπιε οπισιοπι ,οτ απτοα απο νε

τε Γτατετπιτατι τοα: , πιο: νισε ποπιταιτατ ιρΓο

ιπιμιαε πεστενι πιιι,ποπτιιιιπιο , οτ Π:ατοτπ το

Ιιπιοπιε ταπι ιπ ΓΡιτιτοαιιοοε ποαπι ιπ τειπΡο

ταΙιοοε ποι πτ απποΓσατπ , ιπποο πε σοπΓειιίο

86 ναοιιτατε Ροπτιιισιε ασ Ρτοτεδιοτιε παπι,

οτ ραιιπι αρτοπι οττιποε τοπιοπιοπι σιπι!στα

τα ιππττπιτατε αρρΙισατε : απ ποοπ οιτει·σεπ

ποιο το Γσσιο 86 απιαστο οτι , ο εοπιπιοπε

ιιοτοε , ιπίτιτοι. Απνεπτοπι ιταποο απ οσε

τοπιο ποσεΙΤατιο ρτοείτοιαπιοτ , οτ απετεπι

,ποοπ πειιιτοπι πι παιτοπι Ραϊιτποε. Πε απ

νεπτο απνσε πιεο Γειιτοπτιαπι Γοποατ νεοε

απο Ραττιε πιει αΒιιατιε 86 τοαπι. Ματοτε

ι:αιποπ απ ιιοε ρταισιΓσατιε στο , οτ ιπσιιοατε

ιιαιιτποε αιιποιπ ιπιπιίταιι παι:τι ιπ ι'αοπεπι

παΡτετιιε ιτποτοσατποτ , ποιο ΓρεεοΙοπι πο

πιοπο ασ τοτιοε Γαπ&ιτατιε απο εοηίι1ενο

τοπτ , σοιοίτποπι οι τποπαίι:αιοτπ παπι Μα..

πιο το Μαι , ποοπ ποαΙιε τσιιΒιαιιτ οσία

· ναπτιατ ποιο , ποΠοε ιπποτατε παπι: , ποι

Γοτιοτιστιε ιπαπιπαιτ τσιπρστιε. δαπο ποιοι:

μια ,ποσπ οτππιπο ιιιίατοοΓοε πτ , 86 π

ιοπέι:α πιο Ρα σατιιτοΙοπι πεπααιο Ρτιπιοιιι,

πατα ετιατπ ρα παπα πιεπιοαιτατιε Ηττε

ταε τοποτιτα ιτποιει·ε πεοΙειτετιτ , ατποο πι

ιιοε σσπταππατ , ΡετνειιιΠε απ αοτεε πατταε
πσναιτ ιιαταπιταε τοα , ίιατιίποο τπιτοτοτ ιιο

ρτοποπτιαπι ιιοπιιπιε,ατποο ίιοΙτιτιαπι,8ζΜ

ποιοι τιτστιιιε ιπετατοπι 86 ιεπανοπι, ποι ἔστ

τε ειτιίτιτπετ ιιοε πια πεειιπαε , απ: απο π.

Γοπτεε ιπτεπιπι ίιπποε,ποπ ρει·νοπτοτα ιο πο

τιτιαττι ποίι:ταπι.,Ηιε αοτοπι πιιιιιιπετατιοε

αοπιτε ροτοιπιοε , ποαπι ρα οπιπε ρωτα

νοτπ τισ τειιεΠεπι Γριτιτοπι , απο Ρτιπιοπι

τποπαίιστιι πιποινι επτε8ιαπι ΐστπιαπι , πιο

&ιΠιιιιατπ πιίσιοιιπαιπ, πειτιπσ οπιπιοοε ιπ

οιοεπισπτια: σιτεκποΙοιπ 86 εοπτοπιασια πω,
Τ τ ιιι π ι
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Ιτοοιιο ποοιιοοπτιππι Γοπ πιιιιπιπΙοποπιιι πΙ- Α τιε ποΙιτι, ποοιιο πτιιιτοτιε πιοποίτοτιι , τοτο

ττο τπιπιπιο οιιιίι:ιπιονιτπποτ πο ίπποι: ιπιρπ

τιιτο ποοιπιτιο·, ποπ τοι ορπά Βοιπιπππι ίπ

τ:τοτποιι|ο ιριιπε οιιοπιιπο ιπνοπιοτππτ. Έτο

τ:οτπιτοτι ιτοςπο πιο: νιοοε ιιοΡττοε ιπποο ροτ

το ροοπιιοτι οπτο οοτιιτπιττιπιπε ,Ίιοοτ πεπο

τοΙιτοι· ο οοριτπΙο 8οιτοτοΙι νιοοτιπε ποίιοτ ιπ

πιο ροττιοπε τοπιο ιπιιιτιιτπε , :κοπο ιπ νιτ

τιιτο ίοπέτεο οοτιτοτιε ιπιππΒιιππε , ιιτ οτι πιο

τποτοτπτπ ·ίοπότι Μοτιιιτο πιοποίι€οτιπιπ ροτ

Βοο Η νιτοιποπο ο: πιοτο: ιιτιοτιε πιο” πιο

ο`ιτοιπὅοἔοτἰοπο πιτωιω : οι: ίιοπιτιοτιι νο

το·οίΐο οπο: οτο πιο ι·οδοτππτπτ ιπνοποτιο ,

:πιοο Γοιιιοοτ ποπ-οοπτοτιορι·οοορτιο Ποιοι

ποΒΙιεοπτοι· ο; ιιπριόο τοττπο το ιιοΒοοτ ,πο

οπο οπτοτ πιοπιτο οι: ρτοοοορι:ο ποίι:το , οπο:

επ Γοτιρτο τοποπιπιπε._ Ειπε τοι ετοτἰο Έτο

τοτπιτοτι τοτο, ιιοοτ οκ οιιιοιο πιο ρτοΓριοοτο

οπιπο , νιοοεποΐιτοε οτιοτπ οι: οιιππόοπτι ροτ
ποε ιιττο_τοε ποίΈτοε ιπιππΒιτππε :ιπτ ρτιτπο

οπ ιτο το ιιοικοτ τοι , ποιποπιοτοτπε τ·τοτοι· οι

Γοτιτ τ το οιιιιεοπτοτ ιπίοι·τποέ , οι: ίιοπιτ:ιοπι

νοτο ρτοί.οοπι όοτιτοποποιοτιε , πο τιοπιπε

Βοι ροτιοτπτ άοττιπιοπτπιπ τ, οπᾶοτιτοτο πο

Πτο οτπποπι ιτιοΙιεποποι οτιιτπτπ οπιπο”, δ:

πΓοιπο οτι 8οποτοιο οοριτπιππι τιπδιιιε οπι

ιιοε ·86 τποποίι:οτιι οτοιιιτο ιτο ΐοττποΡττοτι το

το , 8£ ρτοτοέιοτἱε , ό: οοΡιτπΙι 8οποτοιιε, οι: Β οιοε , ιιτ πιπιι οι: οιε οτι ττιοπιιε πιο” ροτνσ

ποίιτιο , ποοιπο οΙοπιιτο οπτιπο πω Ρταιιεπο- πιοτ,ιοοιιΙΙιοοπΗοποτπτοπι τω. ποο Έπιτ πιπιι

το Γοτνοτιτ , δέ οποιοίοοπτοιπ ιΠππι πιοπο

οιιππι ο το ποπ τιιιπιίοτιτ π, :ιπτ :πιοο τποιο οπτ

ποΒιι€οπτοτ νιιιοτιτ , οπδιοτιτοτο οοτειιποΙιε ,

8ο οοτιιτπιι ποΡττι , οποιο πω οΙοπιΠιπιο ττο

οιιιππε πι ποο ροττοΒιρΓππι οι: οτιιιιιπιΠ:τοτιο

πιο ιο:: οιποιο... ιπιτπο Ιοτοπιιπ οπιπ ροτ οοπ

Β:ιτπτοπι οοριτπιι ίοπτοπτιοτιι οιιοπποτιι , οπο.

οοπτππι οι , πιιι οππππι ιπτοτττπιπ ιο ιπτ:

ιτιοποίιοτιο οιοπΓπε ιο ραπιτοπτιο τιιοπΓοτιτ: ,

π πιο ΐοιίιο Ρτινοτπε π; ιτιοπο οπθ:οτιτοτο ο

Ροι)τοιιοο οοτόιποιιι:οποοΠο, 8ο ποιττο:οπττι

οπο ποτνιτοτι ιτιοπτιιιοτπ τ:ιοιτοο' ιποΙπιτο.

Ωποτι Η Έστω οοπτπιποοι ΐριτιτπ @πιο οιι

τιτοτιτ , οο Γροπτο Γοπτοπτιο: ιπ οππι πιο: πο.

_ @πιο ποιποτιτ , Γονοτιοτ ιπ οππι οοπίπτο πο

Γο:νιοτ , οοτοοτιοπο οποιο ττοποτπτ , ιπνοοο

το οτι ποο , ο ορπε οτιτ , οπιιιιιο οι·οοιιιι Γκοτι

Ιοτιε. ιιιοιιεπιιιιπιππι οτοπιπι το , πο οοππι

νοπτιι.ιω οοπιιε τποποίιοτιι τοπτι δ: τοιπ οοιο

πιο τπιποπι ιπτποοπιπτι οπο: ιτοοπο ποιε

τοτ Γτοτοτπιτοε τω, οι: ποιο τιοτππε Ι)οιπτοπ:

τιιτ ρτοεοοτάιο οπο τ πο οπιπο ιπ οο ίοττιιοιππι

ο; οοττπρτπιπ οτιοττι Ροιπ, οτιιπιπο τοιιτΙοοτ.

πιο νοτο οίΐο «απο. . . τιιοπιιονοτιε νοποτο

Βιιοτπ ί:τοττοτπ ποίιτπιπ Π. Πιοπγίιπτπ , άο

ο ποοιε ιπίππιτπε, νιτιοιιοοτ Έτοττι ΟτΙοπτιο ,

πο τιιιιοπε τοτποπ 8ο πιο 86 οποιο ροίιοο το

τιοποπι (ο τοπιιιτπτιιιιι ιΖποτοτο ποπ άοισοτ.

Ηοο οπτ:οπι το τοοοτο νοΙππιπε οοπτιππο , πο

ιποΙππιιοτιπωοτοΐοοτ. ΜπΙτπτπ τπἱτοπιιιτ το

οτοτιοτο οπτ Γοπτιτο ΡοτιιιΙΤο , ποε ΓοτιρΠΙΤο

νοποτοοιιι ποτά ποΠ:το οοΒοτι δ. Μιοιιοο

το, οι: ιιττ:οτιε πιο ποε τοπιο οοττιοτοε , ττο:

τοπτπιπ τποποοποε ιο τποποίιοτιο Γοπ&ι Μο

τιιιπ τοτποπιιιΤο. Νοπ ιτι ΐοτιοίιιππε τ ποιο

οπο οποτ ππτποτπε ποίοιοΒοιππετ ιιοοτ ιιτ

τοτιο «το οιιπι Ρτονοοοτι ΓοτιοΓοτιπιπ_ε πιο

ιποτοτο ι·-τοττι , άοΙοπτοε 8ο οπΙροπι οιιιε δέ

ποΒιιοοπτιοτπ : @τοπ οπτπ ιΙΙι τιιτο&ιοποπι

δ: οοττορτἰοποπι ιτιίιπε ιποποίι:οτιι ροοπιιοτι

οποτιοτπ Ιτποιιο 8ο οιι.ο&π ροτπιιΠΙΤοπιπε τ

ΡοίΤπε ΓπιΙΤοτ τοτο οτι τοπτππι οιττοττπιπιι πο

όποι. $ππτ πιο Ιιττοττο οοοε οι ποπ τοποιτοε

οιτ.οο οοπιιοιπιπε , οποτι οπιπ τιι›ι πιοο οπο

τιπο ιοπειιιιτιιοε Ιιττοτοε ποπ πποε , ιοά οιποε

τοΓοτιρΓοτιτππο, ο: πω ποπ απο τοάτιιτοε οι:

(πιο ιιττοι·ιε οοττιπτ πονιπιπ:. $οτι πιο ίπΓρι

οιοπιε ιποτιιπε ιποιτ , Διππιο τοπιοπιιε οπι

Βπιιιοοτ οιτοοειτοτιε οοοιιττι τιοτοΗ:. Ετ: ποο

ιπτοτιτπ οιοιτππε ρτο οοπττονοτίιο ιιιτοτ ποε

ποο πο; οτι Ροιττοε ιΙΙοε,(Πιτιιιο τιποο , ττοπο- Π τιιπτιπε νοτΓοτο , οι: οπο οτιιτπε οιΤο οι! επτα.

τιποτε , Ρττοππο ιρίπττι... οπιπο ιιποιει·ο ιποπ

ιιοτιε ποίιτιο 86 ιιοπιιπι οι:Τοπποτο, οπιπο ιτο

π: δ: το Πιο ρτοεπιιο τιιεπο 8: ο ποοιε Ιοποιοε

οτοπιοτοτι τοτο. πιο ιπ Ποπιιπο. Ποτοπ

τικ οι: ποΙιτο ιιιοποίι:οτιο δ. Μπιτ: το Ατι

@το Χιττττ. Μπι , το ποιοτοπο.

 

ιετ>ιετοι.Α οι.,

«κι Ρτοποιίοππι οιιοοτοπι πο (:οτοοτιοπο

τ Δ): ιιωμβατι.τ Μτοιέτ-τι·σωπ , ο· πιο

ΜοΜΕ.ο.

Επιτππε ποο Μοτο ι:οττιιο Ιιττοτοι , οπιι:ιπε

ιππιτο ποοοιιοτιο ιπΓοτππτπτ. Έτοττοτπ

ΟτΙοπτιπτπ , οπτιιτιε οπιπιοπι άιΙιοοπτοτ οτ

Φω Ροι·οοτιιιε ειπα οιΐοττο νο!πιτ , τοπιιττοτο

νοιπτπι1ε οτι τποποΡτοτιπτπ Μοπτιε - (Ϊτποπτπτ

ιιιι ιποπιιιτπττι πΓτιπο οτι ποιτττο ΡΙοοιτππι νο

Ιππτοτιε. ΒιίοΙιοοτ τπιτο ρτιοτιε ιπτοτπροτοπ

τοσοι οποτοΙοε μποτ. Ι)ο ιποποίτοι·ιο ποιο

ποιοι Γοπτιοπιπε , ποπ οιι: Ιιπ]πε Ιοοιποο ταπ

Ροτιο ιοτιιιοτο τ το τοπτπιπ όιιτοτἱτππε , οππι

οποοτι ποίιτο Γοτιι αιι:ππι οοι·οιιε ποίι:τι τιιιΓο

τοΒιιιτοτ Ροποιοτοπιπε,8ο οπιπ ιπίτιιιιτπιε τιπο

τιπιοπιιε ο8ιτοτοτππε , ιΠπτπ τοΓροποιίΐο τοτπ

«το ΐοτιε οιιιπιοπο ιποιιοτοτπ , 8ο ιοι οοπνοπ

:πιο Γοτιε ππιποτοίπιπ τοΙιοιοΓοοπο νιττοπ

τοτπ Γποοι·οιιο, ποπιιτιοτιε ίιπ8πιοτιπι ττοττι

Βπε. @ποε ιΠιπε ιιττοτοε πο: ΤοπέτιιΙιτπο Επ

οιιιτιο οκ 5οπιε ιιιιιιπιπε , οπιο ιΠπιπ απτο

Εοττο άοΓοιοτιοποτπ τιιοποίιοτιι ποπ ι8ποτο

τιοτππε , πτ 8ο ιιοποτι ποίιτο , 8ο οπιοτι ιΠιπε

οοπιπΙοτοιππε. Ποτιιιπιοπτπ οοπνοτίπτιι τω..

του, ιιτ τιοοπιτ , νοτοιε οοιι:ιεονιτππε , ποσά

τπτ ΓοΙιπε ιιπροτιοπτιοι τποτιιππι οποιοονο

τι: Το τοιιΒιοίιΙΙιτπο οοιππι , δ£ ο ροττπ ττοπ

ππιΙΙο ιπ τιοΙοοπεπωπω Γι: ιιοιοοοτιτ. @τα

πο τποτπτο οτι ποε οτινοπτπ τπο ἴοτιοἰε , ποπ

ιτπρτοοοιππε , ποοπο οτποιειτππε ί:οτο, ο νο

ομ , οπιπο ππΙΙο απο” »πιο ποοπο ποτιο- ποτιε , οτ ιπ τποποίι:οτιιε τοΙιειοπιε ποιοι: το·

 

- Χ----__ώ



τω ΠΕΡΙ$ΤΎΟΕΑ1ΈΗΜΊ..ιιιτ7ΧΧ.ε,τ 67ο

ττιοτ-ατἱ ροΠιε,Ιιεετ ιΙΙα τιιιι!τιιττι Γιτιτ οεειιρα- Α Με τιοΒιε α πιο. Ηατετιιιτατε τετὶὸἰἀετιτ τ

τα, ατι τιιιοτι ποε ΙιτιειιτιΠιττιε εοοΡεταΒἰτιιιιτ.

ΡΙαεετ ιιτ νιεετιτιτιἱ ιιιοιιαίὶετἰι τιεεοτιιιτιι

ὸιΙἱεειιτετ ειττιΙοτεε. Ναιιι αει ποε τιιιοτιιιε

ιιιιιιιίιιιοάι ειιετεΙα τιετνετιιτ , ειιιιιε τει 8τα

τἱα ρτιοτἱ Μ ΓετιρΠιτιιιε , ιΠιιιιι αάιτιοιιετιτεε

8τανἱτετ. νικ το Ποιτιιτιο ,· δ: ιτιιττιοόιεα:

Έείτιιιατιοτιἰ ἱΒιιοΓεε. Ε:: τιοίττο τιιοιιαΡτετιο

τωειι ]ο!ιαιιιιιε εναιι8εΙιίι:ιε ιτν. Μαἱἰ.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΙ`Ι.

αάΡταιιειίειιιτι αΒΒατειιι άε (Ϊατεετιτιιιε.

Β: μετὰ ἰπ/ἔπὲΐ.τ 6'&τΜΨτω πισωτβετἰσ αι'- Β

φάτε (9 μττπ:2ύω τώττωΜα.

Πνειιιε Με εατιοιιἱειιε εεεΙείἱπ Τατνιίιιια:

τ:οτιτιιιείτιιε εΠ: ί-οτοτεττι ίιιαιιι ριιεΙΙαιτι ετ

τατιε ατιτιοτιιτιι ττεὸεεἰτιι ΓιιΓεερταπι τιιιίΐε ἰτι

ιτιοιιαΡτετιο ιιοΠ:το Βιιι&ιτ (]ιτιίτιιια: , Γε αιο

ίετιτε επεσε ἰιινἰτο ·, τιιιιΙτιιτιιιιιιε οι: τεσπα-ι

ίτετιι τω” ιτιτατιιιαττι τιο!ετ εαιτι πιτ άετιτιε

τι ξ·ετανιτ·ιιτ εαιιι ει» τείτιτιιετιιιαιιι ειιτατε` ε

ιιιιιε ,·ιιτ ιιι Ιοεο ιιοτιεΠ:ιοτε τεΙιειιιε Πεο νο

τα Γιια τετιάετε τιοΠιτ , ιιειτι ττιοτιαΒ:ετιο ιρΓο

απο ίαΙιιτἰε Για ιαιίτιιτα Ιιοιιοτἰἴτιιιε :Πρεπ

τιιο αάοΙεΓεετετ. ]ιιίτα ΡοίτιιΙατιτι ιιετιιιατιιιαιιι

άειιεεατε ιιιιοτι ροΓεεΒατ άειιιιιτιιιιε. ΝοΙ`τι

εαιιίατιι αΠε ατιε , ειιοτι ιΒιιοτατιε τιοε Με

ατιεΠε,μιιιο ταειΙε ετεεΠιιιιιε , ειιττι δε τατι

ειΠιιιιιε τιιετιιιε Με Πιιιιιε τειιιοτατἰ , δ£ τατι

ΡεΙταε εα-τιιετιτ , ιιτ τατιι οεΙετἱτετ τῶι τε

τιιιιιτιατι τιεςιιινετιτ ιιοΡτετ αάνετιτιιε. νετιιτιι

ειτρτπεερτο Ροιιτιθειε ἰιιἱτἰιιτιι εοιιεἱΙἱο ειιττι

εετετιε τιατιιιτι , ρτοί:εδτιιτιτιιιε Μπι: νετιετιαε

οτινιατιι ατινειιιετιττΒιιε (Μπιτ , ιιιια ειιτιι

άοττιιτιο ωεω @Με |εεατο Με φοιτο

ιιω,α αΙιἰε ρΙετιΓειιε. Τιιατιι ιτατιιιε ί:τατετ

ιιἱτατετιι αττε&ιι ρτατειριιο ΓαΙιιτατιτεε Ιιοττα

τιιιιτ , ιιτ τιιιατιιρτιτιιιιττι (ε ιιιιε αει ιιοε τοστ-ε

τατ. (ιιιοιιιατιι , ιιτ ει: Νιωιω ἰΡΓο εοτιιρετι,

ιεειιτιτιο ιαιιι ενοεατα ό: αττιιτιιτα εοτιειΙιο.

Ετιτ τιοΙ:»ιε Πιιιιτιιε €τατα τιια ρι·ιτΓειιτια ριπ

τεττιιιαιτι αΙιαε ειπαμε ιιεεείΤατἱα. Ειιιω τισ

Ιττοε οιιιιιεε αττε&ιι ρτπειριιο Βετιετιιειιιιιιε.

ναΙειτι Βοτιιιτιο. Ρεττατἰ2 κι. )ατιιιατιι.

 

ιετιετοτ“Α Χιν.

ατι ΡτατιειΓειιτιι αΒικιτειιι όε (ΪατεετἰΒιιε.

Β: ρἱαπι βῇῖωπ· αυπέίϋ ΠσπνπΜέ Ήττα

ἴὶά ἰπ:α·ριὶ.

θε Με αρρΙιειιιιιιιιε Γερτιιιια ιιιειιίιε ,°_

ο&ανατιιιε ιιατιιτιι είτ ιτιιτιιιιιι εοιιει!ιο,

ετιιττιιρίε τιιεΙιιιε τιιιαιιαττι Π: Ιοει ω” αΡιιτι ο ΙεοΕΕε Ιιττετιε τταιιΠατιετιιε ρτοΙἰκἰι αάτιιο

τιοε ιτιί·-αττιια , αττιιιε ιιοτι ίἱτιε τιιΒοτε ιιοίττο

ὶτι Δω τιιαΙα ττιαΙιε αάτιατιτιιτ. ΝατιιτΝε,ιιτ ο

τιιἰτταιιι τε!ιςιια 5 ἰτιΙιἰΒιιἰιιιιια ἰΡΓι,τ @και Βε

ιιεταΗε όεετετα εαριτιιΙι , πιε ιιΠατιι άειτιεερε

ίιιΓειρετε αιιτἰετετιτ. Ηαιιε αιιτετιι ροΠ: ιιοΒ_

ττατιι ιτιιιιΒιτιοτιειιι Γιιἴεερετιιιιτ , 8ττ ΡΙιιτα

Ρετεεριττιιιτ Ρώτα, φα ιιιιιΙτιιττι αττετετετιτ

ποε , αιιιιιιιιαιτιιιε ιιοίττιιτιι νετιειιιειιτετ Με

εετειιτ. (λινκ τα ετατἱα ατι ττιαττεττι ιιιοτια

παει ίετιΒιιιιιιε , πιατιάαιιτεε εἰ Πτι: Γατιᾶα

οτιετιιετιτιεε τἱτιιΙο 8; εκεοιτιιτιιιτιἱεατἰοιιιε ε

όιιιιι , δε ιιιίΗτιιτιοτιιε Ιε8ατι ατειιιε αιι&οτι

τατιε Με εοΙΙατα: , εοτιτΙιι&ιιΓτιιιε τατιι ροπή

Ηειε Γιιτιιτιιἱ , ειιαιτι ἰΙΙιιίὶτἰε τιιατειιιοιιἱε , εε

Ιει:ιτατα ρτιτιιιιτιι ρτοεεΙΠοιιε ιτιττα ατιιτιιτιιπι

ττιαιοτιε εεεΙείιπ , τιιαειιο ειιπι οτειιιιε, 8: ΡΜ;»

Πίεσε ΓιιΒΓεειιτιε εετεττιοιιιιε. Ηετἰ αιιτειιι

ρτιττια ίεΠιο εε!ετιτατα είτ , ιιι ειπα αρρτο!:α-χ

νιτ Γγιιοάιιε Ε·ιτιθ:α τταιιΠ.ιτιοιιειιι εοτιειΠι τα

ότατιι ΒαίἰΙεἑ. Ρεττατἱαιιι τ δ; αδτιιε οιιιτιετ Βιμ

τω: Βείτοε, νε! Ξετετιτιοε μια ττατιίιατιοτιεπι

ταδι:ατιι ιττιτοε εΠε τιεετενιτ , ιιἰιιἰΙτιιιε οτιι

Ι

Ιο8ἰο , τιτ ριιεΠαιιι ρατειιτἱΒιιε , τιιιια ιιεειιιιττι 1) ιιιτισναΙετε , αΒίοΙνιτςιιε οτιιιιεε ειε ΒαίιΙιετιίι

Ρτοτείια τα, τταττιςιιε τείτιτιιατ. Ετ τιιιοιιιαιιι

ίὶετι ροπετ ιιτ ἰτιιρετἰἰ τιοίττἰ ιιεΒΙΒέετια, Ιιαιιε

τεάάει·ε αΒιιιιετετ 8 νοΙιιτιιιιε , Η Μ. ΕοτταΠε

εοτιτἱτι8ατ , ιιτ ί·-τατετιιιταε τιια ει: οθιειο Πιο,

διτ εκ αάτιιοιιιτιοιιε ιιοιττα,εατιι οιιετ:Ιιτε εοπι

ρεΗατ , ριιεΙΙατιιτιιιε τεθτἰτιιετιάατιι οπιτιι

τιιοτιιε ειιτετ , πιε ιιοπιετι Ι)οττιιιιι τιιαΓρτιεττιεα

τιιτ ειιιιιιιΙατιιιε , Η ρατειιτΞΒιιε ιτινιτιε ό: έτα

ττἱτιιια ΡιιεΙΙατ άετιτιεαιιτιιτ ιτι Ιοεο αρετή ἀε

άεεοτιε. ναΙε τη Βοτιιιτιο,8ς τω: άιΙι8ε. Πο

τετιτἱατ ιτιτν. Ϊιιιιἱἰ.

 

τι>ιετοιιι ότι”.

ατι ΡτατιειΓειιπι αι:ιΒατετιι ότι (ΪατεετἰΒιιε.

Ικαρια τωιτἰ!ἰα ωὶ:τὶτιιτα μα:99”σε Θεώ

Μπάστα.

Αε ιιοτα ρτοτεέ)τιιε ατι νοε νετιεταΒἱΙἱε

“ 'ί·-τατετ Β. ΝιεοΙαιιε τιατιιιτι τιοττιτοτ ο

τανιτ , τιε ναειιιιε :κι τε τιοίττατιιιιι Ιιττετατιιιτι

τετιιτετ. Ι.ιβετιτετ ει αάιιιιιτιιιιε , Ιιεετ ιιιιΙΙαε

ι

εοιιεἱΙἰοα ιιιταττιετιτο τιιιονιε ςιιοτιιοόο!ιΒετ

Ρτ2Πάττι , ειιιιέτοΓτιιιε ατι ιτιάιθ:ιιιιι εοιιεἱ

Ιιιιιτι νετιιτε Ιτατιιιτ ι ιιιιιιιι€ετιε ρτειιαε Με «μι,

Ρετ εοιιτεπιτιιτιι τετιιιετειιτ , 8ε αΒΐοινετιε α.

τιιιιΒιιΓειιτιιτιιιε αεοτιεἰΙἰο ΒαΠΙιετιίι ιτι αάνε- τ

ιιἰειιτει ἰιιιιΡτἰε. Ντα τετττιε ιτι ρτιτιια ΐεΠιοτιε

Βείτα τιιετε. να!ε όειιιιο.

 

τι>ιειοι.Α Χν.

:κι αΒΒατεε Γατιδτι δα!νατοτιε δέ Ωιιι&ι ΕεΙἱεἰε,

'(22 ΗΙστυα]πωω έ: ΡΙΉἔκΙ τακαιωνι βατ”

Ρωπῇ`ά τσωπιτίτυπ α: ταπτἰἰἰσ Βά|τω

[|τι·υεκπω , ίιφἱ ό· απατά πωπεζικτέ

014201!.

_ Κατα· Ατιιβτοίιιιε Γατιά-τα (:αττιαιόιιΙειι

Πε Ετειιιι μια Δ; τοτιιιε οι·άιιιιειρίιιιε

θετιεταΠε νετιεταιιιιιΒιιε τταττιΒιιε ιιοίττιε

ίατιέΗ 5αΙνατοτιε δ: Γατιδτι Μπιτ ττιοτιαίτε

τἰοτιιιιι ιιΒΒατιΒιιε , ιιιττα ΡΙοτειιτιαιτι , Γαιο

τετιι ιτι Ποιιιιτιςι , 8: Μαιο: εατιτατἰε ετα-εφ

τιιτιι.
· τ
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- ΠοΒοτ-οϊοιτπτο τιπιπιοε·κάτω πιοο· τιο- Α! οικω. τιιοτποπτιιι,οοιιτπ τοιοτοπτι:ιτ οοτοπιι να

πιοο Βοι, 8ο τονοτοπτιιι τπ:ιττιε ιπιιιιιιιπιιιτο

ειοτιοε,πτ οιττπ νιπτιιοιιτο οι: τιπτιοπο τιοτιο

οοτο·8ο ιιιιιιτι:ι· οποιοτιο , 8ο οπτιπτοπι νιτοε

Γοιιιοιππτ οτοοιιτοτιε. Νοοπο πιο νοε , να

τοπι ετ οτιο1ιιτι οπιιιοοι·οιιΒιοιιιτ ποίι:τπτ ιιι

οιιιιιτιοπι οποιο οοιιιτπο,ιιιτοτ νοοιΓοοτιι

οοπΓοιτπτο τιοιιοπτ. Εοοο οπιιιι ι:ιοπιππι πο»

ι-οιιΒιοπο τοτοιο οιιτοπτοιπ Γεοταπι (Άπω

ποιοπΓοπι Ετοιιιοτπ οιιιοτι·ἴοιιτοτἰιο δ: οτιο

οοπτοπιοιιιτιοπιο πινω: οιοοπτειτοπι ιοτπ οτι

ποιο ιπιιιιιιιτιινοτο οιιιτιιιττι ποπ οιιιπο επει

οιιοτιτιο Ιινο οι·οτιιιτ-ιο, ία! ιποοιοτιιιιπιι,οποιε

τιε οπιπιιιοε οικοοτοπτιιι. Ητι·οοτιιπο τιιι·ιιοτι

οτιιτιειε οιο: ποιο ττοοιιιιιτιοπι πιο οοτ:τοοο

οτο ποιοιε , οοι ποπ ΐοιιιοιτο τιιοτιε ιπτιοοοπ.

τιειττι ποίιτειπι , δ: ποε οπιτι θιέιο οοοε το ,

επιτποποε, Ποππιιοπι τοοπι πο Ηιοτοπγττιο

ίιτειτιπι τονοο:ιποιοποπ οτοικιττιπε , πο οοοι:ι

πιιιτοτο 8ο σπιτι ιποιοιο οοιττιοε , ιποοπτιιιτι

τοτ 8ο Ιονιτοτ οοιΠ`ο νιτιοαπιοτ.δοτιιιιπιπε·οου

τοττι ,οτ τποποε , οετοιπιιιιοπο , οιιοΓτιπι πιο.

οτιπτοε , οοτ Ηιοτοπγττιοτπ οποτο οπιονοτι

ιππο , ποοπποοοπι ιπιοτοικιπτιο.ττι. @ποπ πιο·
το οοπτιίιοιε , οπι ιιοοττο πονιτ ιιοπο τοπιο ι

πάντιΓοτιι , οιο οοπττει οτοοοίιτοττι ιιτοπο ιπ-Β οοπττιι Γι: , οιο τοΓοτοπτιιιοε οοι οοποιιἰο π»

ιιιτοτοττι ίπποι Γαιπτιπιπ·ίοπιιποπτ , ποττιππτ,

ι·-ονοπτ , κοπο αποτο” οο;ττοπι ίπποι 8: το

τοτιπε οτιιιπιε ιιοιιιιοιτοιττιτο οοπτιπτοτ. Ηοω

ιοιιιιοιιι ποιτιο οπιτιοτπ Ζοττπιπιι 8ο νιτπιοπ

το οΙτιπτειτιτι ποε ποιοιιιοι νοΠοι·ο , Ποο πιο
ιιοτππτο , οοτ:ινιπιπε. $ποοτοίι: τιτπιιτιτποιπιο

προ:: , οπο Γοιοιιιτιι _, Βοο ποοπτο ,ονοΙΙιτ δ(

τονινιΤοοτοπιτιτοτ. Νιιτπ Π. Ηιοτοπγττιπε το

Ρτιιοτι ιιτπιιιτιοΓοε ιιπιοιοτοτ, ιιγοοοτιτιι,τποιι.

πιο: , νιτιοΓοε, ιοτιοτιιιιοτοτπίππιπιοε οοιτοιτ,

δε ιποοπτοτ τπιιιοτοτπ,οπι οτοίοάπε το! τοπ

οιιιοττι οποσ οτιιττοτιτο , πιοιτο οοπττει Γεια- Ο

τιτειτοπι οιοπιιπι ποίττι πιοο δ: Από οοο: ,

8τοοπτττι·νοο ποσο ποπιοπειτπ ιιοιιιτιτ, το

τιιτο οι! Ετοτποπιοποιτ. πιο πο ποτε ιΙΙοο

ιτο οτιι:Ηιτπιοτοτ, ιιπειτιιοτπτιτιο πιοιοτιι&ο οι

τοττιιιιιιιιοε ι ιιιιοοοιπ Γοιτοτ το οτεινιοι τω.

οοπτιπτιιι νοιππιπτ ιτιιοπο οι: οπιπιιιπε νοιιιε

ο: οοιιτιιιτι ίιποοιιιι ιιινιττπτο Γτιπ&ειτ οιι·τιτιιτιο

ιπιππ οπο: ,οτ ο Έστω π! οπο οιιττοε απο·

ιτιπιο ιοτοιιτιο.τπ νοτιιτο οτιιεΓοτπΓοτιτ , οπο

ιιιτιπτιι , πτ οπο: , ιπιοιοτειτοτπε ιιπιιιιιοττι ,

τοτοιο ιπιιιι:ιιτιοποτπ ποιττοιιι,ιΙΙοιπ 8ο οποτο

τοπιιιοπο οποτο οιιιιοπο ιιοοπτοπι οοπττει πω,

τοπ-ποιο , ιπτοτοιιιιπιπτ οι τοτιιτοπι , πο οο

τιτοτ οοπτιτοιι ποε οιοε τοι τιιοτοτοε , νο! ο·

παπι ειπέτοιτοε οιττιτιιΤο , οπι απο οπο τοπι

Γοπίπ πιο, τοοπιιιτο ιιοοτ,ι ποττττιπιοπ ιπιοο

τττιτο, νοΙ πιιιιίΐοιποι: νο! τοοοοιιιοπιοει πω·

οπο πιο” ιπτιιοπιιτιοποπι οοποιτ:ιτοτπιιο οσον

τπι πω. Ε:: τιιτιοπο οιοι:Γοτιοιι ΗΜ πιο οπο Η

οοπτιτι ποιοι οττοΓοτποτοτ τοοτο‹ιι , πιο νοι

νοποτιιε , οι τοπο οτατ , νοι πιο πω” πιο

ιτι οτιιιπο πιοτοτοτοτ. Μιτιιπιπε οτιιιιττι ιπ Πτο

τοτιε ποε οτι:οιττιο ιΠοτοτπ Ποτ: οιιτιιτο:. Ετ

ίιοπιτιοτπ οοπι ποιοι ιοΠοτιπτ , οιιτοπιοοτιιρ·

τοιοε οτιτιτπ·οοτπ οοτιοπιο ποίι:το,οππιοπο το..

νοοπτπτοε ιιτιΕτοπιοτιι. Ειι·οοΠπιππιοε οτιππι

ιοπιτοτ οταοιοοοοπο οοπι π. [Μέλι Ροττι το

νιιιωπ , 82 τοπι ιοΒιιτο οιο ιπτοπιοοττιπτια

ιιοπιιπιο8τ ιιοιτιιπο ποττ:ιιιοποι οταιιιτο Γοο.

@οι ειπτοοπιιτπ ποιτοιο τοΓοτιιιοι·οτ οπιιιοπιιτπ

δ: νο! ιιοιοτοτ το τοπιονοτι ιπιοίτο νο! πιο.

τπι οοιιοιιιτοτ, Γοτιοίοτιτ οποιοι ποε , δε τοπ

τοτοιο οπιπιοτπ ιιπιτποε οοπιιτιιε , 8ο Βετο τιτ

οοο πιο ιπ ποε ιπτοτίοι·ιτ οτιτπιπει. Ροττο

οιιτοιιιτιιι Γαπότι Ροττι οτιπιιπιιιτι τοπ ιππο _

οποτο, ποπ οιτοτοΙΐο ποπιιπο τοο , τοοιιοπ

 

οιιοι £ιοιιτο 8ο οοίτοοιτο ιποποιο:ιτι , πιο. Ο ιππο Βτονιτοτ, οιιοπο οι·ονι 6ο ονιοοπτι τατιο-· '

απο οτι ποο , ο οοιιε οτι: , οι·οοιιιο ίαοοι:ιτι.

Πτειπιοπο ίοτιτοπτι:ιτιι ποιττπιτι οτιιιττι πποπ

Βιιιιιοε ττοττιιιπε ποίιτιο οι·ιοτιιιπε ιιιπέτει:

Ματια ότι Αποοιιε δ: Μπι Βοποτιι&ι 82 π

απο οτιιτιιιτιιι οτππιιιπε ποπτιοτιε , οοτοοοτο

τι οτο ποιο ιιοπιι οιιιοοπτιει 8ο οτοτπτει οπο·

ο·ιοπτιτι τι Βοο :οτοτπει οτεοιπιει· , 8ο τι οποιο

τιιοτιπιιτι Ιειοτιοιπ. Ιπ ιιοιπε ιιοτοπι οποτε νο

ιππτο.τιε ιιτιοτπ, Με ποίιτιιε ιιττοττιο ποιου· πο

ιι:τει ίοτιοτπε , 8ο πιιποτιε ποιιτι ίιοιιιι ππ

οτοίιιοπο πιππιτειε , το νοε ιιοικιττιπε τιιτιοοπ

πιο. Πιτ. Ρώπα οιο κι”. ]τιπ. :ιππο Ποιοι

πι Μ. οοοοκιτιτττι. ιποιότιοπο κιτ.

 

ιιι>ιετοι.Α Χνιι.

ιιΒιι:ιτι το (Χιτοοτιιιοε.

.Ι)έ Ηέττούιέωσ έ: παίξτε πανω: οοο , ρττοττ

οτα/Ξ· ού ού]τόπ: πίτπίπέύο:.

ιττοτιι: οιιο&ιοπιι τοπ πιιιιι οτιιπιπο οοτ· .

' ,τπτοειτοπτ οοπίτιιπ·τιπιπ ποίιτοιιι. (ΙΜ ο

τιιτιι ιιοι1ι οτοοοΠιτ οιΤοπΓιι , οοοτιοπτποπο

οτιπιοπ ιτποιπ,οιτοτ πιποοοπτι , ποπ :πιο οι

πο τοίοΙΙιτππε , οτ Γππτ Γ:ιΙΗΠιτπιι. Απτο στο

πιο ποε πιει οιτ ιιιοποπ Γοτντιπο, οοιιπτοπι

ιιοπιτ, οπο οποτε ιπ οιιοιτπιο ιππο τ πιο

ποπ οοΠο ιιι πιοτποπτο τοιιοιοποπι τοτοιο

σιππιπο οοΙιτιοιιιτπ τοοιιτιιτι :οπι2.Π138Πι Μ.

ποιοι ο ,- ιιοιπιποε τιιιιιοτοε ιιιιτιοε νινοτο τι.:

ιοποο ιιιιτοτ ιπίτιτοτοε,τοοιιιιιτι ιπιιιτιιτο ίοιι

ιιοοτο. Απ ιτι ττιπιοπ ποε τοοι!Το το Βιοοτο,

οοιιπτπιπ Ι)οπ·ιιποο τιοπειτο τιιοπτιτοι· οποι

οιο , ιιττοτι·ε , νοτοο. Ρο·οτοε οιπποε οπο: ιπ

νοπιπιπε ο οιιιοΡττο οιοοιίΐο οι οοινοτιοε ι πο

οοτπ οτειπτιοε τποπτιοποι οπι το τοοοιιιτιτοτ

νινοτο τιοιιοτοτιτ , τιοοπιιοπιιπι ιιιιι:ιοτοπιοε ,

ιιονιιπι απο τιιτπιιιιιτιι ίππιπιπ Πτι πιο

,οοπτιιι δ£ τοτε ιπίτιτοοπτιιιτπ τοί:οτπιτιπάτιπι

οοο οιτοτεινιΙΐο , οτποοίιτιι οποτιε οοτΓοπο

οτεινι 86 ιιοποιτ:ι, οοιοιιιοε ποτποπτιττι ποίο

τοτ, πππιοιιτιπι ι Γο Μοτο οοτπιιττιιτ ,'οι:ιο

Πτοπιοιιο ιοίππι οιιΓοτιιτοτιι , ποοπο , οτ Γο

Ιοτ , οπιπιιιοε οοτνιιιτιι. Τγτιιππιτιοπι οπι οι:

ιἱοιοτ ποι:ιιε , τιοτπιποτπ οτοπιτποε ΓποοτοΙΤο ,

οιοττοτ πποπι οπτιιτιιιοιτ Ηιοτοπγιιιοτπ. Ππο

οτιιτπ 8ο οοτιοιιι οοτίοιϊοτιιτο ποο ιιιιιιιτο 8ο

οοποτο ιτινοποι , οοτποοττιοοο` οτιοτι:ττο οπο

ι πιο
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Μπι 86 ιτιΓε τείιιε οι οιιἰ Κοιτα πιιπιοιιππι Α τεπιρετ:ιπτιει , οιιι πιιπιοικιπι ΡοτεΡτ οιιιεΓεεε

ποοιε τιετΓιιιιιιετε -ροτιιιτ , ιιτ εοιιιτεε ιτεπιιιε,

ο δζιι21οιΠ18 νι&ιιΓοιιε πιειιιοετιτπτειπ ποτπνιτ,

δζ τιιιι·ιΓε ορτιτπε πωιι. Ετεπιιτ:ιειρΓι πιιΠοε

ει·ιπιιιι.ινιτπιιε. Εεε ιρΓε τπει:ιπιε Ηιετοπγώ

ιιιιιε_εΒιτ , ιιτ :ιοιιεετεπτιιτ Ηιετοπγπιιιε πιιιιε

86 Μειιιτι1ε . ιιτ ει: Ιιττετιε πιο.πιιε ιιι:ε τι:ιτετ ,

ιιιοΓετιρτιε πι:ιπιι ετεπιιτ:ιτιιτποπιπιππι. (Σε.

τετοε Γιιο;ινιτ ιπΓιτιπιτπε-. Νεο τετιπεπ Ειτετπιιε

ποΓοιιε οτιοιτειτοτιοπε τπιιπίιτ τ ειιτπ ίιπτ ιοι

Γειεετιιοτεε Γεπ 86 ΓιιπιιΙιιι τεΙιοιιπ πι! οιιιπτιε

ειπι; ποΓοιιε ω, Η νιτο εοπιεε Γιιετιτ, ιοι

ιπ:ιοπιι ει: Ρειττε οτιοιτ:ιτε ιπτεπτιιπιιιε. Πε

ππτιο ποί'ττο τεοιπιιπε οιιιτι πεειτιετε :σοτοε

τιτ ι8ποτεινιιπιιε. 86 :ιοε τε Γιετι εεττιοτεε ετι

Ριιπιιε. Νοε τ:εττε ποοιε ::οπΓειι Γιιπιιιε πιοιΙ

ορτ:ιτε ο πιιιιι νεΠε ο μπει· ορτιτπιιπι τει

οιοπιε ποιττω Γοιτιιτπ, τιτοιιε ατι οοο νε.τ:.ιιτε

οτο νιτιοιιε. 8οι:ι ΓοττειίΓε Γετειιιτειε :ιεΓιιετιτ,

πε οι1οτι ιπτεΗιοιπιιιε 86 ιπτεπσ.ιιπιιιε ει:εοιιι

ιμιΙειιιπιιε. Ειεετ επιπι ρεεεε.τοτεε ιιιιπιοτιιιπι

ιιιτιιιε , 88 ποίιτοτιιπι Γεειετιιτπ Ιειοεε ειει:ετ

8ετε οιιοτιτιιιιπιε Πετιοιιε ::οπετπιιτ τ ει: οδι

ειο τετιπεπ ποοιε ιπιιιπδτο , οιιο.πτιιπι ΓιιΡιιε

τιιπτ νιτεε , ετιιιττι ΡτοΓεδτιοιιε τεΙι€ιοπιε ιπ›

Γετνιι·ε Πιιτιετπιιε. Πε εοΠεδιιιτιιιπ Ρεειιπιιε

εετε. Ντιπ πεταει ΠΠ οιιετιπιοπιο.ε ει:τιοΓιιιβ

Γε ωπειιω, πιίι ετιιιτπ ποε ετιπιιιιιοιιε ιτπι:ιεε

τετ , 88 οτα: που:: Με εοΠιο:ιτ εοπττε·ποε.

Νοίτι ειιπι πο τωιω Γεπιρει· οοΙιοιιο ιπ ποε

ΓιιιΙΓε επιπιο , ειιπι επ ιρΓο. ε!εδι.·ιοπιε ποιττιιέ

ει:: ΓετιρΓετιτ Ιιττετειε επιιιτππιπτ. Επι: :Μπι

Ρτοτεέτοτι Ιεοετεπι , οτεινιτιιτ οπιτπ το επι

τιιιποπ ΓιιεεεπΓετετπ ιιιι,ωιωο 86 εΙεπιεπτιιιε

επ ιιτει·ετ. Η ιτε Γεειιπιιε , ιιτ πιιττιοιιιιπο ει

νει νετοιιπι ιιιιτιιτπ Δικαιωιπτ πεοιιε ποε

πιιπι ιιΠιιπι ιπτιιοπετιοπιε :ιετιετιτπιιε , Γετι

Γετπρετ τπιιιοτι Γτιιιιιο οιιτιπι ::ετει·οε , δ( με

Β ΡεπΓιοτι οειιενοΙειιτιιι επιριει:ι Γιιιπιιε. Νοτι

Γειπε τιε ιΠο οι τπετιιιτπιιε ο Γετι ρεεεπτιε πο·

ιιτιειπιοιιτιιπιιιε οπιπιιι. ι.ιττεω ειιιοιιε ποιο

ιιιιε ει: ειιτειιπειιιοιιε :ιεεεριτπιιε : ειιπι πεσε

ρετιπιιιε, τεΓετιοεπιιιε ,86 τε εεττιοτεπι το·

ειεπιιιε πε οπιπιοιιε. Με ιπ Βοττιιιιο δ£ ποε

.ιιιιιεε. Βε Ρτιοτε Γο.πό,τι Μειτοιιτ, ιιτ Γε οτι

οεειτ , δέ τιπ τιιιοιιιτι πιοΙι:ιτιιτ , Γειτε εεττιιιε

::ιιριττιιιε. Οοπιιειτπιιε επιπι πιω Ηιετοπγ

πιο Επεσε, 88 διιτ ππε νετοο :οπιτπ ει:ριι..

εεπιιιε , π Γιιο ιποεπιο ποπ ιιιΓεεΠιίΓε. Ατ να

ιο πει:πιπετπ είε ΡοίΓε , οιιι ιπΓιιΓιιττεινετιτ

ιπ ειιτεε εειτιιιπειιιε πιπΙεειι&ει ιπ ποε . Ραμ

:μια :κι ιιιτιιιιιε ποιττ:ιε ρετνεπει·ιιπτ > :το , π. Ο τετ Ηιετοπγπιιιπι , ετειιο ποπ ειπιοιοιτ ο πιίι

ιιιιπ νεΠε Γιιιιτιιιιτι Γιιιιπι . Γετι οιιιιττι Γετπιε

,ιιπΠιιε ει:εοετιπιιιε 3 ειτιιδτειΓοιιε ρετΓοινεπιιιε

ιιιιρεπειετιιπιιε :ιεοιτιε,ιρΓε τπειιιιε ποιο. Ρο

τετιτ-ριππειιιτε Γιιο ποε :κι ειιιΓπιοιιι πω

τιοιιειπ Ρεπίιοπιε εοοετε , 6 νοιιιετιτ :ιεΓο

οιειτιοπεπι τειιοιοιιιε πΓριεετε. δετι ειοίιτ ιιτ

οπτεπιιιε ιΠιιττι τι οεπιοπιτ:ιτε πιιτιιτεε Για τω.

νιε.τενειιε,οιιεπι Γειπιιιε :ιιΕεέτιι ι:ιτπειριιο :ι.ε

Γτιο ετιιιπι ιιποεπτιετε ρο.τ:ιτιιιτι Ι:ιειιπι ιπ εδει

ιπιτπτιιιπ ιιΓιιε 88 Ρτ:ειιιτοτιιπι οττιιπιε : τπε·

. τποτεε ρτει:εερτι ιΠιιιε , οπιπιο. απο εοπίιιιο

ποοπο ττιοπεοιε. Ηοε ιιπιιπι Ρτο εοπειιι-ι

ΓιοιιεΓποιιειτπιιε , ποε.ποπ Γοττπιάπτε οιιιτι

οιιετπ ρτατετ οιι”επΓπιπ Πει,πεοιιε οιιιιιΓπιο

ιιτ τεττοτιοιιε ει:τιπιτπετι , ποπ ιοποττιπτεε

εοε πιο ρτοοπτιοπεπι ιιοοιε ιπτεπτ:ιτι , ποπ

Γ:ιπε ιπετιιιτπιιε πε ιιιοπειε ιιτπονειιτιιτ τι εετ

νιειοιιε ποΙιτιε, οιιοτι ιιινιτιε πιιιΙτιιτποιιε τε

πιτεπτιοιιε ιιπροίιτιιπι είτ. διιιππιο 86 Δώσε.

τιο ει:: ίτιιτιιο οιιιετιε ειπτιοιι:ε ποΓοιιιτιοπεπι

δ8 τειπιιιιοπεπι ορτπτπιιε. ει ΡτιτΓεπτιιιτπ οικω

νετιτ ποΓιτπιπ , ιιτ νεΙιε ειιιπ πΓΓετιε 5 τιειιοε

τειοιπιιιε οτιι‹ι Γ.ειειεπειιιπι ποοιε ετιτ: ιτε επιπι

Ρ:ιτετε ιιιτεπτιιτπιιε , ιιτ τειτπεπ ιπ οπιπιοιιε

τιιτιοπεπι ιιοποτιε ποίι:τι 86τειιειοπιε ιιο.οιιιΓ·

Γε νιτιεειτπιιτ. Τε τ:ιπιεπ :ιοεπτε 86 ρτοειιτοπ

τε ρτο ποοιε,ετειιιπιιιε οιιιιιΓπιοιιι πεεεΠιτιιΤ

τεπι ποοιε ποπ_ιπιροπεπιιππι, οιιιιπιοιιιιτπ π

ειεεερετιτ Ιιττετ:ιε ποίιτπε, ποπ :ιιποιοιτπιιετ

Γετιππό:ιτπ εοτπιποτιοπεπι 86 Γοτε ριιιεειοι

Ιετπ. 5τιιτιιτπ επριτιιιι οεπετειιιε , ιιτ ποιο ,

ειιττιιπιιιιε ιρΓε Γεειιπι Κοτπ:ιτπ :ιετιιιιτ , οτα

ειιτπ Κοτπιε ειΓεπιιιειποιιιτι :ιιιιοεπτιιιε τω

πιιιε,86 νι:: εοπΓιιΓε τερετιτε ροτιιιτπιιε. Ε:ι,

ιιτ τιιπε επεφτε. Γιιπτ ,ω τε πιιττιπιιιε. νιτιε

οιι:ιπτε π: οοπιιπιε ιι'τιιιε ιιπΡτοοιττιε δέ ω

Κα. Σποτ. τι- Μοτα. οπο!. απο. Τοπ. Π!.

Γοττε Με πο ιΠο ιιππιιΠιιε !ιοο εοιτ. Ηιε :Με

Γετιτιιτ τιοτπιπιιτπ δ. ΕιιΓεοιι ειιετπ οοιιΓΓε 86

ΒοτΙιοπι:ιοεπΓετπ ιτιιιετπ 86 Ριιιεεπτιπιιτπ :Με

ΓιιιίΓε , ιτπρετιιτοτειπ οιιοοιιε οτιιι·ιΠιιπ:ι να;

ιετιιιιιπε ι:ιετιπετιι Κοιπ:ιτ :ιοιπιπιιε.Νονειε

πεππε οοιιτ. Εεε Κοπιετιιπτ 86 εεειείιιιτ πεοο

το τειπροτ:ιιιιι ιπ Με ρατι:ιοιιε ρειΕπιε οτι

οεπτ. ΡοπτιΓει: ΕΙοτειιιτιππι νεπτιιτιιε ειτρεεε

τιιτιιτ. Με τιεπιιο. Ε:: Γατα: Ετεπιο , τιεειε
πιο Μπι. ` ο

---.
 

Ει>ιεττοιΑ

 

Χνιι.

1) :ι.οπιιπο ειιτειπειιι δ. Ρεττι :ιτινιπειιιει

-Ε/α[έτίπ ·πτετιΜεπιιι

Οτπιπο ΓιπΒιιιπτιτετ νεπετειοιιι ειτοιιε

ο επιιιιιτιίιιττιο ιιιιττι ]οιι‹ιιιπι Απιοτοε

ιιιιε.

Οοπιπιοτιοπεπι ριιίιιττιι τιοπιιπι τπει εοπ

ιτε τπε ει: ιιττετιε :κι τπε Με οπο ρωτ-Ρι,

οιιοτι οιιιιίι νιπτιιε:ιτε Γιιτπιπι ΡοπτιΓιειε ιππι

ππε ειιριεπε , νεπετιιοιΙεπι Γτεττεπι πιειιιτι

Π. Ηιετοπιπιιιιπ εε Ρτ:ιοει , πειτε :κι εεΙΙιι

ΕΙιιπι Γιι:ιπιπτοιιιοιιετιτπ ο οιιιιι οπο:: :ιτινετΓιιε

ιΙΙιιπι ιπ Γιιετο εοπειΙιο τπιιιτει 86 εοιΙΓε 88,;

τιιι:ιΓΓε οιιοτιιπι:ιεπι Ιιττετιε 86 τειιιτιοπε ει

τιιεετειιπ.ιτεοπε τιιιιιιπιιιτιπ:ιιιπι πεοτιετοιιτιπι

ει:ιίτιπιπνι,οιιιιι @οι πιει το.τιοπετπ :ιιἶεττεπι.

86 ριιΠιπιι1ττι τιπιτπιιιτι,τιιιιιπ ιττιτειτιιτπ Ιεπιτε

ο ειιτιιτετπ. Νονιτ ριο τιιοπετιο τοπ πιετποτει

τιιπι Γτιιττετπ Ιιττετιε πω εοπειΙιι πιιιποπι-ι

τιιπι . Βειίιιετιιιι εοπεεΠιιΓε , πιε ρεττπιττεπτε,

Ιιεετ ποπ Γιττε ττεΡιτιο.τιοπε οΓΓεπΓεε ροπτιιι

ειε. @το τιιπτιιπι :κι ιό ρετεοπτιιτ , ιιτ πιο

νετΓιιε Βοετιιοε τιιΓΡιιτιιτετ , σ. τπε ίιοι μια

να
Ι
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Αινιιιιιοειι ο ΑΜ-Απ.υστ.ΕΝοειε

Γοτιρτστσ το , ιιτ: οσιτι οοστπα τιοσιισσσι σο· Α ιιιπσε α πσο , ιαοσια τ:ιοττα&ιοσιε ιστοι·οσοποτ

ιιισσι , αστ αεοποτ ,αστ Ιοοσοποτιιτ οισσισο,

ΓοΙσισοσο ιιαττοτιοοε τιοιιοΙιαι·ο ροτιιιιοποτ.

Κοσπιστιαπσσι πσιιιι, στ αιιτοτιι€ισσι οιι ,τοιο

ιιπιε δε Ιιττοτιε δε σσστιιε Πισω, οοστι·α οιιασι

ιιιιΓσε Γσοτατ , οοσττα ροστιιιοοισ οοΠΓο , ιτι

οσο Ροστιιιοι ιιιιιοτιιιΠο , ιιιιε ποΓοι·οστιιισε ,

οοἱ οοσοιιιο ιστοτΓσοπσστ. ()`σιτι ιστοπ ιΓτα

πιιιιιι Γαοιοστιστσ οτατ , οσι ιισσο ατι οοσοι

τιιισιπι , οσαππινιε τοοσιιιτο , πιιοιιιισοπαισ , δε

αοοορτο ροστιστ:ιε οοσΓοσΓσ, σιιιιΓΓοιιι. Νοτι

·τιο ισιι:α Γσιιοτατ τιτσοτιε οασία, σο Πιο ιστιιΒ

σατοτστ ατινοπΓσισπιιιο , τι οσιπι δε οπσιΠΠοιιι

δε τοοοριιΓοπσ, οσοσι οοστια Γο οοιιΓο απο

οιιιοτ , στ οοσΓοισε νιτιοι·οι· δε Γοοισε ατοσο

ασδιοτ ισιτιπι:τ:2 Νοσ οοο νιστιιοαστιι ροσ

τετοιο ετατια , ιτα πιο Ποσα αστιιοτ , ισ οσισε

οοσιἰε ιικο Γοτιοο , ,Ηιοποιιγτσο τοτιιτσσι ατι

Εποπσσιιι τιοσοοανι , Γοτι στ σιιιιι ι Ρο δεοσιο

τι Ει·οτσι σιοισοπατο τιι·οΓριοοποπιι : Νοοσο

ιιοο ιττιτατσε Π. σοιιοτ τσιιιι ΠιοοοσΓοτο πιο..

ιι·ιτο ιιοποο νοσοτιιε ιιισππι νοι σοι τιιαΠοτ ισ

οπτιισο ιπιασοπο μια , οιο.ιοέτασε οιτιτσσι τοι ι

στ: ορροιτσσισε , ιπιιιιοποοσο οσππι Ροτιοσιο

τοιπιοατο Ροιἶοτ. Νου, ισοσαπσ ,στ Γαοπο οοπι- ι

ιοιιιο τιοι·οοατοσι , οαε ραττοε ΓσΓοοιιι: σοοσο

οσιιιι τιινιΓσε οι (Σιιι·ιίισε , στ ροστισοπ τσα

Βιε οσασι οοιιοιιιο, Γοσ οοσττα οοσοιιιο πιισ Γ- Ο

οσατιι (Ροστιιιοι ισιιιι θ:στιοστισιπι ει. .δεισ

·τέαριιτ ισο οοτροτο , σοοσο ίισο οαριτο οστ

#ριιε οοσΓιατο. Ροδο. ει οσα ιστοτ οαοιστ δε

ισοππισιια Γιιοτιτ οιτοττα οοστπονοπίια , στσ οα

σοσ οι οισε οοσοτἰε , σοι· οιιαπιι ιιτιοε τ:ιιιιιιι

ριοταΓοσο Ιαετιατστ ; ιιισοοσσε Ροπττασιιιιοι

σοοσο αιτοπι ραττι σιαοἰε αΗιοιατ , Ιιοοτ ιστο

:σοο Γαοοπο ιτιιιοιτο ροΠιτσ. Ασ νοτο σιια

σσιοσαπσ οιΓο ροτοτιτ ταισ τιινοτΓα σοοοΠιταε,

οσα οατιτατοσι ιΙΙασι οιιτσστιατ , οσα τιιοσα

τισ τιοσιισι πιιοι ιαιτι οτιτιοππι αιιιοιπστ σιιιιι 9

ΝιιιιΙ οοπτο ει” το ΡτοΗοιΓοι ιισιοσασι ροΙΤοτ,

ισ σιο,πσιιιιοσο 8τατιασι τσαπσ ιιτοοσατι.ιε οτι

ροκ: , τσσιιιοσο αο τοΙιοσοπστσ ΡΡ. ασιιιισσι

ισ ισο οοσοιται·ο. Νασι οσαε οοσττα πιο ατ

τσΙιτ·οαισσισιαε-, ιιτ αιιτιιο, ΓαοιΠισιο οοσΓσ..

ταΒο, ο οιιτοαστιι οτιισισα δε τιιισοστι.ι τιαβι
τστ οορια. Νιιιιι πσο οκ Με οιιΓοπναΙιο,ιοσ:ο -

ιιατιιτα Γσστ ,οιοιιοιτ, αιηοοιιΓο οτοιιιιταε,τγ

ι·ασσιτιοιπι οιτοποοιο σιο , Ετοπσσισ τιοιιτσοιο.

σο. Γοι·σιο Γσστ οαΡιτα αοοσΓατιοσιε , στ Γοπι

ιιιτσι· πιιιιιι. Ωστε α οσοοσσιοσο αιιο σιιιιι

οιιιιοοποστιιτ , ΓαΙΓο οσιτιοτσ τιιοοτοστστ: οτι

ιονιοτα ταπσοσ νιτιοτοστστ. Νιιιιι σοσ Γοι·νανι

οσοτι Γοτνατι οοσιισοτιο ιιοσιτ; Γοτι σοσ Ρο..

τοϋ οοιιαΡΓα Γσπιτιιτσε ι·οιιοιοσιε σοίιτ2 τιο

σισε ισ ιπιοισοστο ιοραταπι. Αστο ιαοιοπιοια

Γσστ Γσστι:ισιοστα , στ ΓοΙιοισε τοΙιοσα ιι:τσο

τστ-α ροπιιοιατστ. Νστσοσασι τιοιιιτι , οσασ

τσιτι Ποσιισσε ατιβινατο τιιοσατσε οιτ ισιιτσιι

τατοσι σιοασι , οιτοτσριο , Γοπιρτο , νοι·Βο το

τιιιιοατο πσιιτιι οτοτιιτσππι οπτιισοιιι , ιοσιτατο

σια.ιτιπσο αττταιιοτο οοσατσε Γσσι ατι Βοσο νι

νοστισιπι ιιοισισοε αΙιτοι· ιοσοο αΓΓσοτοε. ω.

ΡτοΒοε τοπτσι , οιιιτοσατοΓοιιο οοσιροΓοιιι ,

ιιιαστιιιε ιισσιιιιΒιιε δε σιιτιιισε τω. @τα

ουι νσιτ οσοτι σισοσαπσ ροτιιιαστιατ ιιοιισσι

τιοτιι : ιτιοσι ιιαισιτσε , ιτιοσι νινοστιι τσοτισε

ρ_οτΓονοτανιτ, οσοπσ οιο πιιοσαΓιοτιο τσιοπαπσ.

ΜοΙοίι:στσ

ιοοσι , Γοτι , οοσιροιιοστο πιοοοιιιτατο,α Γασ

οιο οσοοσο νιτιε ιτι νιστιιοατστπι Γοιο,στ τοσ

·τπα ΓαιΓαε οαισπσσιαε νοπαοι Γο αιΓοττιοσο τσο

τοστσι·. Ρσοτοε οιασιιι·ο οιισιισανι οστιε ισπ

ιιι, Γοτι οσοι εταιιτιιοτοε σατσ σιοπιαοιιοε σοσ

ιιαιιοτοσισε , οσοε οι ποεσιαπιτοι· νιδιστοε

ΡτήΓοσι οοσιιιτσοτο, σοναισ τ:ιιιιιιι ρτο,οο

πιιοσι Γσσιπσα οσσι τιι.ιι€οστια οτισοαστιασι οσ

ι·ανι Γσιο ι·οοσιαπι ισίιτιτστο. Ετ ετατιαε Ποο ,

Γρστοιτια ιιια οτοιιπα οιτοισΓα , Γασδιιιιιτσο σσ

τπιτιστσι· ιι›ι _Ρωι , ΡτατΓοτίτο ιιιιε Γονοι·ατ

οσοτι νι.σι τιιιο&ιοσιε αιτιοστιοτοσι οσατσριο- Β ιατιινιτατιε νιι·ο , οσι Γσροτ ιΙΙοε τιιο αο σοτ'ίιο

πιάτσα, στ τιοιιοο , ισιροιιτιο , νο! ι·οροστιο

τσαοιε οσοατ ιισιιιισσοιο , αστ σιιιι πατιοσο

οιιΓοστατο. Νοσιρο Η σοο το οοιιιιιιοιιιτ, τσι·

Ηιοτοσγσισισ απσοιποτισι , δε ποΓιιτσι ιιΙστσ

Με ; ππιαστια , ραποΒο οσσι Ροτιοσιο ισοο.

Νοιιι οοττο δε πτιοοιιιιι ι·οτισοε , οσαστσσι Μο

ατινοπΓσιιι πσο οι;οπιτ αι: Με αιιΓριοιιε , στ Γιο

ιοοσαι· ,οιιιοιι ιιοιιπι ,τσιπι Γοιιιιοποτ Ιιττοπαε

ατινοτΓσισ πιο Ριοιιαε @Με οαισπιισιε τιοτσι

σο :σοο Βοσοσιοσίι οσαε Ιοοι ιιοσιοσιτατι

τσ:ο, οσαστιο ιιιαοιτιο ιιοττατσε οε,στ ιισισιἱ

:ο ισιστιαε σοσ τορστατοσι , Γοτι πσαιοτο σ

Ισππι Ρτστιιο ατοσο ατσοτο οοσιριοδιοτοι·. Η

νοτο ριιακοοιιτσισ ιισσιασιτατιετσα:, οσασι Μ

ιιατιτοπ οιτοοροτισι,οσαππι οιιτοισροταστοπ οι:

ΜΜΜ Γιιιι , ιισιισε οτι; ισοιιοτ τοιιιε οο ιιι

το. (1σοπσ οοσιτσοστιαιιι σιιιιι , πσαιοτο οσαπσ

1·οιιοσοε αξιοτίισ αο Γιστιιο οτισιοιοιτσε Γσσι ,

ιτα στ οσιιι σσΠο σπσοσατσ Ποσο , νοπιιο , Γα

διο οοστπιΡτανοτιτσ. Ασ ιιιισΓιιιοτιι νιοοιιι ιι

ιο σιιιιι ποτιτιοι·ο τιοιισιτ , στ τιιιοδισε σιττα

οσισοε,ατοσο , στ ιτα τιιιτοτισι , ισ τιαιιοιιε σα

ιοιοττοπ ισνιοιΙοτ , δε οοε σιιΓοσατσ αιιε Γι: το

σιιττατ.ΝσΙΙσε οιιισι οιιισιιτιισι ιΠστι,στ Γοιοτ,

ΡαΠισι ισοποτιιτιιτ, Γοτι οιιΓοτατιε Γοπιιιιιεισ

τσε οαιιιιιισιο νινιτσι·. Εποπσιτατιισι οκ σσσιο

τοαιιιοοι σοτσισοσι , σοοσο Γατ:ιιο ραΓΓσε ιιισι

Μεσοι. Ηιοτοσγσισε πιοΓιοπ ασδιοπ ισ ρπισιιε

Γσιτ αΙτοι·ισε Ηἰοτοσγιιιι οιιοιοστιι , αο Μασ

τι , στ οκ ιιττοτιε σιασσ Γσα Γοτιοτιε , δε Γο

οιοτσσι ΓσΒΓοτιρτιοσο τοιιοτατιε , οιιαε αρστι

_ιτιο ιιαιιοο , οίιοστ:ιι Ροτοιι:. Κοιιοσοε Γσ8ανιτ

ισι:ιτσιιταε , σοοσο τασιοσ τιοΓοπτα Ετοσισε Βα

Βιτατοπιιισε τσασίιτ. $σστ οι νοΙ Γοιτ Γαοοττιο

τοε , οποπσιτιοασι τισοοστοε νιταιιι , οιτοορτιε

απο οσοπσσι σσπιιοτσε ατι ιεν, ροπτιπιοιτ.Ρι:ο

Για (ιιιτιιισε ιδοτσισσε στ ροΠιτσ οοσοσιοΓοο

το. Εεο ιιιιο ατιιιοιατ Γοοισε , δε ΓοΙιτστιιιιιε

ροττσιτι ρτο νιτιιισε οοοσρατο οοστοστιατσ, στ

Ροτιιιιιιισσι οποτσιτιοατ νιταε τεσισιατοτδε ο

ιτοππιρισιιι οοτοπιε ω. Ι.αοσι ατι οτοσιιτατσσι

Γοιατιιιπσ δε σΓσισ , στ ρταΓοπἱΡιιτ τιιοσατιο

τσα , οτισιιτσοιιτιο , Γοιοτε τιατσπ· οιιοι·α , στ

νοΙ ισ σο:: σοοσαοσασι ισοιιοόιοσε Γσοπισι.

οσιτιοτσ οι δε ισνιτιιοΓσιτι τιο Γο.

έ.



. Χ ,

Η

Ι

ΕπιετοτΑπυΜ Ι.ιπ._ΧΧ.677 678

νιειω ουετπ πτυιτε ουεω ρευοιε εττιοετιπι, Α :ιο ,οιιι ποε ιτι:ίοε μποτ ιιττει·ιτ τιιιε , :ιο Ρετ

το οοίοοτο , νεπιετπ ιιοΙοτι ιπεο , επιπιουε,

ο ουιό ρεοοενι , οΙοιποπτετ ιοποιοο ,πιετποτ

Βοτπιπἰ τυι ουι ιοποιοεπόππι πω: ιπ Γι:

Ρεοοεπτιουε πιο : πι. οπο ετιειπ οοπιι:ι·

νυε τυπο ίυτπ οοο ιετνυιυε ιιιοπετιοπιτ τυ:ο,

ουεπι στο υτ οτππἰΡοτεπε Βευτ Γετνετε πιο

πετιιι: ιπεοΙυπιτ·ιπ , επι τιοτπιπε ετπεπτιίιιτπο

ετουε ιπιιιιι€επτιιιιπιε ρετετ. Εκ ιιιοτε Ετοπιο
ο

ποίι:τε , κ. Μειι. ι

 

ΕΡΙ $ΤΟΙ.Α Χνι1ι.

:κι ΡτεποιΓουπι εποετοτπ τι:: Φετοετιουε.

Ραπ:: «ο το ροεττωτ τ!τ·υπε τυποι" , 86ο.

Μιστοιιυε νεπει·:ιοιιι ιο αποτο ί:τεττι

Π. ΡτεποιΓοο εοοιιτι οι: (ἶετοετιουε ,

Ωιιιιτοπι.

να Γοτιτ ιπιτει·ι ροίΤυπιιιτ , πυΙιετ εκ πο

πιο Ιιττετιτ τετοιο” ιι·ετετπιτετι τοτε , τπεκι

τπεουε τπιτειπυτ οπο πεδτο ιπιιιιοι ροτυοτιο,

υτ ρυτετοε ποε πω” τυιε ιιττετιτ ποΙι.ιιΠε το·

Γοτιοετε. Εεττε ιι υΙΙε πειτε ρεττπιττετετ τε

τω,ιιυιο τυπ οριπιοπι ιο Ρτιππιτ ιι:οοεπιετεπι,

οιιοτι τεπι μου, τεπι ιιεοετιε,τεπι ιτποεοιΙΙι

ποε επιπιι οπο Ρυτετιτ,ιιτ εουονιτ ειιτποπιτι,

πε οιιοεπι π” τε , ουεπι ίετποετ ΡΙυτιτ τω

τπιιε ,ιό.ουε επιιοε ετουε ισεπενοΙε ιΠειἔΜπ

ευτ :τοτε τεττε ροτυετιτπυε. ιτε οιιεείο ριεοι

ιο! οτι οιιιτοάιειπ ροπετε ιιιΓροπετ , πε ποε

ιιοπυο ιεττιεττ Αειτιιε 8ο πιω ΡΙεπε τ-τινοιεκπτ

ποοιιε πιιπυτ τερτεπειι·όεπι:ιειπ ίπ Γριοιοπειπ,

ουο‹ι ΐοιιιοετ ε.ιιοιιιιι :κι ποε :ιο το ίοτιρτυιπ
διοτι: , οιιοτι ιιιΓΡΙιοοετ , οτιιιιουε υτ το πιο

πετρεπιτετιουτ 1ιι›ει·εω,ω ιιτ τοε ιοί-ε ιιειαεετ,

Γοτιοετπ. Νοε ιιιετεπιι.ιε, ο ουιε άι: το τυιποτ

ιπετιιτυτ το ποε ρεπεττείιεττ ιτε πεοιι€επτετ,

Πο τεττιοτ οοπιοτοοείτι , οτ ιό άι: το ποοιε

ΓυΓριοπτι Με ι·ετιοπε ροτυετιε 2 Απ ποπ πιο

ιπιπιιι:ι, ουεπτο ίτυτιιο, ουεπτε ουτε,8ιτ ει! το,

8ο :κι οετοτοε ιΠετυπι Ρωιω Ρττοιετοτ Κτι

Βετο οοπιπενετιτπυτ ) ουεπτιο εΙιουιιι ίιπι

Β Πτι τυπιοτιτ ιπίοπιιιτ , πεουε ποπ Ρι·ιιιτ

ουιενετιπιυτ , ουετπ τετπειιιε ιπΓυτοεπτι

οπο πιοι·Βιε ρτο νιτιουτ ειιιιιοετεπιυε. Ρυ

τειι:ιε @Με τεΐτικιίΐο ιπ ποινιε οετιτε

τετπ ,το εΙεπουιΠε ιπτεπτιοπεπι ποΡττετπ ,

ουι πω :ιο το ποπ ιπτεοτε Ρετουιίι , τά

οτιοετο ποιυετιπιι1ε. Αππε ιτε οοπιορι-τιιε

ευτ εκτιπ&υε ιπ ποισιτ είτ @ο Με οιινιπυτ ,

ουειπ Ι)οιπιπυε ]ι-:τι18 τπιίιτ ιπ τεττετ επεουε

Πο ποίιτε τιοτπιιτετ ιπτοπτιο , ευτ ιπει·τετ :το

ίτυριιιι 8οοοπίιιιι ιπορετ , ετι·ετε οοττιοετε,

δέ , πατε ΡειυΙι εροίτοιι τποπιτε , ετευει·ε _

οι»ίεοτετε , ιποτερετε ιπ οτππι Ρετιεπτιε οι:

τιοιίιτιπε ποοιιοειπυε. Ριεουιτ Με , ττετετ εε

τιΠιπιε , τεουιπ ρευοιε ιτε εκροίι:ιιιετε , υτ

πε , Πο ιποΠιτει· Γεπτιτε τιε ποιοιτ το τιοουιτ Ο ετινεττετεε 8ο κάνετε ποε 8ο Με Γεπτιτο.

ευτ νιτετ οεπυτ , ευτ επτιουυτπ ιπΡτιτυτυιπ ,

οπο Γετπροτ , οποιο» ρτοριτιο , εκει·οιτετιο

πι νιττυτιε ορετεπι οιετιιιπυετ Μιιιτυιπ ιεπε

πιετυιπιυε, ππιτπι ιπΠετι εε τυτοιτιι ειιιΙτιπιε

τπυι·,ουοτ ἰποτερετιοπε υΠε οτονοοετοε τοῦ

Ροπιιετε ποιΙε ετοιττετιε. Ιπππο νετο ιοπενι
ιπυιτιιπι ιιυετιιιιυε, 8ο ρεπιτυε εκοοττιετ, πιίι

ιιεπο τυεπι ιιε ποοιε 8ο οιε ποιττε οοιιίτεπτιε

£εοιιε οταΓυτπτεπι οριπιοπειπ ιιιττπε οείτιεε

τιοπο ντιτισοτιππ ιπιειίτειπυτ.' Ετίι επιιπ ποΑ

ίττετπ ιπιυτι:ιπι οτετε ρετί:εττε ιπίτιτυτι πο4

ο Πτι ποε ετιτποπετ τετιο ,πεοιι€ετε τεπιεπ ετ

τεπτειπ ουτε ποίι:τιο ρεττπιπυιπ Ϊτεττοιτι πε

ποιυιτ υπιουεπτ ετινεττιιτι (Γυτπυε επιτπ ιιτπυι

ιιιυτιιιτ εε οετι:ειπιιιετιιιτ νετιετι) υτ ιτε οιε

ποιειε Γεπτιτε τιεουετιτ 2 Ωιιοτι τιιποτιετ ουοά

εττοοεπτιετ ιπιιιοιυτπ ιιοτιιτπυττ οτ ουιίουο,

Ρτουτ Ιιοιτυπι τιιιτ , ποε Γεπιρετ ποπ Ροτυο

τιτ εΠοουι ,οι ι·ερι·εποπιιοπειπ , τι Πο πιε

οιιιτ , εοτιετο. (Σιεπτιο το ιιιεπι ποτειιτι εαπ

τποτιοπετπ ποίτι·επε ευτ ιππποιιιοειπ ευτ π

τετιοπεΒιιετπ 9 Ι.ιοετ επιτπ Βιοτιετι τιε Βοπιε

Βοπιιπι ουτε ιπ πιο ιπυτιιετπ 8ο ιποτετυιπ :το
ποπ ιπετεπτειπ ίιετνυπι ΐυιιτπ ουιιιυΙει·ε πο.

πετυε πι. ΝιιιΙεπι οοο πιειοτε επιοιτυ οπο·

:ετε ίτυιιυι τωρα νιττυτεπι , ουεπι πυιπιιι

τετετπ , νιττπτυιπ οπιπιιππ ποίι:τυτπ πιε

ττετπ ι:υπάετπεπτυπιουε _ εο οεττιΠιππεπι Γε

τιετπ τ ουιρρε οικιτπ υτ πιο ιιοοετετ Πει Ρι

Με τοκ ποίιετ οιείοεπιιιτ εοι τεττετ ι ΒώΞ:ε,

ιπουιεπε . ο πιο , ?Με Μπορω ό· ότυπι|ί.ι·

οστά. νιτιοΠιε οιι:ιιπ ιπι:ιιοπε τιε ποοιε ίοο

Γα. Σταρ. Φ Με». απο!. (Σαβ Το». Π!.

Βεπειιττετεε :κι το , πι τ-ειιιτπυτ , ΡΙυτεε ουιιιπ

εοοεριπιυε , ιιετιιιπιιτ. ]επι επιιπ ουετετ επ το

ιεπρπωυτ , πιιΠείουε οτπιίιιπυε ιιττετεε τυπο

ουιοιιτ ποπ τεΓΡοπιιετιππιιε. Αυτ τω” ιρΓε

ποπ ιοτιρίιίτι , ευτ Ιιττει·ετ τυπ ποοιε ι·οιιτιιτ:ιτ

ποπ ίυετυπτ. $οι·ιοετ ιζοιτυτ τιεπυο ., πεουε

το Ριοεετ ιπίτιτυτιτυι , ουιπ πρεπε ποτιε ποε

επιτπο ουιετο 8ο ττεπουιΠο , ετουε ω ιπειιο- ο

τειπ Ρεττετπ εοοερτυτοε οπιπιε. τω ίιουτι

τοπ ρετιιοεπτετ , οι: υιττε τοττεΠιτ ουειπ Γετιε

επ , πιοιιειτο τυεε οετοτοτι1τπουε τεΙιοιοπιτ

ποίι:τω ιιοτπιπι1τπ ιποτερετιοπετ δι: εοιιποπι-·

τιοπετ εοοεπιτπυετ ιετπ ποίτι·ε ιπτετεΠε Ρωπ

ο ουεουεπι ΡοΙΤυπιυτ. @οι οτο , τι·ετει· , ιπ Βπιυτπ εκιίτιπιενιπιυε, ιπιυιι:ε οετοοπτετ μα.

οιΡυε επτα ποιττετ Γυοτιιτοτ εττετε ποπ Ηπε

τε, 86 , π τποοιυπι εκοείιοτιπτ , οοιιοι·οετε. Η

ιιεθ:επυε ιετν:ινιτπιιτ , Γεπιρετουε Με

τπυε ιπεπι ιυί'Ριοιοπε ιεΒοτεπτοπι εε Μπρ

Με ουκ ποπ τιεουιτ. ΝυΠετ , υτ «ιοτιωω,

εοε το εοοεριτπυτ Ιιττετεε, υΠετπ ιποι·ερετιο

πετπ,ίινο ιεπτετπ ετιιποπιτιοπειπ οοπτιπεπτεττ

@τα ιι ι:οττε ετι ποιττετ τπεπυε πετνεπιεπτ ,

δ; Ιιοεπτετ ειιππττεπτυτ. Νεουε οιιενιτ ευ

&οτιτετε ποε επ τείροπιιοπτιι ιπιτιτιιιτο το·

νοοει:υπτ. Ετ τεΓοτιπιτπυε ιτε ιιοεπτει· , ουιε

Πο οτεε , 8ο τείοτιοεπιυτ , ουιε Πο τιεοετ Με

Ρτιτιιτυπι ποίι;τυιπ υτ Ιιοεττετειπ ποΡττειπ ,

ουτε πεοοΠο εΡτ , τουετεετιτ. -

οΜυ!επι ποΓττετπ ουεπι τεπετ νιποεπτιπυτ

ιού πω ττειιι οτεε που ι-υτυτετπ πω. Με

ΐοπι Γετιε νοτιε τυιτ, πιο ο: εειρίι οΒιιιιιεπιυε,

8ο ίυενιΠιιπο εάοιεΓοοπτι Η τι π Η: ο τ. .ι ο

Βιιππωτο Μπι: οι: πιο ιππ:επίε Ροποιεπτι

ν ιι ιι



τι” ΑΜιιιισειι οΑΜΑιοοι-τοειε 68ο

κ ο Ι

σοιΙιοιτοε ιοιιι”οιιιι ιιτποοιιοιοε το σπιτια Αόιιττιτιιιτ:ιτ οό Γοπιιοιιε οοσιπιιοιιι οσιιιτιιοο

τιιτιινιιιοοιιτιτισ οσιίοοσο πο:οιι στιστι οιιοι

ντο ιιττοτειε όοόιΠοιιι , πιιιιιιιε οττοττιποο ω

ιτιοιιοτοιιι , πιο οιιττιΒιιτοιιτι τιιοι-, όιτιτι :ιό

νοε στοιισιΓοοτοτοτ , ιιΒιιοε όονονιιΤο. Σεπ!

°ποο τιιιτ:ιτι ιιιττοιε ιοτιιοιιτοττι ιιιιιό τισιιτοιιι

οσο ιιιι πιο: ιιιιισιιοτοπιτ:οι οπο”. τω.

ιοιτιοε ιττιποοοτ τισιιτι ιόοο τιιιοπιι:ιτιε ο

σιιοοσοττι-, 86 τοτιιπι Ηοτιιισιτισ ιισιιτσ τοτι

όοτιό:ιττι , ποιο Πο πιο 86 οι , τισιιτει (οιι

·τοιιτιει ι οιιτοε. δοτισιιιιιοε ειό το στοιιιιιιο, ο

τιιτιτοε οτ οσιίιοιοε :ιό το 86 :ιό οιιτόιτιο.ιοε τιο

ιττοε , ποιο ισιο οσο τοόόιόιίι:ι , ττιιττοτοε οτι

·ιιοε , ποιο τοτιοτιιιιιιι σπιτι τιιοο Ποτνιοιιιι

οσιιοσσσ ττιστοτιι σοτοτο οιισοτοττι , ποι ιιο

Βιιε ιισιιτειε ιιιιόιοίο σοτποιτιτ , οσιιισιοιποο

οι οτιόοοοιιιποο οοιιιιτοτοιιι , στονιτ. ]ιιτιι τι

οι Ιιττοτ:ιε ισιτιε τοόόιτοε οτοόιτιιοε. Ετιτ Γο

τιο σττιτιιιιτοοιτι ,ο ποπ τιιιιιιότινιτιιοε , ιτιισιο

το οοτεινοτιε , οτ ιιτιιιοιΠιτιιι νιτι 86 όο τισιιιε

οστιιιιο ττιοτιτι νοτιε οι στι.. -

Βο ττισιιιίιοτιο ιιιιι€τι Μετττιιιτο σιιιτιιτιο

ποιο οτοοι:ιοτ ειιιιιιιοττι ιισιιτοιιι σοτοοσιτιιιιε.

Εστιιιιιιτιιοτποο στο νιτιιιοε σσοττι τιοιττοττι

· ιιτποο οσοτιιιτι ιοί-οπο , ο ττιοόσ σοτ ιιοε ιιι

όιοτιοε τοιιιοΙοε ιιιοε όιπι·ιοτοτ όποιο. πιο.

τοε ποιόπο:ιτιι ιτι ποιοι ιτιοόοιτι οσοττιτι. ιιοε

:οιιοπι , ΐτιιτοτ οοτιιιιιιιο , οστιιιιιοτιότιιτιοε όο

σοίιτοιιι σἱοτιι , 86οτ Ποιτιιιιο Γειιιτιστιι νοτ

ιιτιοοιοε ιιοττιτο ιιοόοοε , ιιοττειττιοτ ιο Ποττιι

τισ. δοτισίοτειιιιιιε οπο, οτ τιόνοττιιε ιιοε ιο
ότιτιόιε ιιττοτιε οσο πιο τιοΒιιεοτιτοε,ιιτ τιτα

τοττιιτιιε τοε στο οεισιτοισ ποτιοτιιιι οοιιο&ειε

όιισιιοοε απο ίοιιτ:ιειι σττοιοτιε ιιιοτοιιι σετ

τιοτο οιτισοτοτ. Μι1τοτο νοτο οοιιΒιιο, ποιο

ιιιτιο ιιοοοιιοτιει. τισιιιε Γοσσοτοτιόει. οοιιιιόι

ιιιοε τ ιιοιοΓοο Γσιοτιοιιοπι ίσο τοιιισοτι το..

Γοτν:ιοόοπι νοΙοτιιιιε. Μοτο Ι)οιιιιιιο. Πω

τοπικ. Εκ ιισιττο ιιιστιοιτοτιο,οειι. Ποοοιιιιι.
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ιιό οοτιιόοτιι.

Β: ΙΜπι|ι.ε ποίωικΜι·.ι:Εοστ Π777”7Ιψ Ισια::

τι! .Ρστο-!έτοοπή.

Ιττοτειε ττειτοττιιτιιτιε τοπ τοόόιόιτ τιοιιιε

Ει).]οι·ιοτιιιοειιστσόινιοιιιιε οπο ουτπ ιιιοε

σιοτιττιιε οιιιιοοτοτιι , πιο τιοι:ιε οστιιττιοιι

ό:ι.οτιιιττι. Ετ οοττι πιο ποσποο ποιό οοσοτοτ,

:ισοτιιιιιοτ , τοσοιιιιιοε ιισττιιιιοττι,τ:ιτισιιτιιιι

ιιιιοε οιιοίιε οιιοπειτιε , ποσό στοιιιτιισ αισι

τοιο ττιοτιειιι:οτιοττι (Στοοοπτι τοιοτττι:ιτο νιτιε

τοποιοιτιιιοε οσοίιτιτοιιΤοπιοε, ποιιιοε οιοτιόιε

σοτ (ο ιισιι Γιιιιιοοτοτιτ τιιστιιιιιοτιι ισιιοε πιο Ε

οι:οε,τιιιι Ρστοιιια τοόιτοε ειοοοτιιοιειτοιιτ. Ρο.

τοσοι: οτιιτιι τιστι στιιιοισιιιο τοπ ττιστιειιι:ο

τιοτο , τω ιισσοτιόιτιοτιι ιιιιιό , οοιιιποο το

σοττο οι ι-τοιιτο ιιοο όοιιοπιιιιοιιιοε , ιιιιιιι

όιιιιττιοι:ιτιτοε , στεινοιτι Γοιιιιοιτ ποοτιτιιο

ιιι:ιττι , ποσό τιισοτιίιοτιοττι ιιιοό οστινοτιοε

οοιιοττιειτοτ. ιό ποσό [τοτοτιιιτοε του. ποσποο

ιιττοτιε στιττιο , τοττι οτι:ιτιι νοτιιο ποοιι:ει τοιβ

Γοτ ιισοό τισε , οτ:ιιιιτπιιο οτ στο ιισοστο ιιο

ίι:το α:οσοοιιιοττι Γι: πιο” τοοιι:ιίιοτιι οι-πιιο

τοοιοε , Βιέιιιτοιιι ιο τιιιιιπιοι οτιιιτοτ ισοτι

όοιιε. Νοτι όιίσιιοιιιτ τισιιιε , τοττι ειιιτιποπ

τσιιοτιόοτ ποοτιτιιστιιιιτ @το τ :τιπι οτ ιιττιιοιε

οσιιιο;ιοιιότιτιτιιιοε τιιιποο οκ στιττο ιιιτιειιοτοτ,

ιΡτοπι τοιιισοτιιιιοιιι όιίσοιιιιιτισιιοττι σοτιιιιτ

τοτο·ΒιιιοΓπιιο :ιό οτισιτοιοτιι ισΓοτιι , ποσό

στοιτιιιιιτ οιιιοτιόιε $οστοιιιιιτιε οοιοιοτοοόοτιι
οττιιιιοσ οοιιΓειτοιττιοει ω. τ:ιτιιοτι Ιοπο ιιτ ΕτΞΗ ι

τοτ Οτιιιιιόοε ειόττιιτιιΡττειιιοτιιε Γοτο τιιτισιιοιιι

οσο ι!!ι , ιιοποο στιοτι , Γοό :τοτ πιο :πιτ πο

Β ιιοτειι οιισιτοιο τοόό:ιτ , τιοποο ιτιόο μια

οοοιιτιονοτι, πιιι ιιόοιιτοτ , ποιιιιτιιττι οκ τοιιι

οιοτιισ ττιοιτστοιιι 86 τοι ισιιοε οσιιιιοιιιιοε,

:ιότιιιιιιιττονιτι Γοό ιτιοσιινιιιιιε ιιιοιιοτιτιισιιε

ποιο ιιιο οπιτ,τιιοιιιττιο οιτο:ι ισο:ιτιστιοε στο:

όιστοιιι ,ισΓοποο οποτιτο πο: οσιιιοονιτ, σο.

οοιιιτιε 86 ιιιιιιιιιισόι στονοιιτοε οι σσιιο.

τοιιι οΓποο :ιό ττιοιιιστειτι οεισιτοιι τοττισοε ,

πιο Π. ]οιιιιτιιιι οοτιοπτιοτ , όο ποιιιοε ιιιο

τειτιοτιοιτι σοίιοιι τοόόιιτ ττοιιοτειιι οιισιτιιισ.

ιό τιοε , οτ όιιτιτιιιιε , ιιτιιιτοτ ιιιιιιιιοτο το

ίιιττιιιε , οτ τσιιοτοτοτ @Με ποοτοικ οποίο.

Ροίτοο νοτο πο:ιιιιι απο τιιιτιοοτειιιιοε ,κό

τω: τιοιιιε 86 Ιιττοτειε το”, ποιιιοε οιινοε οι:

οιττιι ττιστιιιίι:οτιοτιι οοιιιτιιοιιόειτοττι ισΓοττι

ιιοιιοιιιιιοε. Νοτι το οι οσιτ:ιτο ιιοιιτο Γαι

τοτιτιο , ιιοποο στσοιιιιιοιιι ιιοιιτιο , ιιοπιιο

σοιι:οιοτιοιιι ποτε. Ατποοιόοο ιιοιιο πό το όι-~

τισιιιιιιε , ιιιοε το νιοο ιισιιτο ποσοτιιιιτιοιιιε

τοτιισοτιιιιοττι τιτιιιοτιι σοτοοσιοτιιιιι οι ιιιε

οστιόιτιστιιισιιε ποιο Πισω οιτστοΠιτιιοε.

(ιττινοε ποοτιττιστιιειε ιιοοοσιτιιιιε οστιττει

τιιοτιιιοιιοιιι ιιιοτιι πιιοτιι το οστιιττιοιιότιτο ιιο
Βιε νσιιιιιιι , στσιτιτιιο ι οτ το τοπιο , :ιό ιιοε ι

στοιοδι:οτοτιι , στειοόοιιιποο σετ οιοε οτιττιοτι

σιιτοτο οιιιιισοτιι οιιτόιτιειιι Βστισιιιοτιίι όοιοι

ιιιοε , οι: ττιστιειίι:οτιοττι ιιιιιό ο. ιισιοιε οτιιτιιιισ

οοιιοπιτ ονοττοτο , 86 νοιοτι ιοίτιιιοειτο Γοσ

οο οοιστο ιιιτιιιιτιοτιοτι·ι Γοιιιιι νιόοιιτ'ιιτ. απ

ιιιτ οοοο τιοιιιε , ιιοτι ττιοόο ιΠοτιι στονιτοτ

ιο ιτιόιοτι:ιτοττι τοπιο ,νοτοιιι ιιοποο οκ ιιοίττιε

όοτοιιΤο, ποι οιιιοτιιτιιοττι ιτιιιιιιιιτιιιιτοιιτ, τω

το.ιιτοε ιιιοττι , οτ τιστι ττισόσ τουτο πιστω

οιιοττι , νοτοιιι στιιτιοε ιτιόο ιιιτιονοτοτ. ιό

νοτοτιι ιιτ ιιοοτιο, Γοιτο ισίι οοττιοε ιπποει

ποιοτι σοίιοπιοε , 86 ιιιοε το ειόττισιιοτι αισι

ιιιοε. Νοε οκ οοπτι , τοπικ όιιτοτιτιι , τιοτο.

Βιιτιοε σοτιοε φοτο όιΓοοιιιττιοε. Νο.ιιι απο

οιτσσίιτιε τοι:ιτισιιιιιοε τισίιτιε , σοοιισιιτιστιοε

σοτσοτο:ιτ τοττι τι σστιτιιιοο ,τοττι οι: ιιιε, ποσ.

τιιτιι ισοτιιοτο στοοοε οσο σοτοτειττιοε ,ποσο

στιτοτιτοτ , τιτποο :ιόοο ιιινοινοτοιιτ ιιοε , οτ

νικ ον:ιόοοόι σ:ιτοτοτ ειόιτοε , πο, πιιοό τιιοΙ

τοττι τιιτιοιιιιιιιοε τιοοιόοτο , ιιοοοΠιιτι:ι ποσ

ποο ιισιιτο ειττισοτιιτοιιιοε , 86 Μοεοι οπο

ποοτοιιιοε , ιιο ιιστοιτι στιετοιττο Γοσοτιιοο.86

οιιοπι σοτσοτι οοποτοιιιοτι σοτινιιιιοίποο όι

ιοθ:2 86 όοόοτιι Γοισιτειτοτ Γσιιτοόιτιιε ισοοοι,

το Ετοτιιιιτιι τισιιτο.ιιι οστιτοιιόοτιτοε ,οσι στι.

θτοιιιιε Γοττιιιε, 86 οπο ιτιτοτιόιττιοε ιοπιτοτ,

σοοιισοτισιιοε ποπ ιισιιιε όοοΙΤο ιιοποτιποειιτι

σοιιοιιτ , στιττιτοτι ιιτ :ιιιοε , 86 πιο στισ ,

ποοπτοιτι ι)οοε όοιιιιιιιτ, 86 ιιττοτιε όειτοτι

 



το !ΕΜετοτΑΚπΜ!ωω.Χκ ωτ

οοο!·α!!!!να!ο !ι!!)οπ!!πο; δε τ!οροί!τι!π! πο- Α Μ: , δε φ!!τ!οπ! το!!! ίοτ!:! ία!!! !!!!ι!!τα Π!!

ί!τι!!π π!!! οπί!:οτ!! τ φ!οτ!φ!ο ίροπτο τ!ο!!!τ:!

τπο το, απο! φ.!οφιο τ!τοποε ττ!:!οί!! !!!!!!τ!ατ

οἀποαπτ!ω ουτε!. , ιιτ ίπορ!οατ τι!!! Π!!! τ!!!ἱ

τέο!!τ!α !πι!!τοττιπ! πο8!!Βοπτ!α!π,τταπίοατφ!ο

π! ο!το!πι;!!ι!τπ π!! φ!! ο!! ποί!:τ!ε !ί!!πί!!!οτ!! ο

τ!ποατ!οι!οπι νο! !!!!ροί!!!!!!οπ! νο! οοττο τ!!ί!!

ο!!!!!!!ατπ Π!!! ατ!!!τταπτπτ. Ε!! ίαοτα Ετοτπο ,

σα!. Μα!αε. - ·

%ετ!ε!οτΑ ΧΧ!

ατ! οππ!τ!ο!!!.

 

- Ρο κτέί!έεπτέ!τοτΞυτΞ.! Μακτ!.τ-Εκπτω απο·

πίτσα!.

Καν!! φ!οτἰπ!οπ!α ρι!!ίαν!τ α!!τοε πο

ί!:·τ!!ε , φωτ! νοποτα!!!!!ε οπο! Μοπτ!ε

(:τιιτ:ι!!!! ποτς!!εοπτ!Π!π!ο ίο !π !!!οποί!:οτ!!

!ρί!πε οπποτπατ!οπο !!α!!οατ , δε ίαι!!!!!ατπ ε!!

π! φα ί!!πτ ποοοίίατ!α ν!&ι!! !π τοπια! πο

ε!!νατ , τ!!οπ!ταφ!ο !!οί!τα δε ρταοορτα φωτ

ο! οοτα!!! !!οτ!!!!!ι!ε δε ίτ:τ!Ρτα το!!φ!!!!!πε, ρο

!!!τι!ε οοπττ:π!πατ , ποφ!ο α!!φ!!τ! ο!! ποί!τ!ε

ί!ατοτ!ε ο!!ίοτνοτ. Ετ φ!οπ!α!π ποί!τα !πτο

τοί! , !π !!ι!!ι!ί!ποτ!! οί!!! ποπ ρτιοτ:!ρ!τοο , πο

φ!ο !τα αυτο! αττοο!πττ!οτ!ατο οα!ππ!π!π , π:

τ!οίο!!ί!οπο!π δε !ι!ί!!!!ατ!! το!! ὸοπο8οπ!ι!ε:

απ!! ατ!οίίο !τ›ί! ροτίοπα!!τοτ, απ!! εταν!οτ!

οι!! !!!!ρ!!οατ! , !ττ!ρττείοπτ!ατι!!!! ποφ!αφ!απ!

Ροί!!!πι!ε τ ν!τ:οε ποί!τα$ τοπ ίτατοτπ!τατ! !π

!!!!τ: ραττο τ:οτ!!π!!ττ!τππε , π! ατ! ἰρίπτ!! πιο

παί!οτ!ι!!!! ρτα:ίοπτ!α!!τοτ το τ:οπίοττο πανω,

δε απ νοτα ί!πτ φα ροτοτἐΡἰπ!!!ε , ίο!οττοτ δε

τ!!!!ποπτοτ ο!τρΙοτοε. Ετ ιφ!!τ!οπ! νο!!! οίίο

τ:ο!!!ποτοτ!5 , απο!:οτ!τατο οπο!!! ποί!τα , πί

φιο ατ! οαρ!τι!!!!!!! ποί!τι!!!! Βοποτα!ο οο!ο

Βτ!!πτ!ι!!!! οτ!!π! !!!! ατ!π!!π!ί!ττατ!οπο το!προ

τα!! όππ!τα!τατ !πτοττ!!οαε, οαφ!ο τ!!!οέ!ο ί!!!ο

!:ταττ! Οτ!απτ!ο οοπνοτίο !ρί!πε τποπαίτοτ!!

ίοφιοί!τοτπτ τ π!απτ!οτι!τφ!ο α το νο! οο!οπ!ε

νο! τ:οπτ!πο!;οτ!!!πε νο! άο!!!τοτ!!!πε α!!αο φω

!!!οτ!ο!!!!οτ π!οπαί!οτ!! !ρί!πε,πτ !!ι!!τ: ίο!! τοῦ

Ροπτ!οαπτ, φ!οτπ !ρί! !πί!!τι!!τπι!ε , δε π!!!!!

τ!!! ττ!οποί!:οτ!! ίτι!ό!!!!πε α!! τ!!ο!!!οτατ! Ρτ!ο

τ!ε πωπω ι!!!ο ρα&ο ροτντ:π!ατ. Ι!! απ!!! το!

πω!! Με ποί!ταε ρατοπτοε !!ττοταε , π!απι!

Ρτορι·!α ίτ:τ!!!τατ , δε π!!ποτ! ποί!τ! ί!8!!!! π!!

ίοτ!ρίο!·!π!!!ε ,δε φωτ ποφιαφ1απ! ποε!!εο!!

τ!!! ν!τ!οτοπ!πτ , π! ίι!π!!πο τ:οττα!πι!τ· ατ!!π!τα!!

!!ο!!!!ποτ!! απ!!! οί!!ο!οί!ί!!π!!!π! , ποο!! π! οί

-ί!τ:!ο ποφ!αφτατπ τοίρτ!π‹!!ίίο. Ροί!:ι!!απ!πο

!!προπτ!!ο τ!!! το , τι! οπο! , νο! ί! ροίίοτ πο!

νο! φ!ατποτ !!!›τατ!οε τ . πο!!!ε τ:οπτ!!!τοπ

τ!οε τ:πτατοτ, φ!! ο!ττ!ροτοπτ οκ στο ποί!το,

νο! τ:οττο τ! ποο!! οπ!οπτ!ατα τοίο!·!!›οτοπτ ο

ίατ!ίφ!ο νοτο!!!!!τ, πο τ!ο!!οατ!ί!!τπ!!!π !!!ί!πε

!ι!τ!!τ:!ι!π! οί!!ο!ατ !πί!!!πτο ποί!το , πο!!! πο

φ!αφ!ατ!! οπ!οπτ!ατ! !πτ!!ο!ο ποί!το !τ!οπο!

ίτ:τ!ρτοτοε οοτ:πττοπτ. Ατ ποο!! π!!ι!!!ππε ο

Β τ!τ !α!!οτ οπ!οπτ!απόα! ίτ:τ!ρτπτα:, φ!!!αι!ε !π

οππ!!!!τ ποοοίία!!ο α πο!:!!ε ττα!!ι!τί!α οοττ!Βο

το. νο!ι!τπι!ε πι: !!ι!πτ: τ!οττπ!ταπτο!!! απ!!τ:πττ!

ποί!τι!!!! , φωτ! πω!!! το!!! ίπα νοπ!α ί!τ τ!!τ:

το!!! 3 ο!το!τοε : δε π! νο! παπι!! τοίτ:τ!!!οτο !π

ο!ρ!ατ , !!οττοτ!ε. Ε! ί!!!!!!!τπτ!ο τοτ!!!π !!!!τι!ττ!

α!! !!!ο , πο!! ορ!ί!ο!απ! οί!!αν!τατο ν!τ!οτυτ:

ο!!!!!!α , ί! ρ!ατ:οτ , τ!α!!!!!οτ α ποο!! !!α&οπ118 -

ίοτ!ρτα , ίο!!φιο τοίροπτ!οατ ίοτ!ρτοτ!!!!! Π!!!

ταπ! α (:οί!πο ποί!·το φ!.ιπ! α ποπ!! άο!οεατ.α:

τ:ι!τπ , δε φ!!τ! ίΡοταπε!!!!!! ί!! ατ!!πο!!οατ πο!

το!!! Με. Οταν!τπι!ε π! φ!οπ!απ! α!! €ατο!ι!π!

ποί!τι!!!! !πα!τ!!!!α οοπί!ι!!τ ατ!ο!οίοοπτ!πτπ, δε

!πτοττ!ιππ !ποΡι!!π τπι!!τ!τι!τ!ο , !Ρίιιτ!! φτο

φ!ο !π το !ρία τ:οπίο!οτοτ, δε ί! οπο!! !!α!!οτοτ

!τ!οποοτ , ποο!! οοπτ:!!!ατο Ροτἔοτοτ. Πετο

τοα ροί!!!!αν!!!!πτ τα Ε!!!!οατπ ατ! Ει!τ!ο!!!!ι!!!!

Ατ!ί!οτο!!ε !!!!ττοτοτ ατ! πο! !οποπτ!α!!!, νο!

ίοτί!ταπ οτ!ατ!! τταποίοτοπτ!απ! ι πο !τ! φ!!τ!οπ!

!!!ιθ:ο!!ιιε οφ!. Ετ!τ επτα το!!! ατφιο ίο!!!ο!

τι!τ!!!!!ε , π! π! φ!οφιο οπο! π!ἰττατ. τω

ίοί!:οττ!! !π Ματτ!!αεπ!!! ρτ!π!!!τπ ραττο!π πι: το

φ!!τοτοτ, οταν!π!πε :φι!α ποο οπο! πι: τοία!

ο!τοπ!, φπα ποπ τοροτ!τπτ Αττ!απ! ττοτ!πτ')!:!ο

ο!ταό!!! , ροπτ!ίο!τ !ι!ί!!τ : δε°οι·οτ!!!ππο !πτοτ

νο!τ!!π!πα Ρα!!απτ!ε πο!!!!!Π!!!!! !!!οτοπτ!π! ο

φι!τ!ε το!!οτ!οπτ!α!!!. Εα!!! φ!οφ!ο ρτον!π- _

τ:!α!!! , ί!!! , τ!!!! ο!ο!οεαν!!πι!ε , τ!! τ:ο!!!!!!οπο

ίατ:!αε !!οπ!!ποπ!_, πο!!γοι!!ο ί:!!νοίτ:ατ, ατ

τ!οτο!!!φ!ο !!!ι!π! ίου!!! !π ίο τ!οί!τ!οτατ! ρα

τ!ατι!τ, φ!ο ποε!!οοπτ!οτοε φ!οίφ!ο δε ποο

! ίσο ί!οροππ!!!οτο ο!το!τατο τ:οπίι!ον!τ. Λο

ί!)φ!!τ!οπ! νο!ι!!π!πα Π!!! πατατα ί!!πτ ποο!! οι!

!·οε π!!ττοπτ!α. !)!οπγί!!!τπ τ!ο τ!!ν!!!!ε πο!!!!π!

πι!! !απ! τπα8πα ο!τ ραττο τταπίο8!!ππε,πυ!πί

Ρτο!!!οπο τ!!ι!π!ταε ατ! το τ!!τ!ε!!!!πε. Βατι1τπ Ε πω!!! πω!!! !πο!τρ!ο!!!!!τοτ τΙοτ!!τ!,δεαπ!!ίία

π! ποί!το π!οπαί!οτ!ο ίαπδτ! ]ο!!αππ!ε τ!ο Β!!!

τ!τοπο, !εν. Μα!!. Αππο Βο!!!!π! Μ ο οτ: ο

:τ !τ:τν. !πτ!!τί!:!οπο πω!.

 

Ι

ΕΡΙΣΤΟΙ.Α ΧΧ!!.

Π α!! Μ!ο!!αο!οτπ τ!!ίο!ρι!!!!π! ίι!τιπ!.

Ρο!!! Μ το !!έτω·ίστ , ό· Ε!!!έτουπ Ατζ/!!!το!!! >

- ό Σ. £ύηββου!έ σΜέττω.

”!ετ!!!ί!π!πε ατ! το Ρτο!!!!πο , ποφ!ο φ!!τ!

$φ!απ! !!ττοτατι1ττ! απο το τοΡοτταν!τ!!ι18 :

ίοτταίίο φπα !!!π!!ο ποί!οτ Ρτοροταν!τ. Ν!
το!αο !τοπ! ποί!το μ!!! ία!ττ!!πε ίτ:τ!ρί!τππο, ο

ποφιο τοίροπτ!οτο !ρίο φ!οφ!ο !!α&οππε νο

τοτπροτα τοίατο!το οι!Ρ!οπτοε. /Ετπι!!!ποί!τ!

ποτφι!αφται!! τ!οτ!!!!ππτ , δε τινων: ίου π!ο

!!ι!!!τι!τ οι!!τοπτποπο ποίίππτ τοπττα πο!! οο

τι!!π πο: ω!!! !!!ί!τ!!αε , δε ροτπ!ο!οία ί!ι!τ!!α

τπ!π!!!!! αεί!!τ!!ατπιτε , ατφ!ο ιιτ φ!!οτ!ι!ε ν!νο

το ροί!!!πι!ε , ί!π!ι!! φπα ροί!!ε τοπταν!τ π!ο

παί!οτ!ι!π! ποί!τι!!π , πο! !πτ!ο ο!τττ!οατο οι!

τανἰΠ!!18 , δοο!ι!!!!φ!ο οοπτπ!!τπι!ε , !!!!φ!ο ,

δε απ!ρ!!ί!!!!!ο π! !οτ:οί!!!τ!!!ε οροτα!!! Μπιτ,

φ!α!!τι!τ!! ροίίτι!!!πο , ατ:το!τ!. Εσπ!!ποπτ!α πο!

πο!!! π!οπαί!οτ!!, τ!! πο! τα!!! ίπ!! πω!!! Πα

ττππ! ποί!τοτι!!!! ρτοίοφιατι!τ ρτοο!!!ι!ε. να

!ο , ί!!! οατ!ί!!!πο. δω!! , ο!! τ!ο!!!ο ποί!τα

ντι!. ]αππατ!!. Η

ν ν π;



ωι πΜΒοοεΠτοο 684Μ Α τ. ο Η τ. Ε Ν Ε! ε

 

Ε ι>τετρ ΕΑ ΧΧΠτ

οτι Ηιοτοπγπιπτπ ωττω.

Μοτο: οι απιστευτο τοότΙτιι.

Μοτοίιπε Ηιοτοπγπιο ποπ Γοιπτοπιτ

_$ωΡπ οτι το πιτιπιο οι: Ροττιοο, πο

πιιιοοπτ οπο: οοοιτιοτοπτ οποιο οπιπιο, οπιπο

οπο οτοπι , πτ ρι·οοοε πιπιτιοιιοοτοτιτ οτι Πο

ιιιιιιπτπ , ροΡτπιοπτοε ιπιιοπ:οτ π: νοοιιι το

ιιιτπι πιοτπτο πιοτοτοπιπτ. @πιο ρώτα. το

αποτο οι οοοιρο , 8: ποτπιο ?στο ροττι οο ιτο

:τιοπε ποΙι:τιο. Μονιπιπε Ροττιοο κιτ. πιοο

ι το , νοιιιπιπιοπο το οοιιτππι οποτι Εοτπτο

οροοΙΙοτπι·, Ροτροπιο τιιπνιο τιοΐπροτ ιιτοοι.

ιτο: οπιποιίιοοπτιοο: , ιπιτπο 8τοπτιιππι τοι·

τοπτιπιιι οι πιοτοπι Ρο: πιπιιοπι ιπππτιοπτιοττι

ιπ ρτττοοοε τιοοπττοοοτ , 82ο. τι: έ» οιοθο!ι

` βουτά.: |τύτέ κ. και ωιπο'οπι Ηιτττω]πωπ

βήμα.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΧΙΙΙ.

οτι Ηιοτοπγιοπτο.

ο ΡιντΞστ_/ι οι ἰπὶοιιἰ.τ ττἱ»ιἱπατἰυπὶὑτι:.

Μοτοίιπε Ηιοτοπγτοο ΓοΙπτοτπ.

Ηοτι οτοιοπτιο οποιο :το Ιιοπο:ππ:

μια· ποιο:: οι: Βοποτιιτίοιε οπιπ οΓοο οπο

:οτ·ππι. Ετ οποπιοπι οοτππι πιο:: Ροποιε ροίι:

τιιοοπε τοτιιοι: οι! το απο Ιιττοτιε ποίιτιτ ,

οοτοι·ο ιιορτιοΓοπτιοτπτο οπιιττοπι , ιΠπτι Γο

ιπτπ @οτοοτοτ πιο ι·-οττο οτοοτοτ 8ο ιπτιιο

πο , τοοιοιιιοε πιο ιπττο πιοποίιοτιππι ροτι

ποιοι ποτιιιπιτ οοπι-ο. Εεο, ποτε:: τ:οτιιιιιιιο,

οποπτπτπ ιιτ:οοιτ, 8ο οποπτιιπι ιιοποτιτ πω,

οτοποιο ιπνιτιιοπι ιιιτιοτοτο οοπτοπτιοπι τ ροτ

εοπιοπο νοοιε οο ιιοροπίιε ιινο ιπ τοοιτιιοπι, 1)

ιινο ιο οιιππι οποιοιιοο: πιοι οοπίοι ποοπο

ΓοΙπιπ οποτοΓπο ποπ οτο μι· ιιπιπΓπιοτιι
Γπτορ:πε ,ινοτπιιι 8: ριτ:Γοπτιοιο ιιιοοπι , πιίι

ποοοιιοτιο πιοποίιοτιο Π: , οοπτο ιιιοτιποοιιι.

Η οπιπι 8ο οπιοπΓτιοπι Ριοοο: , ο: τιιΒιιιοτι

οοτινοπι:_ποΙιτι:. Νοοπο οπιπι τιοοοο ιτο οπ

πιιιιτοτιο ιιοοοτο τοτιοποιο , οποπι Ρτοιοοπι

:στο ιπτοπτιοπο οπιπιπε οι , πτ Ιοοπττι ιτοο,ιι

εοτο οποπι ιπτιιεππε Ιιοο: οοοπρο. απο νο

:ο τοτιοτιο οι ί'οοιοπι ιπτοτ οοε οπἰ ρτοοιοτππι

τ . . . πιο τιο Ιιοοι·το:ο ροκ :κοπο οΙοπτιιππ

:πτ. Εο ιοί-ο τιιιιοτιοτοε πιο: , οπο πωπω

οτοτιπιπρτιοπιε Γοι·νι ιιππτ. νοτο οπιπι Ιιοοτ

τοε ιπ νο:ο ιποιοοιιοπο Γποίιιιιτ. ΑοοπΓοπ:

οποτι αποτο ιιιοτπτιι ιιοοττοτοπι οεοτο πιο

ιιοπιπτ, τι: ιπιπιιοι επι πιο: ιιιιιιι , οπι οπ

οιο πιο: το: οττοι·ο Ιιοοτοτι , τι: οιπτ :οι ετο

το οοοιο οπιπιο. (ιτοτιοπτ ιοιιιι , ποπ “ο ΡΙπε

τοοποίιοτιο οιιιοιππτπτ οποιο οοο τ ιπιιοο ιι

ιι οτιοιππτ , οοο τοποσ τ ο: ιτο (πιο , π:

πιιιιι ιιοοοοπι οποτι ριπι·ιε Εοοιοιο. @πιο ιπ

:πο τπιοοτιι τιορτοοοπτιοτππ:τ οπιτι ιπτιιοπο

:ιοι:ιιε ιπιπίιοττ οπιτι ιττοτιοποοιιιτ οοιοτπο

:ιοπιειτ:οπνοτιοτπε ιπτοτ νοι οποιι ποπ: οι

Α γοοιε , οποτι οποιοι: νοι ιοδιοπ:ιο: τιοτιι πε

οπτιι-2 πιο νοτοπιο οΓροτπιιι τοχει Μονι: πιο

ιπτιιοπιτοε τοι , οποτι ποιοι οιιι.οιι ποιοι οτι

οοοτπτ τοτιο. δι ροΠοιο ιιιιπτιοτιι Ιοοι οπο

οοπΓοιοπ:ιοτ ττοποτο Γοτπρπιο , Ιιοοπτιιιιτπο

ι:οοοτοτο. δοτι :πιο οοοιο οπι π::ιτιιοπο οσοι·

&οτε Ε: Ιτοίι οτιοτιι Ιοοι οι ιοττιοπτιππι πιπιι

οτοπο τπιοι :οπο οοοοπτιο πι. δι οπιτι ιο πιο

οπο: , εοπο οπιπιο ιοττοπι; οιπτπ ίπ ροττοιο

τοΙιειοπιε ροοοο:πτ , τοοιτο ρττο:οτοππτιπτι:ι

ποπ οίι. Επιτοτ ιτοοπο , π: τοοοεποΓοοπτ

Β οποπτπτπ ο το6`το ιτιποι·ο τιονιονοτιιιτ, δ: :ποο

οοτοοτοΙιε οτεοίοπτια τποο: πιοτιπτπ ΐοοιοτο ,

ποοπο οποτοοο νοε πιττο. νοτπιο ιΠ:ο ιππ

ειπε οποιο ιιιι:ιο ιπιιιτποτοπι. (Σοτππιοπτιο

τιοι ]οοοπιιοιιι Ατο:ιππτιι οοτιιπι ροττιτο

τοπι ; οΓτ· οπιπι οτποπτιιιιπιπε πιπιι δ; Χοπ!

Ἐπὶ: οτιτοοτιππι ιοτπιιιοτιο. ΑΠοοπτπι Γπιο

Ηιοτοπγπιππι Ρττεροιιτππι οοίοιτοιιε ι.οτπ

πιι , οπιπο νιτι ετοτιο, π: πιοπιιοποπι πι

οποιο ίιοι ιοτειτοτπτ , οπιο οοο τω: ποιοι

ιονοτοτ. Κοιροπτιιτ Το τοοοειτοτο οιιοποπτπ

οπο νοιΙο τ Γροτπ τοπιοπ τιοτιι: οιτοοιιοπτιι

οπο: ροποιοοτοπι. Ατ:οοτίο οτεο ιΠπτο , ο;

οπιιι τιοτ:οτπο: οιιοιοει ιο οπιπι , ο ιοοπε :ιο

Ο πι, οιιπτο ιιοιτοο: οποετο:. νοΙο , τω" οο

πιο” , οι: πιο :πιο ιιΙιοτππιοιιο ποίιτοτππι

Ρτοοιοπι οτιιπνο , οπιο νοι·ο @μια πιο:

τπιοι ππτιιοπο ,ποο ονοτιοπτιι ιοοπε πιιπτ πι.

(Σοπιιτιο :οπιοπ οι Ποπιιπο , οποτι οποιο

οτοοτοτ· πιοι·ιτο ποίιτο οτο ποε τιιτιεο:. Ε::

ποίιτο τιιοποίι:οτιο ?οοοε-οσοι Σπιτι. 0ο

:οοτιι.

ΕΡΙ5ΤΟΕΑ ΧΧιν.

το Ηιοτοπγπιππι.

 

1): [πέτα Ηιίοι·τυπωέ οι: Ρι·ιτ,οιι. Β: οπως"

&τυποΜ.τ Σ. 6|υ7/Μυωέ «β »παταει , έτ

οτικ Βιτω][σ "Μπι :ι·ιτέκτο:Μο , ό· #2 Μ

οιιιτυτώ Μοτο:: πο.

πιοτοιιπο Ηιοτοπγιιιο.

Ροιιοποιο Πιοπγίιπτ τιι·οοο&πε ο πο

οιε ποτοτ, :οτιιιτ ιπ ιιιοτιτοτπ οπιτι τιο πιω

Ηιοτοπγπιο οτίιππι οπο: , Γοτιοοτο οτι το. Ε

τω: οπιι:οτιιοπτιππι :οποιο νο! οίι:π πιο ,νοι

ιΠοι·πτπ ποοιιοοπτιο , πιπιιοοτι , π: ιοττπτ ,

ιπτιπτπι οοοιτπ, νιίιιιοπο οιι: οο ιρίο πιο, τιπ

ιπιπιοο ΓοιΙιοο: , 8ο οοπιτπε οίι ο οποτιοτιι

'τ:ππι οοοιτιι ΓιοοπΙοτι ιιπτοοπ :τοιιοοτο: , οιο

Ε τοπτιοπι ιτο ιπτοπτιοπε , π: Ιιττοτοε οο οποιοι:

οτι Κοτοοποπι ιπιρο:το: τ:πτιοπι. Εο το: πο

ΒΙιεοπτιο πο ποπ οΡτ τ οτο οπιπι ιο τ:ορπ:

ίπποι τοπτοοι: οπιπιο, ροτοτι: τοπιοπ νο!

ίοΠιτ:ιτιιτιιποπι οτιιιοοτο οποιο ιιιιιιε :αποτι

:οε. Ηοοοτ , πτ οποιο , ίινο Ροτιπε οοοοτο

πι:ιτπ: τ:οτπριπτοε οποίιιοπι οττιιπιο Ποιοι

νιτοτι ίιοι Γοοιοτιοπε οποιοι : πιο , τιποο

οπιπο , ιιιοτπτπ ονοποιτ:οπ: οοΓοπτο. τ:οπ

πιο. δοτιοο Ιιττοτοε ρτοτοτίιοτι ποιιτο , οπι

οπε πιτ ιιοπιιιοοπι οπιτι οτει:πιπ π: τ οοε οτι το

οπο ι :π νοΙιπι πιτ τοιιτιοπτιοε τπο:πτιπτ οπ



ια. Ε υ ιε το ι Α καποια. μι. Χ . 88ο

ι·οε. 5οτιοΓοταπι ιαπι Ιιτι:οταε απαε Πιοπγιιοε Α ιιιαοιιιι Γατοοιατιε ιπιιοοατο,ιιιοπι ι:αιιιοιιιιοπι

αιττοιιτζι απο Πιο πο ποαοτιο ποίιτο νοιιια

ίοοιι: , 6: οριο ιιιιαοοοριΠοτ >αροτοιτ. (Χια

απο ιοιπ τατιοπαισιιιτοτ ιΠι ι·οιροποιοτο , πο

ιποιοίοπια οαοία ποίιτα τοπιαποτοτ, αΙια_ε πι

ιιιι ιοοοτιποε. Το στο , τοι πατα αιιιιπωο

8; απιαπτιιιιπιο ι οπιποπι ιιιιιιιίπιοιιι οοταπι

δ; οοοιτατιοποπι :ιο ιιοιιιε απ απιιοο ανοι·ταε

τοο , ἴοιοτποοο` οτο πιοα πιιιοτια αει Ώσπο

ποιο ριιοοοε ι:οςιειαε , ιιιοιιοπιο ρο‹ιο €ταοιιαι·

Γοπιιταε οιοε ι το ν.αοα τιιιι πιο , οοι·απιοιοο

ιιιιοτοπι ποίιτοτοπι οιιοαιωιιιιιω ?ασε ιιο

Βοαε οιΙιεοπτοττι , 8: οοε ιπ τιπιοτο Βοι δ.:

ίαιι&αε'ιοΙιΒιοπιε ιιιιιιτοτο οοπΓοιονοε. Απι

ιιιοκατο οτιοπι ιαοι·ατοπι , 8: ιαοισατιιιπ Πο

ιπιπι οοιοιπα ιοττα οιιιιιοοιοπι οοπιιε τοι;

οκοι·οο το α‹ι Ρεοάιοτπ Ριοεατιε , 8: @απαε

οοιπροτιέιιοπιε ιιιιια:ι·οι ποιοοιιο οοπτιπιέοπο

ποπ Ροτα Ροτπιιιιιοπο ιιινιπα , Ραοοιιιοοο α

πιιοι :οι Γοινα οοιιΠ:ατιτοτ, δέ πι Ραοο πατ Ιο

οοε οιοε.

Απτοπιο (και οιιιπτοτπιοποε όοοε,ιπ οοι

ω” ιιοπιοιιε ποιοοοο οοπτιποπτοτ ειπω

ίιοπιι α πιο οπο: ιιοΒοτια ποίιτα τταειοόια

ιπ οιιιιιοΙαπι αει Τιπιοτιιοοιπ ρι·ιπιαπι. Εαε

οο:οτιε οοροιατοι 8: στα ο: πιιιιι Ποπιιποε

δε οτιοπι ιατεέιοε 5ο απιπιοπι τταποιιιιιιοτοπι

ιατοιτι οιαποτοτ , ο: οοτοτα ειιιοοοο οοιινοι

απο ναιοατιιοε. Βιοιιγίιοπι αειιιοο αττιπ8οτο

πιιπιπιο αοΓοε Γοιιι , ποια τονοτα Ροττοτιοα

τιοποε οιιιιίιοπτ Ριοτιτπα, ποποο ωσπου:
. ίοπι οαε οκοιιτοτο. ει, ι)οπιιιιο ιτπροταπιο, οι

Β: Ριοοιιαιιε ποίιτιε οι:οιτατο , Γοοοπτοτ ιιο

&οε , α: :ταποιιιΙΙιταε τοειοατ , ιπετοειι αοι:ιο-.

ισο οοπι Μογίο οαιιειποιπ οπιπι ιοοο οποιο

τοπι , οτ ιποιο αοιιιαπι νοοοπι Ποπιιπι : πο

οιιο αιτιιιιαατπ ιΙΙι ποοοοο οποιο οροτι οοο

ιποι·τοποιο τοτοε ιπιιιιοι·ο. (:αιοοοε ιαποοε οι:

Ραππο πιιιιι ιιοτι οοιιιο , πω δ: τιιιιοιω ο::

οοτιο , οτ ιπιιοοι·ο Μπα ιατιοι·οε ροΠιοοαε σα

Ιιειαε, ειοπι αποτο , Ροιιιπι. Ναπι ποοοιιατιο

πιιΙιι περι: οοοιεαπάοπι οι. ΒΧ ποιιιιε οποσ

Ροοοπιιε, ο ιιοπιι Μάιο, οπιπια ιαοιοικια εο

ταιιιε ; Πο αοτοπι , τοιιιτοαιπ οαε ι:ιιοι οοπτι-'

οπο. νοιοπιοπ ιιιο‹ι Ηοιιτεοοπι οοοιι Κοπια

αττοιι , όοιιοπι Ματιαιιι πιοι ιΙΙοίιτιε ροοτι,

ποαειο , Ιιοιο ταΒοΙΙατιο τι·αειαε αὸ πιο οπο

τοποιοπι, 86 ναιοοιοιιι απο ποιο . ποοει α

ιιαε οτο Γοτναπειο ατι·ατιιοπτο ροΡεοιανι. Ζιο

πιισοτ αι:τοιιτ απ πιο Πιοπγιιοε. Μοάιοαιποπ

τοπι ιιιιοπι .ο το πιιττο, θιοεοτιι [οπιε ποίιτι

8: τοιε απο” ρτοιιιτιιτιιιτι. ΞαΙοτα ιΙΙοπι οι:

πιο , 86 οπιποε ιιιιοε πριιτο: ατπρΙοΧατο.

Βοποόιδιοπι αάπιοιιο, ο: ιποοιι·ατ 8: αιο

τα Γαααοιτοι· , απ ιιιοιιαπι Ηιοι·οιιγιιιιιε πω

κοιοατ. ΕΠ: ρι·ορο οοοιοιιαπι ιαπ&:ι·;Ττιπιτα

πε πιιιιιοι· πο:ιπιαπι , Για οι: ΐοι·τοι·, οσοι-απ

2οιποα, νοΙ) οι: απο νοτιοε ι:οτταΙΤο ροταιιτι

οοποοιιιπαι τπαι:οτ οι:οοιε Ραοιι ναιοτιε,Μαι·

Βατιτα ποτπιπο, οοοιιοποι ραπιε πιιιιιΠ;οτιιιτπ °

οιιοτοοπε. Αρο‹ι πιο νοτιιιπιιιιτοι· ιπ Μοι

το ιοποτο ιοτοτοε οκιιιιιπατοτ. ΕιφΙοτοτ οπι

τιια οιΙιοςοι.ιτοτ , δ: ο ποιό ιπνοποτιι: , αοιιιιιο

Ο

οοι·ο:,ατοοο οι πιοτιαιιοιιο Οαπιαισιοιιο.ι ιιο

ποε αρ ιΠο Πατοαπιοε απο ι-αοοτο σ.ιοιιοα
εποε. Οτπατοτιι ιΠοπι @ο πιοια. ιιαοιοε τοει

τοτ, Βαττιιοιοπιπι ποίι:τι οοποπιιιροι:ι'ιοι 82

αιιιαι νο! οοι·ιο «οι Γοτιοο οοριιιιιιε , ποπ

οοοει οο οτι ιπι:οιιόαιτιοε, τω ιιαιιοι·ο αριιιι.

ποε νοιοπιοε απο πιοποιιιοπτοπι. τοπικα

ιτοπι πω” Πιο ποίιτο Εοριιτοίιπο Γοτναπ

ιιαε ειοόιπιοε, οαιοοο ι·οοιροτο ποοοΙΤατιο

οιιοιπιοε. Παισιε οαε πιο ιονοπι ειοΐοι·οποαει

8:_αιιπιοποοιε , ο: απο ιπ ιιιιο πιο: , 8ε ιιΙαε

Β8: οοιιιοοπι. ναιο. Ε:: ποίιτο. πιοπαίιοτιο
_ Ροπιιε-οοιιι, ν”. Οδιοιπιε. Δ

. Χ

ο

Ει>ιεΤοι.α Χαν.

Νιοοιαο.

 

Θα &2$!ιοιώεω , 2εηυίί.τ ι αἴἰῇια “απο”

πουωιππεπ:ι.ι· Κα·υσππ.4.

νο αιπάοιπ Καποια , ρτιοΓοοαπιιιιειο

ρτοιιοιίοοιοτ , αοοορι Ιιττοταε τοαε ν.

Οέιοιπιε ιιαταε , δΞΩ. · Βαιπιιοπι Ατπιστοποε

οριιιοιαπι όιτοκιτ επι (ιοιιιιοπι , οποιοο τοτ

τια·ΙιΒιι χιπ. δο‹:ι Ρτο οο οοοει οι καιω:

Ιιποα ττι8οίιιπα , !έύπωι'Μ εα!Μΐα , σοὶ

ΟυιέπιπέΕυ ·υυπώα!ωπ Φ ι Με πιοΙιοε Μ

αω:πισηικ έ» πάψω Με , Με £οπιιἐπ|εἔἰπ

Ξυο:Μα!πω ώ', δ: Ραοοιε ροίι: ιιποιε οοι, Λ!

πυιαμε απέτπιήσα ω!ιωωι.»· ατἔσωεὶι· παπα

πω: @Ζωα , πιο Ιο8ιτοτ Μπηκα· αι·έεπιπ0

τοΖωαπί.τ απέ·επιι·2.τ μικρα βιβα!πο.

 

Ει)1ετοι.Α ΧΧν1.

Ο αει Νιτ:οιαοπι.

Ο: ααέέα/έ.αυι πωπ/:ππιθύω ό· τυα'ισίύ:4:.

Ο ΜΜΜ Νιοοιαο Γοο ίαιοτοτπ.

Ε:: νοποτιιε Γοι·ιρίι αει το, πιιιιοοο

ιιωω ιιοποπι Βατιιατι τποι, οοοε ιαπι τοοιιι

τοε ιιοτο: ποοοο απιοιἔο ιΙΙοε ταπει ποιοι

πο:ιιιτι α πιο ιιιιπτ. εοπνοπι Π. Βοποόι&ιιπ1

Παπόοιοπι , ποπιπιοτποοο ιπ οοο Βοτοπιοιε

ιο8ιπατ ιπίιεπιτα οπο οιιι€ιοε , πιο παπι

οτιίιαιιιπ:ιτπ Αιοκαπάτι ιιιιααιποιιι νιειοτο ιο

::ιτοο θα ποπ οτατ, ποια ιιαπο ΡοΠοίιοτ ιπορ

πιε ειιιιταιιιΠο , Βατιοαι·ο αοέιοιο , ι:οι·οοατοτι

Ιιοοτ ιοΓροθ:α ιΠι οτα: ρωιΔια ιιοπιιτιιε πιο
τοοπτιε ,ι πο πιο; πω νιτ απιιοιίιιιιιοε :πιο

ιιτοοο αοτ ριοτιο οκτοτοιιοιοτ ιπνιτο. Βετο

πιοιε ιπιααιιιοττι Ρτιάιο ποαπι Ρτοποιίι:οτοη

ιο ριιιπιιιο οκρτιπιι μια ορειιτιο δε οιοεαπ

οποια ειοαπι :κι το ιιιιίιιιοπι οοιιτιποο , Η

αιιοιΙΤοι: , οοι τοτο οοπιπιιττι ροΓιοτ. Εαιιι νο!

πιοεοπι Εοι·ατπ ι νο! πιιτταιιι. Εκ οο νιι·ο Ποπ

Μπι ι::οτιιοτ τιιααιιιτοπι Ρταιιοιίοοιπ Ριιιο

ι·ιοιιιοπι , οοοιπ οποιοιι ιπ 5γτια, πιοιτα τοο

ποπιιτιο οοαι:οτο , ριοι:αποο ιαπι ιπνοπιΠο,

ποποο ταπιοπ οκ μια: ποιά ιιινοποτιε τοιο

 



687 688ΑΜειιο :τι εΑἈΜΑτοετεΝε:ε

ΙΙτ. Νετ::τ::επ:ΙΡΓετε εετεεε: ΙΙΒετεΙΙτετ οΙ:- Α εε εεε:: Εεττεε::: ::ετίτιιε , 86 εεεε:ετ:τΙ::ε

τεΙἰιη Γεε τ:οΙεΠεετετεε 'νΙεετἰ. Νειεπ:οε 86

ειιοΓεετι: εετεοε Ιετἰοτεε εποε:: εε ἴετεἰε ροε

εετε (:οτ:·ΙΙτεετΙα Ιττνετ:τοε (:οτ:Ιτεε:ΙεΙ 86

(:οι:ΠεετΙ-Ι οΡτεεεἱτ , Ι ρεΙεΙ:τοε εε:εετε , ίεε

Ρ:τοτΙ:εττετ:: εεεεεει:ετ:: ε::ετε:εεετεε. Βο

Ιεἱτ νὶτ Με 86 εΙΙεε τιοεἰΙἱε Γε εοτ: ετ:τεε Γά

νΙΙΙ.ε εενετ:τεττ:-τεεεττη τ::εΙτε επτα: τε εε

τ:ε: τ:ετε:ίττ:ετε νεεετἰἱε Ι:εΙ:ετΙ ετ:εε με

τοΓεεε εοοἰΙἰεε: , «μια νἰεεεεε ττ:ἰΙ:ἱ εκτε

ΙΙΙΙετ:τ. νε::ἰ Ρετεντεττ: , ΙΙ:Ι::εε εΙ: εετΙΙΙἰ:ε

εΙνΙ:ετΙε·Ρετεο εοΙΙτο Ποτ:ετο εεεερτεε

ίετι::8τετἰΙΙὶττ:ε. ΡΙεεεἱτ νΙΓετε Ι:ΙΙ:Ι:οτΙ:εεεε

εεΙεοτἰοτεε Ρτε:εΙεετοτει:: 86 Μ:τ:οτεττ: :τε

ττεττ:. νοΙετ::ετι ρεΙεΙ:εττἱτεετ:: ετ:ΙΙτοΙετεττ:

Ηἱετοεγτ::ἱ οεεεεἰ. ΝΙΙ:ΙΙ Ρτεττετεε εΙει:εε:

εε εε (ετΙΙ:ετ:: εε τε. ΟΙΐει:ε: ε: νοΙεε:Ιεε

Ι.οτ:8οοετεο,οεοε σε: ::εεεε Μετἰεετε Ι:ε

τ:ε ΠεεΙοίετε 86 ΐεετετεε: ΙΙ:τετετεε: ρετἰ

τετ:: , ν11.Αετοι:Η ετ::Ι)τοΙεε , εε ε:εΙΙ:εε

ΗΙετοι:γττ:εε ι::ε::τΙοτ:ετ:: ε: ΙΙΙ:εΙΙο εε ”νἰτἱε

ΙΙΙεΙττΙΙ:εε ἴεεἰτ , 86 εΙΙι:ε εεοεεετ:: οτ:εβ

εεΙετ:: εεεεεεετεεεετε ε τι:ε Ιτί::εδτει::. Ε

.τ::ΙτοΙα ρεΙεΙ:τε: Πιτ:: , Γει::εοεε εοέξτ:τ:ετ,

86 ΙΙΙ:: ε:ε::ἰττ:ε εεε: ιτε Α·τίεεοΙτεε ΙτιίετΙΜτετ.

Ρτεεεοτεἰε , τω:: ων:: οπο: ΗΙτεετα Πει:

τττετε τγετ:εεε. ΑΙΙΙεἰιιτ:τ τ::ε Με , νεΙΙτε

ετεεεε , 86 ττ:-ε::Ιττ:ει:: :1ετεεε: :τι ττ:οεετε.

νετετ:: Ι:ε:ε τιιε Γε::τετ:τΙε . εεε τε μπει:: τα

εεττ:: ετΙ:τττετΙε , ΓετὶΒετε ει: τεεετε ἰείτἰτεεε

τω:: . εεττ: Πτι:εε τει:: νετι:ΙΙ·ε ἱετετ Μπεστ»

5τε:ετε Έειτ::ΙτετΙτετε εενἰεεΗ , ει: ετ:Ιττ:ι18 Φ

εΙ:Ιεετ:::1εε εεε:: . τ:τε·:Γεεε Π: . ετΠ (:Ρ:ετ:τετ

εε τεεεεΙΗεε εἰεἰτιιτ , εε τεττ:ει: Γενεττοτ τ

ειπε:: ε: ττ:ΙΙ:Ι ΡτοΙ:εττ Ρτ:Πϊτ , ττ:ε8ἰΓ::εε εε

(.?ετοι:Ιεεε εεεε: (:ίεετοι:Ιει:ε ει. ΝοΙΙ:Ι ε.:

τετ:: Ειπε εεε::: Πιετά :ΙΙΙ νΙτο ττ:οΙεΙΙ:ε επ::

εοτεε: τεε:τετε:τεε ,εεε Ιεῇετἰε. @Με εεττ::

Β Γετ:ε εεεο ε::Ι:οττείεΙτ ετ::Ιε:τΙε. ε: ἴοΙἱτεεἱ..

εεττ: 9 Α:: νετο ΙΙΙ:: ΓοΙΙτεεο ετεεεεε πο:: ει,

εεττ: εεεεοτεττ: εοείρετ.ΐΙ:ιι 86 εοι:τεΙ:εττ:Ιο

εεΙΗτετΙ ίεττ:εε: Α:_Ιεεε επεεοτεε: εεεεε.

τΙει:: ΙΙ:τετετε::: τεετεε: ετεΙ:τε νΙεἰΙΙΙτεεΙεε

Ιετ:Ιτε εε εοεΓοΙετἱ εοτ:ΐεεν:τ::ιτε. Νοε ετΒο

ίπ:: εΙΙΙεεεε , Ι.εττΙοεε ρεεε:: οΙΙἰεἰοτεε:

ΐει:&ΙΠΙττ::ε εεεεΙΙΙτεεἱεἱε νΙεετετ 3 τιε: Μ.

τ::εοε ΓοΙετ:: τεΙἰετεεττ: εε , ΓοΙετΙεττ: Πετε

Ιετττ. Α: Με:: :::τ:::ε τοττεΙΙ-ε εεΙΙ:ετε , εεε:

ΡτοροΙΙτετ:: Π: ΐενετἰτετετ:: ::::τ::οεΙοετ:: .
-Εκεἔἰ ετεἱεἱτ:2 ντεε.ετ 86 ω:: , 86 ορείεε- ε :1εετ:τιιτ:: ω: Ρωτώ. εεΙΙΙΒετε ,Ψεεττ:εεε ε::

Με: ΙΙΙεε ΜετΙ::ι:ε :::Γε ττ:ΙΙ:Ι ττετ:ΓετΙοετ:εετε

εεετετετ. @εεε Γε'Ϊεᾶετετ:: τ::ετ:ε ::τοτ:τΙε

ετετΙΙΙΙττ:ε ΡοΙΙἱεἰτεε εε. Ηεεεε εε:: Π: Βε

εΙ:ετ:ι:ιε ρετεετΙ::ετΙοτ:Ιε τ::εε: Έτεετε:. πω.

τἱεττ: ἰΙ:ἰτττεε› εε:τ:εε νοτοττετε , εΙ:Ι ΙΙ εεἰε

εεΙΙτείεετε εοετετἰεε: εεΙἰεἰετεε: εοτερετε- -

το, τε ίεε:ετ:: εεττἰοτετε. νεΙε, :::εε Γεενἰ

το.: , 86 τ::ε ρετρετεο εἰΙΙΒε, εεε εεἰτ:: τε εί

Ιἱ$ο. Ε:: τ:οΙΙτο τ::οι:είΙετΙο ίεεε:2 ΜετΙ:ε εε

εεωεεω::· 1ττ.]εΙΙΙ.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ::::νττ.

εε θεετΙεεε: νετοεεεΓεττ:.

Βε/ἑτἰὐεπἐἰζίῇὐέ ἱΜΦἱ£θπι ΖἰττετΖ.τ. Μ· Με.

:πει :σώσε , ό· ει· 6:ι|:%ο.

ΜΙ:τοΙΙεε ε:οι:εεΙ:εε θεετε:ο ναο

εει:ίΙ τ:ΙετΙ:::επ: ΓεΙετεε: εἰεἰτ.
ΑΙΙΏε&εε Μ:: Ποει:ΙετΙ γοΙι:ρτετε ε:: σε:

Ιἱττετἰε,οεεε ρεεεἰε :ειτε εεε:: εεεετ:Ι. δει::

ετ:Ι::: εε Ι-εενΙτετε 5 Ιεροτε , 86 εεετ:: ΡΙετἱ

ε:: εεε τεεΙει::.ΡεεΙΙε εεττ:οι:εοτ Ι:ει:ενοΙετ:

τἰε τ:: τι:ε, ετεεε εετἰτετε, ε: οτετ:Ιι:ο ττ:ΙΙ:ἰ ε.

Βοτ1ο 86 ετεεττο νἰτο εε ε (3εετΙ::ο ττ:εο ρτο

' Γεδ:εε νΙεεετ:τιιτ: τε εεἱι:: ττ:ΙΙ:Ι τεΙετε τετ:τεττ:

εεε τεεετ::ἱενετετ:τ, εεεΙει:: 86 ::εει:τετ::

:Με με: τ:τΙεεε: ::οτεττ:86 ρτοτ:ε εεΙΙεΙ:ει::.

Ε:: εεε Ιἱττετἰε :Με ε:::τεεΙΠΙττ:Ιε 86 Ι:εε:ε

εἱΙΙΙωἰε τεε:εΙτεετΙο ἰΙΙ:ο οΙΙἱεἰο τεΓροι:εετε

ἱηΗἱτυΙ. Τε!! Τ:: σε σιωπή: :ε.·ε·ολο·:Ιαν ΗΠΒΠΙ21°Ι νε

τ:εΙΙετε ., ττ:οεετετἱοτιε . 8τενΙτετε οστά-εε

τετ:: . εεεΙΡΙο εεεἰεετ:: Βι·ενΙτετ 86 ΡετΙΙΙ:ετ:

τετ. Ωεεττ: ετ:Ιε: νεΙ Ιοεοτε:ΙΙΙτι:ετε τω:: :πο

νεετ νεΙ οτετἰοτεε εἰεεἰτε: . νεΙ ετεεε:ετι

τεττε:: :1εΙΙ:εε ετετἰε, ΓεΙ::ΙΙΙε εΙεεεετἰεε Νοε

τεεεΙο εοΙΙ:τα εοτήει:&ΙοεΙε ετεονετε ::1εεε:

εοτ: τετ:: ΐενετεττ: . τεΙΙ:·Ιεεττ: 86 ε:ετειτ:.ει:ετε

86 Ι:Ιεεεεττ: 86 ετΒε::ετ::·86 εΙοεεεετετ:: εεε

86 ἰτ::εΙΙΙΒο. νοΙο , (ΙεετΙτιε Π:ενΙΙΙΙιτ:ε , ετ

τ-:εε εεε.τεεεττ: ΒετΙ:ετε::: τ:οΙττετε , εεε:

τεἱΙ:ὶ·8τετἱεε , εἰΙ:ΙΙ ΙεεεεεΙε: τιε-ετ:: ρεεε:

εεεττ: Ιἰττετε: οοο:: :1εει:: ε:εΙ:εττΙε:εε 86

ίεΙΙΙνΙΙΙΙι::εε. ΜἰΙ:ἱ εεττε 86 ε:Ηΐτ:Ιτετε εΙΙ:

οΗἱεΙο :εεε εεε εεεΙΤε, 86 Η ἰρίἰ τεεετε Ρετ..

ΙὶΙτετἰτἰε , οΙ:τεετε τεεει:τεε τ'είεΙΙ:εε ΙΙττετε

τετ:: , ετ νεΙ ἱτετἰ ΓετΙΙ:ετε εοΒετ::ἰεἰ.

·Ρεεἱτ εείἱεετἰεε: εο&οτεε: Ι:οττ:ἰι:εττ:,εεοε
Ε ν:: Με ρεΙΙΙΙετ:ττε·: Γεεετε εεεεἰτ , ει: Πε: ει::

ττ:οΙείτε:. Ότο: εεοεεττ: ΙΙΙ:τετΙο νεΙεε ἶετ::Ι

ΙΞετΙτετ. Ι: εεττεττεε εεεεεεε ΤΙτἱ-Πνἰἰ :επι

Ϊετε εΙ:ίοΙνΙΙΙετ, εεοοείεεε ε::ετι:ρΙετἰΒεε ε

τετετετ , οΙΐετ:εΙτ ἰτ: εΙτετο εοτεε: εεοε σε::

·εε:εεεεττεε .ει:ειτ: Γγ::εορει:: νετΙεετε τετ::

1.::. :1εοε ει:Ιε:εενεττΙτ ε:: εΙτετο ε::ετ::ΡΙετὶ

ΪεεΙΙε. νετεε: Ιεττ:ΐετ:: ε::ετ::τ:Ιετ εεεο :εεε

εοΐεε: εΙΙ: . ε: ι:εΙΙεε τι:τετΙεεεετ ΐετ:Γεε.

Εεε: ΙΙΙε ττ:εεεε: ειτε τιοΙΙ:τ:ε ετ::ΙεἱτΙ2 , ε: ΙΙ

Ιεε εεε εε: ετ::ετ:εετετ:: . ει:: ε::εττ:τ:Ιετ :ΙΙΙ

εΙτετετ:: :Νοε εεε: εετεεεεε:εε τ:ετετετ:: : Γεε

εεεττετ:: Ι:εεετε ΙΙει:Ιτ. Οειιί:ε ΠιρετΙεε πω·

τ::οτετε: Πιτ:: : εε:εΐο , ΙΙ ΙΙ: ερεε Β.:τΙ:ετετε

τ:οΙΙ:τεε: νεΙ εΙΙετ:: ::εετι:ΙΙΙοετ ε:τει::::Ιετ Με»

ῇεἴτεοεἰ, ττετ:ΐετΙΙ:Ι ττ:ΙΙ:Ι ουτε: εε: νετΙΙ:ε.

Σετ:: εετεττ: εἰτεε θεα:: ε:::τει::ἱ ΙΙΙπἱ ε::

Ι3εΙΙο Μεεεεοι:Ιεο , ε:: εο Ιοεο εΙ:ἰ ΓετΙΡτετε

εε :(3οε:Ι:Ιε εοείεΙΙΒεε . . . ωστε. (ῖτεετἱ Ρ.

(Ϊοτι:εΙ:εεΙ.ετ:τεΙεε , Μ. ()ετ:ρΙ:ΙΙι::. Πεπο

τεε εεττ: Με Γετ:τ εεε. (Ζ ΡεΙ:ΙΙ,86ε.εΓεεε

εε Μ: Πετεε:τ:ετ:: Ιτετεε: εε μπει:: εεεεΙ-ε

Με, ἴεἔε Ρετ ρεεεεἱετε ρτε:ρετετε, 86ε. Ρευ
Βτετεττ: τ::ΙΙ:ἰ τοτε τ:ετΙΙεεεε , ΙΙ εεε: τει:: εοτ:

ίεεετΙ: εεεε:1:ττττ:ετ:: : εοίεΙεε νετΓεε τεΙΓετἰε

εε



πι, ιιι>ι5°τοι.Ατ.τ1Μ ω. τω)

α!! πιο. ΝεΓσ!ο τιιιο ραστο τα φωτ! α! τσ πια- Α :στο ποπ τ!ιι!ι!τατιιτιτ. Νοπτα!στι!τατσ τι!ιιι!α

ιτ!πισ Γστ!!ισιιι!ιιπι τιι!τ πω!!! , ιιτ ατι!τιιαό

ιτστταε φαω °ί!πι οσσιιρατιιε. θα!σ!!ο ν!το

ορτ!τιιο ατσιιισ !!ιαν!$πιο ί!νσ τυο τιιαιι!τιισ

ίατιι!!!ατ!τστ ιιτοτ. !τασ!τ σιιιε ί!τιειι!ατ!ε στι

πι!ταε σπιτι σιιια!!απι !ισιισΙτα σε €τατιιΒται!

τατο σοτιιιιτιθ:α -,“ιιτσΒο !!!ιιπι ν!τιιπι ·!ιισιιτι

τ!!ί!!τιισ τ!!!!παπι τι; ο!ιΓσινσττι. Ρτοπσ!Γσ!τ!ιι·

ιιοππτιιιιςιιαπι :κι πιο, ιιισσιιττιςιισ σ!! !τι πιο!

τατιι !ιστατιι ε τιιπι οπιιι!; τιο!!τα ἴσττιιοσ!τια

τ!ο τ!σ τσ,άσ Βαι!ιατο ιισιττο , τ!σ τσ!!ςιι!ε !!ι!

!!:ιιι!!οί!ε ο!τ. Ηιι!σ !τι ίσπιιστιτσπι αιιτιιιτιι ρτο

ιοΒατιιπι πιιιτιτι: Γιιι!ιτιι οί!. Εκ !!ι:τστ!ε ιιοΙ!τ!

Ν!σο!α! Τιιιιι Ϊαᾶιιτ°σσττ!οτ -, το Χσπορ!ιοτι- Β

τ!ιιτιι σπι!!ΐσ , !τι πιω ιιοιιτιιι!!α @οι ν!τ! τετ

τ!οτα !ια!ισαπτιιτ ορστα. Ειιιιι,τ!ιιιιι !ρΤσ Μεσ

ι!ε , ατσιιισ ιιτια σστστ!ε !!!!σ !!:ιισ!!ο!!ε !σεσιι

ι!ιιπι ι!σε!στ!ε , τιοιι σ!!!!!τ!ο ρτοΐσ&ιιτιιιιι απ!

πο: , ατσιιισ σπιτι σα ττατι!στ!!ιατιτι1τ ι!!νσι·Γα

τιιτιιτιι αμκ! πω. 3σ‹! 68ο ι!ιιιιιοι!ιιπι παιδια:

Πισω , ιιτ π! το! πισα νο! °Γσιι!ε !)στιισττ!! πια

ιιιι βαττ 'ρο!!!πι , ΡστΓστ!!5αττι αι! τι: , σπιτι

ςιισ @το πιει: αΒε το ρσταιιι. Το ία!νσ!ι!ε α.

ϊστισ Πσπισττ!ο δέ Η!στοτιγτιιο !!·αττσ. Ε: να

!σ. !!!οτστιτ!ιτ , Χιτιτ. σα!. Νονσττι!ιτ!ε.

Ξ]τώέσω @το κατω· , ρωτά: πιω!.

·υστύΙτ , @ΜΟΒ Μ Ου/ΐωωι κι. ΜΗ! ιιιιι.

8σμωτε.τ ω” ότι εμε/ττ!.: επιτ/Ζτ!σω αΙστότώΐ

ότ7ΐπΡω _/!ισττικτ τι: παταω» ·υσ!ττω!πε ερτ·

ορο/τα!υττω, ΜΜΜ:: ίπ Ητέτττέσττι @τα

Παπα!τία!ουβτ Ετστττ·ίι
. !

·.. 

·ιιι>ιετο π. Αιτιτνιιι.

απ! Ματ!αιιιιτιι.

Ου ταιίωτω!ιτ τττω!τατωτι τα τω». 13: πατάτα

τσβω!τικ Φσπάττ·έα. @και υτα!τ1ῇΪσσ

ιιτ-Πτι 19487” ::ταματι -

*Κατα ΑττιΒτοί!ιια ίαπιί!:α (?απια!ι!ιι!στι

Πε Ετσιιι! μια», νστιστα!ι!!! ί-ταττ! ποί

ττο Π. Ματ!αιιο Γα!ιιτσιιι !τι Βοτιι!τιοιστ Πτι

σστετ σαι!τατἰε απσθ:ιιιιι.

α!ιιιτιιιιτιιτ,τιιι! σαστ!ιιι!ιια !ιι ιιοα!τιτοτπτιστιτ,

ειπα: Β.ιστιιτιι: α ιιο!:ι!ε Τστιιρστ τστιι6τ!!!!πια.

Ιι!σστ στι!τιι·ίσσ!στ!Βιιε τιιιι!τ!ε Δ: νατ!°!ε ο!ι- .

Ή:τι&! Μπιτ, ανατ!τ!α: ταπιστι σιιρ!‹!!τατ! πσ- `

πι.ιατιιιατιισο!!α ιιπιτιιιαπι Γιι!ι!στ:!τιιιιε , !ε!ι:ιιιι·:

”σσπΓστιτατιάττ Ρσσιιτι!ατ !!ιιτ!!ιιτιι 8τ_ν!τιιρστα

ν!πιιιε°Ι`στιιΡστ δ£ ι!σι:σί!:ατ! Γιιιιιιιε. 3!!ιοσ Π!!

Τασστάιιστι ε!ιι!ι!τατιιιιτ . ρτιτΓετιτσ Ριιιιτ!!!σσ

Τιιπιπισ , ιισ!ι!α· τσρ!τ!ό τι: πια: ιιιτιοσσπτ!ιτ

σοιιίσιοι σπιτι' εισ!:01°οή:υτσττιι18 , ί! να! αϋ

ΐσπε στα! Ρστιτ!τσιτ τιιιιττια , τω! ιιοειιοτι πα

ι!!!!εστστι ()οπιΡατ!τιιιιτ σστισ τι!ιιι!αε !πιρτι1

ι!ι:τιτ!::, !ιι!τιιιο σστιατιι! Πι!α!ταΓσ!πιπτ. Ωτα

τ!!!!τιια νστο τιι!τ Γτιτι·ιπι! ραι!οτ!ε Ρτον!τ!σι1<

τ!α=, σιιι! !!!ιισ νστιστα!:!Ισπι τταττσπι πιάτσα!!

Όι Ρ!ασ!σ!ιιτιι ιιι!ΐστ!τι πιτ! !!!οε αι! πιι!ετσιπ

!ισττατιστιιτ , ττισ!!στσπιισ !ατιι απ!πιπ σωστα

ί-σε!!!ι αρο!!τι!!σα ί!ιατιιισ ΐαπό!!ται!ε ιισΒοτ!α

Ρτοΐσιιιισπιιιτ ·, ιισςιιαι:ιιιαπι τοτε πσΐρστατι- _

:σε , ιιτ ρετ Με τισΙττιιτιι ιιι!τι!!!στ!ιιτιι τα !ιο

τισ σοπιροιιατιτιιτ. . .

(Βια: πο ·ροί!”σί!!τιιισ νσπόσιιτ!ιι ιισσσί!!ιτ!ό

Γστ!!:!ε , δ£ ι!σ ιιι!ττσιιτ!ο πιατιι:!ατο Ροτ μπι!!

σαιιι πιαιιιιττι , Ρ!ασστιτ τιι!!ι! ι ία! !ιιΙ!τιιττισιι;

τιιττι τι! τιι!ττστσ στ!τ Ρστε!!!!!τ!!σ ι Νο!!! εμπι

Ρσ ιι·οτατ!ιιπι !ιιιιιιΐιιιοε!! οροττστσ σ!Τσ Ήσ

χτσιιι:!πιιπι , α!!οτιιι!ιι πω: Εστο.;πτ !!!!σ. τοΒιιτ

ιιι!τι!πισ ΙιαΒ!τιιτα: 8: ατι α!!ειιι!ε !ι!σ Π: Γατ!σ

τ!ιι!ι!το. δ! στἱτ . ΐασ!ατιι ειπα !ιοττατ!α τ Πτι

αιιτσιιιι πιαιιιι πισα!ι! ΐασιαπι 8: ιιι!τταιιι. Μα

τ!οττιιπι ιιο!!τιιπι Ιιοττατ! τιοτι ι!σί!παα°, τι:

σσερτ!ε !τι!!!!ατ,τιιι!!ιιιε !αιιιι !)σ! σε τσ!!<ὅἰοτι!ε

ως:: 8!οτ!α τιιικτ!τιι1·, ιιιαιι!πισ σιιιοτι!ατιι ροπ

τ!τσιτ τονσιιτ!ιιιιι !ιι!`σσρ!τ πι-:€οιιιιω τιοΙιτιιπι.

!..!ττστα3 α!! !!!!ιπι Γστ!!5ο !!!ε αι!!ιιιι&αε, πω:

Η!! τσι!τ!στιτ!αε ιιτ σοτοε νοΙοι

ΑιιΒιιί!!ιιιιε ιιρί!στ 8σ σστστ! ιτα!σιιι: ορτ!

ττισ , τιιαετιιιτιιτιιισ ει: η!!! σςιτιτιιΒστιι!ο !!ο!ιι

τ!ιιπι σαρ!πιιια. Ρστνστι!τιιιιε. Με ιι!!ι!! Παω,

ία! !τα !τιτσἐτ!, αι: ί! τ!!στιι ιιτιιιπι σπιι!ταν!πσ2

τ πιω : !τα ποε οπιτισε,ρτοτσεστιτσ Πσο,πιιαπι

Ττσε ραιισ!5 τ!!σΒιι5 !πτέτσΘΡτ!8 ασσσρ!-Β ν!τ !τ!τισι·α ΡΙατια !!ατ!5 ο!!απε!!τιιιιε ,α τιια8

ιιιιια !!ττι:ταε τιιαε σαε!σττι Έστω: σοτιτ!τιστιτσει,

ιι!Π ειπα! Ροί!;στ!οτ!!ιιι: ἴο!!!σ!τιισ!ο ιιο!ι!ε αιι

στα σ!! πι: όσί!ιστατο ιιιοτ!ιο Ε!!! ιιοί!τ! Μ!

σ!ιασ!!ει Όσοι !!!!ιιτ πι!!!στσατιιτ , 8: , ί! ιιτ!!σ

Ρτιτν!τ!στ ι !!!ιιπι ιιο!:ι!ε τσίστνατσ ι!!8τιστιιτ ι

Επι αιιτστιι , !!ατ ΐατιιί!!!!!ττια νοΙιιιιται Επι. Ντι

τιιισ στι!πι Γσ!ιιιιιε !τιτστι!ιιτιι τιιι!τ! Ρστατιιιιη

τιιιατιιν!α!ιοσ ρ!αιισ τιονστ!τιιιια οτιιτι!ιι !τι ία

!ιιτστιι .ιιο!!:τατιι τι !!!πιπια !!!α ρτοτ!!.!στιτ!α 6;

Ρ!στατσ ρσι·πι!ττ! , ατςιισ !‹!σο ετατο ίσπιρστ

απ!ιιιο !ιι‹!!σ!α !!!!ιιε ι!.σ!ιστσ σοπιρ!σδ!!,πιιοσ!

ίπ τω!!! !!ι!ε !!ιτιιτιια: ει! ετιιτ!τιιτ!!τι!ε πε

τιαε τσ€!οτιστι ιισσσίΐατ!ασμισ ιτ!.&ιι! , !!σστ α

!!στιο τ!τιι ετ αρρατατιιια!ιιιτιε!σ τατιιστι.(!ιιαπ

ι!ο νστο !ιι€τσ!!! !!ιτιιιιε σ!ν!τατσιιι _Ριι!σ!ιστ

τ!τιιαπι ι δ: Ρστττιαειι!ί!σατιι , τατιτα· μπυρα

ι!σι!ιιέ!! (σπιτια, ιιτ τιιι!!!ια ιιιιιτιιιαπι σιι πιω

στιτρ!τ σοιισ!!!ιιιιι ιιιια!οτσ !π8τοΙΤιιε απο! σα!!

πιστιιοτστιιτ. Ειι!στιιπτ ο!ιν!απι ·ιιιι!5!α 5 ...πιτ

£στττισ α τιι!!ιιεστιτ!ε ρα!!!!ιτια τ.αάσο.!ιτ α!!

τιιι!ιι€στιτοε ίσττιισσςιιι!τσε· Ρσττ!τιεσιισιιτ ·

ιιιι!!ιιε ρτα:!ατιιε τσί!:!τ!τ πιι!ιι οσσιιττσ!·στ, (ττ!

δε ί! πο! οσσιιΡατ!Π!τιι! στα!ιτ ιπι!Γστιιιιτ σα: ·

τατιι!!!α Βοτιοτατῖοτσαι πι!! Η σιτσιιίατσπτ δε

τιιιπι. !αιιιτ Γστ!!ι!ε πι: ραττ!Βιιε ποί!τ!ε στσ- Ειο!!ισ!ο α!ΐσέ!:ιιτιιισ Παει ι!σι!ιισσισιισ.3!ισ8ατ!

τιι!τ!ε τ!!ΓρΙ!σστιτ ρΊπτ!πιιιιτι , τιιιοτι!ατιι πιιτιι

τιιιαπι !!!!ε α τιο!ι!ε ε!ατα σ!! νοΙ Ισν!α ποστ!

ιιιοιι!αι οσσαί!ο , !τιιτιιο !!!οτ ΐον!ιιιιιωίσιιι

Ροτ , ασ ί! ν!Γσστα πισα , σατ!τατ!!!ιιισ ιι!

ιι!ε απιρΙσπατ! Γιιιιιιιε. Ρατσατ σ!ε !)σιιε , τισ

τιιισ !ιιιριιτστ πιιοό. !πιισσστιτστπ, !ττιιιιιι !τιτ!ιι!

€σιιτ!Π!τιιιιτιι ραττσπι Γα!Γο σα!ιιιιιτι!!ε !τιιρσ

στα. 8τττρ. τ! Μ». την!. στά!!! τω. πι.

° τσΒιιπι 6: ρτ!πσ!ριιιτι σιιιιι!ιιιιι ι πιαεπο.·σπτιι

αιτιρατατιι , π! Γατιθ:ιτ !”σι!!ε αιιο!!τιι!!σα: .

ισπι ,σώστε ο!ιιτ!αιιι; ι·Ισάιι&!πιισ·ιπώ!!πιαε

πό πιω :Κάπο ιιτ!ιιιπι @τοτε !!!τιιιιι.Επτι

Βιιιτστσ ρ!ι.ιτ!πι!μι!!πιοι!ιιτιι απ! ποαν!!!ιι!ιι:!οτ

> τω!!! !!πειι!αι!ι Ρωσία ι!!ο!ιιια τιιι!στ!· ρετ

ιιι!!!!π οταν!ιιιιιε ριι!ι!!σσι !ιιτσιι;(σέιιισ τιιιι!!τ!

π



δει·
εεε οΑΜειτοειι οΑΜΑισσι.εσειε

Γστσσε·. Νεοοτια σώσε ιτιισσέτα ειτοοσι ισι- Α οσιταστ, οσαιο το ιιισσ οστσ ΡτοσσισεΙΙιε ,

σεισσε , δε οοσδτιιττισε ισ τσιΓοτατιτισο στα

βοτι-σιτσ δε δΡταιτστσ ιισεισ οιιοιοσσισιτσ ντι

Ιστιισε στ ατιοαε νεσεταιιιιοε Γταττοε σοιιτοε ι

Ρτιστοσι Ασοοιοτστσ δε Γαστίιι εωττιισι, σε

οσο ισιστιοαε οι: Ραττε σοστα,στ οταττο Ροτ

Ρετσα σαιτ Ρτο σοσιε , σιτισι Με: Γσσισε , οσο

σιασι τονοτα σεεοτια @πιο δε τιεισιτιστστ:οΠατια τταδιασισε τ δε αστε οσισια ΡοιτσΙοε ,ι

στ: α Βοο, οσι Γασισιαστστ, ισιΡεττοστ σοσιε

σιιιστιιτιασι οοτσιε δε ΓΡιτιτστσ τεθ:σσι , στ

Ρεταοοτε τετοια οσα: Γσστ ισιιιτστα . . . . ..

αστεισ, οι οατισιτσο δε σώσε σσιοε σιιεθο ,

Γαο το οσσι οιτι·ιιιιοαε οσεσι οσΡιτσσε , ατοσε

ιτα ισισσόισσι τιιιι α σοιιιε τσσσσε ειτοτοεαε ,

στ οσιτι Ιασσο Πει , δε οοσιοιατιοσε σοίιττι,

τειιΒιοτιιίοσε σοοοτο ιιαστ οττισια ιδε οστσ

τενεττεσιστ , οτατσΙατι ιιισιοιο σοΡττο σε το,

Γεστεστιατοσο Ροιιιπτισε. ]σνεσιιεε οοιιετ

τ:οαστστ ιιιιΡετσε. . . . . σοιισετια Γτασοτιστστ.

Μοσιοστο·ΓεισΡετ οσισ σε το οσΡιαισσε,οσισ

νοιιιιισε , δε αιιΡτοτΓο Ρτατετιτα σεειιοειιτι:ιτ

Ρσινοτε , οστα στ οσα: Ροιιιοοι·ιε ειτοοσατιε ,ο

δε ιαττι ΓσΡετιιοσιισοτσ οσο οτισΓσοΓοε. Ρια

οοτ οσοσ σοτσισστσ σιεσττι (]ετνιεσΓοσι οτε

ιιτο το νιιιτατο αιε , . . . . . . . ΓταττοΓοσε σο

ιττοε ΑστεεΙοι:σσι δε Γιισσ:ι Βοτιοσιόι:ι ιτισοτσ,

δε σε ισ Γαοιειε , το σισιτσιπι ιιοτταισστ δε σιτε

δε στα σοσσσΠα. ιταοσε Η νιτιοε ισοτατιιι στο

τσασι ι:οτε σιισσε στιιοισ , τ:οσΓσιο σιαοιε στι

Ιιτατι Ρτισισττι στα , αο σοιιτι ισοσαΓιετιι , απ:

σεισοοΡε οτισΓοιατιοσι στα: Γτατεστσοσε τσο

τσττι, οσιτισε στα σιοι·α στα τασι σιστστσα

στατιι,ιιιισια Ρτο σειισοτιο τσι ασ τοιοτασσσσι

νισοτστ.ΛσΓεισισε ιισο σωστο: ασνετιιτ. Με

οιο εσισε σοε σε Ιιοεστιει σιτε αστλοτιταε Ρετ

σιιΓετιτ. @σοσ ο Ρταττετ νοισστατεσι ιιιοτιισι

Ραετσσι νι-ιιτατοτσισ ισ αθιστσ οι, τιοΓοιο οσε·

σοσ Γι: Ρσσιοσσα ταστα τεσιεπιταε: Η νετο

σε ιιιοτστσ οοσΓοσΓσ , σο&ιο οσισ ΓσΓΡιοετ.

Εαοιαε στ οσισια Ριοσιιιιτσο σονοτιτσσε. (Σατ

Β τιιιιαΙιε σε μ. . . . . τιοΒοτια σώσει Γε νοιΙο εκ.

Ρεσιτε ιιοσιτιοατ, ιασιοσε οιτατι Γσιε ιστοσ

ΑσΓοιπσιιτσ ισιιιτ : οσι ο τοΡοττσε Γσετιτ, σα

ιιιτστ ισ ττιασισσε ιιιισε ι στι νοτο σειιτσετιτ,

πιατσ σοσ ναισο ΡσΒιιοο ασιιισιατ, αιιιοετσι:

Ροιιισσε εοοιείια: δ. Ματια: ΝονοΙιατ. Βισ

σισιτσισοσε ιΙΙι δε Ρετ σοε δε Ρετ τσοσιοε ,

ιστοτΡοστα οσοοσε Γστιιττιι Ροστιιιοιε εισόδο

τιτατε, ισιιιτισισε , στ οιπΡεσιτοτ σοε :ποσο

ιιιιετατοτ ιιαο τσοιοιιια. νετσισ Πιο ιτα Γο

το ειτοτατσε οι, στ ειιι,τ,ωτια σοδι:οε...ισ ο

σιισ σοοοτισσι σοιιτστσ αΡσσ Κοτατσ τοιο

τατσσι οιτ , ατοσο σει α Ριστιτσιε αο ΓαΡιεσ

τιιιιτσιε ιστιΓοοσιιιιτιε ώοιοτίιιοσιοσε ΑσΓοΙτσι

σοτσιιε. Νιοοιαο σοιττο Γοτισετσσε Ρτοιτιτσο. Ο Με Π:ΓΡΟΠΓΠισ Θα , σε Πιισι αισι9ι80ιτατι8 το·

ναιο ισ Ποιτιισο ; τιιιοατισιτσο, δε σοε τατσ

Ι). (?ετνιτ:σίι , οσατσ Π. Ριαοισο, δε οοτοτιε

ατσιοιίιιιιιιε στο οοισσιοσσοε. Βαιιιοατ , πιτ,

ω. διεΡτοττιιιτιε. ο °

-ησ. 

τι>πετ στα :ειστε Ί
ι ο ασ ]οιιασσοσι σε δ. Μιτιστε

ι σε ]ξπ/έ!»ιέ ποου:Ευ , έεμε/ιεετὶ&ιι.τ ε. Μει·τέ

το εεἐἰεἰ εσωτεεεεε Με :ιεὶεσἐἰ.τ.

. Κατα· Ατσιιτοιισε νεσ·εταιιιιι Γταττι ιο

· ιιασπιι σε δ. Μισιατε , Γαιστετσ.

Μιτασσο σοΓοοισισε , οσοσ ταισσισ Ρητ

οοιονοτστσι, .ΓΡετσ δε οιτΡ.οότατιοσεττι σοίτταισ

τω:: ιιττοτειε σειισει·ασισε. Ναιτι οσοι ισ Γο1°σ

Ρομπ το δε οστατσ δε Ρετ Ιιττεταε Ροιι:σιανο

σωστη σταστε οτσσια Γτεοσοστιιιιτσο οσσότα

ασ σοε ΡοτΓοτιιιοτοε, οσα: σε . . . . .τοσοι σοε

οτσσια:Γσι›τιιιιιιτσε Γοιτο›οσΡοτο σοσ αττιιιι

Βαετ,ιισσσοοτο ισ ασιτσστσσοσ Ροιιἶσττισε,

οστ ιτε οιασισατε ταοετε τιεοτενετιε. ·νουΓασ·.

·τστ.ισασιπστι Ριστεε στο:: ατοσει:αιΓατιτο

ισιαοισοε ,· τεε εο σιισιτσο Γεοσσσο ατοσε

τ

Ιιτίισσι νισεατστ , δεοσαστσισ ειτ οιτατιοσιε

ιΠισε νοσσιε αΡΡατοτ , τετσ Γαοιιε τιο ΓασΠε

οοστιοιοτ. Ηατο Ρτο οοσΓοΙατιοσε τσα , δε στ

ισοιιοτι σε ασισιο , σιιιιι Ροτιτστι ιστιε σο

τσι ; Ρτοιιασσασιοσο οτσσιιισε σοστατσ Επι-

σοοεστιασι.

ι Νοεοτισιτι αιισσ σιιιιι Γοτιιιοσσσισ ωστε

νισοο , οσοσ νοΙο οαστιιιιισο οσσι Ραττο Βε

σεταιι , αο ΓεοτετιΠισιο τταδιοε. ΕΠ: αστεττι το

τισΓτσοσιι αιιιααε Γασέιτε Ηοιοσετ, νιτ,στ σο

οι , ιιοσσε , σιια ασοεε Γαστίτι Ζοσοσιε σιο

ιαιτι σε οοτινεσετσστ , αΓΓετοστεε Π. ,οφε

Βταιεππι Γταττστσ Γαστίι:ι Ματοι , σε Γταττσιιι

οοσοοτσια οσΡοτε Γε Γσαοσο σιοσαιι:ετια-σο

ιιτο οττιισι ασισσοετε, τιετιοσο οτιτΡσε σσσισ

σοΒἰΓοσπσ , εα οοσσιτιοσε , στ ιιιο Βοιωτια

ισ σιοσαιτοτιο Γασ&ι Ματοι οοτιίτιτσετεστστ

νιτι τοιιΒιοτι , οσι Γετνατεστ ιιιι οιασΓστασι

ΡοτΡετσαισ τσρτο σώσε , τεοσιασιοσε Γασέτι

Βοσοσιόι:ι. Εα εσιτσ τατιοσο Γαοιιιιττιο ισσσ

οεσσοε οινοε αο Ραττοοιιιασοε , σε Γσστσ δε

οσισετσι Ιιιιοστιιιιισε , αιΓοσΓσσι Ρτατιιοστι

ΧοΓΡσπισιττισε σοε σσΙΙα τατιοσο αιΓοστιτι

ιτοιιο, στοιτιτσιο σιοσαιιοτιο τσοτιαοιιι εο

εοσττα νοτα σοιι:τα οτισττμ. οσπνιε ισοοεσε- Ε τσιττετεστσι· , σοιοστοε ειτ τοΓοτισατιοσε ει
ι -το,ατοσεισοιτοο αιτοβιοιοΓοτιοεσσι ιτισεσεί:

οπο; σε ιτα οι, σ” νει ισ”σοιιιε σοσ

σοσιτιοαετ απ· σοσ ισσοτιιΓεοσιεειι τσασΙιο

φτασω ίσΡοτιισα -ιιισοτστ. .σεοοιιιττια ειΠτ

Τοσιτσ ισιιιιτοτ οισε:ιοτιιοστσισοσιεοοσΓσιετεε,

σ το ιΓισοσιτοιτιισσε ,. οτιττι εστω , σι:·ιΓοιε ,
στατισηιωδ ,νει ισοοιισοσσο σεττισιεστο.

~ δσσσοσιτσ Ριοταο σε σεεοτιασοστι τιιοσαΙι:ο

στην”, ΡοστέοιΡοτοΓοστιαισ τσαιστο

α .

τοτισε ισοεττα , σοιττι ττιοσαιτοτιι σιίΓοιστιο

σετιιιιτισσ σστιιατιι Γεοσι. Ασ στα ιΙΙι ιιοττατι

Γσστ,· στ στα Ραττι εοσδταΙι Γοτιιιοτοττισε ,

ασε οοττο τιιιι , στι οσσι Πιο στα οοιιΓοττοε ,

οστατστσιτι ιιιστπι στ· οι: νοσετιιε αιιοσι οιο

- τιαοιιι ατισσοετοστστ. @ιοσ στα) , ιιοττοτ

· οσο· στ Γεοτοτο στα Γεοσσι ττα&οε , σώιιΓοσο

οσε σοι τιιιιοσο νιΓσσι στα , ίτατισι το

ωστε. δοοσοτετστ οσιτσ οσισοττι ιιοσοτ οτ

Χ.·-τζι:ιΈ .τα π . ._χ

ι

Ο

 



στο ετ ιετο οπου Μ τωπιτ:τ. 694.'

αποτοπι1εοπωωΡιτεειτιο. $ετι τις οιιο- Α :το Π:ετοετιε. Ρτεττετ οπιπετ ρι·ιττετ οποιο

τυίουι-ιουε τερετιτι οοτετιτ , οοι τε8οιετιτετ

νινετε νεΙιτ 2 Ποιεπιιιιιιι οι οι: ιπτιιτιο , τω

ω τοε οποιοι επ , ετουε ιο ρτοριιοτιουτπ

νοτιΠιττιε πιο ερττιτι ροτει·ιτ τ ιποοπτωε

βοκτα , ό· τω» τιιιοςτοΐαψϊ ἰετὶτἰτω. @πιο

επιπι εΒιοττιιυτ ο οοιτι οετιουιοίιυε ο οοεπι

Γριτιτοιιι ποοοεττι ιιιιοίοοε ΓοεΙοιετοε ευ8ε

τι ετουε ιπ ιιιετ τποιτιοΙιοετι2 Ροτοπτ οι τε

τιιεπ Πεοε το Ιεριτιιουτ Γιιιοιτετε τιιιοτ Α

ιιτειια , τποτιο ιΡο νειιπτ , πιοι:ιο ποπ πεοιι

8επτ νοοεπτετπ 8τετιετπ. τω Βετο Ρετ ειτ

οεΠοπι.

δοτιοετ , οτ (πιο , τιιιι€επτετ οτππιε , .Με Β

πιο ρεττιοοε νιίιτετοτιοοε οοιτι ιρετεποιοιιι, `

οπο! ειτοεότεπιιυττι ποοιε οι , ετ τιε εο πε

8οτιο οιιοτι ειιττειπυπι τετοιο ,οιιιτι ουπι Ρε

τιτιοτειπ οεπε νειεπτ , ειτρειϊτεπτοοε οοτπ τι..

νιιιιτετο τουτο τετιιτοτπ. Πιο οποιο οοο Πει

ιυιιιοιο ιτιοπι Ρετίονετετ οοι ΐοιοτ , τοτπιτιοτ

ΓοιΙιοετ οοΙΙο , οποιο , οπο: , Ρωιουτ.

πωπω οοοτιιιιε ειιιιιοεπτοτ τπειιιοεπιεπτε, ο

πιιιιΙοοε Γτεττετ οπιιττοπτ ιιιΙιεεπτιπ: οι εο

οοτειπάο, εο τονεπιιο; Πεοτ ιιε πιο ιυιιτε

· το Ριτιοιτυπι ιιιΓροπετ, οτ ΡοΠιτ 8ο με ει

οοτε ι Μ” ...το ,1ΜικΜο, ·τιο!ιαπιτ πω. Ρε

τατω/ουσ »πιο , πατατα: ·υέ·υετο , πωπω» τα

σέ Ρώσσοι:: , :κι ω: |ιτού.ττέ άψτίστε. Ρτεττετ

οτππετ το ίεΙοτεπτ, ει: ρτο το οτεπτ. $εΙοτε

εττετπ 8επετειειπ , νιτοΓοοε πιω νεπετε

Βιιετ. νεΙε ιπ Ποπιιπο. ΡΙοτεπτιετ , εκ ποί

ττο τποπείτετιο ντιπ. δεοτειποτιε.

ΡΜ: Ειιι/ιοιατακτ Μιά ·ιιιΞε[Μί.

Φό..9< Μ95..ω
ο· ··α··τι·

$:εωοεεονεκοπε

0°θέ ο·ποποωοωοωοωοωοοοωοωοωοωοωοπἄι

ΟΑΜΑΕΠΠΙ.ΕΝδιδΒΚΟδΙΙ
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εεεεοοεοποοποπο _

Ι

ο·

τετοιο
το»

τιιιετΑτιιιΝεε

τοι νΑπιΑε Τ11ΑΝ5Ι.ΑΤΙΟΝΕ8

ΠΕ ΟΚ2ΕΟΟ ΙΝ Ι.ΑΤΙΝ.ΠΜ ΡΑΠΤΑΒ.

 

ΑΜπποειι ΜΟΝΑ,ΟΗΙ

Ρτατετιο ιτι νιτετπ δ. ]οιιεππιτ (Πιτ,

ιοίτοπιι , ..τι Εο8επιιιπι ιν.

ΟπιιποΤεπιίτο ετουε οοετιιιιιπο μπι

Εοοεπιο Ατποτοίιυε.

(:οπνεττι πορετ εκ (ιτιοοο νιτεπι ποιοτι

ίιτπι «οι ]οιιεππιε (:οπΡτεπτιποροιιτεπι @με

οορι , οοι ε πιτοτε οτειτιοπιτ δ: οοριε (Χογ

ιοι,τοπιι οοοποπιεπ είτ ιπιιιτοτπ , ε ΡεΙΙετιιο

νεπετειιιιι επτιιιιτε ιιιίιοΓοοειιιίοιρυιο πιο»

ι:επι. Ριεοοιτ επιπι ιπτετ οοευρετιοπετ πο

πω, οι οποιο ιιεοετοτ στο , ποιο ΡοτιΠιπιοτπ

πεοοτιο περιιτετο τ οτ 8ο οοτπτποπιοιιτ εο

οιείιετ οοπιπιοτιιε , οτο ρετίοπε οοεπι ιο

Σετ στο·

δειτε το

πιο”.

οοεπτοπι εΙΐοετεπι οιιιετι ΓοΙιτετιτιτ τποπτετπ

δ( τοτε απο ο: οοειτετιοπιιιοε Ιιε&επιιε ιι

Βετεπι , ιτπροιιτοττι τερεπτε ετουε εκ ιοί-Ρε

τετο τεΒιιπιπιε οπιιε Ρεττοτοενετιι: ετουε

ο οοποιιΙΪετιτ. Νοοοε Ειπε Με ίοο 8ο εκρο

διττιτιοπε ιιιεε ιτοιιτετυε πω. Ριοτιπιοτπ οπο»

Ρε ίοιετιι οετιι , πιοιτυπιοοε νιτιυπι πιο

τίτιιπι ιτποεοιΠιττιτι πιο:: Γεπτιο , τιυπι Τεπ

&ιΠιιιιι νιτι ωπιτπω , πιστα, νιτετποοε οοι·

Γριοιο. @οι επιπι ετιεο τοττεοτ ίιτ , οτ ιιυπο

ποπ νειιοπιεπτετ ετπετ , ποπ οτιοιετ ιτπιτετι ,

ποπ ειτοιτετοι· επ οοπιουπδτιοπιτ 8τετιετπ.,

ιιυτπ επιτπι ιΠιοτ οεΙίιτυπιπειπ ιπνιδι:ειποοε

οοπιιεπτιετπ ιπτετ Ρετιεοοτιοπετ εοεττιτπεε

ετουε οετοετοετ ετιπιιτετοι· :απο νετο ποπ

ιιιοπιιΙιτπε οοοετ ειιιιιιτετι ποιο ποια οπο

@πιο ιετνιτιο Βετο ο οοο οποιο οι: ΙεοοτεΠ τιιιοεπι , τετπ οΙετιιτπ , τεπι ιΙΙιιιιτετη ,Ρε11ἰ

ποίιτο οοπίοιοτοτπ τ ουιοιοοε ιιοιίιτιπιε π.

ιιυτ ιιοιοοε τετιπε ιΠοιτιτ, ειπε ουοουε εΙΤετ

οττιπιουε νιτε οοπΓριοοε ,ετουε οτοτιοίιτε επ

ιπιιτεπόυττι, 8: επιπιυπι οοτιτ ε·:ετοτπ ετ: τπετ

οιιιοπι ιιυιοίτποιιι ειτετοιτετιοπε τειενετετπ ,

εεπιοοε οειιοιπεττι οιππετπ , οπο: Γε ιιιι οί:

τοιιετετ , οοεπτυττι Ποτπιποτ τιοπετετ , εο

Ρτετοετοιιι. οι επιιπ τετοιο ιποτειιιοιΙε ,

Ρετ. .Γττ@τ. όποτε. απο!. Οιυ!!τιέΐ. Τοπ. ΙΙΙ.

ίοΙιο εριίοορειι οοτυιΙΤετ ουπι ιΠε τετπειι

πιιιιΙ τπιπιιτ οοεπι ιπιοτιετ οπτετετιιοετ, ίο

ιιυΓοοε εοοιεπείτιοετ ίετνεποπ ρεοιε εε. Μ.
οιρΙιπ:ε ιπτετ ρτεΙΤιιτετ οοοοοε Γοτιτ τετιοπεπι ι ·

ιιειιοτε νιτιετετοτ : ειιοο οτ οι οιιιιιοπι ετιεττι

:ιδιοι 8ο Μάτι οιιοΓοοε , ε: ρεπτοΙιππ .ρε

Βοή8 3ΒΓθητ.ιεπι ?στο ποπ νεΙεπτετ, ιιττετιε

©0Πἴ0ι8τὶ ιτυτιιοΓε ουτενετιτ. πιο ρτοΐοιίτο δ

Χ ιι ιι

 



Θ: 69δπΜΒεοεΠ εΑΜΑιποιεΝωε~

ε: ιρίζι (ιιε εοπίτεπ:ἰε !ιεετιιε , :ιΈπιις:μιε :μιἰ Α ο:ἰε 8τετἱε , :οτιοΓοιιε εο:ροπε :ιιοπιτεε ,

:πειτγτοπι ἰπΓε:ετοτ :ιιοπε , :ιιιοε ετιεπι ρεβ

ίἱοπεε ρτο πειτε: επιστε τοΙετεπ:ιο οι πιπ

απο: , πιιΠο ει: Με ( ρεεε :εΙἱ οοιιιπι :ιικο

Πω) ιιι€ετιο: , ο: ΐρε:ο , ::τεΞο , εοπΕτιο.

ΝιιΠιιε (πιο οε::ο::ε!ιε: , :οι πο:: ἰπεεπἰοΙἱ

οοπτι ποοπο: τοτιιπι:: Μπομπ ροΙΤετ, :μιεπι

πι: , ρετε: ορτἱπιε ετοιιε Γεπ&ΗΠπιε , πιο ει:

Τεπέιο νι:ο ρεειιΙἱε:ἱ :μιε:ιεπι ἔτε:ἱε :οιιοπι

εΗἱεε:ἱε ι 86 ἰπ ροπ:ιΕεεΠ ειιΙ:πιπε εοπίτἱτο

το: , νιτ:: :μιοποε ἰΠἱιιε Γεπθ:ιτποππιπι Π:ιιάει

ωιτιπ. Ωοπνεπἱεπ:ἱΠἱπιιι:π ρτε::ει·εε Ἐπὶ: ,

ο: επι οπιπἱε εε:ιεο , ειιιοΓ:μιε νἰΓειι:ιἰ ε::

πιτιοποι 8:ετιε Κοπιεπι , :ορτἰε ( πω: τε

ιιιειι ἱπιρε:ἰο) πιοπεΠ:ει·π εΙειιί::ἰε,_ε:ὶνεπε

:επι , πιο ποί:τοπι ιο ρπππι :!είο:ιετετ πι·

Βεπἰοπι: ε: ::ι·ε:ιο :ιιίροΠτιοπε :ΙΞνἱπε πιο·

τοπι οί: , ο: οι εε ιιιοε :εοπι νἰ:ἱ νἰτε Ι.ε:ἱπε

πετ:: , ἰπ :ιιιε (Μετα ρ:ἰπιοπι Γε:ἰρτε είτ.

Α::::ιρΞει @τοι , Εοοεπι πωπω: , 8τετο

πππτιο πιοποίειιΙοπι ποί::ιιπι, ει:ἰ8οιιπιΙἰ

πετ , επ επιπιο τεπιεπ :οι :ιε:ΠτΠΠιπο ρτο

ίε6τοπι , Ιεοεπί:μιε ὶπτεπτἰιιε , ιπνεπιει ρτο

ίεέτο ρΙο:ιπιε εοεπιτιοπε @οιιοπι , που.:

ο!ιΙ::δτε:ε ετοοε πππτιο: Ειεπε ιπίΗτο:οπι ε

ιιἱπιιιπι ροΠὶπτι τι: εμιεπι οΙἰπι Βείι!ιοε Με::

:εε ριετ::Ιε:ε ε:: τριψει· πείτε: , εετε:ετιοε

ἰ:ὶ πεποε ι ν:::οιπ δ:: νἰ::ο:εε επἰπιἰ πο:: να::

εε:πιεπε:μιε Ιειι:ιετεπτοι· , οτροτε πιο:ιεΠ:Μ:

ιιιεοπεπἱπιἰτεε ,Γιιενι:εε πιοτοπι , πω, ρτο

τιεπ:ιε , εΙεπιεπτἰε , ποοπο.: , ἔοττἰτιι:ἱο ,

οοπίἙεπτἱε. νε:οπι εέο Μπι! πι :ε νεΙ εο

πιποτ πιεπιε , νε! ετε:ιοε επιρΙεότοι·, εετἱοβ

:με ΓοΓοἱρἰο , :ιοεπι ριε:ετεπι , ποπ Ιιεπε

νοΙοει·επι , :μιεπι εε! εΙεπιεπτἱειπ :Πειτποι ,

οι εεπι πια οι Πει ::οΙτιι εεπιτιοπε:μιε νει.

ΐετιιι· , ε:Ι :μιεπι ο: Γείε ει:ε:::εε: :ιιιΙ::επι ετι

:ιΠιιιιιιιπ:μιε ὁιΓεἱροΙοπι ΡειιΙοε Βοιωτοι.

ΒΤόΙΗε επιιπ Μπι Ι)εοέ οι , ει: οπο :ιιε :ε

εοπι πωπω:: Η:Ιο::ιε εοΠο:μπ πιε:οι , εοπι

το νἱίἱτεπ:Ιἰ 8:ε:ιε ποΙττοπι ε:ιιίΐει πιοπε

Πε:ιοπι , ἰτε το ὸἰΙει:ἰ , Η:: ιπιρ:εποε εε νιβ

::ει·ι!ιοε πιειε, :επι ειτο εοι·:ιιε ποίτι·ι ίἱπιι ιε

εοπ:ιποι , ο: :ιὶᾶο πω: ποπ πι. Απιτπε:ι

νε::ἱ :ιοἰρρε πιο:: Γεττιιοπεε πάσο: ειπ
οιιοπι πι τε ιιιιιιιΓ::ε ριετετιε επσε&ιι:π , πο:

το ππτπ Ιοπεε νεπειειιιΙιο:ετπ @πιο ,

:μιεπι ειι:ιιπι , ριιι·ροτε , :ειμοί:μιε Με ερ-·

ρειετοι. (1οι:ιπι2Γοπτ επιπι Με πιο:τεΙἱε,

ιποττεΠοπι:μιε ἰπίὶἰτο:ε , ιιιε νετο ιπιιιιοι·τε

Πε τα , ιπιτπο:τεΙεΓ:μιε ::οπίτιτιιι: ειπετοτεε

ε:ι:Ποειιι πι επεεΙι::ε: ριπιτετιε ιπΙΗτιι:ο πιι- Ο Γοοε. Ι.ἱεετ οπιπει νι Γοπ εΙε:ἰτε:ἰε πωπω,

:εοπι :ιοδτ:ιπε ιοΕιο:ενι:, ]οΙιεππει ἱτἰτὶεπι

ιιοπε: ει:επιρΙο Πιο ροπτΞΗ::επι εροίτοΙὶ::ἰ

ίοΗι ὸἰἔπἱτε:ε:π εοπι ΒΙο:Ξε ε: Ιειι:ιε τεπει·ε

:ιοεεετ. ]οποε ι:ε:μιε οποπιοοε, :οι ρετε:

ιιπιεε ετ:μιε ρτ::ίτειιτιΠιιπετ ετιιπ::ιοε επιιιο

ρεπεε :ε ρε:ρετιιοπι ποί':τι επιοτἰε εποπτι

τοεπτοπι. $επ&ι:ετειπ τοεπι :οι Γοπ:!ι:επι,

ε:: ρε: :τι νετε ΓοΙιΙἰιπἱτε:ε τεΙιεειιι, ΕΙιτιίτοε

Όοπιιποε πείτε: Γε:νετε :ιιοπετιιι· ιπ::οΙιι

πιεπι , ::ιοπιίπε ΒεετἰΠὶπιε ετ:ιοε ἰιιὰιι!8επ

τιΠιπιε ρε:ετ.

Ιεὐεππἰ/Οὐη/ὸ/ἰιπιὶ :απο οι: ΡεΙΖιπΙἰυ, μι·

Λιπώψωπ Μεπε:ΗΜ /Ηιαπι Μαριε. 1)

εοπι νεπἰίΐε: εΠοοεπ:Ιο Κοιπεπι ΡεΠε

› πιο: , ΕΙεπορο!ἱτεπα εεειείι:: νεπετεπόοε

Ε:: πο;

Ψπόσιιπέι·.

οπ:ἱίτεε Σ, ]οΙιεππιι_ ἱΙΙἰοε :οπιπιπ νἱ:ἱ ί: Ρ.

ερἱΓεορὶ πιο τοπ:: νἰτε :Μάτι ὸἰΓεἱριιΙοε ,

ίοίεεριιιίοοε ἔοἰίΤετ εοπι Ιιοποτἰίἱεε ε ρπππ

Εεε Κοιπεπιε απο Ζοίἱπιο ΙιεετἰΠῖιπο , :ιιπι

ο. εΙετο οπινε:Γο :ιενο:ΞΙΙιπιε, ἰπτε: :ετε

ι·οε , 8:::.
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πι: ὰοᾶὶΠππἰ ρτε:ί·-ετιο ἰπ Πρωτο δ. Ιο

Ιιεππιε (Πιι·γίοι:οιπι :κι δτεεἱτἰοτπ πιοπε

οιιοπι ειτε τἰτἰοπι ,:ἱε Ρ:ονἱὸεπ:ἱε Βει ,

επ ιΙΙιιΡ::ι ιπιιιπι ρ:ιπειρεπι Ρετ:οπι Ετι

ίἱτεπἰετ κει: ΗΙἰιιπι.

ςΠπτ :μιἰάειπ ρΙο:ἱ:πε, πο:: ἱπ :ε Ιειιἀε:ἰ

`__ πιει·ιτο ροΙΤεπτ , ρ:ἰπεερε ἱπειγτε, ποπ

ιπο:ιο ει::ε:ιοτε τοε, ειιιοΓ:πο:Π πω: ρετ:ἰε

ἱΙΙοΠ::ἰε , ποΒἰΙἰΠἱπιο:π πεποι ε: Ιοπεε το

εοπι ΐε:ίε :ιοΕτοτο , ροτεπ:ἱε :ε8πι , ορεε ,

πείεἰο :ιπο ρε6το τεπιεπ 8:ετιιιε πι εἰ: Φω

εε:, :μιἰ εεΠἱοι·ε ὸἰοπἰτετἰε ερἰεε ρ:ε:όἱ:ἰ,ἱΙΙἰ

ιπΙι:::επτ , εε:ετε:ιοε με: πω: επιοι·ε πε

· πππτιο: απο:: :ιεΓριειιιπτ. δεἱτοπι οι ιΙΙιιά

::Πνιπετ νο::ιε οτεεοΙοπιι εεε &οποπυι:ε.: Με

πεπση)ΐσεω. Ι:ε:μιε οτ επιοι·ἰ πιεο εΙι:μιε ει:

ρει·τε Γετιετε::ε:ειπ , τιιιΞ:μιε , :οἱ πιοΙτοπι

:ιεΒεο , ίοπιεπτε Ιοοπετει·επι επ εο!επ:ιετιι

:στο επιπιο , οτ ἱπίτἰτοἰίΗ , ριε:ετειπ , πιο

ποΓ::οΙοπι πιοεπιοΠ πιεἱ :τι :ε πιο , ΠοεΠοβ

πο:: :τει ίοπιπιι ε:: ΪεπᾶἰΠΪπιὶ Η:: ]οΙιεππἱε

(ΠιιγΓοίτοτπι , :οἱ ε!» ο:ετἰοπε ειι:εε εοπ

ποτπεπ ποιο: , ποπιἱπἰ :οο :ιε:ιι::ενι. απο

πι ορε:ε π: Με ειιἰιπἱοε :πιει σπιτια. πιπε

πἱἱ απο: , ιι: ::οπΓο!ε:οτ $τεΒἱ:ἰιιπι :ιιοπε

ειιιιπι, ιιοπιιπεπι Γεπότοπι 8εεοπιοπότιι:π ΗΜ

Β:ιεΗΠιιιιε 8:ε:ἰε. Ατ:μιε τι: ποπ: :μιειιι ει.

:ιοοπι ορο: εοπτεΙΤοε οι , επιἰεοε Με ιπο:

ὸἱνἰπο ιο:Πειο ρε:ιπιίΐοε ει: ε :ιετπιοπε εε:

πρι, ε::ιοε ροί: ρΙο:ἰπιοε οι Πεἰορει·ε ει:ε

:Με επποε. (ιιιε ει: τε εοπι δει:: οι πάρετε..

τἰοπεπι ριπειριτε:ετοτ , ]ο!ιεππεε ιιοπε: ἱτε

ιΠοπι ::οπΓοΙε:ιι: , :επι :ιιοπιε τε:ιοπιτιοε πι.

τἱτιιτ , τι: εοπΠεπ:ἱΠὶιιιε ρε:Γεπε Γριπτοπι

ἱΠιιπι ἱπιροτοπι ιπΐείτοπι:μιε νει:ετοι·ειπ ρετ

ἴιιεἴε:ἰ:. δοΓειριεε ἰ8ἱ:οι· 8:ετε ε:: ριεει:ιε _,

ρι·ιπ::ερε :εΙἱ8ἱοῦΠὶπιε, πο:: οθῖεἰοπι πο·

Μοτο , τιιοποί::οιιιιπ πω: , επ επιπιο τε:πεπ

:ιιιε :ιε:ιιτΜιπιο ρτοί:ε&οπι, ι·ε!ε επΓ:μιε ω:

ΙιτιεΠο: ἰπτεπ:ἱοε ι ἱπνεπἱε5 ρτοἐ&ο ι·ε::οπ

ὰἱτοπι ιο ει: πιεοποπι ρἱετε:ἱε πιι:τἰπιεπτιιπι.

Ηοε επιπι :επι ὸιιΙ::ἱ , :επι ΐεπ&ο , :επι οτε

νἱ νε:Βο ειιἴετἱετἱ ποπ ροΙΤοπι , ἰπἱιεετεοιτ

ιιοε πιεπιοι·πε ιιι:ετρι·εε , ετίἱ ρετοπι ρετι

:ιιε . ιπιποΓ:μιε ι:ιοπεοε εὸ ττεπεΕε:επ:ιοπι

εΙο:μιεπ:ιΠΐιποοιιπ:ιι:π , ιιοπε :επιεπ ε::μιε



β!!! ί

ω? ΡαοτΑττσΝε:,ω.

απ!απτ!ίί!!!!π: το!. (`ο!ί!τπτ:!!πο!π τοα!!! !!ο!!!!--Α τ!!ποτι!π! πο! ν!!:τ πτα:ίοπτ!: εστ!!!!!στ!!: δε

!οτπ ατ: ίυ!!!:!!τα!!!·ί!!!! , τποτ!τσππο οα τατ!σπο

οο!ί!οτοπ! δε α:τοτπαπ! ί:υτ!!ταπ! (!!!τ!ί!υ:

Βου: ποί!οτ ο!ππ!ποτοπ: !ποσ!υτ!!ο!!! ίοτνα

το ι!!πποτοτ , Πο!!!!πο α!!!απτ!ί!!τπο δε π!

τ!!!ο!π τ!!!ο&ο !)οσ πτ!ποοπ:.

1οώτυυ!ί.τ εί!!,/Μουιέ τα διαπΕττωπ πουτα

ώτυπ επομέτίτωτ , είε Ρτο·υίαίεπτίι Πο!!

Πέ” π7έπιπ.τ.

Οπσττοοτατ πο!τ!ο!!! , θ! πο!!! ατπαπτ!ί!!!πο

τστππ!ο!!! $ταπ!τ! , ίποτατπυο ίαπο οοπνοπ!οπ

ίτ!ίί!!πο!!! πο: ο!!! τυπο ατ!οίίο, δεο.

 

ΡΚ2ΕΡΑΤΙΟ ΑΜΒΚΟ$!!

(!α!!!α!τ!ο!οπί!: !π ίοπτ!!! ]σ!!αππι: (Πον

.ίσί!σ!!!! !!!!το: ατ!νοτίο: ν!τοποτατοτο: ν!

τατ τπσπα!!:!οτο.

Ο!!!!πσ α!!!απτ!ί!!!!!ο ασ !!!οτ!το νοπο

νσ!οπτατ!!!ι!: ατ!τ!!τί!! , !!!σπαί!!οπ ν!τατ !πί!!

το!!! οα!ποτο ποπ τ!οί!ποπτ , !!οο ί!πτ!!σ δε!α

!αστο ποί!το νο! τοπτ!!!!οπτ!α!π αυοαο!απ! , νο!

!πί!!τοοπτ!απ! !8πσταπτ!α!!! π!!ταν!τπυ:. Ε!! ο

πο!! !ποτοτ!!!!!!ο ππαπτπτπ απο!!! , πο!τ!!πο

!οί,τ!ατο!!! α!! ο!οίπ!στ!! !!ο!!!!π!οπ: ποτποτ!

οσπαττ!πτ! ποαπτοτπποο Π!! πσ!!!: σ!!ί!τοπαπτ,

ί! πυαπτ!σ !!!οτοτπ !!!!οτο: αυτ πτσπ!πποο: ,

α!!α α!!ποα ο!! παττο ποοοίίατ!ο:,τπ!!!το: ΟΙ!!!

ί!! ίο πτοί!τοτ! ατπυο !π ο!ο: ίαοταπ!οπτα_ πι

τατο οοπ!οπτο:, !π ποί!τοτ!! απτο!!! ατ!!π!ίοτ!

π!π:. απο!!! ίοτο`τπσπαί!οτ!!: οπ!π!!!ο: δε το

!!π!οί!: οσππτοπατ!σπ!!!ο: οοπτ!π8!τ : ποο

τυ!π !π π!απυ: !!!!τ! Π!! ί! !πο!τ!ο!!πτ , πσπ

π!!!!! τ!ο !ττατ!σπα!!!!! ί·-οτστο δε!ποσπίυ!τ!ίί!

τοα !πτ!!ππατ!οπο τοτπἰττοπτ τ δε π!ί! ίοοτ!πτ

πο!!!το: ο!τοσττ!ο: 9 π!απο: οτ!απ! ίστταί!!: τ!α

ποπτ , οπο! ν!τ!οτ!πτ ίο το! δε τα!!! νατ!!: τ!ο- τ

ό!:!ί!!!!!! ν!τ!τατ!σπ!!!ο: οσπο!οίσ: δε οπου!!!
ίοτ!πτσ:. Το !ταποο ,πο ίο!!!στ οπτ!!!!ο ατποο δ
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Μτ!!- τ=- πιο!!! παττι Ματτ!!ατσ Απ!Βτσί!υ:. ]σο!!πτ!!ί!!!πο , πο: Μοτο: ιτα οπο: , οτ α!! ιπ

ΣΪ° Ε'β" Ε!το$!ί!τ! α τπο !οτο τυο , ίοπο!τ σπτ!τπο ατ- ἔοπ!ο πατοπ! ο!τοτο!τατσ ττατ:!υέ!ο: π!ο!!!!πο

ποο ίοαν!ί!!!πο , οτ ο!τοτο!τ!! οαοία α!!πυ!τ!

ίαοτατοτ!! !!ττοτατο!π ο!! εταοσ οσπνοττοτοτπ.

Α!ο!!α: οπ!!!! ίοτο σπτ!!!!! αοίπ!ο!! , ί! !!ο!οί

το !!!οποτποπτ!: πτ!!π!τ!α: ί!οτ!ιστοπ! π!οσ

τοτπ οσπίοοτατοπ!τ ία&οτοπ!πυο το!!! οοπ

νοπ!οπτ!ίί!τπατπ δε νοτσ δε !πί!:!τοτσ π!οσ , ί!

ποπ τ!!!πο: πω!! , οποία δε τ!!!!ποπτ!ατ !π

τταπ:ίοτοπτ!!: πσί!τατ!: π!!!!οίσπ!!!ατ τπαπ!

ί!!!: σί!οπτ!οτοπ! , ποα!!! ίοο!ίίο!!τ αοτατο πο

ί!ττα !!στ!!οποο ί:αοοτοπτ πσππο!!! ο!ατ!ίί!π!!

ατππο τ!σέ!!ί!!!π! ν!!! ία!!!!!!ατο: πσί!:τ! !π οοπ

νοττοπτ!!: ο!ττοτπα: ίαπ!οπτ!:ο αο&οτ!!!π:.

Επσ !ταππο οτί! ν!τ!: !!!!: !π8οπ!σ , τ!ο&τ!πα ,

ί!:υτ!!ο , !σππο !πί:οτ!οτ ίπτπ , πο!!απυο !!!: τα

τ!σπο οοι!ί·-οτοπτ!ι!:; π!!!!! τα!!!οπ πο!!! τπ!πο:

!πτοπτοτ!! ο!τ!ί!τ!!!!αν! , φ!ατ!! νοτ!: πο: τοα:

ποο ατ!οσ τατ!σπα!!!!! ε!οοίίο ποί!ο!ατισπ! : πο

πο ατππο αοξτοτ!τατο τοα , οτ!πα!!! ταπ! ίαοί!ο

δε ίο!!ο!τοτ,πι!αι!! πτσ!πτο δε σ!!τοτπποταπτοτ

αππτοίίυ: ίπι!!. δα! οοτπ α!!πο!τ! τταπ:ίοττο

οι!ποτο!!! , ποστ! πτσποί!τσ πσί!τσ δε ν!τατ !π

ί!!τοτσ !!!α!τ!!πο οοπτ!οοοτοτ , οπο: οπτοπἱοπ!

οίίοπτ!! !!οατ! ]σ!!αππ!: (:οπί!απ!!ποπσ!!ταπ!

οπ!ίοοπ! , το! (!!!τγίοί!τσ!!!! πστποπ στατ!σ αο

τατα όοτ!!τ , ττο: !π !!!στο: τ!!ί!!π&πτ!!. απο

!π οποτο ίοτπτπο: !!!ο ν!! π!!!!σίσπ!!!α!!! πο

ί!:τα!!! οσπττα ν!τοποτατστο: δε τ!οτοπατοτο:

τ!:. ίπ πο!!!ο: ί! πυ!τ! !πτ:οπο!ππ!υ: τ!!τλοο!

οί!!οπτ!οτ!: ί οί!!οπτ:!ο: απτο!!! π!υτ!!!!α) !π!πο

° τἰτ!π !πτοτπτοτ!: !!!!πυτο: νο!!!τ!.Νοποο οπ!τ!!

ταπτοπ! !!!!!!!αττοπο , οτ πυτοπ! τπο ο!οποοπ

τ!ίί!π!ππ! ν!τοπ! πα!! στατ!οπ!: !υοο τταπ:ίοτ- _

το πστι!!ίίο: !π!!πο νοτσ ποπ ατπ!!!πο φοτο!!

!ο!π ίοίο !σππο !πί:οτ!στο!π !π !!πεοα ποί!:τα

ν!τ!οτ! ίοοοτ!!!!! το!!! ἱπ ίοα , !!οο οί! !π φα:

οα , !ποτοτ!!!!!!! ίαο!!!τατο δε υ!!οττατο ί!οατ.

(ιπ!!ποτ οπο !π το!!ο: !!!ο!π ί! , οτ στα! οπτ!

π!! σί!!ο!πτπ !πτοτπτοτ!: τ !π!!τατ! ποπ πστο! τ

ο!!! !π πτ!!!!!: , πατοτ σπτ!π!ο , !!πποτατο τ!ο

!!ο!!!: , πο! !π!π!οτπστ ν!τ!ππ! ποί!τατυπ! ,

οαίποο ατ!!στο ποτ!ο: πυα!!! τατ!σπο τποτἰοπ:,

τοπ! τ!οᾶ!ίί!τπστο!!! ν!τστο!!! απ !τοποτ!το το

πο!ί!ί!!. Επσ οπ!!π , οοτπ τοατπ !οίί!σπο!π το!

!!! !!!!πἱπ!ο ίποτποπτ!απ! ίου τ!οττο&αοτ!απ! ατ

8στ!υτπππο !ί'τοτ! -τταπ:ίοτοπτ!!, ίτοτο: !πί!!ο- Β ο!ττατοτ , π!α!υ! !π π!ο ο!οποοπτ!α!!! τ.!οί!τ:!οτα

τ! ππα!π ί!τ!οτπ. Είίοτ οπ!τ!! πτσίοέ!σ πατο!!!

πτατ! δε π!!π!τπο σί!!ο!οί! απ!π!! , !!π!πί!!!στ!!

απ: το !π!οπθ:οι!! π!ο!!ο: τοοοίατο: σο!!! ετα

τ:α: !πία: !ατ!παίποο !!ττοτα: τπτ! πστ!ί!!π!υπ!

!!οποί!τ:!σ δε αο!τ!!!σ ί!τπ οσπίοοπτο:. πω!!!

νοτσ ο!! , ί! !!οο ο!τοτο!τατ!σπ!: μου: ο!!!

8τατο!π οπο οσεπσνοτο! ί!ππο τοα ίοοτσ απ

&οτ!τατο οοπτ!τ!πατο:,εταν!οίποο στἰο ποί!το

οσπίο!οοτ!: , πσππο!!α οτ!α!π ο!οίτ!οπ! ν!!!

τπσποτποπτα( ίοπτ αυτοπ! ί:οτο !ππο!ποτα!!!

σ!!!πο: !τα !!!αππ!ί!οο , ταπταποο νο! οτατ!σ- Ε !!α ) ί!τπ!!! ί!πτ!!σ ατ: !α!!στο οοπνοττοτο, τοο

!!!: τ!!ππ!τατο , νο! ατἔοιποπτστυπ! ν! , νο!

ίοπτοπτ!ατο!!! ο!αοττατο τοοτοτ τ οτ στππ!!!ο:

ποί!:!!αο τπα!ο‹!!ο!: στα ποτποτοσ ί!!οπτ!σ σπ

ί'ττο!τ!ίίο ν!τ!οατι!τ. Η !πιτοτ οπο οσ !υ!!οπτ!ο:

τ:σπνοττοτο !πί!!το! , ποο ίυ!!!!πα·: ίπο! ατ!σ

Ιοίοοπτ!!!ο: ποί!τ!: , ατποο σ!!!π!!!ο: ο!!!ποο

τπσ!!αο!!!: , τπα!τ!τπσ δε ίσ!ατ!σ δε οίο! ίσων

ατ!!!ττατο: ίοτπ: οπο! !!!! οαοίατ!! ίπα!!!απ!

τπατ!νοττοτ!πτ απτο π!!!!ο α!!πο8 α πτκί!απ!!ί!!

τπο ν!τσ ταπτα νο! οπτα ίοίοοπτα!!! , νο!ο!ο

8απτ!α δε ο!!οττατο τ!οίοπία!π. Ρτα:τοτοα π!ο

ποο τ!!τ:ατο πστπ!π! : οτ !!οο νο! π!!π!π!ο οί!!

ο!σ !ποτοτ!!!!!!! !π π!ο α!πστ! τπο ίατ!:ίαο!α!!!.

Ιτα ταπ!οπ , οτ π!ο !!οο ππα!!ου!!!φιο !α!!στο

!ποο αττ!π!!ί!!τπυ!!! ίο!!!ποτ στατ!σποτπ τοατο!π

τποπο: απ: το τοπσίτ:! !πτο!!!εα:.

τω!!! τοτ!!π!ππ! !!!οτ! ποτνοτοί!οτπ δε ποτ

οο!οπτο , ποστ! ]οτσίσ!γπ!!: ί!!οτατ , !πο!τ!:

αππ!: ονοτίυπ! ατποο ίο!σ ατ!α!ποατοο!, Ισπ

Β!ί!!!!!α ο!! οαπτ!ν!τατο τοτ!οοπτο: οτ!ποτο ατ..

ποο !πί!αυτατο Ηο!!τα!.οοποτοπτ , τοπ! νοτσ

Χα π!



(99 πιοΑΜΒΡτΟ5ΙΙ ΏΖΑΜΑί.ΒΠΕΕΝ5Ιδ

Θ:: »ή Ριπ

'Ασπα,

ι

`

απ'

τω απΜαιπ αε τιατοατι ἰιππιαπεΓοπε παπι- Ατα εοπίιτεοοτ) @Με τιιἱ- , @οι απο πιπιι”

πα , @Με οεαοε απτο: νιτοτιπιι εΙαὸἱε πιπε

τἰεοτὸἱα ιιΙΙα π1Βιετ-ατ , ότι

 

ΡΚΟΙ.ΟΟΠΣ ΑΜΒΙἑΟ$ΙΙ ΜΟΝΑ(?Ηί

πι τταΙατιοπεπι α ίε τα&ατπορετυπι παπι

Ξοπαππιε (`ΙΞπιαεἰ.

Οπιἰπο ατπαπτἱΠΪπιο δι! πιαιτο νεπετα#

- ΜΗ πατα ΜαττΙι:ιτο Αιιιοτοίὶπε.

Ηοττατιιε εε , εΙοπιιπε ατπαπτἰΠὶιιιε δε πια

τἰτο νεπετατιι!τε πατα, ιιτ ί·-ταττπτπ ποίττοτυπι

εοιιιπιοὸἰε εοπίὶιΙεπε , ΒεατἱΙἰὶιπὶ νιτἱ ]οτιαπ

πἰε,επἰ οι: ιπίιππεπι, ιιτ ,απο , ετιιὸἰτἱοπεπι ,Β

δεὶιοΙαΡτἰεἰ εοπποπιαι θα ,οοοε ιΠιιὸ ε8τε

Βιππι , πι απο τοπικ πιοπαίτιεπ ρατε&ιοπϊα

ποτπια τε&ιίΠπιε ττατιιτπτ , πιεο Ιαποτε 86

Καπο ἱπ Ιατἰπιιπι πονα τταὸπᾶἱοπε τοπ

νετταεπι. Αἱεοαε επἱπι Ρτἰοταπ ΠΙαπι ιπ

τετρτεταττοπεπι ΗΜ ρατιιπι (ατιεπαεετε ,

νἰἀετἱτιτιε τα ιπτε!Ιι8ειιοπτπ ἀἰΗἱεἱΙΙἰπιαιπ,

οιΠ·ιαιΙτατιε πω” εαιιΓαπι ΡτιιὸεπτἱΠὶτπε

εοπιἰεἰεπε , φαι ια ΓεἰΙἱεετ απ οπο:

τταπίτπΠτ , πιπαιτπτιι1ε ταπεΙεπι ἱΠε Επε

τἱτ ( παπι ταπετε τα ὸἱΗἱπἱτε ποπ απόεο ) πἰ

πιἱιιπι ἰπΙιαείὶΙΪετ Ιἰττεταε, ατε1ιιε εοπττα νεω

τοπι αιιτΗτοτυπι ρτ:τεερτα , ‹ὶε ναοο α!

ναουπι τταπίἘπΙἰΠετ τ ειφετεοαΐοπε α πιο,

οτ ωιπωιιιω νιτἱ αρεττἱπε ατομο Ιιιειάίπε

Ρτοττιετετπ. τα εΒο πεποτιππι , αδ , ρωτα

ετιιαπι ετα !αποτιοΓοπι , ΡΪιιτἰπιοτιιπι ετἰαπι

Ρατετε ττιοτίιοπε ποπ ἰΒποταΒαιτι , (παμε ε

πιπι ε1εετιιπτ απ πιο ΠιρετΠιιιιιτι οιιεπιάαπι

ετ , ποσά ατανιιιε Γοπατ , αττοεαπταπ 8: τε

πιετατιιιτπ πιππιπΙεπτ, τιπἱ ποθ ρτἰοτεπι ἱΠιππ

ἰπταρτεταπ , φαω αίΠατυπι δαπάο $ρἱτἰτιι

Η οοοε ττατιίτιιΙἱΙΤε ρεττἰπατἱιιε πιατα φαω

εοπίἰἀετατἱπε απενεταοππτ, άεπιιο τταπεί·-ετ

τε αιτία ίἱπι,) πε ταπιεπ του τεΙυδταπάο αἰ

πιἰπἱε πι τε Βαεπι ι·επεΠτοττιπι , απ Η τεει.ιπι ανιάιΠιτπε απαε

Βαπτ , οιιἰοιιε τπιτιἱ νἱτα πιεα εατἰοτεε Γτιπτ ,

νοτια άεείΐεπι; Παω οτατὶοπἰοπε ατοιιε αιι

&οι·ιτατε πια , πιε τοτυπι :ιό οπτεπιρεταπόπτπ

εοπτπΗ , ἱρΓπτιιοπε απο εκ ιπτε,πτο εοπνα

τι ,ρτἰοτἱε ἰΠἰπε ὶπτετρτετἰε νείτι8ἱα οπιπἰπο

άείετεπε , Γεπίὶιπιτιιιε ειπε ΙπεἱεΙε , ειιιαπτυπι

οτο ἰπἔειιπ τεππἰτατε Ιἰειιἱτ, ειτρτἱτπετε εο

πατιιε πιπιι. $απε ιίτιπίπιοτΠ ποτπιπιππο , απ

Ιαποτειιι ·Ιιππε ποίτττιτπ , Πνε εατἱτατε ἰπίτἰπ

επ , πιἱἱιἰτιι1ε α ναπὶτατε πιετιιειιτα , ίἰνε ?τα

@απο Πιο ετνἰεπτεε, ἱππτἰΙετιι 86 πιἰπἱπιε
πεεεΠῇατἱπιπ Διατιπ ίὶιπτ , ρτο ιπειρΓε ι·εβ

,Ματ-τω /Εφπίπτπιιπι επιπι πιεο οιιἱόεπι

ῇιιὸἱεἰο νἱὸετιιι· , ιιτ πω απ·απι παπε τοταπι

τ·εΐροποεπτΠ Ρεττπιττατπ, απ τπε :κι Η οοοε

ταπτο να ῇιιοεπτἱε ἰπιρετἰο , να απε&ιι Ματι

«Ηεπτιε πατατα ε:,ιιτ (εε!πε πιακἰπιοπι ω.

Ρτἰπιατειιι νοτια τιιἱε πωπω τε!ιιδτατι. 8οιαπτ

ταπιεπ φαι ετιπιτ αό. νἱτιιρεταπὸππι ρτοπἰο

τω, πιο 'ποπ ίἱπε εατα τατιοπε πω: ΪεεἰΓ

ίε. (Μπι επιπι Ιὶπι ( ποσά ιππεποε :ιο Ιιοεπ

Ε

ἰπτε8τιιπι εΠε ροτιιἱτ, τιιιαπι ποπ άιεαιτιιιιβ

Βοπέ ,τω να νοΙππτατι πια: εοπτταόιεετε τ?

Αιιτ ιεἱτιιτ ΠΠ απτά Ετ νἱττιιε οοαἰἰεπτἱα: ιε

ποταπτ , αυτ εαΙπτππἱατἰ ἱττατἰοπαΒἱΙἱτετ νἰ

άεπτιιτ. Ρταττετεα τταάιιέΗοπεπι ιΠαπι απ:

οΒΪεπτἱΠἱιιιαΙπ πεε πιο οιιἰὸεπι πε8αΒιιπτ.

(Σιοά α8ο αιπιεπ :παπα εΙ`τ , π οποσ! ἰΠε

οοΓειιτἰπε τταιιίτπΙιτ,αρεττιπε ἱρί`ε 8: Ματια::

το ετιατπ Ιατιπιπε εοπνεττετε εοπατιιτ Γιιπι τ

Ροττο πικαπ θ.ιετιτ ἰπτετρτα ποτε ετιιόΕτιιε,/

από αττἰπετ πιατα (:οπτεπτιαπτ ΠΠ ΡετὶτἰΓ

Ππιππι ἰΙΙιιπι ἱπ ιιττατιιιε ΠπΒιια εκτἰτὶπε,ε8ο

α!) ΗΜ Ιοπιζε άιίΤεπτιεπε , ἱπ πεπττα ἰΠιιπιι

Γατιτ ρϊεπππι απο: νεταεἰτα απενεταοο.

Ναπι επτα ρΙετατιπε ποπ κατ: ἰπτεΙΙειτἱίἱ-ε

επἰΙἰΒετ απο Ματια να τπαΠοαἰτετ Ρετἱτο

παω τοιιίταπιτι δ; Ιατἰπα απόιτε ροΓπἰΙΓε

απ απιτττιατ , ΓεΓε ἱιιιρετἰτἱίἱῖπιιιπι Με παπά

οοΓεπτε Π8πἰίιεατ. δα-ιιαπίιτπππι ΠΙππι νἰτιιπι

Ματ Η αΠεταπτ , ΐ.ιαΙε α: ρετΙιοεπτετ εοπἔ

Γεπτἰαπι :ποπ ταπιεπ ποια Γαπαιιε ίπετΕτ , αν

τπἀἱτιιιτι αἱαπι Ειπε Καππα , αττιπε πιο

πεππι ω τταπεί:ετεπόπτπ. .ΑΙἱιιὸ επιπι ΓαπόΗ

τα εΠε , :κοπο πω ετιιὸἱτἱο. Ιτπτιιο νετο Η

Γαπαιιε τ·πιτ, πε Η οπἱὸεπι τεπτατε τΙεοιπτ ,

ποσά εοπιπιοόε εοπιρΙετε ποπ ροΙΤατ πε

ε οιιε Η οοοε πωπω, ποσά νιτιππι Πιατοπι ειτ

εεάαετ πιοτΙππι. Ραειτ επὶπι ἱπιιιτἰαπι άοξΒβ

ίιπιο νιτο , απ ἰΙΙππι ἰιπρετἱτε αε τπίὶἱεε Ιο

. οιιεπταπ τεάἀἱτ. δετι ποε €ωωιε Ιἱοετἱιια

εμιαπι νετα:τιπτΠατ πιει: εοπνεπἰεβατ. ΝεεεΓ

Γατἰο τατπεπ , ιιτ τεστ , α πιο ἀἰέὶα_ Πιπτ , πε

ίὶπε εαιιΓα πιε τταπίτπΙΠΤε Ιιοπιἰπεε επτα.

πιεπτ. Ηαπεε , πατα ορτἱπιε, από τιιι]πίπιο..

Δι Ιιοπιιπιοιιτ , οπαπτυπι εεο ατοἰττοτ , α τε

τείροποετι ροΓίὶτ. ΤΜ επιπι , ιιτ άπο ,

επτατπ ιίταπι άεΙεεανι. ΚεΙἱτιιιτπιι είτ ιιτ ποε

ίἱεπτ ναοἱε ἱπίὶτιιἱε , ιτα οτατἱοπἱΒιιε πω,

απο ρεΙααπε ΠΠοε ΓαειιΙἱ ιιπτιοΓππι αε ρτο

πεπ τταττοτπ πο- Β εεΠἱε ΪπνἱεπτΞΒιιε ιπνιιιτιι , ρτα:ιιπι τπατππι

ταπἱἔἱο απο τταιιοετε ροἴίἰτπιιε. δαπέταπι

νεπεταπάαπιοπε εαπἱτἱεπι τιιαπι πωπωΠο

· πιιππε πατα ανο Ιοπ8ιοτε τταποιιἱΙΙατπ τιτα

τιιτ , τΙοιπιπε νεπεταοιΙΞε αε πιετἱτο άεπάετα.

Με πατα.

Μάρ: ω” @ΜΗ ]α!ωκαπ .9τω!ω'2:Ζ ο

Βπ22ἰτἰτ ωςυωτὐσῇιθ τοπρεπώσ βημα.

(1τιτυπαπι ποπ:: ὁἱνἱπιιπι νιτιιπι εἱνἰτατ το·

Ιαπ , αττιιιε απτε €α:Ϊείὶἱ5 πιἰΠτἰατ €Ιοτιοίαπι

ειτετεἰτατἰοπεπι εἀπεανετἰτ , ποπ ἴαεὶΙε το

καιω , ασ.

ΡΚ1ΕΙ:ΑΤΙΟ ΑΜΒΚΟδΙΙ

πιοπαεΒἱ πι ΗΒτιιιπ δ. ΒαίἱΙἰἰ εΡἱΓεοΡἱ

ο πε νετα νὶτ<ὲἰπἰτατε.

 

Οπιἰπο νεπετατιἱΙἱ αττιιιε οπιπἰ εατἱτα

π: οπιειο ί-πἴοὶΡἰεπὸο πατα (ἱαοτἰεΙἰ

Απιοτοπυε.

ΡτοΙἰιπιιπΙἰΒτιιιπ Γαπθ:ι ΒαίἱΙἱἱ (Ϊετἴατἰεπ

 

Εκ ΒἰΗἰση

Πιάτα.

ΓΙσπιπισ

θ. Πιστή
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701 Υ 7ο2.

Πε σριΓεορι , νει Ρτοΐσδτο 8τιινἱί-ίὶιοἱ τ, τισ νσ- Α σ.

° τε ὶοτσΒτἱτετσ ντ·τ8ιωτεττε ἱοΓστιΡτοιο σε ετα. ·

σε εοονστσι. Ωοἰρρσ ετιιαοε τω” ορστιε ΑΜ ΒΚ Ο 81] ΟΑ ΜΑΙ_ Ο Η Ε ΕΝ 5 Ι 3

ἔσω ετφ1ε ΪτΩΠΦΪΪΪΠΪΙΠΠ8 ΕιΠτω8 %Ι·ΡστΙε-' σριττο!ετιι νσιίτοοστο ντι. οοιοιΙιετιιιτι
Βσοόοοι ροτοοε τιιοιστιειτι ει! τετιΒσοάοιο Δ 5.ΕΡΙιτσιο. '

ίεεἰισ ιιοριιΙσιετ. Νστιοσ νστο :το ιΠιοεμιο

πιο 8τειιε εστστε άιίΤσιιτΞσοεοω νστοιο ροτ

σοστττοτο "Μοτο τσΙιστοετ Ωτο&ιιτε: ρεττσε

Ι'ΒΓΡΟΠάθβ2.Π!3 Τειιτε σοἰτο ὁΠἱ8σοτἱε ρεττο

:πιο ιΙΙσ ροότειττπ εάσο Μοτο νἱτἔιοἰτειἰε

όσεοε εοιοττοοιτ , οτοετ , ἱοίὶὶτιιἰτ , τεοτε ειτ

ι·ε τοετοτ , εποε: , ιοτιιιιττ τεοτε ὸσοἰοιισ το·

8ἱὶειιτἱε Μεω οιοοσε ριετσενστ , εἰστσἔἰτ ,

ερστἰτ , οι· τοσο οοι-άστο ῇοὸἱεἰο οσιοο οτο

τεοετο· σετο τστο σ8στιτ ιὶἰΙὶἔσοτἰιιε. Ι.ἱεστ σ» Β ιτε οτ σκ σο οτἱ 8εοΠιιΙ ὸἱτιοἱτετὶε όσττε&οοι

οἱτο ρστιοοΙτἰ , ἱτοιοο ίιστσ οιοοσε σεεΙσΠε: δ: ΡΙοτιιτιοιο εοτΐτοτὶτετἰε8: 8τετιετ νιτιστστιιτ

οιετοΙϊτι, :οτο Ι.ειἱοἱ οιτο (Παει , νἰτεἰοἰτε- εάτσ&οιο. $ἰεοιισ σ:: σε ρστρστοε τοτε ρισ

τἰε ΙοίιΒοσ ίὶιτοτοἰε σιιτιιΙστιοτ ΙειιάιΒιιε: :το τιιίιοοσ Ιεετγτοετιιτο ἴεεἰσι οἱοΠ ταάιτετιε ,

σοσ εά σειο Γσινειιοετο ρΙοτἱιοἰε ιοΒσοϋ Πιτ Με ΓοοεΙοτιε το(σάστει:, σε σνείστετ τεοτο

ΡταεΙετΞΓεοσ τοοοιιιοσοτιε οοττετι Ποτ : τωι- Γστσοιοτ , οἰτἰᾶἱοι· , εοιορτιοτ , οιοοἰιιοπτοσ

Με τετοστι ἱτε. στι ειουΠιτο ειιοξτε ρτοΓσσιτι- ιοτοσοτιιιτο ιο απο ρτονοεεοετ εΙΐσθ;ιιττι,

πο. Η Γεοσ ττεάοεσοάι οποσ στο νἱτἱοιο Εεο σοι Γσοσδτοε οοο Ξεοενε Γιιιοοιεσ ίσιορστ

τοσετιιιο τοοάιιιτι σ:τεσάστσ οοο ἰΒοοτεΒειο, νσοστετισοἱ τω, φιἰηιισ , το ιοἰοἱιοσ ἰἔοο

ουτε τεοισο ρστοτἰΙσ τοτε ετοιττετιιε Πιιτι , τετ , σκ ΞοίΗτοτο τοσο @οι ρτιάσω ΓσιιἰΒιιε

Ρι·οτοτσ ΙἱΒσοί-ειιτσ ΓιιΒιι : ρεΠὶιε τεοτο νιτο ορτἰτοἱε, δ: οΒτστορσι·ετσ ρτοιοτσ ο; ΙἰΒσο

εΙιτιιιιά ἱιοτοο νστο ΡΙιιτἰιοιιιο σε σ!οοιιἱἱ τἱΠῖιοσ οοΐσειιιι ΓσάιιΙοοιισ οτιοιίττετσ οοο..

άιιιιιτε:τετ νσοιιίτετσ όσττεοστσ : φωτο οιο- Γιισνι_ , Μάιο ΙποιοΕοοάι οοοπἰοσιο , εερτιιβ

άστο ἰιοἱτετἱ νσΠσ ΪεεἰΙἰιιε Ποτ , φωτο Ροδο σοσ τεοτε οτἱ5 @Με ο: άισιιιτετσ , ετι·Ισοεοι

€σΙἰεἰιιε, ὸιιτο Ρτεεἱετεοι σιιιε εε οσεσίΓετἰετο ο σιιτο εΠοεμιἱ , στοίοιισ οτειιιετι Πιο σοοτι:ι

ΓεΙοΒσττἰτοειοοιισ ἀοᾶτἰοειο Ιετἱοἰε εοτἰΒιιε Βετοἱο , ΐρστεοε , οι σοοο σου: Γεοσ νστἰΠὶ

ττετ:Ιστσιο. :Πω νστο , ρετστ ορτἰιοσ , το ορι15 τουτο , σκ σοκ εοΠοσοτιοοσ ιοσ ο; ιιτἰΙἰτετἱε

“τοπικ ΠοτοΞτή τ1τοεοόοτο τω; , ο; εχἱτηἱοἱη ΡΙοτιιοοοι 86 νοΙιιρτετἰε ρστεσρτοτυιο. Ρού

τοσ ετοοτὶ τοο 8: οοἱεἰο τοσο εΠοιιε σκ ρει·τσ τε ιτεοιισ ρεοΙιΓρστ νστσεοοόιε,εεεεάο Ρτο

ί-ετἱεἔεεστστο. Αεσἰρἱσε ετετσ Ρτο ποε ΙιιιιοἰΙἰ- τοοε , ίσοσιοοιισ οΗἶεἰοίἱΠὶιοσ ΓεΙιιτο , ε οοο

τετσ τοοοοΓειιΙοτο ετ› ἱο8σοἰο τσοιιἱ , ίσο με. νἰεἰ1ῖὶοιΒΙεοεΙσ τσίεΙοτετιιε,ιοτστ ΓεΙιιτετἰοοἰε

οσ τἰΒἱ εστιττττττωο εοιιοοι:ιιισ ἱοτσ8τετιΠὶιοο νετΒε ΓοΙσιοοιε εοἰιιιεἀνσττο επεσε: Ισοτι

τ Ρτοί:σδτοιο; ετςμισ ἱοτσοτἰιιε Ισ<ἐσε. Ιονσοισε τἱοοιε @τετοιο Τιιιονστο οτειοτι εοοίτεοτἱε

Ρτ.οιεσότο , οοο ειοΒἱἔο , ἰο ΞΙΙο @Με @στο ἰο σοκ ειορ!σ:τοε σίτι.ιίο5.8ε Γεο&ε οΓεοΙε Η

τοιιιο,όοιο ΪεοιἰΙἱετσ Με ίτιιὸἰο τεοτεειιισ εσ- Βετο , ερρτσοσοί-ε ΗΠιιε ι:Ισεττστε , ιιορσττοντ

ΙσΒιετι Ιειιάσ ρστΓρσ:τστιουτ ιοετοισ εσττσ οι» οοο τοιιΙτιε ρτσειΒιιε τοπιο εΒ ιονἱτο,'ιιιέ εε!

ειοἰνστἰτ. νσοστεοοοσιο ττιετο (ζοτἰΙὶοε Πειτε Π Ιι11ειιι ιι0ίττειιτι ἱιι_νἰἶειετ, ΠοΗ:τοητισ :Μετεω

οοΗ:στ οτοοιροτσοε οιιἰστετιι εε ττεοοοιΙΙετο Δω ί:τοστστιιτ ΙτοΓριτιο. $σειποε σΡτ @απο ,

:στο Ιοοἔἱοτσ τοσετοι· , ὰοτοἱοσ νσηστεβΗ]8 νοτιίοοσ τοσἱε οΠετιτστ εοοιιιτ. @οι οιοιτἰε

εε ἀσίὶὲστεΒἰΙἰε Ρετστ. ἱιοτοοτστ , οοι εοιπίσεΠτοοε , ει: τρίο Π:ετιτο

Γσττοοοιε στιοτόἱο εοιοιεόνσττι Γσοσιο οποιο

όινιοετοιο τστοτορστιτιΠιτοοοι , Ηετττεοισιο

σ:τιιοιε: Ρἰστετἱε ετΐσ&ο , ετάοτσ τΗνιο:ιε απο

τετἰε ἰιιεσοΓιιιο , ΓοΠιειτοιο , ἰοτσοτιιιο , ροτ

νΞ8Πσοε , τοτροτσιο ετοοσ όσίἱὸἰετο σοοο

Γστιοοτισ ΙεεείΓεοτσοι , εοιοριιοξΗοοιε τω

εἰΠἱιοιιιτι, ιό τμιοτὶ ἱΙΙσ στοε ετἰσο ιΙΙιιΡετσε

|εετγιοεε Ιιειιά οΒίεοτσ Πτέοεοεοτ , τσιοιίΠο

 

Μοτοίιιτε οιοοεετιιιε δεί-οπο Πιο νιτο

(Π. Ρ!. δ. · 4

ΡστσΒτἱοιιοι οιιτ:στ οὶἶσοιὶἰ σ 5γτἱε, το

εἱσβετιτ , ρτοί:σ&οιο ει! οσε επετσ Ιοοἔπνιιιο,

Β:ετοτε ρτοεστοιο , σε πιο ίσοιο ἰοεοι·νοιο,

ποσο ρΙεεἱτἰο ετοιισ όεεοτοιο εήεσότιι , ιρΙο

ἀσοἱοοσ 86 Μοτιο Γεοᾶὶτετἰε τοΙιειιΞε μια·

ί:σιστιτστο, Γοιτιιΐοιο οεοΙοε !εετγοιἰε , Ισά

δ

.Μοτο !2ύττ/?ικόΒ ιττωΥΖέ Οι/2τέαβ· φώς”

στι' Μπέτυ» Με!ιιφβ·πι :ετ/έσχατο ότι στοα

έ»·ιτέτ2:ετε 7ἰτἔἱπἰ:4ιὶ.τ_/ἔ!ὶ:ὶι:2 Μαμ:.

@οτο ρΙιιτἰιοἱ σ:: Με στο ἰιοτοοττεΙσιο ήπιο

ίοιιτ οοίττιιιο τεοπτΙιετιοεετοοιιιοτ , ειιιοΙουσ

στο εοοίιάστετιοοστο νστο οοοσίτετἰε εα:Ισίτιε

νυ]Π€ωνπ “α” › κή” ἰΠωι [2Π&2Π1 (20 οἰε εε οοκιπ ίσεοτιι:ετιε ιοιιοιειιιο , Ισοσιο,

£ΙΒΜφ ]ήτωΠΠΠ [ΡοώΡ:3 σ' ΡΙοή(Ί'·κ Φ·1(Μοξ Ε ριεεὶόοτο , τοιτσιο ,τοοε οΒιοιισ τσἴσεεοτσιιι,

Ισ εττιΡι ετοιισσιτστσστι σστοστσοτ , εΙο σοι- 18"εωτεωςΠέντττατω , 8εάω3 (τωήφο

*Κω ν"ΉΠΜπ15 Ιωάξε › ό'··· οοΠ:τοε εά ειοοτσιο Πει ΕσειιΠοοσ εοοτσιο

:πιο , :το εττιοἰσιιτὶε επστοε ρτ:σιιιιε, Ϊοι·τοἱ

. όεοάεεμισ Γορο!ιειε ροτσο:ΠΠιοσ ιοονσο

τ, _ ; μ _- :στο Ποιο Βοοσ, (με @ότι , ετττετοιεττι,

_ ττοεοποιοτιοσ στοο!ιιιοσοτι σκ ΙιοΓριτιε εάσο

' ·' τοίι€0ι8 στο Ρστεερι , απο τοσ άτα εε οοθεσε

“ ΡΙοτιτοεε οστΡστοε οτετἰοοσ εΙΙοσοστστοτ.

· - - Νιιει @το νε! εί-Ρσότιι Βτετἰιιε , νσΙ άο&τιοε

Ε» :τι/ξ να.

@κι 8ιτε

στα. ·

`ε~44ε!
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|

σ

-ίαΙτιστἰπε , νσΙ σσπίσστπάτπσ σατἰπε , ῇπσπ`τι- Α τστπε Ισπτσπτἱατπ,σιια Γιπππτατπ ρτιἱτσίορπἰατπ

απ” , Ιατἰσε ὸἰσἰ αυτ: ίἰπα,ἱ ρστσίτ. νστιττπ

ἰπτστ στα μαπα πσίττα σπἰσπα στπτσε ἀἱσα

ἰπστσὁἰΒἱΙὶτστ αίτσότπε ίιιτπ , τσ, σπσπα πτωτι
ἐ πιτ: ότΗέσ , στήσω: τοπιπἰα άσσσο , Εστω πι

ιπσπτστπ νσπτστσαε , σπρἰσσατπσιισ τσ ΐσίτἱνἰ-|

τατΞε πσίτταε ταρτασιισ Ιατῖτἱεσ Ραττἱσἱρσπ1

ἐστὶ , ταπτἰσπσ τιοἴρἰτἱε , δ ἐστὶ ιαΠα τατἰσπσ

ρώτα: , σπίτπτττ αΙἱσπστπ σαρστσ. δσσ σστπ

ΡστάΙ$στΙσ Μ νΜστστστ , συοσ σίτστ Με τασ

πἱτιιε ποίττἰ Γσττπσπἱε ἱΒπατι1ε , τπάσατἰ στα

στόττΕπιππα ίσπστπ , στ σστπτπσάτ τπἰ ατσιισ

σσπἴσΙατἱσπἰε σαπἴα Ιατἰπσ συσσιασ Μεττή σε

σστστ. Νσσιασ Γαπσ ασππἰτ Γσπτστ Γαπέτσε ,

τπσὁἰτατἰσπστπ τπσττἰε σίτσ ὰτΠἰπἰνττ , ἱτα στο.

ταα°ίτσ άσρτσπσπἀἱτπτ . ιιτ στππτε στοα ί:σττπσ

ίσττπσ ὶπ σα τπστκτα νστΓατα ντσσατστ. Τσι·

τ·στ , τσί:ονστ ,~σΙαπάττιιτ , πσττατπτ, ασ στ·

ναττα ὸἰΓρπτατἰσπιιιπ σπστα ππΐττιτααπ στο

πἱίἱ Ιατα ασ. τσπἰτσπτὶ ασἰσ σστπἰτιπ· , στὶαπα

στπτπ νἰτΕα στππτ8ατ, Ισπἰτατἰε Βτατἰατπ ἱπ στσ

ίστνατ , τΓσἱΡΓπω ὸσῇἰσἰτ Γστπρστ , πππισπαπι

ΞπΓσΙσπτσι· αττσΙΗτ. 8σσ ανω σεσ τΙσ πσΓρἱτσ

πσίττο ταπιτππΙτα -, ίαστσα ἱρΓσ ρστἰσπΙιιττι.

ἱΡΓσσιισ τπτσεσττττπσ ῇσἀἱσασἱε , ασ (Ισ σο

σπτσ Γσπτἱσπὸπτπ π. Ιτατιτσα. @Η Η νἱἀσταἰτπτ

ἰπτσττἱστπ τισττάστοτσ εσπστσ άτσσπάΞπττ,στπ

στ τπὶττἰ τἰσὶσιισ τπστστπ εστστστ , ατσσσ ἰπ Β πστπσπσ τστ:: σπΙτιππ στατἱσπἱε σστπἰττστσ,

στίτπἰε Γαπότασ σατἰτατἱ ἴατἰετασστστ. ( ΕΙτ στήρ

° τ›σ τπσσστπ τπἰ ατπαπτἰΠἱτππε) ρτατσταετατἱα

σσπίτιστιιτΠπστπ ΐσιπττιἱ τπτΠίστρΙτπατπ ττατσ,

τπσσιτσ ττοσσπΕσ ραπστε ὸἰσταπε ἰτα Ιτπειτατπ

πσίττατπ σσπίσσστπε σΙτ , στ τπσσ φτάσω

ῇπὸἰσἰσ Ιατἱπσ πισττιιασσ στπὰἰτἱιτε Ισσσατιιτ

σιταπτ 8ταεσσ.

Ηιαπσ στ8σ τι: ταπτστπ ταΙστπςπσ πσΓρίτστττ,
τ (:σίτπσ , πτήσιππ νἱττπτἰε ασ πσΒἰΙἱτατἰε τασ

σιτε, πστττἰπΞΪσιισ τ - στπατπσπτστπ , σε σ::

τπστιτσ Πιο , 8; σκ ισ ἱτπτσ τυο, σε σα: σστπ

σἰρἱσε . Βασσπίσιασ ἰπ ττοπστσ :πατώ τσ, στη.

- πισιισ σΗ'τστο ασ νσπστατἰοπσ ττασταστε.

(:στστιιτπ πι1Ηπε στ ασε τσ τισποτ τπα]στ,

πσΠπτπ ποσά ρ!ιττἰε ΐασἰατ σΠἱσἰπτπ στσί:στττ

. ρστσίτ σπατπ Η ἰΠἰπε ττπατἰε αίτατσ τ Π στπἱί`

Ετ , σιιαπττττπ Ιἰσστ , ρσἱαΙἰσἰε ρτἱνατἰίσιισ τισ

Βστἱἱε , τσ ασ σιιω Γετρἰσε σσπίστατ Ι τισΐρῖτσ

στα: τιισ τστπστἰε ατσἰττἰε σσπ8τσἀἱατσ: σα.

ρἰτ σπἰπα ἱτΙσ τσ Ιἰσστιττπ σκρσό.ττππησσ ία

στστἰιιε αΙΙσσυἰ. φυσά σιττπ αΙἱαε ίσπισστ στί

Ιἰτστ ίασστσε , ταπασπ τιοο Γασι·τ ΓσΙστππΞΓσιτσ

ῇσ]ππἰἰ τστπρστσ πσσσίΐαττσ τἱσἰ τ-ασἰσπἀπτπ

ρατττιπ :καπ σσπσσάσπσστπ σίτ σπα: σα σίτ,ιττ:

ποπ σαρἱατ στατἱσπΞε στπατπσπτα, Γσπσττ στήρ

ρσ σττίσατπ ὶΙΙατπστἱστἱοπσττ1 ἰτπἱτατπτ, ραττττ11

τπατστἱατ ΞτπΡυταπάιιτπ , σπα: στσίσότσ σα σίτ 5

στ ποπ σαριατ στατισπιε στπατιττπ , παταω

Ηπτπσστσεσ ΪσΙτΞπατἰσπὶ πασα: ασσσρτπω τσ

τστσπσΙππι. Βιιτπ σπἰτπἰΙΙπτπ ασ τσ ιπἰττστσα

σῇιιἴσπσ νστἰε τπστστπ εστστσ ρταερτσρστσ

ίτπστσσ , τπἱπιιε Εοτταίτσ Ιἱτπατσε σναί-στἱτ τ,

σιιαπι Η σΙιαΓσπΙσπα τσιπσστΞε τ-πἰίἶστ ασια!

Η

τπσ. Μαεπατπ ταπισπ πταἱσιισ σορἱατπ Πτ:στ αά- @

τπσπάατίσπσ πσίττα στατσ τσνστσπτστσιπσ Γιά Ο πιἱταττ , τπἱτιιτπσιασ τπ τπσάιππ τρία πσεΠεσπ

στα στατἱσπἱα,. στ ὸσἱπᾶσίττἱα αίττιτσΡτα, μια

ρΙασστ. $σττ πσσ σ8σ·πἰτπἰστπ ἱτπρτιιὰσπε Γππτ,

στή Μπα τσ Ρτοττατιατπ ίσττποπσ πσίττσ,σππα

ἱτπρτ2ί`σπτἱατιιπτ ίἱτ τισΓρσε ἰΠσ πσίτστ , ασ!

σπστπ τστα ἰπτσπτἱσπσ -απάτστισιιτπ στατρατα

τσ τσ ίτσετιτἱ , πασσπετα ΠΠ τσνστσπτἰα, ·πσσιτσ

σστπτπτττσπόιττπ , στ τἰἰπτἱπε νασστ αμκ! το.

Επ αττσίτ , τΠιιτπ ατπρτσθ:στσ , ΗΠσιισ σωστα

αστα ατσσσ απἱτπππι αρΡΙἱσα , τεσπα σπἰτπ το.

σπιτι τΙΙιιτπ ι·στττηπσ.

 

σϊτσ σσπίσσ. Πσπσπτ σοσ ΠΜ ποπ ἱτπτπστἰτσΠ Ρ 11 ΑΕ Ε' Α Τ Ι Ο Α Μ Β Κ Ο 5 Ι Ι ·

νἱπὁἰσατσ Ταπδτοτππα τσνστσπτἱα ἀἱστιττπ , στ

ΓσΙἰτἱε Βοπστπτπ σρστιιτπ ίτπὰἱἰε ατἰσπἰά αστ

ῇἰσἰατπιιε , πσΙσπσ Ιρίσε ατσι:ισ σσπίσἰσπτἱατ

πσίτταε ἀἰΙἰεσπτϊτιε τὶἱΓσπτἰατππε. @σοσ :τή

πἰπτσ ἰτπρΙστσ ρσΠστπιτε, ππἰ πιστταΙἱππι οσ

- σπρατίσπππι ΡαπΙἱἴρστ σπτα 86 σσ8ἱτατἱοπσ

ΡσίτρσΠτα. Νατπ απο Ραέτσ τιπ]πίπτστττ σπ

τατυπι ΡιαΙνστσ τστσατππτ οσπΙιιτπ ἰπ σστὸἱε

ρσπἱτἱστα ἰπίἰτἔστσ σσίτπτττπε, στ ἴπΒτἰΙἰτια απ

στα σπεσσιισ τττπαττ, σπιτι στ: σα σιιτστστπ σπα:

ίππτ απτσ σσιττοε ρΙαπσ ἀἰΓσστπστσ ασ ετήσ

σΗσατσ νατσατππε. Α‹ὶ τιοο πστπΡσ πσἴρἱτσπα

πσίττιιτπ , στ ασ τσ τπατσι·Ξπε στσΙῖσἰΓσστστστ

τστανἱ , συοσ στππἰε @σε ΐσττπο, τστατ1τισ στο·

σττἱπα αρσττίβτπσ τστπροτἱ σοπέτσατ. Ντιπ

σπἱπτ ΠΙσ τιπππΙσ , πιω ατήσστπιπ , στ! πτσΠσ,

πἰΙ ἱπίἱπιπτπ αυτ ίσπτἱτ , απ: Ισσμιἱτπτ : ίσια

στππἱε στοα στατἰο τἰσ Πω σίτ , τσΒιιίσιασ στὶ

νΕπἰε , ‹ὶσ ρσσπἱτσπτἱα , στ: ῇπἀἰσἱσ ί·τιτπτσ . :το

ατστπα νται , 8αι1ὸἰοσπσ τιιίτστιιτπ , τὶσ τσ

στσΒστιιππ ρσσπἰε , :τσ ασηιιττσπσΠε σσπΓ.ττπα

πταπάτΓσσσ νἰττστἰσιια , όσ νσΠσπδία τατἰἱσἱ

τιια Νώε. ]ατπ νστσ ΙασττατΞΙΒπταπτ ἰ||ατπΡΙα

τ εατπαΙσπΙσπίτα τσ νστίὶσπστπ Ι.ατέττττ.

ατά Οσίτπιιττι Μσὸἱσσππτ.

Ό

Ι.ατΗΠτπο ασ σρτἰτπσ νἱτο σ0ω. στι:

Μσὸἰσἰε, ΑιπστσΕπτ πι Πστπἱπο επστ

πατπ ΓαΙιττσπατ |.

ΕτσΙνσπτἰ τπΙΜ συαεττατπ @στα νσΙστπἱπα,

νσπἰτασ τπαππε Ι..ασττἰὶ Πὶσεσπἱε τΙσ ΡΙιτΙσ

Ισρτήε ρτοΙπωπι οποσ. Ιά,στίτ απὅτστἰΡΙιια

τα Ισεσπάσ ίτι1όἱἱ , σπατπ ἱπ ἴστἰΒσπ‹ὶσ :ΠΠ

εσπττα: τιιτίτσ σ:: ἰρία !σέτἱοπσ σΙσπτσΒσπάσ..

ταιπ ; αστα τατπσπ νατἱα στατ πΠτστια , 82 Επι».

τἱτπα σοἔπἰτιι πσσσίταττα σσπτἱπστσ ττάσσα

Β τπτ , Ι.ατἱπιττπ ίασστσ , ατπἱσἰε τπακἱπισ τα ίἱστί

σταπτἰσιιε , Ιτατπἱ. απατπσπαιπ σπἰτπ Γαστἱα

τταπείστσπάτε ]ατπ στα... ίτι.ιάτι1τπ στππσ

τστπσπίσιασ άσνονστατπ, σίτστσιισ Η τσΙἱ8ἱο

Με τπίτττστσ σσπΓσπταπσπιπ, ασ τιοο ταπισπ

νσΙπτἰ σιιττἱσσΙσ τποἐἰσσ άσΠσότστσ , στ Ιτα

ὰἱοίἱε τπστστπ εστσι·σπα , παιιάσπασσαπα τσ

° τστισπίἰΒἰ!σ σατἱίτἱπταντ τ ττπτπσ ποσ ἰρίσ τω»

Βστσ πτσσ τω: , στ (ζτιτἱΓτἰαπα: Ρἰστατἰε σε

στατΞεσ @Ηττα τπα8ἱε ΡατσΓσστστ , ασ σα· το!

πάσι:

Εκ στ; σιτε

έσπτΠ.τ ΟΡ τ

τοΙωοιτ.



να:

Βοτοτ , τατἰο νοτιίΠηια ΓιιαάοΒατ. @ιαιιάο

σιιἱτη ἰητοτ ἱΠοε ειιιἰ ἴαρἰσητἱα: Γ:οοιιΙατιε Πιο

τσ ρτἰηοἰροε , ταητα άο Όσο τσΒιιΓοιιο δε άι

νἰηἰε δε τιιιηιατιἱε ορἱιιὶοηιιτη οοιιοοττατἱο

ο!τ , ιιτ το ἰηνἰοστη άοίττοαητ)ησοιισ "οι οοπ

Πίταε τοΡστἰτσ ΡοίΠει τηαιοτο ρτοτοδτο αΙα

οτἰτατο αιιἰτηιιε άἰνὶτια: άἰεηἰτατἰε αηιΡΙοΕὶἱ

τω· ετατιατο , ατοιισ αά Ποητοοι νοτἱτατὶε αο

οιιττσιιε , νστοτἰε ΠιιιαΙοτσττι ηιιίστατιιτ σττο

τἰε. ΕτΠ σηἰτη αριιά ἱΠοε ΓρατΠιιι ρτοοα!ιιΙια

ουατάαπι δε νοτττατἱ οοη(οτια ἱηνοηἰτσ ΦΠ;;

τιισηε τατιιοτι ταητα ορἰηἱοηιιιιι νατἱστατσ Πα

τἱΒατα τ Πτιστιτισ.ιε δε €τατιιιε ἱτιττα οιιτιἱΙὶα νσ

τἰτατἰε Π: τσοιιιιτ, δε άἱνἰτιἱε Ιιοτἱε ασ ΠττοτΞε τ

Ϊιαιιτὶοηάἰε τιιαιοτἰ άοἰηοστιε άοΠάστἰο ἱτι

Ματ. Ετ ιρΓα τατηση ουτε αριιά ιιοοἱΗοτοε

οιιοΓοιιο ρΙιἰΙοί-ορΙιοε άο Πσο ,τισ οοοΙο, σοτ

ΡοτἰΙιιιί-οιιο οτιοΙοΠ:τοιιε , άσ ηατιιτα τστιιιιι

ΠιΒτΞΙἰτστ αο νοτο άἰΓριιτατα Γιιτιτ , νστἱτατἰ

οτιτΗΠαη:ο τηαιτἰτιισ αάίτἱριιΙαητητ. Μστστια

τοτ οτιιιη ρτοΠοέτοτατιι σ8το8ἰα ἰιιάα8ατιά2

νστἱτατἱε ιητοτιτιο, οροτα Μα ταιιι αοτἱε , αάοο

οο!σοτσ Πιιάἰιιτη , Πιάοτἰε ΠΠ Πτο&τι ιιοτι ιι!

οτιοοιιαοιισ άοίὶἰτιιἱ; Ποο τά ροτηιἱττοητο ,

ιιτ ἱΙΙοτιιιιι τιιιοτιιισ τοΙὶἰτηοηἰο Πάοε νστα Πτ

τηατιιοιιτιιτη ασ τοοιιτ αοοἰροτστ. Μιι!τα τη

Με δε άιέτα 8τανιτστ , δε Βέλα οοηίταιιτοτ ἰτι

νσηιαε : ιιτ τιοη τηοάο οι: οοτιιτη ΙΞΒτἱε Πάοτη

ὶτινἰοΙαὶιἱΙἱε νστιταε “οαρἱατ , νοτοτιι οιτοιιιΡΙἰε

οιιοοιισ τσΠειοιιιε ηοίττα: ἱτιοἱτατιιοητυιη ω.

τιιτἱε αοοοάατ. αιιατη Πισάιιηι σηἰιη , φοιτη

οιιισ τ:άσηιιτη άσάοοοτἱε οΠ: , Π (ΠιτἱΠἱαηιιτιι

τιοτηἰηοτη δε άσ Όσο Πιο ροηάσητσιη , δε οιιἰ

:σοτοε νιτο @σε οοττα Πτ , νἱττιιτἰ δε οοητἰ

ηοτιτἰα: άατο οτιστατη ρἰἔσατ: σποτ 8οτιτΠοε

νἰτοε , δε α νστἱ Ποἱ οιιΙτιι ασ τσΙἱΒἰοτιοΙοιι8σ

ΡΚαΕΡΑΤΙΟΝΕ5,δεο.

ι Πάσε ἰιι Ποιιιιι ρτοτιἰοτ ατοιισ ατάσηττοτ Πιτ- Α τι: ιιοοιΙἰτατἰε άοοιιε, Ιιοο οριιε άοάιοαηάωη

706

τω: , οιιι δε αιι&οτιτατο πια τη ρτὶτιιἰε ιιοε

αά ἰΠιιά ἰτηριιΠίτἱ, δε 8σητΠιε απ: ποίἱτα·: ΡΜ

Ιοἴορτιἰεο ΡοτἰτἰΠὶτηιιε , ομιατιτα Πτ ιιττιιιΠιιισ

άἰΠοτοιιτια δε άιιιοΓοστο , ΠαοὶΙσοιιο δε (Πρ

άιοατσ οοτιίτατιτοτ οοηΠισΠἱ. Νσοιισ ἰά τηο

άο, νστιιτη δε άσ Ιατιοτσ ἰρΓο τιοΠ:το ῇιιάἰοα

Με. Εο σιιιιη Ιιτιστιτιιιε άσ ἱτι8στιἰοΙο τιοίττο

Ποτστιάαπι τἰτιἰ ΓοητσιιτΞατιι ρσττηἰττο , ουσ

τηατιιτιτατί ἔτανἰτατἰοιισ ῇιιάἰοϋ οοιιιιιη&α τισ

ηἰνοΙσητἱα ΠηΒιιΙατἱε οττατα ηοΠ:τα ΠαοιΠοτο

άοηαοίτ νσηια , νστσοιιιιάἰατοιισ οοηΠιΙστ πιο

Πτεο,ουαιτ Γονστιοτοιη οστιΠιτατη τοΠοττηὶάατιε,

σιιττιάσηι ιιτ οσιιΓοτστη δεεραττοηιιιη !ιατιστο

οιιρὶτ. δατιο οιιοηἱατιι νοτΠιε ρΙιιτἰτηοε δε άι

νστΠ 8σηστιε , τιιιιι αΙιστιοε , απο Πιοε αιι&οτ

ιητστΓστιτ , οιιοά αοτιοττοτο νἰάστοτιιτ α 8τα

νιτατο Ιιιίτοτιτο, ιΙΙοε τταάιιοοι·ο οοηΓοΙτο οτι

τηἱΠ : ιτα τατηση ιιτ τιἰΙιἱΙ άοσΠο σκ ΓοηΠι ησ

οσίΪατἰο Πτη ΡαίΠ.ιε. δἰτιιιιι δε ταιιοα νοκ ρτο

Ιἰκαιιι οατιτἰοηστη, αά οιιατη ηοοιιαοιιατη Πιτ

ΠοοΠΤοτ , άσοΙἰτιανἰτ , πιο τἱἴιιτη τηονοτστ αιι

άιστιτιοιιε. ΡΙιιτα οιιἰάοτη ἱηΓοττα Πιιιτ Ρατιιττι

ριιάιοο παπι τη , τιιιη Βέτα , δε φπα: τιιι-'

άοτστη σκαεἱ ιιτ : Γσά Μα οιιοοιισ οοο οο

Ο ιηἰττἰ δε Ισ:: ιητστρτστατιάἰ δε νοτα ΠιαΠτ τα

τἰο. 5σά ί-ατἰε άτα Πιιιστἰιιε. Το Π οσα Πιροτ

Πιια οιιιίτιτιιανστιε , @το πιο τσΠ:οαοιε. ναΙσ.

Ζαἔτεἰί Βία3επί: «Με ατακε/ἔκεεπ:ἰε οπο”

- μ! έ:: ρύέ!ωφέιΞε σ!ατα"Μτ , !2ύω·

ε ρων: οπού: βΛίσΕπτ.

ΡΙιἰΙοί-ορὶιἰατη α Βατοατἱε ἰιιἱτἱα ΠιιηΠΠο

ΡΙσττοιιο αιιτιιτηαητ : ηατηοιισ αριιά ΡστΓαε

οΙατιιΠΓο ιιια8οε , ΒαογΙοηιιε Πνσ ΑΙΤγτἰἰε ο

ιιιε τσἰ ρτἱηοἰροε ΠιἱίΪσ (:τιαΙά2οε , Ογιιιηο

_τορωτω Ιιιάἰε , ΩοΙτἰε ίου (3αΙΙιε Πτιιἰάαε δ

αΙιοτιοε, ρτοΒἰτατἱ , πιοάοίτἰα: , ΠτιιεαΙἰτατἰ , 1) όφ

οστστιίοιισιά Βοηιιε Ιιοτηαιιἱ αηἰηιἱ οτηατηση.

τἰε ἰηιροηΠιιε ΠυάιιἱΠο οοτιιΡοτοτἰτ. Ποτε.

ουσ οκοιηρΙα τιιιιιιίοσ ροτιο άἰιτοτἱιη οναηεο

Ποτε ρσττ-ο&ἰοηἱε ρτοιτἰτηα Πιητ , ιιτ μπάσο

άιιτη νοτιστησητοτ δε οτιι]:ιοΓοστιάιιτη Πτ, Π ἰά

τηἰηιιε οιάιἰοσατ (ἶΙιτἰίὶἱ οιιαιιι τηιιιιάἰ ρΙιἰΙο

Γορτιιιε , ρΙιιΓοιισ ὶτι ΒοητΠι ρο&οτσ ρο!Πτ α

τηοτ @στα ἱτιατιἰε , οιιαιιι ἱτι αιιὶοιο εητἱίτἰα

πο τοΙι8ιοΓα: ριστατιε αΠο6ὶιιε. Ηἰε ατομο !ιο

ιιιΠιιοάι τατἰοηἱἱιιιε ΠαοἰΙσ τηἱτιἰ ροτΠιαΠιιιι

ο!τ , ιιτ !ιοο τταάιιοσηάἱ τιιιιτιιιε ηοη τηοάο ιιτ

.ἰηιιτἰΙο ηοιι αΐοστιιατστ , ίου ιιτ ηοκιιιηι Πι

8οτστη: ίσά οοτιττα Ροηἱτιιε ιιτ οοιηιηοάιιτη

αο ησοοίΐατιιιτιι οοιιΠαητοτ α88τοάστοτ.Νσηι

 

τηοτο σοε ΜιοΗΑε Με

τηοηαοΙιἱ ἰτι Ματσε στηΠ:οΙατιιιη ΑτηοτοΠί

αά (ἶοΓτηιιτη Μσάἱοσηι.

Ι ΧσΒἱίτἱ α τησ Γπροηιιτηοτο ρτο τιια Πι

τησ οοησνοΙστιτἱα , (:οΠησ πιάτα: οἰνἱ.

τατιε άοοιιε ατοιισ τοτἰιιε Ι.ατἰἰ δε νἰττιιτὶε δε

ηοοιΠτατιε ατιιρΠίΠτηιιηι οτηατησιιτιιτη , ιιτ

ηοΙττΞ ΑτιιοτοΠἰ , νιτἱ Ροτ οτηηἱα ἱιιτοεσττἱ..

τηἰ , δε ηοΠτα :απο , οιιτΐι Ιατιτιατ τιιτιι Βτεοατ

δε Ιισοταιοα: Βημα αρρτἰτιιο στιιάἰτἰΙΠτηἰ ,

στιιΕτοΙαε ρα!Πτη Ροτ οτοστη Ποτε· ιιηἱνστἰὶιτη

τοο Π ουοιη Ποττσ ΡΙιιε ετοιιο.οιιιίοσ Ιιοτηἱ- Ε άιζροτίαε οοτριιε ἰτι ιιηιιτη οοιιοΙιιάοτστη.

ηιιιη αάτιιἰτατἰο ταριατ , οοτιιηιοιισ ετοΙτα αιο

Πτατἱε ΡΙιἱΙοἴορΙιὶπ ΡτεοΠοττο Ποια οοτιί:οττο

οτἱατη οιτοτιιΡΙἰε νσΠτ , ἱά οιιοά ίοΙιατη Ποττησ

τἰηιοιηιιε : ἱε Ισηἱτστ αάτηοησηάιιε στὶτ ίοΙΙ

άαιιι Ροτιιιε νἱττιιτσιιι , οιιατιι αάιιτη!ιταταττι

νἱττιιτιε ἱηια8ἰηοτη αάιηἰτοτιιτ. Ετ Η οηἰτη ἰτ›Π

οιιοε Πιιτιστ, τιιιαιη τηἱΓσταοἰΙἱ ἰητοτάιιτη ΙαΡ

Πι οοττιιστἱητ , οι: @Πα Ισᾶἱοηο άοοοοἰτιιτ 3

Π οιιηττα άΠιΒσητοτ οιτροηάοτἱτ. Τἱοἱ ἰτα

ουσ , (:οΠηο νἰτ τιιατηαηΠΠτησ , (ΠιτιίΠα

κα. εοφ. ἀ`Μσπ. απον!.Ου||. Τα» Π!!

ΑἰοΒαε οηἰτη οιιτη οοτιίτοτ άο&ΠΠτιιοε νὶτοετ

οιιἰ δε Γαρἰσιιτἰα άἰνἱιια δε σιττστηα τηιιηάο

οΙατιιστο , ΙιαἱιιιἱΙΓσ τιοιιιιιιΙΙοε οιιἱ άι&ατα σο

τιιτη τηστηοτία: δε Ιἰττοτἰε Πιηιτηα οιιιη άἰΙἱ

ες;ιτια τηατιάατο οιιτατιιητ : οιιτ τιοη ποσο δ;

ποε , τμαιΒιιε ροΠ: τοτ δε τατη ρτατοΙατα Πιεσ

ηἰα τιοη,άσΠιστο νιτἱ ἰτι οηιτιἰ άἱοστιάἱ 8σηο

το δε οτιιάἰτἱοησ αάτιιοάιιττι οιτοτοἱτατἰ , Μο

τιιιιι σιτστιιρΙο ρτονοοατὶ , οιιτοοιιιά Π.ιτιιτηο

ηοἔοτἰοδε ωωιιι ἰιιΒοτιὶο σάιεξτσ , Ιιἱττοτἰε

δ'



707 σοοτιεεισιοασΜ νιιιοασΜ ιει>ιετοωτ ?Με

Σε: ατι/Συν.

Με εδω

τίιαίτησ.τ.

οοσιτσιττοτε, ΡοιιετιΓοσο σοιιτιε ιο,οοσσσσι Α σιιι ΡασιιΓΡοτ ίσα Ιεσιτατε αο τιιασΓσετσσισε

οιιισι ιισσιο ττατιοτο Γατατέιιιισετ Οτσιττο ιισ

ΡταΓοστιατστσ σαττατο νιτοε σοδιιιιιπιιοε τοσι

Ροτστσ σοι,ττοτστσ τ ασ Ατσιιτοιιστσ σοΓιτιιιτι

οοσιοε σιτιοασισε , εσισε ισοοσισισ , Γαοιιοσι

σιοοσσι οοΡιαισ , ατοσο οτσσιτιοσοσι οσιε

στσοσασι σιοτιτο οιιΡτιπτιοτε ατοσο Ιασσατο

ΡοιΤεττ διιστ εσισι αΡσσ σοε οΡσΓοσια Ριστι

σια , δε·οσαεσατσ αιια οσα: σε ισοστιατσ ισι

Ρετιτοτσττι σεΡοτιοτο, ισ Κοτσασατσ ιισοσατσ

σιαετσα ΡτοΓεδτο οσσι νοσιιΓιατε Ρετ εστσ σε

ετατοο τστσισο οοσνετΓα ; σε νετο οκ :Ρτο

ασιτσι τσοι ΡσιιΙΙασισιιτατοσι τοιιοταΙΓετ, Ρτο-.

οσι σσιοιο οοσταιισιιΓεσι , δε σιστσε :ιο τεσσ

Βιιιε εισαι” οιΓοτσ. ΚοΓΡοιιιιοιιοισ στιοσο

ιιιοασι ΡασιιΓΡοτ τασιοσ τιισιιιι , δεοσισ στι

σώιοτοσι ΡτοτΓσε ιοσοταιιατσ. ΩσιΡΡο Ρασ

Ροττατιε ισοοσιι σιοι οοσΓοισε , ΓσιΡοσΓσε δε

ιιαττοσε Ρεττσαιιίι ΡισΓοσΙσσι τοισΡοτιε. Τασ

σοιτι ἶΡασιιιΡοτ οοσιοε οτιοεσε , δε ιισσιασιΓ

ιισιι νιτι ΡτατΓοστιαισιστσεσε , νοοε ΓσιιτσιιΓα

νιτσσι ταισ ΡτατεΙατστσοτοΡι αΙΙοοσι :Κατι

ΡτοΓοέτο ατσσατσ αο Ρετσιιιιοιιετσ , οδτωε,

Ρτιο ισοεσιο ειιιοσιιτατα, οιο Ροιιστιατιι σο- Βισισσοιε ι οσιΡΡε ο8ο οιτ ισιιιτστο τσεο ισ

τατιοτσισ οσι ιΠα οοιΙιοετεστ , ισ σιασσε Ρισ

τισιοτστσ οοιι:ιΡΓα ατοσο σιΓΡοτΓα σοσ ιοσο

τατσσε. Νο @τστ ταττι ΡτετιοΓσε τιιοΓαστσε

αιιΓοοσσιτσε :ιο Γετσιε ΓεΡσιτσε αιιιοδισε

οσε σοοιιοατστ α σώσε , ισ το ΓοΙσσι, οσι α

τοσοτιε ασσιε ιΠισε τσοτεε , νιτατιι , σοτίττι

σασιοσε Γοθ:ατσε εε, σιοατ τσεστιε οοσιοε οοσ

στο , στ νοΙστι ιιισσΡττἰσε σεττοτιατοτ τα·ιιτι

νιτι ΡτοτιοίιΠιισαε σιισστιαε ισ σσαττι οοτσΡα

οοιιι οοιιιοαε :ποσο οοτσΡοιιαε. Ραοιοε Ρτο

Γοξιο τοσι 8τατιΠιτσατσ,τ:σισ σι ·ι σι εισε αιι

πσοσαιιοτιο οΙασΓσε, οιιτσ ναοατιΡτο τσοι σα

ιιιτσε ιιοσεΓιατο σοσ ιιοοατ , οσασασι τασσοστ

τατιοσο σε τσασιιισε τσσι σοδτιιιισιοτσπσ τσιπ

ιτσΡοτιτοτστσ οιττοτοσοτο οιο ετσοτο Ροτοτο

τσοτσοτατι Αιιιστοιιι οΡιιὶοιαε. Ρτοτσε τασιοσ.

οΡε δε ασιτιιιο τσο αοετοσιατ οσοσ ισισιιΒιε.

ει οσισ νοτο ΡτατΡοιιοτστσ οιιοσσοτιε-, νο

σιαττι σαιιιε:οσια σοσ εοσοσι τοπσΡοτε ασ

τσο Μ:: σεΙατα: Γσστ , δε οιο ισ Γσστσ:Γετνατο_

οτσισετσ ττιισιτσε Ροτσι. Ι..οοοε τασιοσ οαε ατ

τεστισε , νιτ οΙατιΓΙιτσο , οσια οιτ οατσσι Με

Γοστιασι σιοιειτο Γοτσστ , τσισ ιι τοτατσσι ιισ- Ο τίτιοσε ασσιΓοεε νιτα: ιιιισε Γασότιττιοσιατσ,

σιοιιιιιιτιιε , οσι εκ Γσα οιοοιιεστιατ νεσσιι:ατο

ΡΙστιισστιι εισώσσιεστι στι νισσιοαοσπιτι

(ἔσω οοε ταοιτσε στα ισ τοττασι ώιτστιιισε

ιισσο νιτσπσ ταιιτοτ σιιιιι ιοοσοστοιτι ιστοστα

αστο ΡετοιΡοτοτσ , νοιιοσιοστοτ ώιιισΡσι -: δε

οοσΠ:αιιτιασι ισ ασνετίιε , ιισισασιτατοτσ οσο

οσο νιτι Ρτσοσι σσιιιο ιισοσιατοτσι ΑοοιΡιοε

ι,οιτστ οιτι'οσσιτι πσσσσε ασ ασιττιο ΡτοΓοτίτσσι

τιιιι σοσιτιΓιισιο , στοσε τσι ΡτοΓεδτο ισ στο

ασιοτιε Γιο ΡετΡοτσσισ ιτιοσστσοστσσιτ

εεεεει·τιτιστιττετεεεττ-ισ·τιεττωεωτεεεωετιισιττετεεεειοτετεεεεεεεεεεεεεεεεεεω

ωστοσο ο οο·τιεεπΜοιισΜ νταοασΜ

τισ Αιεταοετσιτ Μο,σιιοσσιε

ι

ετ>ιετοιο-Α τ>ιιιΜΑ

ιταιιτιισιιι

 

Β: Μεΐαστέα , τι:: τι [σε στάσει: , ό· στ· οτε

εεττ-σε »μια |ιότιί.τ.

Αστσε ΒαΠσε Ρασοτιιιἱτασσε , οΡτἰτστι

Ραττι Ασιιιτοιιο , οτα:οατστσ δε Ιατισα

τστσ Ιιττετατστσ ειοοσοστιΠισιο, Γαιστειστ

ΜσΙτα σιο Γσασοστ , νιτ τοΙιοιοιιΠιιιιο , τε

οστσ Γατιιιιιατιτοτ α :τσι , δε α τσἰε οΡτισιιε

ισιτιιιτ τσαοσο Γασ ισιοσια ανοοατο, οστσ

οατιταε οσα ισ ίισσιοΓοε οσισοε τοσοτιε , οσα

τι σσσι ιιιτιεο νιΓστσ ερτ , σιιιιι σοσ οιιιιιισιε

σιιιιτσστσ ισνοσι ι οτσσια τοιιοιοσι σώσετε

οοιιΓοστασοα ττιιιιι νιΓα Γσστι σα οασΓα τσαιτι

σιο νοτοοπ· , σε τσαιο οσσι Ι.αδιαστιο Γεστιασι:

σονο ιτιοαστσε ισ σσο Ρεοοειτι νειιεσιεστετ

τἰτσοο. (Στασιώιτοτσ τεοσιισιιισιο ώιΓεοτο,

οσα ισ το , οιιανο τατιοσο ιιιε ισ οΡσΓοσιιε α

σσο αΙἰειισε Ι.ατ.ιαστισε στ , πιο Ρετ οΡιιτοιαε

σοοεαε. Ηασσ οσιτσ σιο Ρατνο σοσαΒιε ιιισ

σετε ; ίιοσισεσι τσαιτιιτιστιι ισισιισοατ ασισιατ

πιεσε ΡοτιοιιΙστσ. δώιισσε αΙισσ ετιασι Μνε

σι , οσοσ σιο ιιασσ Ρατσσι Ρεσεε ιιοετο οοδ

τστ , οσισΓσασι Ασιι-θοΙΙιι Γεστεστια σοσ

ιτσσιοσιοτ , οσι ιιοσιισοσι αι: ιισσιο σιδτσισ

οσισεε οιιτιστιτιοε οοσιΡΙεὅτετιε , τιιτσ οαΕ οπο σεοατι δε, οσοσ Ρισε οΓι: , νοιιοισοστοτ

οσατσ σιιιιι στα ΙιιιοταΙιτατο σοσιιιι ασνετΓσε

το ίιτισοια, τσσι δε ιοαοτατιο ισεα οσα ισ Ρτο

Γοσε νοτΓοτ.

ΒονοτΓο ιαιιι ΡιΓαε σιιιιι Εατίταστιι Ρωσ

σι οιοοσοστιΠισιι νιτι οΡσΓοιιια σσο Ρτισισσι

οιΓετσστστ , σο ι)οι ΟΡιιιοιο , δε ιτα , οφ

ιιιιτ:ιτισε οσισατσ σσΡοτ αιιΓοινοτατ. ΙΙΙοε ο8ο

σοσ οσιοσσο Γώσσι , νετσσι , οσοσ α το τσο

σιτσε Γσισ , στο Με ισ Ιιιιτιε α σσο σενιαιΓο,

αοοστατιΠιτσο ιοτίτιτο , σιισστισιοσο οτσσια

Ροστιετο. Νιιιιι τσιιιι ετιιεστιασσσσι εσωτε

οοε οττατε σιοι_τ , οσι σοο οιιιιιιτσατεστ. [στα ο

τίταστιι στα νοτΒα Γσστ τ ει οσισι οοτΡσε ιιο

σιισιε ειτ ιισσιο ιιδιστσ το , σστιο Μισο σο

σιεσ αοοεΡιτι ασιτσσε οτεο οσι ΓαΡιτ,τεᾶοτ

οοτΡοτιε δε αιιατ νισεε σοδτιιιιιτισσι δε οιο

ΒαστιΠιιτισσι νιτσισ οσαιιι α (ιεΠιο σιιιοσ

τιατ. Ηττα οοτστσ οΡἰσιο νοτιοτ στ , σοοοτι

ασε το-οσΡιο. Ταττιετιι ἰστοτοα τοιιιΡοτιε Με

ισ το Ι.α&αστιο σιαοιε ατιιιατεασι , στΡοτε

οιιιιιισιιο νιτο , δε οσι σιιιοοστισε εασι τοστ

Γοτστατσε Γσοτιτ.

 



Μα .το ΑΜΒιιοειυΜ σΑΜΑτουι.εΝεεΜ. τισ

Ρστἰι1ὸἱσ (.`τστσιπΓσιπ τ1ιιστιτάστια ἱιινσπὶ 5 Α

φ.ιοσυιπ τυΠιτ :τοπ Ιο118α ίἰιιιιὶΙἰατἰτειε σΠ: ,

@σαιτ ροίτ σε φπα εοἔιιἱτἰ Ρττιπο σοτιετσίἶο
τ 7 - ` Η -

όισστσ ΓοΙσπτ τιτιιι.ιιπ άσ Μπιτ σκ στο. Κά
δ

Ροιπ:Πτ σοι1ιρΙυτσε ἱτι σε ΜΠιΜ ΙἰΒτοε σίΤσ , Υ

86 νἰΙἱοτἰε Ρτστἰἱ. Ρστσουτοτ τιΙτστἰιιε , σιω

τιιττι ΗΒτοτιιττι τωταιιι ἰρίἱ: ιιΒσττετσιπ Μ.

Βσ.ιιιτ. $ειστοτυπι τ:Πιάτ δ: ΗοωστΞ. Νειτο Βἰ

ΗΜ ιπαειιἰ ρτστἰἰ σίτ. Ιρίσ _ υτ ὸἰσσΒετ, άπο

σΒτήτπ: ίοοτ αυτή , νστστστο 8ε Πονειι11Ισέσι11

σε.ι·ειθ:σττΒιιε ττεττἴστἰΡτειπι , Πιιἱτιιμισ ειιιτσΞε

σιιιὶτ , στιττκ1ιτσ ἱι1 ρτισἴσιιτἱ:ι τι:ώστσ άο

ττιἰ , ἰτι φαει Ισ ΡΙιιτἱωιιιιι οϋΙσότστ , ριπρτΠ:ι

 
Ψ,... ---... ...,σ.-__..--.-."

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΧΙΙ.

Ατιτἰἴρατ.

Ι.ακα'ατ αυτ: έ: στωίττίυπ.

ΠτἱΓρα ΑτιιΒτοίἱο ιτιοιπισΙιο νἰτο τσΠ

Βἰοίἱίἶἱτιπο αιτι1τισ ορτἰτ11ο , ία!. Ρ!.

Νσσ όὶτιτιιτιιυιπ Με ρστρστιιι1τιτ ίὶΙστιτἰυττι

δι18ττΙατστττ ςυαπιὸειπτ Με». τσ βσιισνοΙστιττωπ

τιισειιτι ει!ὶςυει σκ Ρ:τιττσ ἰτιτἰσστσ ροΠἱτ. ΤαΙσπτ

σκήτη οΡἱιτοπστπ όσ τσ @οι άτυ ΜΜΜ ) ιιτ τισ

τπἱττστη τἰΒἱ ρτείὶαι1τἱει ἰτιεσιτἰὶ τιιὶ , ότι ίὶι18τι

ςιισ οσυΠ σειτἰοτσπ1 τι:ιβσατ. Εξ<το ατακα :ιτ- Β Ιειτἱιπιι νἰττυτιιτι1 τιι:ιτι1ιπ ὸἰνἰτιἰτατσ σοιττρα

Βἰττοτ , Η ςιιὶε !ιοτυππ, τμιἰ·Ιιιιισ σἱνἰτειτἰ ρτ:σ

Πιτιτ , ττιωτὶωἱε ρτσσΠ1τιε Γσσυττι σ€στστ , (Ξιντ

σιι!ιιιητιιισ ταρω ΒΙετιὸἰτἰἰε άστωιΙσστστ , Ποπ

ὸἰΗὶσιιΙτστ τιιιιττιτστι1τ ΟτισσυΙιιε. Ηπα: πιει Πτ

σπιτια. Ναι σπἰττι :ιἀσο Με ροτστιε Πιττι , π:

νσΙ Οτ:ετ:υτιπ Βσέϊ:στσ δ νο! :ι σἰνσ Ιω:: ἰτορσ

τττιτσ `ροίΙῖττι. δί τ1τωιπάο (3τα:σι1ε $ἱσἰΙἰειττι

νσιιἱστ τ νσιιἰστ σωστο , Γρστοτ σιτε τΠΙΕ8σιι

τἰτι ἱρΓυιτι αιτειΒο , νἰὸσΒἰε τ Η πιεισπειτυπι,

β ρτατίωι1τττ , Η ἰρίἱι1ε όστήςιισ ρτὶττσὶρἰε ρτσ

οσε νειΙσΒιιιπτ , στμιἰάσιττ σακιά νοτἰε τιιἱε το.

σἰειττι (Με , Ποπ ειιιἰσἴσειττι. νειΙσ. νπΙσειτ Πει

τστ @σώσε , νὶτ οΗἱσἰοίἱίῖὶττιιιε. ΝἱσοΙατιττι

ΝἰσοΗ σκ πτσ Ματσε ,οΒίσστο , 8: Ε:ιτοΙτιπι

Αττστἱτπιτιι. Εκ Ρἰίἱε πι. ἰἀυε ΕσΒτιιατἰἱ.

Π. Αυτἱί-ρει ΑττιΒτοίἱο ιτιοτιεισΒο νἰτο Γατι

δτο 86 άοόΜΠττιο ω. ΡΙ. Ι.έττετ.ατιω θ.ιμΖωτι

κατ” σ:: τ!ατιβωσ μια: ό·ρτέεπτιπέπισ νέ

το εἰ εσωτπωα'.ιτ , "Με αἱ: τ· τω». ·υτβ·πέέ

.4πτύπή2 :τω/Ζ άτβτπ[έ. Εκ Ρσττ:ιττει σα!.

ετΡττωτω.

ΙΙΙ. Ι.σοιπιτόι1ε ]υίτἰτιἱτττιυε ἱτιτσεσττἰπιο

νἱτο ΑτπΒτοΠο ωοτιεισ!ιο Ρ!. διιΙ. δυΡστἱοτὶ- Β

Βι1ε άτσΒιιε ΠΙ.Έσ1°8.5 πιω εισσσρἰ > (Η.

Ϊ

Ν. Μαι εἰτἰεω. Νοτι ἀιιΒἰτο το πωπω

> Ρτοκἰωσ Ρτα:τστΙταττι , έν.

ν. [τω. τι.0Πω Ροπταπι18,ἱσΡἱἀο τ...

ἔστπἰο ῇυνστιἱε , ό·σ.

ΥΊ. Βσττιατάιτε ]ι:Π:Ξτιἱτιτιυε ΓειτισΗΙΠτττο νἱ

το ΑιτιΒτοίἰο , Μ. ΕτΠ ΡΙ:ττισ ἰτιτσΙΙὶεσττι σε

τηἐτιἰιτισ το ττ1σ'σίΪσ , ότι

νΠ· ΕΦ0Π8Γὸ'15Ϊι1ίἰ:. ΑτοΒτοίἱο νἰτο Πιπ

ᾶἱἰΠτι1ο δ: άοέΗίδττιο ) ω. Τοπ πιο σ:: Ρετ

νστιτἰει Ρτο:ήτ11α: ΙΙττστεσ , (Μ.

Ἑτειυσἱἴσἰ ΡΜΙσΙΡΙιἰ άτωσ'αϋπ ω' .Μάτο

[τυπ |έ22στ.τ.

8τσρΙιειτιἱ Ροττὶἰ Κοπιατιἰ έ" έτενε.»· ά

,από πτυπωτέ.

Ρ”::. $στῇ›τ. ό· Μπι. στη!. 61%!. Τα». ΙΙΙ.

τειιιόυτιι ρυτστπ. @οσε οΒ τσε , σΙεττΠΠτυσ νττ ,

τσ σο!ο ειτςιισ οΒἴστνο , ιι: ωστοσο εμοάάειτο

ιπἰΜ ρτοΡὶτἰιιτη, ριιτοςυσ ταξι” ΙτεΙἰετ τιτςιισ

Ιιοτιιτπ τσιπροτιιιτι τσ ττωκἱπιιιω οτιιωτισιττιμτι

σίΐσ. δώ. Βετο αμκ! τσ ΠΙσο. Ηστἰ ΜΝ σρί

Π:οΙα τω: Τιιενἰτειτσ ρΙσπἰίῖἱιτι:σ τσὸάἰτ:σ ίοοτ

. . . . Α‹ὶ σστστειε σρἰἱὶοΙεσ τω: ραττσε Ρατ

τἱσιιΙιττὶιτι που τσΐροτιάσο , φωιπάο Πττστειε

Με σΙΙἰΒατειε , αιμα ΝἱσοΙεισ τιοίττο ιυἰττό ,

ειΡστἰιιε, ειπα Έστω:: αυτή σ:: Ρειττσ Ιἱττστἱε

ττιὶε τσίροτιἀσϋιιπτ. . . Πσιιισττἰιιττι ιτο1τττιπι

σκ τω: Μοτο. Ειιὁαττιοποἰατισε ττιοττστιι οΒἰἱτ

στιΙστιόἰε ΝονσττιΒτὶε. ΡΙετἰι1ἀστικ ἰτι Ράο

ΡοτιοσΓο σίτ. Ηεώσο τω: ί:στωσ οπιτιἱει εμα

συττηιισ ἴστἰρίἱτ ΠστοοίΗιστισε ἰπ νοΙιιττιἰιισ

ήιιοόεπ11 νστΜΗΓΠωο , ηιιοεὶ στίὶ ΙἱττστεεΓρσ

άοΠΓΠττωε τιετΒσετ , ματ ειτιτἱηιιὶτετσ το.πιστι

ηιωτιάοσυσ εισσστπιι αιτστ. ΗειΒσο δ: οπιτιτα

Χσττορτιοτιτἱε. ΒΡστο τσ σἱτο νἰἀστσ , ι1ιιοά

ιιτἱτωττι Πὶἰ'τ“:ι›:ἱτιτ. ΡοΠ:τστιτο ΝἱσοΙεἱυε πο

Ιτστ τοτε: , οτ ΜΝ ττατιΓστἰΒετυτ Οτειτοτ ,

στ! @απο τσιπ απο Ρι·σσοτ ΓοΙΙἰσἱτσε. νειΙσ

οττπιττισιττιιτη απατη , 8: τησ ειπε., ά·τ.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΧΙΙΙ,

ΑιιτΞίΡα.

τω.» .ε φ28παπωττα.

Πτἱἴρο. ΑτιιΒτοίἱο , Μ. ·

Μἱττο :τά τσ Με τ.ορω....., ιιτ ἰτιάσ

σ:α:στρω εά ΕνειττεσΙἰιιιπ 8:ιιιοτΙ τ:ιτρΜ988 , δε

σρἱΙτοΙο.ε ΡΙἰτιἰὶ. Το τσιτήττειε , οτο , τμόσιιτά

σοἀἰσιιτιι τιισοτιιω ΙιειΒσε. Ριιτο τσ ΙκιΒστσ

Ρ1°ὁΩ|ι1τη ·τστ πολι·ι·ονικστ καὶ @ετών @ψ έροίνων

πττολεραπὅν ,δε τισΓσἱο ςιιἰά ειΠιιά Ξττ Μετττσωο.

Ε τἰσἱε. (ἶοΙΙσ8ἱ ςιιἰἀστη σ:: σειιιίΞι οοάϊσσε οτι:

τισε πισω , στιειτ1ι τσἀἀἰἀἰ εΠστιοε. δωί”.ιπι

ἱτ1τσΙΙἱΒσε σ:: τησ. Ασσσάεττι στπἰττι σε! ὸἰἔοἰ

τειτσττι τιι:ιττι ασε τ.οττετΓΠε. νειΙσ , τ11ἰ μποτ.

 

ετ15Το1.ΑτΧΧιν.

Αιιτἱἴρατ.

Π: Ησωστἰ ό· μέάιι/αίωι ΜτΙ: πω.. `

ΠτἰΓρο. Ατ11ΒτοΠο ττιοικτσ!ιο νἰτο Γατα::

τἰίίἰτιιο δ: .ι.τττω.. τω... ΡΙιιτἰιΜττι

ὸὶσἱτ.

Υ γ Ι]



πιο πο::::ι::ιΜ“οποπ νιιιοεοΜ ιπ>1:τοιιιε ε:

πω: εοιιεειιοπι πιιιιι ιπείι: , ποοε ποο

τιεΓειιπιποο ε ιιιο ποιε:μιεπι ποοε ιιιιριο:ο

ροΠιιιι ρο:ι: , ποπ πιιπο:ι ενιει:ε:ο εοπι

ριοεπι ,ποεπι :ο: ειιπιιε: ιπιιιι εείιεοιετιί

Επι:: εειριίεει. Ωοεπι ποιεεπι ορ :επι ρε!!

οριίι:οιε: τοε: πο:: , ρειενι Πιεει: εοπι

ιιιειιτοπι ποοε ροΓοι: , ε:ποο ιπιιι:οι εοπι

:οι πιοπιειιι: εε Μεειει: , πιο ιιιε πιο:: , ο:

εε το ποεπιριιιιιοπι πιιττεπτ. (:ε:ε:οπι απο

Τοεπι, ορο: ποοεεεπι ιιονιιιιι, πιο εροε πιο

` ιιερεο,:μιοε ικριοίειιΙο οι:ο:εοο. Ιε οτιεπι

Τεπτοπι ο: ειιιιει:ιε: επιοιιποο πιο Γε:ι:- Α

ΧΧν. .4ιπέζυ.ο απο :ρε/Μία , επ.·ιειέπιβ

σει-β· πκώιΜΥ |ί22οΜ.: ιπαρΜ· ,/έπε: ΜΜΜ

ο Νέω/εέ σεπι€!2: ρεπε::: ·ινι·Ζ|:. Ε: Βοποπιε

Χι. ]οπιι.

ΧΧνΙ. πιο ε/ε/εεω ,πιω :πυρ Ρ:

οπο: ρπερσε'έσω ίωιιυπ: !έ::επι.:/ιω.:/ιιύΜ

απ· ιπισειρι ωκιμειιωι. 0ρε/ια!εω πιο πε·

,οπιπιπ :επιασε ρεπε.:#· :με ω, όποιο εφ

επέέωεθωι έ:: ένοιωσα: .4ιπό:εβ. Οροιειιιιιπι

ιιιοε εε Ιιπποειοπι νε:ιο:ετε ιιιε ρεπε: πιο

ρω τοε ροίιοιειιοπε :πιιιιΤοιπ,ιιι Γεπτιπ π. Β πι. Ιε εε το ποπ οι: , :μιοπιεπι , ιι: ειρι

τι: εροε Απ:οπιππι Εο:ριιιοιιι πιο οιιιιι ιο..

ιιποιίιε οι Ηοπιειι ορο: , ε: επτιπιιιΠιπιιιιιι,

ε: επιεπεετιιπι , ποοε πιοο ειριτ:ετο ίεειΙο

ιιερειε ρο:ειι: . . . . δι ιιιε ΑιιΠε:εριι:

εριιε πιο οπο: , Ιιροπτιίιππο εε το πειτε”.

Επιπινο:ο ποπ εεοΙοίρεπ:ι επειτο:ο Γοιοπι

Γετι:ίεειίιο: , Γεε ιρίε πρι. νο:ιιπι εοπι εε..

:ειι: νοιιιπιιπιριι: νεπετιι: ιιερεο : Γοε ρτο

εε:πποπιε :οι ιπποπιι πο:: ριενε Επι: οιι:.

ιιιοε , πιι Απιρ:οίι , ποπ τεεερο , νοΙοποε

ιιοι, εποε ποπ ιπνοππο:οι. ΕΠ πιο ποιεεπι
- ο

(πε:::οΙο:: εερο ορειειπ οτ πιιειιιριιιιιοιιι

_τιεπΓ:::ιρετοι , ε: ιε εε το ::οπτιπτιο πιιττεπι.

Νεπι ορο: 8ιεπεο ποπ οίι,ιοε Γοιιιιιι ποιο

:οιπιοιιο: τ:ε:. ιιοε εοπι ποιπ::::πιοπιρο:

πιο: ποοιεεπι Βοποπιοπίο: εειεπιο: εε το

πιιττεπι.. Α: ροίι:οε πι πιεο εενοπτιι , ο ερ
ο τιρι νιίι Ειιο:ιπ: , ιπ ιιείεεπι, ο: νι: , εε

εοπιοΙερο ε: εΡΕε:ειιι. πω: , εικοσι”

Μω'ιε|επεπ/εω, Τύπωεω $επιεσπεπβω β

οι :οοπτι ιιιιιιιιι ιιερεε: , ποπ ιπιποιοπι ίει- ρωιρ- οπιπιπ: έωύ7'Μ2.

ιιοε: πιο ΐιοξιοπι Μάο νοιιιιπιπιρο: πο::

ιιεροο πιοε Ιοειιοπε εεριοιοπι ροτειε,πο:ιιιι

εοπι εε εε :ο πιι::ο , τιριποο ορίο:μιοι : ιι:ι- Ο

ιιεπιποε οιππιε πο:: ιιιοε πιο: ρεπε: :ο οι
Γεω. (ὶοοε ο νιι:οιο , ιιοι:οποποε νιιιιπι

ιιοπε: , ρειιιειεπι :επεοπι. Ροιιιοπιο εε νο

ιιιπιιπε πο:: εροε Ειεπειιεοπι Βε:ρε:ιιπι, νι

ιιιπι εΙειιιπι , ιοιἰποι , εο: ε:·ιετε επ: ποπ

εοΙετε εε το :πιο πιιοε ποπ :οποιο , :οι

ιπιιι:οιππιιο ιπιιετιι: (πω. Νεπι οπο , ποπ

τιπι: ιι::ειι: , Γεε ριο:ιρο: ιιιοπι ιο,πενι ,οι

νοΙοπτετι πιο Γετι:ρεοειο: : ιεπιιε :οπο πιε

::ππορειε 8:ε:οπι :πιο ιιππιί·ιεερειιι τ οιι

ιοπιποε ε:ιειιι , πιιοε πιο ειιι πιιιιιποπ :οί

ειιριοιι:. Ατποε εε εειιίε πιο , πιιεπιοριοπι

ιιιι:, Νιεοιειποο ποίι::ι Γορειιο:ιρο: ερειπ

Π: :ειροπεοιε τειεενι. Ει:ρε&ε:ειπ οπιπι ερ

 

ΕΡΙΣΤΟΕΑ Χ::νιι.

Αιιιιιρετ.

Ερω0|Δ.ι /ἰω.: απο :β ἱπ:ε›·:οριιιι·. Ρ|ω·:.ι·

β Μέσι· σπάει.: με: οπιπιπ:: , π3πήσει,

απειρα: πρι:ρ:σεπέ.εω που:: ρι·σσει·π.

ΠιιΓρε Απιρ:οίιο πιοιιεερο νιιο ιπτε

Απει:ιπιο δ: εοέιτιίιιπιο ιειιιιοπιριοιι

πιεπι ειει:. .

Το: Γοι:οπ:ο εείιρο: ιι:τοιε: πιεε: ιπ:ει

::ερτε: :ερε:ιο , οι ποπ :επτοπι Γεειο:ι επ:

πεπιιποπ:ιε: ιιοπιιποπι ιειπιροτεπεοπι ιοει,

πιιεπ:ιιπι ει: ιε:ο ιπνεπιιο Γοίριεει. Νεπι

εοπι πι πω:: οιιοπι , ριιι:ο: Ιι:τοιειοπι

πιοειιιπι τερεΙΙειιι πι ργ:ειειοπι πιεπο: πι.

πιο :μπε οι: ιΠι: νοΙοπιιπιρο: Εοοοιιτ επποί- Β ειεε:οπτ. Αιιι , εοπι ιΠιπε, :ειπποεπι ιο ιτε

εε:ο. ποιοι: απο πιο εειτιο:οπι πε::είΓε

οτι: , ιεεεροιιΓπε Ιιριο: ιΙΙο:, επ ποπεοπι

πιο: ιπο:πιτ. Απειοο:ιο: $οποπιι: ιιιε νι: 8ο

ο8:οΒιο: ε: Ιιττοιειοπι ειπειι:ιΠιιπο:, επι :ο

ποιπποεπι νιεε:ιτ , ειο τεπιοπ ε:ποε νερο

ιποπτο: :ο τοεΓ:μιο νιιτιιτε: επιετ. Ι: εε :ετι
τι ρ:ονιπειεπι εε το ιιειιιπι ιι::ειειιιπι ιιο

ιοπεε:οιπ τω:: Ιιροπτιιιιπιο. διιπιιιιο οοπτι

εειιεειιο ιιοπε: 86 νιεεπει 8ο ειιειοπει το.

Α: οποίοεπι επ:ιποειιι οριπἰοποπι εε ρ:ε:

ίιεπτιε :οε ο: πι::ιοειριιι νι::ο:ο ιππιενι.
ο (1οεπιοριοπι :ο ιοΒετοτιι νεΙιπι, ο: εοπι ριο

τοε ριιπιεπι:ετε ίπενιΠιπιε , ετ:μιε πιο:: νοι

το ρ:οι:οε εοπίπε:οειπε ιπΓριειε: ο: εΙΙο

:μιει·ι:. νεΙο , νι: Γεπειο, ο: Νιεοιεο ποίι:ο

πιο ιεεοιπιπιΠιιιπ :Με δε:ιρεπι οπιιπ Ιετο

πιο ιιοε επτπ Ιιριι πιιΠιοπο. Λε εοπι επιπι

εποιοτιιι. [)επιο::ιιιπι ίεπειπ,Ηιειοπνιιιιιιπ

πιιο ί:ιετ:ειιι πιει:ιπιε ε ιπο Γειοτε:ο: νοΙππ.

πιο ιτειοπι. Ε:: Βοποπιε νιι. σε!. Με::ιε:.

ιιεπι νοπιιοπ: , ειιεεεε:ειι:: ρε: :πεειοπι

ιιε: πιιι:ειο εοπιιιιο , ειιο εειοιιιπ:. Νεπ

πιιΙΙι πεοι.:εΒιο ρειιοιοπι: , τειιιποεπι :ποπ

Ιιτ:ε:2 εειοπι ροι:ετοιε: ιπί:οι:οποπτ. @ιο

Ε: ο: πιιπιποεπι οριιι:οιε: εοιπιιε:π εοιππιι:

τειπ , ποιο πι: , πιιιρο: ο: πιο:: , :ιο , :ιιι

Γοιεε: , πιιείι πιο νοπεποπι ριρεπειιιιι εε

:οπι. Α: ποπε οπο ποεπτοπι εε :οιειιρο ,

ε: ιιειο: ποιο ιεροΠε:ιο , πιεο ιιοιπιπι , επι

ιιε: Ιιττοιε: εοπιπιιττο , τιιιιοο , πε επτπ ιο

ιιιε ιι:τε:ε:ιιπι :πεε:οπι ιο:τοπε Γοποετοι.

νοιοι τεπιεπ ρο:ιο: ιιοε τπποιο ιρΙΙιει:ειι

εοπι εε:τιτοεἰπε ειι:μιε , επ πιο:: Παει:: εε

το ιεεεε:επ:ιι: , ποεπι εε εε :ο ιπεειτιι: επι

οπο. Εει οιιοπι ετίι οπι: οριίιοιι: ειιριει:ετι

ιιιε: οπιπιπο Γε:ι:ι-εεε:ο πεποινε:ο : εοι:ιο

:επι τεπιειι το·ιεεεεπι ε: ριιιιιριι: εε:ιιπι ιο

:οπι , πιιε: ο: εοπιιοΓοε: :ο ειιρειο ίε:ιρι:.

Εκ (πετάει πιιΠιιιιι Γεε:οπι νοιοπιεπ ε:ιιιιι,

ρι2:οι (ιιοΒοιιι εριιιτοιε: , ειοεο εοεοπ

τε:. @οι Προ: επι επιεπεετο: οι , ε: ορι:μιο

 

 



δ

μ; Απ ΑΜιαποειτ1Μτ:ΑΜΑι.ουι.ΕΝεοΜ. π*
Ιοει ροΠιι: ; οιπε ρπιοιατιτιιόο ταπαοπ ατι ιο- Α ιιτιπατπ ταΙιατ,παοο ατιαιτταπα ί·ιοτ, πιο Βοιπι,

Στοικιιιπα Ριππιπα ιαοπαιποτπ ποπ ιπνιτατοτ.

Μιίοταπα οι: εοπίιαπτιποροιι οΙοδτιΠιτια:ι

οιι:οτιατπ νοιππαιπα [και ποπ ραιιοα ιπ διοι

Μπα ιαπα τατιτιοιπ. Νατπ 86 οα παιιαι , νοπιτπ

ί·-ατοατ , παιπιιε οατα οταπτ , 86 τοτι,ι επικο

τσιπ ποπππΠι πααιινοιι πιο ΓκριΠιπαο αοοιιΓα

ταπτ , οποοιιιτιαοτπ_ιιιαπα ιιοτιε οατΐροΙια!Τοπα

(απο. (ὶοιατιΙιιαπε οπιπα ποπ ι:απα <έταποιο

οτιιποπ νιτιοιαατιατ. (ἰοπτιΙιππα οιιιιιιοπα απότο

πιπα πιο τοκ παιιαι νοιιιπαιπα οπο τιοπο οιο

πιτ , Ρτοοοριππα πο απο ΒοΙιΓαι·ιι αυτ Ιπ

Γτιπιαιαι ιπ πω. , 86 Χοποριαοπτοτπ απο ισο

ιιτ ΐοιοτ , αΙιοπιά ιπΓροτατιιπα απαιτει. @παει

Κιπιιτιιια ιπνοποτιτ ΑτοΙαιπαοτιοτπ , ροΠι!αιιο

οπιειοπι πι, τω παιιιι νοτιίιιααιΙο ποπ πι. Νο

παιι.ιοτπ οπιπα ιιιποιιαπα αΙΙοοιιτοα ίιιιαα , ποι

ιιιιπο αιι&οτοτπ (ο νιτιιΠο απιτπαατοτ. Αι:

οιιιαπα ΓοΙοττιΠιιπιιε Γοτπτατοτ ιιατιιπα τοτιιτπ

πιοι·ιιπ , οοττο οιιαποιοοιιο Γοιοα. Ηαιαοο πιο

γοΙιιιααοια οιιιοτιοατπ , πααοπιιπα , νοτιιΠπιπ ,

Ατιαοπαι ΑτΙαοπιοπίιε παατΙαοτπαιιοι οοπι Ριο

πιτιε ιπίττππαοπτοτιιτπ. Η νοιιιπαοπ πι; αυτι

οιιιιιτπ, 88 ρι&ιιτα ποπ ίοπτ Γατιε απατα:: Μ!

ταοιΙο ιπτοΠιει ροΠι.ιπτ. Ηαποο 86 αΙιιιπα πιο·
οτικπ:. @παπα ποιόοτπ πια τοπα οπαπια Γαοτα , Β τιαοτπατιοιιτια ποπ ροτί·ιο&ιιπα , νοπιίπιπα οε

ιιτ σπιτι , ιπ διοιΙιαιπ ρταοτπιίια οοτοτα οπα

πο. νοποτιαε παοοιιτπ αιτιάται. Νατπ δοπι:ι

Ιιιιτπ αιι&οτιιιπ νοΙππαιπα νοποτιια ιιαοοο

ὸιιοοπτα ττιοιπτα οέτο : οι: οιιιιαπε αΙιοιια

ποι , ποιο τατιΠιπαο ιπνοπιτι ΓοΙοπτ , ποπιι

πατιιπ όιοατπ. Ναιπ ποο οιππια τποιποτικιαα

ποο, 86 , Η τπαιιιτπο τοοοτόατοτ, ιοποππα οί”

Γοτ οπαπια τιιιαπτποτατο.Ατοοπαιιτιοα Οτοιαοι,

86 οιιιίτιοπα αιι&οτιε ττια αιια οριιΓοπια 88

Ιαγπαποε , Παιιπααοππα, οοπαρΙιιτιπααε Ριπάατι

οτιαε , ιαιιοιοε ιιοοτιιπα Ηοπαοτι ποια ρατνιιτπ

οριια , Ορριαπιιτπ Ι.ονιπατιι , ιτοπα 8ο παπι

τιε ριίοιιιπα , Γοτι κι τατιιτπ ποπ οίτι Ρια0€ἰι1·

οοπι Καθαρι.ιεξ Ειματοδιαι:λέκτ , ΑΓΗΕΙΤΕιΠΙΠι ΓΠ

Ροτ ΙΙιαάοιπ ιο τιιιοοιια νοΙππαιιαιιαιια, οριια
οποτιτιατπ ίιρατιοιιιπα 86 ΡτοτιοίιΠιιααππα ; α·

Ποπ οοτπτποππιτπ ίιιτιοτ ΙΙια‹ιο , οπιπε οιιιτι

ιιοπα απδιοτοτπ οπο ριιτο , 86 απο ποσό οι:

τπο Νιοοιαιιε ποίιοτ Μπακ Πιροτ Πιικιαάο ,

Αροιιοπιιιπα 8ταπαπαατιοιιιπ, Πιοπγιιπτπ Πι

Ροτ ίιἔπιποατιοπιιαπα 6ιιθ:ιοπιιιια, ΗγριαοΠιο

ποπα πο οτππι παοττοπιπα παπατα , Ηοτοοιια

πιιτπ πο οιιιποπο ιιποιιιιτιιτπ άιίΐοτοπτιιε , 86

ιαοτιιτπ ποποτια ποππιιΠα πια , ΑτιιιοτοΙιε

αΙιοπια,οιιιιο ρτιό.οιπ ιπ ιιιοο ποπ οταπτ, οοτπ

Κποτοτιοοπιτπ ατι. Αιοαταπτιτππι.Αιιπά ιπ ο·

τιιιοιαΓοιοπαπο οπιπε τιτπιπαοΠ,Επι€αμω αιιικι

πο νατιοιπιο ιπ Γοτιαπια: αΙιιιτι πο Με οπο:

ιπ οτιαο παιτα ιιιοιιππιτ : Αππο 8ο Μαοιαιιαια,

86 ριιιτα αΙια οιιιίτιοτπ ΡΙαιΙοίοταιαι. οπιιιφιο

ΐοτιρίιι: Ριοτιπιια, οιιιιτιοιιιτι Ρτοοιπα νιτι Πα

τοπιοι; οιιιιόπιιιό. Χοποριποπ, οιπιτιοιιιά τω.

το. ΤποοριαταΙιι ρΙι;ιτα, ιαωιαιιοι ριιιτα, Ριπ

τατοιαι αιιοπα ιπαιιάιτα,Ναιιοτατιοι οιιιιαίοαπα

Ατιιοπιοπίιε νοιππαοπ οποτιοαπα τπαατιπαιιιπ,

ποο αοιιαιιο τιπιπιπα, 01ο (:οπια. Μπι ιιΐοιιατπ

ί:αοοπιπα οίὶ, οιιιια ιιαι ποπ ιπνοπιατιιτ. πιω

86 ΐοτια οτππια Ειιοιαπι , 86 παιΠο πο, οπο: ,

π: ΓΡοτο , ποπ τατόο πιτο νιάοιαια , 86 πιο

ιιιτο ι:τιιοτια. Ηιίιοτιαπα Αττιαπι οιο Αιοαταπ..

τιτο , 8τταιαοποτπ ‹ιο ίιπι οτιαιε 86 οοπόιτοτι

οπο οινιτατιιιπ,Πιοποτπ ιπ Κοπααπα πιίιοτια ,

τπιιιτοε ιιοτοε Πιοτιοτιδιοιιιι,86 ιπΕπιτα απο.

5οποατ Πιο (ιτποοπιπα 86 τοα: 86 οοπι

τποπ νινοοατ οοτπ ιΠιπο τιιΓοοΠιπαιια, οπο τπα

Ια ναιοτιιτιιπο ταπαοπ ιαοοοατ. Ραποοε , απο

ίτ.οτίαπ ποτπιποπα , νοτοτο (ιτατοια, ιιτ τιιοια ,

άιο,πιππ νινοτο οπο. ΠιιΒιιιτπ οι απ απο

ιιτιαοττα ιΠατπ τοπιαπα οαιαιαπτ. Η ιατονιΠιιπο ,

τιατπ , οπιπε απόιοτοπα ιοποτο. οπο: οιιιτιοια:τ

Ρι·ιποιριο, δι οιιι ΐοτΙαια νοτιιίιατι Ατοπιπαο

ὸιε ποπαοπ ΒιπιιοιπαιπΕΒατ, οπο ποπ Γατια

ΐοιο. νοτιππ οπο· Ροποτ ποσοι 86 ιρΓο οκτώ

ποτιτ 86 ποπ οπο , ποο πι ποι παιπι ιοοπτι

Γιαπ: νιτιοτιιατ. (Σοτοτιιιαα οριια παιιαι τω: , πι;

αιιοιιιαα ροοππιαε τπιιπιο αοοιροτοπα , οοπι

οίΓοιπ νοποτιια ,οοπι ρτο Ιοινοπάο ιιιατοτιιπα

παιιιο , παπα οι:ιαιπ αΙιοιιαε π: τοποιοτοπα Να

νατοΙαο οιιιιιαιπ , ποι παιιαι Οοπίιαπτιπορο!ι

τπιιτιιατατ. ΑΙιτοτ οπιτπ ιΙΙιπο οατροτιιτι ποπ

ροτοτατπ. Ηει: οιιιτιοπα :μια παιΙαι Οτ:οοοτιιιπ

τοκ ττιιαποτατ , ποπ ίιπΐοοοταπτ. @πα οαιιΓα,
ο νιτ ιιιιιπαιαιΠιπαο ατομο ατπαπτιΠιιπο , το απ· ι

τποοππα ρτοοοτ , ιιτ πια οροι·α παιιαι αι: αΙιοιιιο

Ποτοπτιπο παοτοατοτο οι ίιιονοπιατιιτ πο

επιιποιιαοιπτα Ποτοπιε , Η οΒιιοτο. Ε8ο πω

οιοτπ ρτο ποιοΐπαοτιι Γοοπτιτατο ττ:ιάαπα τοπ

νοΙτιπαιπα, πω: ιπ ττιΡΙο ναιοαιατ , ιτιάιςιο

οπιιιίοιαιποπο ποι νοποτιια ιπνοπιατιιτ. Ροτ

ΐαπ ποπ οοοοο:παπα νι&οτιπιιε οιιιιιιαπα @οι

ειναι ιιοπαιπο Μαπτπαιαο πι, Ιιττοταε οποιο

τποτιιοοτιτοτ οτπάιτιιε , ΓοτιΡίιτ Γο τπιΠιιτπιια

οιιἰπτιιι.ιἔιπτα°ίιοτοτιοε ρτο οιπτιοπο οιιοπιπα

νοιπιπιπιιπα Ριαι:οπια 86 Ριπτωιαι. Ρίκο , πι:

παιιιτα πο, τιιιριιοατα παιαοο. Ιπ ΡΙιιτατοιαο

ίιιπτ ραταΙΙοια οτππια , 86 ιιιαοτ οι οοττο&ιί·

Βίιιπιιε ιπ νοιιιτποπ τπα8πιιιπ , ραργτο τα

τποπ, οιιαπανια ιιεε οιιαττατ τοιαιιίιατ ρτοριιι

οπο ιααοιπι:ταπιε ίοπτ. Αιιπά ορια οοπτιποτ

οτππια ΡΙατοπια , ρταττοτ ιοΒοα , οριίτοιαα 86 α

πιο τοριιιαΙιοα. Νιιπαοιιαπα ποι ριαΙοπτιοτοπι

Πττοταπα 8τατοατπ , 86 παοιααιαταπ:ο οτιαπα οιιι

οποττιιπ:ο Γιαπτ. Αιιιιά οριιε οοπτιποτ. . , ,

ει ιατο ιιιε ιιιατια νιέιοτιιαιια ροοιιπιαε παιΓο

πο, αιαιιπτιαοο: ίιπ ια πο” ποπ πιοτιι:_,

86 πια οροτα Γιαονοπιτι πιιιαι ποπ ροτοτιτ , ιά

τπιιιι οτι: ποοοίΓατιιιπα αποτο οιιο‹ι ιπνιπια τα·

οιιιτιι. Ηιιπο ταοοΙΙατιιιιαα ποοοΙΤατιιιτπ παοιιπα

οα πο οαιαΓα α‹ὶ το τπιττο : ροτ οιιοτπ τοι-ροπ

τιοιαι8 τπιιαι. (8οτππαιίι οπιιπ πω π: απο το τοι:

ροπΠοποπα οαιρο&οτ. Ταπόοπα Νιοοιαιια πο·

Ποτ ιαπα Ρτιτιοπα , άι.ιτπ €οπΠαπτιποροιι οί..

ίοπτ , Γοτιρίιτ παιιιι οοιπρΙοπιπα (:ιοοτοποιτα

πο ()τατοτο παοο ποτπιπο τοπια ί:αοοτο.(Ζιιοπ

Η αθτιιτπ ίιιοτιτ , 86 ιπ πααπιιαιιε πιια οπο: ,

τπα8πατπ οτατιαπα παιιαι αποτοε, Η ποιο ποο!

Ιατιο τποο ιαοτπιπι οιατοε ί:οτοποιαπι παιιιι. Ιπ

οτοτιιιαιιι οπιπα οιοιιτΙοτιο τοποοτ ιοΒοπτιι 66

Υ γ ιιι
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νιεισπόι πιω οριιεππιτππι 86 σωσωππω. Α πιω ιιισοπιπι πιισ Βοποπισ αιισταιπ @πιο

ιζιιοτι Η ποττισ κι πω ποπ ι·ιοίιστ , 86 πι αιπέ

τιιπτιι αυτ αΙτστιιι8 αιπισι πωσ ασσοωπιοτια

νστιε , ποπ τπιππε €τατιιω ασσσρσω. 'Παπ'

πιπιι πσε ιιιπιτπο ίπιτιιο 86 ὸιιιεσπτι·ιιιπια

σιιτ:ι τπιαε Ατιιιοτσιιε Κιιστοτισαε , αΙιπει

οριιε Ετπισοωω , σιιιιιε τιτιιπιεσίι παμπ, ‹ισ

οπο ιιιρστιιιε τπσωοτιαπι πω, ιιττστιερπι

σπσττιωιε δεῖ ωσωπταπιε αιπιΠιωιε. Η οριεε

Νισοιαο τιοπο τιο.Ρω Οτατοτσ οπισισωπω

πιει οριιε πισπτι πω.. τι:ατιστσ. Ηιπισ :απά

πιτιππι ωσιιω σαφσθο , 86 σοπτιπιιο σιιω

πω: τσνσι·ίπε πιστιτ , νσπστιαε ιπο αει ω.

τσιισιοε πισοε ιιπωε πιισ Βοποπιαω. (Στσσιο

σσιιιιιισω ωσ πισ σοπσιιι&πω πιο , π νοιπσ

το , τα ισεσπόαε Ιιττσταε Βτασσαε. Ι)ιιπιτο απ

πιασσατ. ναισπτ πσροτσε, ναιστ πω, 86

σΒο ιιπιτπ 86 τσ πτα:ιιτο πωσ Ριιιτο πι: νιεισαω.

Ηιστοπγωι οτατιοπιππε ωσ τσσοωωιιιιιω

ἀσὸσ. Τιιαε Γαπιτσε 86 σρι-ισοριιε 86 Τποωαε

δατα:απσπίιε ριασισιιιιιωσ ασσσρτατιιπτ. να

Ισ . (πσε τπσα, ππωαπιΠιωσ 86 νιτ ιπτσεσττι

ωσ , Απιπτοιι. Βοποτιιατ, νι. σα!. 8σρτσπι

πατε.

 

Ε. Ρ15Το1.Α. ΧΧν111.
Αιιτιί-Ρισ. ο π

8ζωιπισε: β εκ (Ματια: Μ τωττω παπ]Ξ· 5

τι! Ε/στωτίσ νέου» «έσα,βόμβα , τ» τα

8τω!)υικ , /πετ'επα Μπα ΒΜΜέ.τι ) έπεται:

ΜΜΜ» ιεττωτ ετίο67πτωπ , πω” “τω”

.τιτΑερττωπα ὶπτιττπἰατ.

ΠτιΓρα Αωπωιιο πιο οι:τιωο 86 σπι

σιιτιιιιωο νιτο δ. Ρ. _

(πιω ιπ (Ξτασσια σΙΤσω , ππωοπαω ταω

νσπσωσπτι τισιισιστιο σιιρινιιισω ιταΙιαπι , π

ιπ σα ποπ Επειτα πιοτσπτιατ ΙΙΙα σπιω οριπιο

πσ ιΠιπσ πιαιτιωσ Διαστπ , πι: πω; νιταω α

8στσω. νστιιτπ ροίισιιιαω νσπστιιε πιι , σπιτι

απιωαπνσττιίισω 86 πσΙΙισιε ρσττιιτπατιοπι

Ο

τσ , νιτ ορτιπισ , ρτσσοι· , ιιτ ιπ τσάιτπ πιοο

πττσταε τιιαε πισ Βοποιιιιι: ιπνσπιατπ , πωσ

κιοσσαπτ, απ πιο ποσ αππο πιτπτιιε σίι`σ Ροιϊ

πω. Νπιιαω σπιω ποπ ωοτιο Ιταιια, τιιιιπ

πσσ οτπιε σινιτατσω νσιιτισ σινιτατι απτσρο

πο, ποπ ιριαω δισιιιαπι. επτα π: Ιιττστα: άσπ

τιιτ αυτ ειοωιπο ]οπαππι Βοισο πιοτσπτιιιο,

σιιιι πιο ωα8ιίιτατιιω πι ιιιτιΡταε παπα , αυτ

ατι ωστιί-απι σισ 6:0τωπε. Εοπτιπιτο πιιπισπι

σπιτι πιω τσνστιιιε πισω, Ρτιπιιιω ιιττσταε

τιιαε πιιασταω τ πιιαε ο ιπνσπστο , τα αιέαω

στυοσι πι:: τποπσπτιπτ: ίιπ πιιππε , πισ ωσ ει

πιαπο. Ετο Βοποπια:, ιιτ ατπιττοτ , νι. σαι.

Βθέιοπτιε. Α8στσω τοστ παε σΡιίιοΙαε τιπι

ιιιωπιαε 8τατιαε τισ οιιιπτιιιαπιπτα ποτσπιε , _

ο ια οριιε ποιο ιιισστποε ατπιττατστ, τιιιαε

Ρσσιιπιαε ασσιριαω , τι σειιστοι (:στστιιω νο

πιωσπ πιω ΑτιΓτοτσιιε , ποσό ΝισοΙαο πο

Πω ιατσιτιιτπε πιω ) πισ Βοποπια: π:ιπσπο.

@ιατσ π πω: ποττσ ποσ αππο νσπτιιτιιε ποπ

πισω , ρτσι:οτ ιιτ Με , αυτ επ οσι· :οιιε στι·

ιι:οιαε τιοσσιιε σαι πιω σισω , ωαιτιωσςιισ

ωιπι ετατπω πσσστιε, π ιιιοε εισστοπιε π

πτοε ατι πισ τπιττστστ, π ιΓτιισ , π: πει , ντιπ

τιιτπε ποπ πισω. 3σπσω ιΙπππ Πσωσττιπω

ατοιισ Ηιστοπγωιιω πταττ°σπι σκ ωσ (ποτα

τοε νσιιτπ. Νισοιαο νσω σστστιίππσ απιισιε

τσσοωωιΠιιω άστισ. Τα ντιπ: απ. Εκ Βοιω

πια ιτιιιε $σρτσωπτιε. ·

 

ΕΡΙΣΤΟΙ.Α ΧΧΙΧ.

ΑιιιιΓΡ2.

τισ/παπα: ἱἰ!ἱ τωδιττττι ΜΜΜ , ερτ Μπακ:

βέτω]ΐ.ισιτ ΒΜΜέσ ΝξπιτΜ.τ σέ!! .τα μέτα

πτω(σωπι κατά: «ΜΜίσει: Ματια: παμπ.

Απτπω αωοτιε στἔα ωσ τιιι , ορτιπισ ασ

ΐαπέι:ιιπωσ νι: , ταπτιιω ιπ οωπι τσ τιπι

Ρωτισπτιασ σίισ ιπΓρισιο, π: πιω ιππιτπσι·ιιιι

οωπια οπασσιιωπιισ ατι πισ , ωσαωπιισ νιτιιιιτ

ποε 86 ρσΠ;ιι·σπτι σα:Ιο ιΙΙαιπ νσιταταω , Ρτι- Β πστι:ιπσπιιπτ , ρτο τιιιε σοπίιΙιιε τιιατιιισ νο

πιιιω παο Ι:οττιιπα , ιτιιωο ιπίοττιιπιο , π:

τσέλιιιε Ιοσιιιατ, ωσο ιιοπιι: τι.ιπι Ριιτανι ποο

αππο ιΠιιιε σινιτατιε παπιτατιοπσω ωιπι οπισ

πιω ποπ πω ί·-οτσ, οιιαωνιε τιιι σστσωτιιω

πιω αωισοτιιτπ πωπω) ίπωωο ωασστατστ.

@πα σαιιΓα ιπΡτιτιισταω Βοποπια: , ιιτι πω- .

(παπι , πιιπιισο Γαιαι·ιο Ιιττσταε παταω Ισ

8στσ, Ριασστ σπιω πωσ σινιταε ωιιιτιε “πιο

πω: τατιοπιπιιε τίστι 8πτειπωσ σπασω πια:

τπσ άιιπιιιτπ ι:σσστιιιιτ. Παπ:: σπιιιι Γρσπι πιιαιι

πττπαπι ιπτστ ιριοε πσιιισοε τιιωτιιτιιε απιωι

πιπτατσ ως α&ιιτπω τ ατσ.ιιισ ατισο Ρτοπιτιπε,

πιω εστω ίσιο Νισοιαι ποίιτι ισπτσπτιατπ

σιιω πια Γσωρσι· Γατιε σοιιίοτιπσω ΐοτσ. δυα

Με πσ Πτατσοτιιω τσ8σω σιτττα ΙταΙιαιπ ισ

σωστα. Η σ8ι , πιω στιειω σωσει ιπιππα τσιπ

Ροτα ωσ ιιιιισ νστιιτσ ποπ ρστωιττσπαπτ,

Βοποπιπ ρω πιο ποττατιι ίιιρστΓσόσο τ 86 σα

τατιοπσ ροτιπε πιο φαω νσπστιιε , ιιτ πω
· πιιιοιιιοτ νοπιε σΠισω. διιω Ρτατισπτι αππο·

πιο σοπσπιδπιε ατι έτασσαε Ιιττσταε τιοσστιτπιε.

Ιπνσπιο ποπ παω ΐοπιω , Γσσι οτππιε Μωα

οιιιστπάιπσω παπστσ ρο!Τσ τ σιιιιιε οπαω πω Ε πιτατιε ιιπόια αό.σο απ πωπω απιωιε αιισπα

σιιριτιπε , ποπ ΐασιισ όιιτστιω. Εα σαπια , ιτα

τσπι σει , ιιτ ποε αππο Βοποπι:σ σοπτπιέπιε

πω : 86 ιι νσΙιω τσΙιποιιστσ ποε , τ-ασιΙσ ροιἱ

πω. Νατπ ρτστιιιω τιατιάιιω ωιπι ποπιιιππ

τιστστωιπατπω πι ε φιαιποπτσω τιιιοτισιιω

σιιισ ωιπι τιατστιιτ , Ροίΐσω ω, ωιπι ποπ π

τιεπαιδιιιτπω, ποπ ασσσρτατσ. Ιπο πω” Πρ.

τιωαπα πιτιιτα νσπστιαε , 86 ραττσω Ιππο

κ . -

σιισ , ιιτ πιο ιιιισ πιιωιο ποπ πω. Ριιταπτ

ποτιπιιΠι Ιιττσταε €τα:σαε ρατνο οιιοσιαω τω

παε Ιαποτσ. εστστιιω πι σινσε ματι , ιιιανσε

86 όπισιιιιωι πιω: τ ειπα σαιιΓα τπσα τσε ίιπσ

πισω ποπ στιτ:. Ναω ρτιστστ ριιπΙισιιω Γα

ιατιιιω , στι:: σωοπιωστιτι σιιιισσιιιαω πω.

Μαἔπα απ:&ιοπσ τισιιάσω , ιιτ ΐοτιιιπα ιπ

νσίιταω σινιτατσιπ Γαενιτσ πιπιι. Η οπι

ή



τη ι

εισοσ ιιιτετισιιιισε. Ταιιτα ανισιτατε ευρώ το·

εσιιι νἱνετε τιοΠε , στ ιιι!ιΠ σε εισοσ τιια8ἰε

νεΠιιι: τσιιετισε τιιε ιισισε στατεαιιι τΙιεΓαστι

Ετσδτσιιι εατιετε αιιιιιιασνεττειιιι , εσιιι εο τε

στἰ νἰσετο. Ηττα σσισειιι ιιιεο ατοιττατσ ίσι

ΒτιΙατἰΠἱιιιαε ασ τε ατΐεταιιιΕ νετσιιι εΒο ισ

@οι 86 ΝἱεοΙαἰ ιιοίττι δ6 εετετοτσττι ατιιιεο+

εοτσιτι εστω τεΙἱιισσο. Ωσιιισσαειιιτα αστεοε

τσα ορετα, εσιιι νειιετἰἰε απο , ατι Με σε

Μεσἰεἱε ιιιστσο αεεερἰ : εισοτ , στ σωμα

τατιι , Ιιοτιε 8ττεειε εαστοε τω. Εα σε τε στι.

στ τη Με ·, τιιαετια5 ετατἱαε ασε. (ισιιιτΗια

ιισιτι ιιιεσιιι σε οτιτωσ ωισεστσω , σσειιι

αεεοιιιτιιοσανεταττι Ρτἰσετἱεο σε Ρετἰιε , τσττι

ιιιατεὶιἰοιιἱτ Ρεττατιατ Με ιιε8οτια Βετειιτιτ

τἰοἱτεΙἱτιτισετε νοΙσἰ: ἱσσσε Αιιτοτιἰἰ Εσώτ

ιιεΠι ναι ετσσιτι Ιἰττετἰε σισιεἰ ιατιι σισ.(ισαττι

σε τεττι ρτεεοτ , στ εσιιι Ποτσιτι ΝιεοΙαο ιιο

Πτο σετ. $εττοο ειιιιιι σε , στ σπα εσιιι Οτα

τοτε δ6 Βτστο ιιιὶΙιἱ τιιιττατ. ναΙε , Ισιετοιιγ

πισω τ.ταττειιι νετοιε ιιιειε @στα , 86 Πειτε.

ττἱσιιι Τειιεττι ίοΙατε. Βοτιοιιια: , ντι. ἰσσε Νο

νεττιστεε. ΑστἱΓΡα ΠΙΙΙδι
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Αστιίτιατ.

ΜΜίτ εἰ απαιτει” για εαφετέεται σπασω .

@Επεσε σε 482: ταιίΕ6τύπ.<.

Τα . νιτ· οτιτἱιιιε , νιταιτι τι.ιαιιι Γρεεταταιιι

. Ιιαοεο, στ τιἰτιἰΙ αστ τε σείἰσετατἱ αστ ρετἰ

ετεσετειιι , φωσ ιιοιι ίαιιότσιτι 86 τιοιιείτιΠι

ττισιιι ω. Ταιιτα ἱτειτι ετεα τε ΒετιἰνοΙετιτἰα

α.ιαηιιιατισ αΠἱεἰοτ , στ οιιιιιια τσα 8εΡτα

νοΙσρτσοίἰΠἰτιιε ασιτιιτι1εαιιι5 τσιιινε ιιιιιιι Γα

σιεί·-αεετε Με” , όσοι τσἰε τοΒατιοστ ΐαειο

Γατἰε. (ζιατιι οτι τειιι τσιε Πττετιε Ιιατιιτιε ,

ΡτασειΓεο Βατοατο , νἰτο σοειιτσωο, ΓετιΡίἰ.

στ Μα τισατσοτ νοισττιἱτια σσατ σαιτ, Με σε

Μεσιειε νειιετιιε σετ ασ τε ιιιιττειισα , Η ισ

το Με νἱΓσιτι ετ εα ασ τε ροτται·ι ροΠε: εστιι

Α!) ΑΜΒΙΚΟΒΙΙ ΟΑΜΑΙ.Ι)Πί.ΕΝ5ΕΜ.

σειιι ἱιιιτιεσἰιιιειιτο είε Ρστο › εισοιιιιιιιιε ί·ιατ Α

7ι8
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Αστὶἴρατ.

.
·

Ζ.ίττετατωπ ταυυπσπΜπα 76647έσβ «Εισαι [σε

_#Ξ|εππω τ ειπαμε σετ “σα” σωστο:

ταπωφωτ. Π). :καψει , άτα

σ Ϊ.ῖι·ἱἴρα Ατιιοτοίἱο ιτιοιιαε!ιο νιτο σοε..

τιΠιιιιο 86 Γατιθ:ο δ. Ι). Π. σ

@σοσ σιστισε Πττετατ ττιεαε εσρἱετἱε , ισ

σε:: ισπανια, σα.: ιιοΙστιτατε αιιἰιιιἰ τω: : Γεσ

τοιιταειοΓσε 86 ρείὶἰΙειιε :τετ ΡεττατιετιΠε σἰσ

ιατιι εκτοττεε οσε τετισιτ τεσιιέτασσε Γιιἴτιἱεἰο

Β εοττσρτα: αστα ιιοτσιιι σοττιιιιοτστιι αιιιττιοει

ωναστ , στ ιιοιι ΪοΙσιιι Ιοεα ία!ιιοτια_ ρετἰετἱ

πασα , Γεσ εσσ'ίτσττι είτ . τιειιιιιιι ει: Ιοεο ρε

ίἱἰΙετιτἰ ασ σοι ιιειιἱτε Πεετε τ σσοτα&ιιιιι

εΠ: , στ σἱσ ιαιιι ιιεεαεεερετιτιι ατιιἱεοτσιιι

εριίτοΙατ , ιιεε Με τείετισετε σσινετιιιι. Ηε

τι νετο Ρατνατ σσἱσεττι, ίεσ ίτσαιιεε. στ ίο!ειιτ,

εριίι:ο!α: τσκ ιστι τεσσιτα: Γσιιτ , εισαττιπι ε·

ιισεΙεατἱττι ίιιιιισιιε ραττιοσε ιισιιε τεΓροιισε

.τυο τ τσ εισοτισε εισαεσαιιι ασ σσἰετετιι ωστε

ιστι ρεττιιιετιτια τείειΓεεε. Η αρσσ τισειιι,

86 εσισε τισεἱ εοσιεεε ἰΙΙοε 8τεεοε ετεσισε

ταιιι , ΜείΤατια: σοσ ότι Γεσ;, στ ιιιιιιι τω!)

τσιιι είε , τιεεοτιαιισι 8τατἰα (3οιιίΈαιιτττιορο-ε

σοι ρετιετατ : φα: τετ ιττιρεσιιιιειιτο ίσιτττιε

ο ιιαδτετισε εοσιεεε ΠΠ ασ πιε σεροττατετιτστι

νετσιτι 86 Πισω "Μπα τεοτ , 8; Πτιτοε τοτε

ταΠιε ωστε. Νατιι σα εοσίτιτσετατιι , σε

τισατιιρτιττισιτι τενετί.σε ΐσι!Τετι 86 τιιεεεΙιτ

τω: Ωω τεσσετειιτστ α σσοσαιιι αιιιἱεο στο

τισε τιιοιιετετστ,στ τιοτι ίοΙστιι Τα πιώ μΠαφραειδ

Γεσ τισἰσσσἰσ Ιἱτιτοτσττι ἰΠἰε !ιατισιίΐετιι_ι α

πιε Με σιιιιιττετετ ι, Ρστοσσε ισ)αττι ταετσττι

είε. @ια σε τε εσιιι τιονἱ σσἰεσσαιιι ιιιιτιἰ

Γσοετνετιετιτ , τε αιιιτσε εεττιοτειιι τ-αειαιιι.

νοΙσιιιετι ἰΠσσ 6Ρωστι Ι..αστετιτιο ΠΠ τωιΡ

τοτἰ εισιιιιο τιιιττασι , Γεσ οτο εο νεΙιτο

ιίτσιιι νιτσΠιστιι αιιτισμιστιι . εισειιι @σι σἰσ

σεσσετο , νεΙἱιιισσε τιτατετεα Οτατοτεττι 8:

ΡετἰεσΙο σσἱσεττι. ιιεσσε ισ τιετετε , τιεε ισ Ι) Βτστστιι. (ΪοιιΓειιταιιεα _εα τετ τιιιιιι νἰσετστ :

ΡΙαεετε. δεσ Ρετο 86 @επι ροτταοσιιτστ , 86

εα , στ ειιρἱο , Ιιαοεοιει (ῖετει·α νει·ο 86 στι

ιιἱτα αΙἰα τιιεεσιιι, τοττστια εοιιεεσειιτε, ασ τε

2Ηθι'2.ΓΠ. ισ "Ω Ξενοφόν·ι·σ€ παραλτιπομαΜτ ,ΜΒ ΓΙ12.ι

ο στι, ΝἰεοΙαο ιιιιΠ. Αεεερἰ Οτατοτειιι 86 Βι·σ

τσιιι . Ιἰοτσιιι τατιτα σἰΙἱἔειιτἰα , τατιτα εστα

οττιατσιιι , στ στο σεΓρετατιιτι πρι: αν οΖΥ·τωωτι:Υ.

Νατιι τισοσ σοτισττι Ιισἰε ματια: εοιιιΡατεσιτ

νετσιιι Με ροτετο , Η ιιοτι ιτα_οι·τιατα ,τατα

86 τοττε σιιιεα σεσαιτι. Μια (Η οσοι τω

σα:: εοιισιτιο ο στα ΡοτταΠιε ρΙαεετ , αστ:

ττιἱτταιιι νοΙστιιειι Πωσ . αστ Η Εοττσιια σαστε·8,

εσιοτιιετ ατΐεττειιι. ΝἰεοΙασ ιτιεσἰεο ρτωίταιιτι.

ισ οτιιιιἰ νιτιστε , σιΙἰἔειιτἱα . ιστο , ρτιιιιιστιι

πιε σεσαε οτο : τσιιι επ πιε αΠ·ιτττιεε, ωσἰ

εειτι τιιιτατ ατιτἰσσἱτατἰε (:οιιίταιιτιιιοοοΙι Με,

ἱιι τισο σερτ&α: Γσιιι: 86 τιετοατ δεῖ τασιεεε66

σσατσατιι αιιιτιια!ια ρττερετἱα τιιαιτἱιτιε , ατσσε

τιετοατσιτι 86 τασἰεστιι νοεατισΙα Βτεεεἰε Ηττε

σε ττιΡΙιει ισιοιιιατε , στει:εο, Ιατιιιο , 86 α!ἱο,

σ.σιε Χειιοριιοτιτἱε σίο·τάτ "Β Α'ριπ-τωτ ρ.ιιι·δρι- Ε ιιεΓεἱο τισο , ασιιοτατιτστ. ΕΠ: ιιι ιιιοιιαίὶετἰο

ιτάωαΕπι ε'ωιμια.Ωστιι ισ σε Οτατοτε ετσι ετιτ

ΓετΞρτσττι , σσοσ εσιιι Πιιιιιιια ανισιτατε ειτ

ρε&ο: αστρα στατεα ἱιινειιἰαιιι, σσα , στ ρω

το , στι ίἱΒἰτισε 8ταττΠιτιια ετστιτ. ναΙε , τιιεα

ἴτιετ τιιεστιισσε ιτιεΙ. Εκ Βοιιοτιια ται. Πε

ιεειιιστια.

Ρετ_τα: Γατιθ:ι ]οιιαιιιιἰε. _Ιτα ετιιιιι αρρε!!ατστ ,

δ: ἘαεἰΙε , τιιεα Γειιτειιτια , Ιιαοετιιτστ. Μοσο

νετο αστ Γετἰοαιιι ,σ νσΙτιε , αστ εσοπιετ . σε

Γ σο, ειιατταοο. Ηιετοιι τιισε α:: Ϊαεοοσε
τΙ:αττεε, στ σὶσ τε&ετισε να εαιιτ , νεΙιειιιειια

τετ ορτο. Εκ Ρεττατἰα Ν. σοσ. Ιαιι.
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. Αοτιίρ:τ:.

Δ» ἔΜο Μοτ217Μπ ρυ#ίτ @ιοσο α'οέΜει ,

μ·ιστοικο Ι/ιτἔΙΖΞτωπ ή· €ιανΜέ.τ πάθω::

οποι2Με.τ.

οοτ” Αττιιιτοίιο ττιοιιοτ:ιιο νιτο Γουα

το 8ο τιοθ:ιΠιτοο Μ. οι.

(Ϊοπι ΓοτοΡοτ ιιττοττο το:: οιιιιι ιοοοιιτιοι

ετοτοτοοο οπο οοοΓοονοτοιιτ , Πο: οοοε οο

Ροτ οοοορι , νοΙορτοοίιοτοε ποιοι με: εοτο

το οοιοιιιιιε τιιοτοοτ. Νοιιοπι οοιοι τοοιροε,

ιιοιιο τιιίι:οοτιο τοοοτο Ροτοίι: , οτ νοι τιοτοτο

ο πιοοτο τοο τιοοιτιοτιτο. @οοο εοτο Βτοτιτο

τιιοο8τ τ:οτιτοτο οτεο τοο τοο $ιοτι οτοσιοπιι

οι οο τοτιοοο τιτο:οιροο ονοοιτοΓοιο , οοο

οιοπι οοο το Γοπιροτ οτ Ροττοοι οοιοι οιιΓοτ

-νονιοοο. Μοττγτοοι μια οοοτιτιττιροτνοοο

τοοτ οτι πιο , 8ο οτι ροτνοιιτοτο Ποτ τοιιιι ,

ιιοτιιςοοττι οιοειε τιιιοιτονι. Ιε οοιοι οροτι

οοοοι οιοι οοτιιοοε Γοιιτ , Μοίιοοπ οοο οιο

ιοτο τω. Ιτοτιοο τ:οιιι οτι ιΙΙοπι Γο:Ροοιιπιο- _

το Γοτιρίιίΐοτιι > οοο ιιιιιιι τοΓροοτιοτοτ. Ρο

οιιιιοτι οοιτιοοι οιτοτι πιοο Π:τιΡίι , οτ οοοι

τοοι ττοέτοτοτ. Β τοΓοτιρίιτ ιιοοιιοοοι ιιΙοπι

Πιροτ οονι οοοάοοι Γοο ιο (:οοίτοοτιοοοο

Πιο οονι€οίΓο , δε τιοο οιιιτιοπι ρτιοιιε Πττο

το Κο!. Οέτοοτιοοε. Αιιοε ιιοιιοι , τιοο τιπο

Βοτιτιιιοοι οοιοι τοοοττι ΑτοΒοοοττι μοτο

ιιοπι ττιτοοιιε οπο. (1οοτο ιο ιιοι:οοοιιε οσοι

οιιιοε Γροε οιιιιι άιοιιιιοτο οι. Νοο οο!ιοιιο

τοοιοτι , τι οοο οτιτ νιο , τ:οτοτο οτ οοτ ιιοιιοο

πιω. Νοπι . οτ ιοτοΙΙιεοε , Αττιιιτοίι , τιοπιι

οοοι οπο ροτο οιο Ώοιοιι νοιοοτοτι οΒτοπι

Ροτοτο οιοΒιε ί`τοτιοοτ οοοτιι Αοτιίιιο τ οοο

οιιιιι οιοοοιίιοοτιτιοττι , ιιοπιοοιτοτοπι , οσοι

τοτοιο οιοοιειοο νιτι Ρτατιιοοε , οοι οιοε ιοο4

όιοοε δέ 8ιοτιοτ οοο τιοι οοιόοοι οοτιο. Νοοι

ιτι ·τ:ιοοιοοίττοοό.ιε νιττοτιτιοε Γοιε ιοτοτοοτο

νοΙορτοτοττι οοριο : οο μοι τοτιιροε ΙοοοΓοοο

ποιοι τιοτοτ , οοοίι ιτι (Μοτο ι·ιτιοιοτιιοοο τοι

ιιι οΗιοιοοι Π: .ιο Ιοοτιοοτιο ιΠοτιι οΙοοοοοε

ίιοτι ίιοτιοο. (ξιοτο , γο· Γοο&ο . οοτ ποιοι

τιοττι οοΒ:τοπι το οτο , οτ Οοίιιιο: ιιΠ νιτο οο

πιοοιΠιτοο 86 οοιοο ρτιπιοπι πιο οιτοοίοτιιοι

Βιοιοε , τοττι οτιοπι Ρτιοιοτο τοοοτοττιοιιόοε.

Ωοτοτοτο οιιριάιτοε οοοττιοοι τοιτο , οοο οιο

ιιι ιιοιιοοοιε τ:οτιιοιοοε τοτιοτ , τω: ο οτ οοο

ΐοιοοι τιοοε πιο ιιοιιοΒοοι οροτι οιο Ποτ,

ιοιπιο οιιοε οοοίοοτιι ιιοιιοοτιτο , Κ.

Το δο·χανικει Πιάνο Φοροι μα: ΒΙΠΕ. ΙΓ89110 Η ΓΩ11ιρ

τοτ πιο οοπι ιιιοπι νιτοιΙιοπι οοτιοοοπι οοι

ιο οιοοοίιοτιο νοίττο ορτ , ει; Αοτοοιοοοε

(ζιοοτοοιε ροτί:ο&οε , οτ ιιοροτ ιονοοτο: τω,

οιιιιι τοΓιιτοοτο ροτοτιτ, άοάοοι Το τιρφανικτι.

ει Ριιιιιρριο:ο οοο ριιιοιιοττιττιεο οιοτιο 8: ο

τοοοτιοτο: οίιοοτ , οτιοπι ριοοοτοοτ. νοιο 86

Νιοοιοο οοίιτο τοοιε νοτοιε τοΐοτοε , οτο,οιο

ί-οπιροτ ιιιοπι 8ο ο:οιοιΠο , δε οοιοΠο 8: Πιο

τιοο , 8ο ιιοοιτιοοττι οποιο απο οοριτιοοι

οΜοοιιοτιοι πιο ΠΜ φοτο οοοο .οοο οοιο

Α φοτο οπο ροΠοτ οοοτι οοιτιιοοι οιοοπι οι)

ιιοο Ρτοροϋτο οιτιονοτοτ. (Σιιιτ:οοιτι τΠοοτοτ,

τΙοιαιοιτι τοοοτοτ, οοο ιιι οοοοοι ροττοοι οοο

οιΡιο. πιο ιτοοι , 8ο (ιοτοιοτο νιτοπι ιιιοτο

τοοπιοτοΓοπι 8ο οιοδτιίΠτοοοι οι: πιο·οοτ‹ιιο
Πτοτ Μοτο. Ηιοτοογττιο ]οοοιιοοοο τιτοττι..

τιοο τοο οοτιο. Ροττοτιοτ ιτΠο. Μαιο.
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10:20 έ|ιβ έ: ·υίτέ.ι·/)ιπέΐσωπι ωἐἰσεω > "Με

Β #|υτούου:τέτ , Μέσι· οιιίποπτ-βυπίε.τ »οψι

Μ.τ το' Οι/υπι ότι” τίωσία.τ.

στη» Ατοιιτοίιο πιοοοοιιο νιτο Βιοε

Ατο δ: οτοάιτο δ. Ρ. . · .

Πτ οοάοιτ οοο-ε οιο ΐοο&οτοπι νιτιε τιοι

τοτιτιοτοτοτ ιιοτοοοιτοε τιοοιιοι Ροιιοοτιε , νι

τι οτιοοίττιε οττιιοιε 8ο οιοτιίΠοιι , εοτο :τοτο

ριτ. Ποσο ιειτοτ . οτο , οοοτορτιοιοοι , οτι τοι

Πάω 8: οτοτιοοιε Ποιοι ρτοιιοτιτοτ , τιισιοοο

ιοτοτρτοτοτο τιι8τιο νιτιοοοτοτ. Νοττι Η τοπι

τοο ιοιιοτο τιιΒοοοι ιοάιοοτιε ; οοιοοοο οιο

τοτΠοοε ίιτιιιιιε το δέ οιοίτιοτο οο&οτιε οτι το

τοιττοοτοτ , :ιοσο ΠΠ τιοοο τιοτ:ιοοι , οοι ιιιοοι

ιρΓοοι , (Ϊοἴτοο ΓοιΠοοτ, νιτο οΡτιτοο 8ο νιτ

τοοίιΠιττιο. .διο τοττοΠιε τιοο οο τιοι τοο Μάο

τοτοτ οτιο ιοτιιιοτο ττοοεί·-οτοε τ ίοοιτο οτιοοι

τοο οοττιοτοπι. ιο οοο τοπιο ]οιιοοοιε Γρο

το πιο οτινοοιτο : ΐοοιοοιοοο τιο οιο ιιιιτο

οοι ιοιιττοοιοοτο Ροιιιιτ:ο οοοτιιιοτ , οτ ρτο

τιοοτι:ο οοοιιιιοτιοο τοο νιίοτιι ΐοοτιτ; 8ο ιτι

οπιοιιιοε , πιιιιι οτοτιο , πιο ιονοοιοε άδειο

ΠΠιτοοιιι,οτ Ποιο το2 νοιοοτοτιτοοιοτιι. νο

ιο : ιιοιιοοτ:ιοο οιο οιιοοο (Πιτγίοίιοοιι , τιοο

τοττι τιτοιοε οτι το Γοτιιιοτο οοτ τοτοτοττι πιο

τοοοι, νοιο ιτοτοοι. Ε:: Εοττοτιο ιν. πιοο

Β τιοο Μοιοε.

 

-ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΧΧΙν.Δ

ΦΑοτιίτια.

Β: ·υωϋ.τ τοοϋτϋπ.τ 6'τ.πί.ι·.

στη» Απιιστοίιο οιοοοτ:ιιο νιτο Γοοο.

Ατο 8ο οι·οτιιτιίΠττιο . δ. Ρ.

° Ετ οοτοπι 8ο οοτ οριίτοΙοε ροιιιτ:ιτοε Γοοι,

οοοτι οτοτιοΒοτο πιο τοιιιωτ οτι νοε οοοΐοττο

ἐν ή τοτανιιουρι "Β Βαο··ι·ιςο:. @ΟΠ Έ1ΠιάθΠι Πξ)Π,

Ε Γοπιοι , τω τοτοιο Γοττιροτ οιοοο οτι οι τοπι..

Ρο:: οριοοτοε Γιο. 5οτι τοτιοοο οοοτιοοι οτι

νοοτοε οιοοε ρτοτο8οτοε οίτ οίοοο οοΙ. Οο

τοοτοε. Τοττιαοοιτο ,το πιο οριτιιο ΐοιιοτ,

Ποιο τοο τοοιριοττι. νοοιο οτι οριΡτοιοε το”,

δοιτ οοεΠοοε ·ιοδμί·ταφρα:οδ ιοτοτ Πιιτοε Γοοτοε

πιοοε ιιοΒοο. Εοτο νοτο οοπι οτι το οπο, οοο

ρτετοιροιιττι > οτ οπο πιιττοτοτοτ , ροτιι. δοτι

οοιιι θτο<έοτιοτο οοοπι ΝιοοΙοο οοιιω άο

τοτοε οτοοι , νοιοιΠοοι , Γοιτ Γοιοπι τοιιιι οο

τιιοοε οι: 5ιοιΙιο οιἱΠι Γοοτ, πο τοττοΠιε οττοτ ·

ιιιτοτνοοιτοτ. Ετοιιτ οοιοι ιο τοΐοιοοιοτιι ω

Ιιοοτι. Ηοτοοι τιοο Ποιο νοτιο;ο. ΟτοΒοτιοε

ΝιοοΙοο

 



ιΓ;

  

ι ο

α... νΑιιιοιισΜ ιει>ιετοια. ο 72.2.

αρσά τησ Ποπ, οσ:ιτηνιε στισε σοτσηι ηοη Πτ

Γαοστ› [θά ΓΠΠΙϊ2 π) Α,ρισαφανοσε κόμαιδιαι.ο!τ Το: Χρυπσηαμκ λησι ·τινίτ. ΙΓι 2.ιι0 (ΕΙΠΕ Ε,ιιανμλια

'εωριακα ιη ιιττοτιε ηιαισίοσΙιε , ορσε τηιτα ρω

οοτιτσάιιιιεδε ατιτιοιιιτατιε Ισοιάα. Αιισά σο:

4.αλ"Μειον. Ιταοσο οιιιη οστ οριΠοΙαε τιιαε άο

οσοτιε Π:ιΙστη τιοι ηοη τσάοτη νιάστι , δε

(ιοί-τοο νιτο ιοί ιαστιίΠιηο ιησιισε οτατιιιη

Πωσ; άοάι ορστατιι στο τιοΙΙιοιτιε ηισιε , ιιτ

οοητιιισο οιηηοε εστι οοάιοοε , οσοε οι ει

οιΙια οαοσοαιη , αά τησ άσροττσιιτστ : οσοά

οασά Ιοιιοσ στ” @στα (]στη οτιτ μαθω,

άιίοσε. (ισοά αστοιιι ι η τοΙιοσιε (:οΠηα: δε

Βατηιαηι σοσ ραΠιο Πιτ)οασά οσττσηι οαοσο.

Νατη ιΠΕΕ8Γ21 πδΜξΪαφρα9ο; προοι.οΊια. δια ἔ9ἔ.8ΟΙ°ιΡ

ο στιιιη νιτ Πιο άιιοάοσιτη ατηριοε οοάιοοε)

σοι οοιιτιιισητστ Το .Μαι πω.. £ιια..ω8 ε. @Τα .

ΠΙσά Γατιε ττισιιιιιιι , οστστοε οσατιάοοσσ οια

ιοτοε οπο σο οσοσι αά το τηιΠ. @σοε οσοι

Ρτιηισηι αοοιΡιασι , δε οσιάστη οσττιΠιιησ αο

οιοστο τοοτ ο Οοἴτιιο ιτα Ιιοοιιτοτ , ησ Ποση

τιιιε άιοατη , τηιττασι , δε τσ ιη Ιατισσιη τσάσ

οσε. Ραττοε τηοαε οοο δε ηονι δε οιοιΙσοο στο

νιτιοσε. ΑΙτστ σοάοιτ απο) ορι-αναιν, Π τσ , Π Νι

τ:οΙασε ιτα νιιιτιε , αά νοε άιτηιττατστ: τη άο

στο οσιά ρτο ιΠο τηιοι ιηιττοτστ. ΕΒο νοισ

:ηοη Ποιά τιιακιττισ νσΠστη Νιοοιαι αητιοσσιιι,

σοι αιιοσα οτατιοτισε (3ιοστοηιαιια Γσητ , δε

μια οσαάατη Βαισίιιι , δε τσ , στ Ρστο ,ιιοΠ:ι,

δε Πιο Γατιε τω. 5σά τσ ιτα τοιη τταθ:σε , στ

1ιαο ρσττιιστατιο ΝιοοΙαο τοσο οτατα Πατ:

οσι στο Γσρστοσο οιοιιοτοοςα ίσα οοηίσ-_

Ιοτ , Π ιηο αιηατιτ, Π οι οοάισιοσε Γσιειηιοιι

ίαοιιιε Πτ. ΕΒο ιΠσά ίοιο , δε άοΠάοταΠο πιο

Γστηροι·ο δε ησηο νοοοιησητστ άσΠάστατο,

στ ιΠισε οιοΙιοτοοοα ιΠαιη ΡτοΙοτηαι ἴσρσ

τοτ : οσοά στιτιατη σεφ _οοηΠοστσ μοδασ.

ΙΙΙσιη στοο ριιιτιτησηι σιε τησ ίαιστα_._τησοσο

τηιτατι ΠοηιΠοοε , οιιοά ιατιι.άισ σριίτοιιε

τηοιεηοη τοΓροηάοατ. Ηιστοτιγπιστη ιτοιη δε

. ΝιοοΙαο δ' Μίιαορεειτ σοι , οσατσοτ τοιιοσι Α ιιστιιοσαιιι το νιάστιιιτ , το δε αιηοιιτ ,δε ατο,

το·οοηττα ατηατι οοηοσιιιΓοαιιτ , αΙΙιοισητ.

Οσοι ρασΙο αητσ , ιιιι ρατοι· ορτιιησ, οστο

8ιστη ιΠσά οοατιΠιιηι ]οοαιιηιε €οτγίοΠοηιι

οιισε , οσοά σ:: ἔταοο°ιατιησηι οσοι, σοσ

ττα ττιοιιαίιιοα νιτα άστοοατοτσε ο Ποσο οσα- .

άατη οι τσΙιοιοηο Ιιτι:στιε νστσΠ:ιΠιτιιιε άορι

άσοι οΠ·οιιάστστη , ηοη , στ Πτ , οοάιοιε ισι

τιστη Ισότιτοι (διοστοηιε οοητιησο , αστ οσ

ισΓριασι Ριιτει οιατιΠιττιι νιτι ορσε Ρστανι. Ιη

τσι· Ισοσιιάστη Ιατιτια Γσιηηια , ιιιιιιιο ισοτο

άιοιιι νοΙιιιιτατο αΠιοιοτ : τσιη οσια ττατιἴοτι

οι οσττσιη στα: , τσιιι οτιαιη ιη σο Ιατιηιτατιε

Γσανιταε, Πιτηιιια νοοαοσιοτστη ρτορτισταε ,

Γστιτσητιατστιι οτανιταε , νιΓοσο άιοσιιάι Πη

οσιατιε , ασ άοιιιοσσ , οσοά αητιοσισε σο,

νια ορτιιηα ατι οσσσ οοατσοσο νινσιιάσηι ιιισ

τατ. Κοάσο ταηάστη αά ρτιτηαε οοάιοιε πιατ

οιιισε : τσαηι τιοιιιιηιε οοιιίιιιοοιτ ιιιιαοιιιστη ,

οσα ποιοι ιΒιιοτα στατ. Ποτ οοιιτσΠιιιι αά Ρτιο

ι·ιε τΙιαιαιτιιιιιι οαοσο , οσο οαο άσ το οσττιοτ

Ποτοιιι , οσι ηοιηιηο ΤοοοροιΙσε αρροΙιατστ,

νιτ ί-στησια τσΙιΒιοτιο ασ Πιιοσιατι οοιιιτατσ

τσΠοττσε , ραττια νοηστιιε , ιηΠοηι Βοηοτο ,

στ ειισητ , ηατσε. Ποι οοττιοτ Πιάσε Γστη ,

ιησΙτο τηαειε οσατη ρτισε 8ασάιο αΠιοιοτ ,

σστσ δε οοάιοοιη, δε το Γστιρτοτστη ιαηι οα

οστο ιιιιοι οι αηιιιισιη άσσο. Ρτοιοάσ οσισε

οι τηατισ σο, οστηαηιτατσιιι οτο ατοσσ οοΓο

στο οστ ίσατιι τοιιοιοηοσι, Ροτ 1)οστη ισι
ιιιοι:ταΙστη , Ροτ οιηιισε Γαηξτοε,στ ιηιοι οο- ι

άιοιε οοιιια Πατ. Ιε ιτα τιιιοι ΙιοοταΙιτστ ιη

Γστσιτ, στ Πτιιιιηα οσοι . . . . . δε νοιιο

τι;ισιιτοτ τοοο , δε οοάιοοιη ιησα ιιιαησ ττασἔ

τοιιΡα. _Νοη σηιιιι ιιοτατιοτσιιι Ροτιτια Πτο

τσε, οσι τηιοι δε αιιιτηα δε νοΙσρταε ο!τ Πτι-ι

Βσιατιε , οσοι οτιηοιριε Μαητσα ιιοστοτιιηι

'ρταοορτοτι τιιαοιίιτο νιστοι·ιτιο , νιτο Πιιοσ..

Ιατι δε ορτιτηο ιιιΓριοισηάστη άοάι. Ιε ωστι

ιισο , στ οοο ηοοσσο ατάσιιτισε άιοστο , σισε

αιηοτσ οαΡτιιε οίι:. Ροίτσιατ οοριατη ,_ άατστ

]αοοοστιι ίαινοε νοΙιτη. ναΙο τσ , νιτ Γαη&ιΐ--Π οσο οσιάστη Ισοοιιε ο τσσι στ οοτηισι αστο

Ποιο, δε ιιιτστ αΙιοε άοδι:ο. Ε:: Εσττατια Χν.

οαΙ. Ασε. οσατη ταΡτιτη. , .ι

ο Χ ΧΧ ν. ΑστιΓρα ΑτηοτοΠο τηοηαοοο 5.!).

.5'ετΣέιε/έ σπασει αυτ: ΗΜ ό· πω.: Πατεπώσ

!έπετα:έτ «ανετα. .4τσέφτ/ε Πστωτ2αβα

ει"... απο” σωσει. φωτ έ:: :ο Μακ::

Πάστα.

Ψ---αα;- ----έξ-ε

ιετιετοια ΧΧΧνι,

Ρασιι δατταεαησηΠε.

 

Μετά:: Μ... :ταε/Ζαείσαεω τουοτ·2.ι δ'. 6'βο·- Ε

/ζβστεἰ .Μακάο απο πααποβε.ε

υἰειφεεατατε:.

ΑσΙσε $αταιαιισηΠε ΑτηοτοΠο Πιο ίσα

νιΠιιηο οι. ρι.ά. _ έ. ' .ι

διηοσιατιετσα άιίοιοιιηα.ταιιι-ιατιηα οσατη

σταοα , τσα τιιοτστη Γαηδτιιιιοσια ) τσα άσοι

οσσ δε οσιάστιι σει·ο.οια νιττστσε _ στ οοε_οσι

Ρετ. δοτου. α· Με21.]σπΡ|. (."α#. Τει». Π!.

 

τσιη , τστη στιαιιι ιιτ τατιι σοτσοιστιι ορσε δε

ιιοιηστι τιιιιιιι Γσιηιιιατστστ. Ιε ρτιιιοιριε !ιοο

τιε , δε ροτιίΠτηστη οσιάαιη αάσισίοοιιτσια ,

Ιαιτιηιε οταοιΓοσσ Ιιττστιεΐατιε στσάιτα , ισοσ.

το νσΠο αιοοατ. Το , στ οι; ιρΠσε ιιιτσΠσιτι

νστοιε , Πηοσιατι οσηινοΙσιιτια οοιιιρΙσόι:ιτστ,

ιττιτηο το Ποσιιι ιη τσττιε τιιοτταισιιι ρταάι

οατ. Ηιε οαοτσησε. Αά το τιιστα ηοη οιτατο:

ηαιιι το νιίοτο ιηίτιτσι. πιο, τησ τιοι νοοο.

τιισιιτοτ οοτητησηάο.

Χ ΧΧ ν Π. Ρταττι ΑτηοτοΠο Πτατστ ]ασο

οσε δ Π. (Σπιτια: @ο , ?Με απο” .πιο

εφρω . :κατά τω» καποιου» ·υιικιι%·τι

ο ε/ε απο .Μισή ει: .«ΜεαΜι.τ , σε νεοαποσ

τίτι.τ , οσο ρασοιοτοε ιιοίττι , Ματσε , οτάι- ι

ιιιε οοιηιηοε ιίτισΠηοάι οτηαιιισιιτιε τιτα

άιτοε ιιονι. Ι.αδεε:ή· υπέαιΜ> ε» των..

. τσαμπα, :των ΜΙΒ , τω» εάτω.... ανω

; @απο βιώσει. ναΙσ. Εκ ιιοίττο οοτηοοιο

'ο ΡοάιοοιιισιοιιΠ , ιιτ.. σαΙ.Έσο.

Ζε

α__..-++.-7 η ααα.. Φ.______



?Η
ΑΜιιιτοεια οΑΜ-ΑτοπτιτΝει

ιει>ιετοι.Α ΧΧΧνιιι.

Ττιοπιιτ: δειτοπτιποπίιε ΝιοοΙ:ιο ΝιοοΙΙ.

· 2:.νωρτβ στοά τω:: τεβτπ:/έτ22, οπωτιεπιτ

θα τύπο.: ού το τουοτισ.τ ό· παώ: Νάπα!)

αρωμα σΜετε :Μάατ?.6:.τ .το .4:Μπάσ (Στι

κ:.ιΖώι|ειψ ύουτΠΙστ Ούι7/Μου:2 ό· βάτ

πω».

ο

Ηοιιιιιε διιτειττιποπίιε ΝἱοοΙειο Νἱοο

Η , δ. ι / 8 ο -

Ώοειδτπτ Ιιττοτιε τπιτ , οπἰΒιιε τοΓτιοπάοτο

86 τοττοτιοτ 88 νοΙιοιποπτοτ·οποοτι:ιτ , τοπ

Γποτ:ιτπ τιιοιτπι·πιττιτοτπ ιποαιτι-άιΙΓοΙνοτο, οτΙἱ

τοπιτοπτοιπ 88 ιπνιτιιιπ οτιοττπιτ. απο το.

τιιοπ νοιιι:ιπι Ιιπιο οττοτι , Η Και άοοοτο ιππι

τ:ιτιιε , οποτι :το ΓοτιοοιιτΙο πο οιοοπτιἰ ιτπρο

τττἰειιιι @Ρο τΙοτοττιτιιε Γπιιι. 8ιιπτ οιιιττι οιτ

οο ·τιππιοτο , οπἱ όοδτἰ 86 οτπάιτι πειτιοτττο

(Ιππτ·, οπι , απο οοτπττι οιιρἰἀἱτοτι νπΙΒιιτιε

οΠοπἰε τιιιιιοτ ειρρΙτιιιΓοτιτ, τοΙτοτ ἰεπονἱα 86

ΜΜΜ: Για , όοδττιππ 86 Ιτττοττιτπτ:τ ετο

τἱειπι , οιιτιιιι ΒΙοπτοε οτἰοίἰοπο τοοπτιππτπτ ,

·οιιιοπίοιιο τποόπιοππτ οροτιτο. Ηπιπε οοο

τπιιπιτιΠιπι:ο 86 ΜΉποιιτιΓἰὶπικ ΙοΒἱοιιιε πιἱΙοε,`

οτίι ποπ νοτοττιππε , οπττι τποόιοτι· ειΙὶοπει,

πιτ ειιιιιιτ , Γπτπτιιιε ΜΒΜ τιποπτιποο Βιι!ΗΓ

Γοτπ,° πιιιιιοιιο ΓοιοΙπε νιτ:Ιοτοτ ,.86 ο τ:οτοτιε

οτιειτιοτἱ νοΙΙοτπ-ι οοοιτεινι οτπάιτιστιτο , φωτο

ΡΙοτπιιιοπο πιοπτιτπε Γππι , οριπιοποτιι το.οί-'

τπτπιττιτο Γοτντιτο. Ηιπο τιθ;πττι οίτ , ιιτ οπτιι

;Γιοτιο οιτ οτπὰΞτιΓΓὶιιιἰε 86 οΙσοιιοτιτἰΓΪἱπιἰο πιο

1ιττοττο πππι τοάοΙιοι: Για; πιο ιπιροτιτικ τποο:

ορτιπιπε τοίτιε: οπιοπο :κι τοΓροπόσπάτιτπ

. ` πιο ἱτιιροτοιτι πιο Γοπτιτοτπ , Ποοτ ι·πτιιιπιοτιοΐ

ιττιριιόοπτοτοπο ποιά ιπτοΠιΒοτοπι -, οτι απ

Βοιιάο ρτοΙιιοἱτιιε ω. Οπιἱττο ιττιΡταΓοπτιεπ

ι·πττι οοοπρειτιοτιοε πιοειε ἱπ ιιιοτϋπτπ ρτοοιπ

;τ:οτο , οπἰἰιπτ :ιΙιοπο οιτ τιπττο Ιιιιἰο οττοτι

τποο ιτιτ!πτοοτι τποο νοτπιποππι ΜΕ τοτ
Ριόο 86 ιοπιινο ΓοτἰεΓοοοτοπτ,τἰΜ ΓοΙοττιΠιιτιο Β

Ιιοπιιιιι , ίιΙοτο ιπόιοενι : οπἱ , ιιτ Γοτἱτιἰε°,° '

ποίΗ οοε ποπ τοπτιιε ΓπίΠο , οπἰπ το ΓοτἰΒοπ·

τιππι ροττἰοιι!τιπι ο.Ιιοπτιπι οοποοόοτοπτ. Ητα

ικι ιπόιιΙοοιιτι:ιπι Γιιτἱε. Οτοοοι·ιι Νοτιοπιοπι

ποΙπτιιοπ οετοοιπτπ , οποτἱ τι πιο Γοιτο ἱτιίττιπι

τἰΠἱπιο Η:ιοιτειίτι , 86 πππι οπιιτιτπττι τιιιτιιτ

α. . . .ο .. . :Α οοι·τιιοτπε δ£ἰϊ1€Π1€11ὸ2Ιἰ11$. ΕΠ δέ Βοιωτια- .

ὸἱτἰο, αυτ οιτρΙιοτιτιο οπτιετιιιπι πι ΓΥπιποΙτιπι

οοι·οοιο 86 Ρτορο ίἱπ8πΙειτἰε. 8ππτ 86 όπο

@πιο οριίτοΙα Ιοπτιτιι , οπτιτππι ἰπ Ιιἰίτοτιο

Μιθωτιω ττιοπιἱπἱτ (ΣτοΓειτιοιιΠε ΕπΓοΜπε,

ΕΠ 86 ππτι Ροιγοπτρι π! οοοΙοίιοπι ΡιπιιΡ- _

οπίοιιι. ΚοΙιοπιιπι νοΙπιιιοπ , πι οπο Γππτ

Γτεοποἰ €011ττ2. ΙιιττοΓοτ πω οπιποπο, ιιοπ

άπιιι Ιιειοοτο ροτπι , τι:ιΜτπτπε , Η ΡτοιιιιΠιε

πάω οΓτ ποτιιτιοποιο , οππι πω: τιτιπιππι το

Γτιττιοτο. Οπτο- Μοοι·οΙιιιιι Γπιπιπε , ότι πω

ποΙἰο από ιπνοπτο πι πτώ!ιαι Απιπτοίι:ιπο

ιπνοίτιο:ινι. Ιιινοπι οπο αρτιο :ιτο!ιιορτΓοο

Β μιτπ.ΜοτΠοΙοποπΓοτιι , οιιι τιιπι Μουτ: οτειτ : _

:ι οπο ποΓοιο Π οοτιποι·ο ροτπιίΓοττι , οππι Η·

Β1·πιιι ἱΙΙππι μπι άιπ οΧΡοετο.τοτ. Ιπ Ι.:ιπε!οπΠ

οοοΙοίπι οιιπι Μάο ττ:ιππτπιτι Γειτοτοτππε , ιτι

°νοτιι νοτιιΡτιίΠτππτπ νοΙππιοπο πι οπο οτιι..

ΡτοΙα Ριπτοε Κοττιοτιοτππι Γιιτπιιιοτπτιι ροπ

τιίιοππι , οπὶ τι Ροττο Γποτο πΓοπο τιτ!8ιΙνο

Ρττππι , τοπτἱποΒοπτπτ ,· :ιο οοπΓποτπὸἰπιοπο

86 οοιιΠ:ιτπτιοπιοπε οοοΙοπτι:,οο!!ο&κ :ιο Π·

τὶοτο ΗιΓΡειΙοπ5, ιιτ τιτπΓοτιο τοίτιιΒιιτιιτ. Ετι

τιοτιιτιδιπτ ιιιιτιοτι ροΠιτ › 86 Μπι τι οιιιΓοο·

' Ρο ρτοπιιίΓππι οίτ. Ιπ Ροπιροίιιιπ τποπεΓτο

:το , οποό το ἱπτοι· οοπτιπιο ποτΓΡωνοππο-›

Ο τιε 86 Ι:οι·τοτιοπίιε , πινω! ΗΠιιτιπτπ Ρώτα

νιοπΓοτπ Γπροτ ιιΙιοποτ ρΓ:ιΙπιοε.· Κοτ «οπο

τἱοπι ττιπι οτεινιτοτο Γοπτοπτι:ιτππι, τιιπι ρτοΡ.

τοι· άιοοποι οοππε οΓοετιπτιίΠπιο: οτοσ.ιο 2

Ρπό το ΜΜΜ. _ΟρτοΙΓοιπ τιιιιιοπ πιο νοΙι1

τποο οπτιι τπο άιΓοπττιΓΓο , νιτιιΠτοπο , Η ριπ

το ἰπ ειΙτοτο οοπτιποοπτπτ. Πο οριίτοΙιε Ηιο

τοιιγττιι , οικω ατο οριιά"Γτοττοπι Επρππι οπο·

Με , ποπ Γιιπι άοοορτιιε , οπιει πο. Γοττιροτ

οιτἱίτἰτπονἱ. @πιο οπἰτπ Ιιιτοτοοοπτιππι οίτ ,

οπἱ ποπτιιιιπ τΠΓοοτιιοτο ποτππτ ιπτοι·οοι·Βει

ττι86 Ιειτἱπο9 ΟτιιιΓοπΙο πιο Βοτπειττἱι , Η :ιιοποο

το οτππτ,Ιιοοιιτοτ'νιάοΒο : πει πτ ποπ πΓοπο

:το ιπτοπτππι οπτΓιιιιι ονοοποε; νιιοπτι οπίτπ

οΙτ. Καμ , πιο σρτἰιιιο ΠΠ 86 ΙιττοτειτιίΠπιο

πάτο δ»! τοΙιεἱοΓἱΠῖιιιο ρτιττι τποο Γτειττι Απι

Βτοίιο οοττιπιοπό.ιιτπτπ κοπο, 88 οι ἀἰοἱτο , _

οποά οιτροδτο πι τοτιιτπ τποο τυπου: Βοπιἱ

Ποτ Ματ (ζτιτγΓοΓτοπιι :το ιρΓο ττο.οπ&πε , 86

τοΙἰοπτι ουτε ποτπιπο τποο πππι τπιι-πάονιτ :

Ποιιο Ι.ειοττιππι τω ιπτοοτππι τοπνοττιτ πι

Ιοτἱππιπ , οτο , βιο ιιτ ΙιοΒοτο ροΠιτπ. .Ρτο

ιπτιιοτι , οιΠοοπτοτ τιιιιοπιτιοοοπο οοπΓοτιο- Ε τοτοει 86 ἰπ πιτιπι!ιπε πιω” Αττι:ιπιιΠι Απ

Μπι οι) ΑπτἰΓΡο αοτοπι , :τὸ το , οπιτι οροτ-=

τυπο και ροτοτἰτ , Ποτοπτιοτπ τιοΓοτοπάιιιιι.

1.ει&.ιιιτιιιπι ιΠιιττι νοτπίτἰΠἱπιππι τιιιΒοο ,

οποιο νιτΙοτο ροτοτἰε ποθ πιοάιοοε όιοε,οππι

μοι· νοε ττ:ιπίοππόπιπ οτἱτ. Εκ οαιποἱιἱο δειτ

τπίι:ο Πο.ΙΙιο:ιιιτε Με όιοΒπε οοοοιιι πππττι οι:

τ!ποοπε ΠΜ νοΙππιτπιτιπε , ουτε τιιπιτΠπ οι:

' ΡοέτοΕπιπι , πι οπο ΒιιίἱΙϋ ο&ο ΙιοπιιΗ:ι: Γιιπτ

οκ οτοεοο Ρα Κιιππιιιτι ττειτιπά:ο , οπο: Βιώ

Πτιπτιπι ἰΗοπι οτ:ινιτέτοπι 86 οΙοοποπτ'ιοττι Γο

Ριππτ. Ετ οιπΓιιοπι ΠοοΠπε πω” :το νἰτοε ΓΡἰ

τιτπ:ιΙοε , απ: οπο οτι οοππε οΙοοπἱἱ Μπιο

όππι τιιιοοτ απ Μπιτ ίἰτ. ΕΠ86 (ῖΙιτγΓοΙὶοτιιἰ

ΙἰζιοΠπε πππι τὶο ΒιιιιΙιτπτΠπο αιτπιτ Ροοοτιτι,

ιττιπτιτιπἰ μπαι, οπιτ ττατιπ&ιιτπεττοτ. Μ.

οττιπι-τι τω. τιειοοτο οοίπο , ιιτ ιποτ:ιπι τ:πιτοπι

τοετο ι:ιτπ-Γοτοττι. νοΙο , 86 πιο , ιιτ ΓοΙοε , πι

ποο. Ε:: Βοποπιτι άιο τι". ]ππἰἱ.

 

ΕΡΙ $-ΤΟΙ.Α ΧΧΧΙΧ.

(:ατιτπτΠ :ιο ΝιοοΙτιππι ΝἰοοΙἰ.

Πε π· βϋ2:ατία.

Π Απἀἱάπ5 ΝιοοΙειο Νιτ:οΙΓ ΓΗ. Π

“ δι ποΙοε ,ο Βοπο οΠ: , 86 οοδ τοποσ.

Επιπινοτο , Γτοτοτ ορτιιιιο ,τα το οοττππι Μ·

που , οποτ:! ιπ:ιιιιτπο Βιιπάοειε οκ ποο ιιτ Ιιοπο

ο

_`_'.



7η °νΑπποιι πιω εππεποππι:. .·7:.6

νπΙο2πι. Ποπ , πιο Ιιοποιο , ποπ τἰἰι άο:ιοπιιο πιο Α

πιόπινοπτ, τιιιιιπι ποπ: πωπω πωπω Ιιοοπ

ποπ ρπιοπΐοσ.ι:. $οἱτο Βοιπππιππιπιππι πιο Κπνοι!α

πω· έμϋπ ειπιππτἱΠὶπππππ οδο. Β πιο το πιπ

τιιππι ππιιΙιι Μπα , πιτ οο;πιπτ πιιοτιπο πιοτιο

πιά το ιιιφεπι Γοπιοοπο. Νοο πιπππππ Ποτ , Π

παπι επιΠπ:ποε εΠΕ&ιιε ιπποπιπ , πιτ @οποτε πω

οπριππι > ποο Ποπιε απο, πιιοπ πιοΠοτ, ονοπἱτ.

δοιπο οιιιππ πιο Με πιοι·πιΠιππο Ι:πΙπππι. πω

δπαποζουΤππ πι” αποψή” παροιμΠιν (:Ππ*Π ΡΩΓΗ3Π$ δΡΠΠ:

πιο ῇιιπ8ἰππιππ. νἱπΠ ἰπτοι· οοτοπο οοππιπιοπι

τοπἰππι τπππι , οποπι ρι·ιάιο, πι: οριποπ , πρΠ

πιοποποιε. Ιὶιιπἰ_Ρποἴο&ο Πιπτ πι πιω , ίπποι·

ορτιπιο , πι Με: πποο , ίπ ποπ ππΠιιπ νιπτπτἰ

ιιοπιοε οίτ: οπιποο :πιτ οπιοἱπἰοπἰ :πιτ οοτοπιε

ιππ:ινιιε οροπεπι ω". Ορτο τοπιοπ π: Ιππι

Βοππε).Π πώ πρεπει το πο Ποπτ π Π Ποπτ , πο πιο

Ηπα τιιιιιππιτοε. ΕτΠ πιπρΠ :πιτ π:ιππιπππμι απο·

πο νοΙοε , ππΠοπ ν:ιππιιοπιτ ,γ ποπ: νοπο ροΙΠοπιτ

ποσά πιω πιοΠοτ.Ακινοπτπιε @ποπ πιπἰππππι νο

Ιο,. πιο ποσο ιπ:πιππιο οπρἱε , πιι!ιπ ποτιππι Γει

οπτο π Ποπ ιπιππιπππι:ι πιιΠεοπτιπι π:πτειτο5 πω

το, πιο πιριιό το Ποπτ , πιο ποπ , πο πιο οΕιτπιπ

(ΙΜ, "τι ·ι··.:7 Μιππανβόπωι. Επβλαπαιππ ]ΟΙ12ΠΠι.$

Αποτἰπι πππΙτο. πιοποεπιπιπ δέ πιπτιπππει Ιιπποοτ,

πιππιπ Ιποοπτιπε νιάο:ιε. Ιπ οπο. Π ππἰ‹ι πω ΡΜ

οποπιτ , οπτπιτπιππι Ιιπποοοο πι: τπ:ιπΐοπιο:ιπι.

Ηἰ ίππτ ?οπο οκ πιπτἰτιππ κοπο νοτπΠἰΠἱπιἰ ,

ειποε οιππἱο ΐοπιοΓοε :κι Ιοεοππιππι το.οοΠο.

Μτο"ΜΠιιι, εοΙιιπποΠα 8ο ν;πποπιε :ιππι

ςι1[ςπ_η·2 , Ε.. Αππποἱ $οποοπτ οπιπΠ:πΙ:ι , οο

ππακιπι οπτιππιπποπ:ο οιιιπε Ποτ , ποίοιο. Ιπ απ.

Πιτ Ωιππιιιιπιππ ππιπΙτππι Ιοτιππιππ οίτ. νοΙτ πο

Ρ;η·26τη5 απτο Ιποο.ππππι οποοτ ,πτ ΡΙοΠππππ

νοτπο, πιάνω 86 πειίπποε πιππιτπιάοπτοε πιιπι

οικω παιπιππιο τπο.πιπί··οππιτ. Ιε πιο νοΙπ πιο·

:οπο πιιπάοιπ , οο επική επιππιε ποππιππι ΨΙ

1πΙπιτ , πιω άοπιππο @όποιο νοτπΠιΠιιπ:ι.

5ποτοπιιι ΤπππτππἰΙΙἱπὶ οπππ @απο (ῖοπί-οπἱ.

πιά πιο ΕοοοΝιππι πιο ΠιτοπΙο, @ποπ πω

οποτε Μπι ·(ΞπιΠἰοἱ, Α. ΠοΗΠ Ποοπ οπππι μπε-Ι)

ω: οριΠ:οΙπιπππι (ζὶοοποπἴπ :κι Αττἰοππι Μπι·

νοτοπππππιπε π Μπιοποοἰἰ δειτπππει!ιοπππι οιιπι

πωπω ορτιπιο , Ποοπ πππτἱτιπἰίῖἱπιππ. Πατο

ποπι ππιπιτπι Ροποεπιππι οροππι , ό: παο τοπιρο

Παπ ππιππΠιππει., πιο:: ιπειτοπ Ιπιπάειπι οιπίτι

πππιππππ , 8ο οποπππι πω πο ποππιπιπι οπιάοππι

ΡοΠοπι Ροπΐοπποοπο. Αάνοπτιτο ιτειοπο ,πιτ

@πωπω , Π ποιό οι; Με πιοΠοτ , ποιά απο:

Ποτ , 8ο ποΓοπιοιτο. Εποοπτἰπε Ιποοπτἰπι πω

πιιιττπιπι. Νοπο.το οπιπιπι ἰπ Γγποπειρπιο Ποποε,

οι πιππ πιιτπιτο. εωΡπι Ι.οοπιπιππιο πποτἱπο

Ιππτοπιιπι π” «Μονο πτ πιο σ.ππιοτ , τω πιπιιΙ τοῦ

πιοπάιπ, πο οπποτ ππιτιοπι)πτ πιποἰτποπ. Επἱπι

νοτο ροίτοιππιππ πποπιτ , πιο ΠιΙο ορπε όπιτ,

ποπ: πωπω, πιτ (ΜΜΜ , Γοπιοτιτπιτι τω τοπ

τππι πιτ απ8πποπ , 86ο.

Ραπ. 8ππ·πιπ. ό· Μ”. οπο!. 6°ο!!ιεί!. Τοπ. ΙΙΙ.

 

Ε Ρ Ι δ Τ Ο Ι. Α Χ Δ.

πωπω Ι.πο.ιππ πιο εοΠιιππι Μοὸἱοοπι.

]'. αύύπωνυπ 8σκέπ.·ίωβω φωτο ἰρῇιπ.π πέρυσι.

:καιω μΜήϊσεω υπο:2Μεω.

Ι Οί'πιο πιο Μοόἰοἱε Μιππειτπε Ι.ποπιπιιε.

Νοπι πιοπιοοπιε Πιιιιι απο τιποτα,

οιππιππιο ιιποἱτππιππ ΡοίΪοπι πιο πιοόει!ιοπε ραπ

Ιππι οοπππἰοίΪο . . . . Ϊ. πιοοπε ΒοπιποιοπΠε ,

π: οπππι οπιππιιτπο , τπιπι πι όιοοποιο οΙοπιππε ,

Πιεινιε , οπππιτπε , ρπππιοπιτ το ιιποοπτι Κοππιπιπι

πποοΙοπο , Π.ιπποπο ορἰΠοΙει οιπροτιτ απο το οπο

τιοποππι πιω τπιπιπι , τιππιππ :ιρπὸ Πιπιππιπππ

ροπτἰΠοοπι Ρποππππιππο ιπΠ:ιτποπεπο. Ετ πιτ

πωπω πιο; το ἱπιροτποτ , ποσο Πισω ορπίτοιειε

ΠιπέτιπΠπιο·νιπο παπι ἈπιοποΠο οοπί-οππο

τοε ποιι ροίτιιΙπππτπ πω Γροπτο οθ`οπτ . . . . .

Ροίττιππιππι ο ποοὶε ποοε , πο. νιππωι Πιππιιε ,

πιτ οπππιε ποΙππει Πππινιτ:ιπ τοοππι οιποοΙΤοπιτ.

Νε1ΠΙ Μει.ττπιππε ποίποτ , οπο ροπὶτοπ πι πιω

Ρι·οιππιοε πιπποπε πιτωπϋπι , Ιοοιιπι οοπτπ

οοππιι νιίοππιπιππ Ποροππιιιοπο ιιιοοΠππιπε:

ποἰ πιοπιιοπι:ιππι τπἱ , οιππιπἀοτιπἱὸοππ πιπποίοπ

τιει οπποππιίριοἰ ποπ ροτοπ:ιτ, άοΠεΙοπιιππιππο

οοπτοπιο!:ιτπ Πιπιππ. Μπιπἱππππι οπἰτ πιἰπιἰ8ο_

πιο νοΙιπρτειτοπι 8ο πιο πἐΙοι·ἱπιππι, Π πιππιπόο Πτ

τοπ:ιε τοπιο πιππι ποάάιάοπιε π απο ρτο ποΙἰ8ἱοὲ ·

πιο 8ινοπιοτπιοοπ 86 πωπω. (Μπι απο επΗπιπά

Ππ ππιθ:πε οτἱἱέοΙππι οποιο ν:ιΙο:πε ( ποπ οπίπι

πιπιτππι πιο" οιπροέπο ) πιο οοπτἱοποπι θεο.

Ετ Π οπππ Ι..οοπ:ιπάο νιπο προέι:απιΠιιπο οοΙ

ιοοπτιιε οπ , ηπα οιππ_ιπ οτι το Πτ νοΙππτειε 3

ΠισπιιιΠοει: επι πιτ πιο οοπιπιοπτιπιτππι πωπω ,

πιο Νιοοι:ιο πσΠ:πο , οτιπιππ :κοπο οτἰπππι πο..

πο. Επι Κοπιπι ποιο ποπιπε Μιιἱπε.

Χ Ι. Ϊ. διππ&ο νἰπο Εππιτι·π ΑπιοποΠο πωπω

Ι.πιπιπιιΙππε ΠπΙπποπι πι (ΠιπιΠο ὸἰοἰτ.

ΕΕΛοιππΐωπ Νπω!ωπκ έ: Ζ.:σωππέἰι· Ρ&]ῇ`

απ» ω· 'ἔπιππ:ὶ »παώ ππυππῇοπ π·σπ·υιπ!πιψ .·

πω» (οπο: έἔἰ: σύ |έπετέ.π πιο ευ βι·π)πππ.ι· ,

ιπ οοπιπποππιπιτιοποπι ἴΡὶπἱτιιπιΠε ΠΙἰἰ τοπ, π

ποπ, ἀοπιἰπἰ ΕπΠπιοΙιἰἱ επι ΡοπιτπΠοοπι. @μμ

έκ” (2παππωπκο[κό6”εππ , Μα.νΜΜ.π ΦΠ Ροπή.

β:: :οπ9πκ μακρια ίσέ?ππιππ.π κάτω» π; πω

έσω εσωπποππέα·υππ. Ρποπεπεέ /ἱωιππππω πωπ

]ΐσεω έκ 7ΜέΜππωπ Νππο!.ππωι πω!πυκ @πω

@ο &ε:πὶἔππἰππππἰ.π φαιά ε. Οπα: πι: πω/ἱι.π Επι

#ιπώπωπι τουππιυπέτπ. Εκ ορριάο (ΞοπνπιτΕπιπι,

Ε πιο Μ”. Απεπίὶἱ.

 

επι ε·ποπ Α Χπιπ.

]οπὁ:ιπιἱ ΠπΠπἰ.

πω» πιό α: φΜο!α.π , Αρπΐαπ: έέ8ΒέΒΜ ο

0ο!|ὶ.π/ἐ :αποψε Ρπο!υπωέ 6'οο8·π·πι2ύέσω ,

»ψήφισε επ υππωα#υ!ωπ.

Οτάειπιπε ΠπΠπππ Πππιτπἰ ΑπιοποΠο δ. Ρ.Π.

ι Πττοπ:ιε ποί-ροπΠοπἰε τω: , πιπἰοπε ποπ

ππΗΠ ω πιο Ι)ιοπιχΠι ΑτοοΡπιἔἱτ2 οροπἰε , ο

- Ζ π π;
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Ε: στο: ιν

2έπε “Με

_·ΜἰΙ Με·

επι:εο σ. τε ιο ιιιτἱοιιιο νετίἱ , τοοτειιτι ιιιίτι.5_Α Χ Ι.. ΠΕ Ρι·ιιττι Αιοοτοίἱο νου Πιοέτο Βετ

επειιί:ιτιοοιοτιε ρτιι·ετιίτι , Γιιιτιοιιι απο :ινἱἀἰ

τοτε ρειΙεἔἱ. δι ιιιοε τετοιο Ιιιιοι:ιοΜτεοι

τιιειιο δε εε τε , τοιοιεοιοτ Ϊοιτε οτειιρετιο-β

οιιοι τιιιιτιιτο , νιτ ΠιεινιΠιοι·ε ΑοιοτοΠ , (οΙ

Ιὶεἱτειγἰ ; ι:ΙεΠάειιο τοεο, οσο νἰίεοἀἰ ορετιι

τιπι :ιτόεο , ρτἱοιιιοι , οικείο , ἰοὁιιιἔειιε.

Ι.)ειοττε , ιιτ οτιιιιτιΡτἰιιιιιιο εοιοοιοι!ε Ρετ

οεεορειτιοοεε ιιιοε ροτετἱε , ως εριιτοΙ:ιε

τι:ι.οιετιρτω τιποτε εοιεοει:ιταε ποιοι ιοἱττιιε ,

οποιο, ἰτετιιιιι :αμε ἰτειιιτο ρτεεοι·. (Βιοτι

. τείτειτ , Βεο8τ:ιριιοιοι Ποιοτική οι:ιεοο Ιε

Βοτε ιιιιι8οιιτιιιε ἰιορεοΓε μοι ρι·ιτιεοι ει:

(ΜΗ: ατινεότειιιι, οιιεοι:ιτιοι·οοιιοι ἰοτεΠειιι

οι , τιεοεε ιιιε ιιιιοεο. Εει , οιιοοι:ιοι ἱοιὅεοε

Ροοτιιιε είτ, νοΙιιοιειιοτιε ρεοε ιοτοτοιε :ιτ

ιιιιε τοεοιοροίιτιιοι , τοτιτειι·ι , :ιτοιιε ιιε Ιοεο

ιο Ιοειιιο άει:εττι τΞειΙε οοο ροτείτ. Ρτοιοάε

Ρετ απο , οστ ιοτετ ιιοε εί`τ , ρει·Ρετιιιιοι ιιιοε

ειτιο.το ποιοι Εάεοι τε Ρι·εεοτ, Αοιοτοίἱ ,

ιιτ :οι ειιιο οιιοτιιιε οιἰττεοόιιτο ΗΒιιιτο τοε

ιοἰοἱοιε ιιόιιτιο;.;:ιε. νει·ιιοι ειιιιιοτἱε τε Ροΐ

Πιιτι ριεειΒιιε ειτοιιε οιοιιἱτἱοιιιΒιιε !ιοι·τοι· ,

ιιτ ιι!ιοιι:ιιιόο , απο Ικα Βιετ:ιτιΠιοπι τετοριει,

ΒιιετΉίΠοιειΓοιιε Πτοἱε τεΠοιιιιιε , τεΙΞΒἰοοἱε

οοΙτι:ε τείΠοιοοια εΙειτἱΠἱιοει , τιιιο ιιοἱοιἱ Ιτι- ·

Μοτο , τιιοι ετἱειο:ι πιει νιίεοι:Π ειιοΐει ιιιο: τε

εοοί:ειιι5. Τιιοε εοιοι δι! €εο8ι·ιιΡιιιιιτ ἰρίἱιιε

8ιμεετετειτοοι κοπο τοετιι·ιιτο , τιιιοοιι:ιοι τοί

Ιιἱ εΙτετἰ , ιιτ μι· εΓτ , εοοιιιτο Βιειιιιο. Ιοτε

ιιιο ΡτοΙοοι:ιτιιοι ιρίιιιο , νεΙιιτ τιιοοιιε φωτι

τ:ιιιοι εάνεοτιιε τοι τεοει:ο. Ροίττετοο τοιιιοιιΓ
ειι!ιιοι Ιιοε , όοτοιοιαιτ ἴεἱΙὶεετνριιΠἱοοἱε ω

ίτι·ιιοιεοτε. , εΒιιτιιεο οσε ιοττε.οιΙι ειτοιιε ω

τἱΙἰΠὶιοο ειττἰιἱεἱο ΓειιΙρτε , Ρειτνειειιιε οιιεἱε

τεί'τιι 01211Γα,ιιτ Ιιἰ!:ιτἰ ποιοι” ειοἰτοο , ιιεεερ-·

ττιτοτ1ι1ε , τιιιο οιιἱτι τεετε :Πεοτι είτ , τιιιο το

τοεἰ πιεοιοτἱειιιι άιΠΒεοτει· εοοίετνεε , πεο

τατιίΠοιε Ροίτιιιο. νειΙε. Ε:: στο: ΧΧ. Μειἰἰ.

τοε ΙΙε!ιοι.ιοάοε ίιιιιε ω.

Τωκ/διετιιιιτ ριττ··ιωΖωπ ]ώυπ , £άρ/;ύ|ά έστ

σίιι/ιΜιι ό· οι ΞΜΜ , ?πιο πι: @οικον |:εύω2,

μυ#ιιΖω. Πε Πεοτι Ιιττετιιτιιοι 8τετε:ιτοπι , _

οριο, οιι:ι: το ἱο ιιιε οοο οιειιιοετιτει· Με

του , Γειιοιιοι τοστ Ματ. δεοΞε νι. ιιιοε Ατι

εοᾶτ

Χ1.1ν. Ριἱοτεε οποιοι δι: νειιι!Μετ ιιιίτἱω

τοε, ΡοριιΙἱ δέ εοιοιοιιοιε ΡΙοτεοτιοι , τε

νει·ειιτΙο το (ΠιιίΠ:ο τιοτο Αοιοι·οϋο μισή

Πισω: Ετετοι Ο:ιοιειΙάτιιεοΠε , οι: τοτιιιε οι·

Τ άτοιε εεοετεΠ. _

Ηπα: @απο έ: Μέτωπο, οπο: Μετα: των

είπω· ή ά· φμτωωι: «έ &είίκιω έ77]9,'σμ

άι». Οπου ιιηθιι:ει·]ασοέα: είε ΤοΜ.σμΜ

Μ: ΜΜπιθα.τ ΜθΙΙ27_#£7°ϋ ΑΜέείστωπ , έ» Με

αυτ: ωςιωέ «Μετὰ είε κΙΞκαπο /ἱιΜἰωιι:ππ.

Π:ιτιιιο Ποτεοτἰειε, ιιιε ὸεειιτιει Ι)εεειοοι·ιε ,

ΜοεεεΧΧΧι.

Χ Ι. ν. Πάει): σωπείεω πιέακι , τι: Μ γ!)1.

· 8084773 κ4Μασθωπ οπίΜέ.: Ωτωσίέπίηή”.:,

μέ έ» ύ£||0 ε” σέ·υέωισ Ι/ΜιυιΜυπ ΕΛ

ππιέπέ: «ι|έι·επέα,ιψιέωε/έ ἔφην:: , ΜΗ!

«τα 421!8/:ΜΜ ,ω'2ιωω. ΡΙοτεοτισε, κ. Μ

οτι ΜεεεεΧΧιτι1ι.

Χ Ι. ν Ι. Ι:επι Πιάτα ικό τσάι» μου:: »οποία

ΕΜ[είωκ απο |ιω.ε ά·υΜπί.τ @ο Μπισ

|τωι 7142214008 καί του::α-βειίαπι /Μέν!υππω

μ"Μεπκικ , έ» ?πιο εέ9ϊσίιιωι σε ρεπου

ι·ιυπ ιι/ῖυπ τινι-βαττ: <υα!εύωι: , μονή”

ἐπὶ , τα ύΜ991σ β· έστω; , ό· ίω&έωωέότι.ι·

Μετα ΜΜΜ'αϋ@με , κιι/!.ε' επανω Μ

ό:: ωκήυΙσιω ψ ΡΜΑ Όποιο Παρο

τἰειτ , ιιιε ιιΙτἰιοει Μειι Μεεεεκκιτν1.

02/92: :υέιἰ:ὶ.τ. Ριοιε Με ορετι , «μισό.

ε8ο ]ο!ι:ιοοεε Ι.ιιτειοοεοίιε Με άιε οΙτίοιιι

ΗΜ Μεεεει.Χνιιι. π! Ιιιιιόειο Βεἰ ΪεΙιεἱ

τει· τιειοΓετἰρίὶ δ: κι ιοετιιιο άεάιιιιι.

Με ]ούιιππε.τ[πί: .ρΜω ωπσε!!"Μ.τ Ρυτά

Βεθιωικέ έεποπαίέ.τ. '

ιιιιιιιωτιιοιιιιιιτετοιοτετοιοοοιιιιιτιιιιιι·τωτιεττωτιτοοιιοοιιωτ

Ν1τ:01.Αιοιν18Ρ1.0·11ΕΝΤ1Νι
τ Ε τ ο ο ι τι Μ.

Ι , είνα ρταίὶειοτἱίῖὶιιιἱ, Ιιιτἰοε τοιιΓει: Με

τ· ιο Ιοεο Ιοοιιιι ροτιιιΠεοτ , οετιιιιιτιιιιιοι

τἰετ-εεἱΙΪε. (1ιιιιιο το, Η οετιιιιιοιιοοι Ρ:ιτεοι

Ποτ ΙειιιοΠ:ιιιε ει: εΙε οιε ιτιετιιιε εΙοουεοτι:ιοι

ειιτετιιιε τΠεειιτΠ οιιιειιιοι ροΠ:ι1Μι·εοτ. @Γε ρττεΠιτετιιο, Φωτο, οτιιοοιι, νεοιιιτο, απο

ΜΙΜ"*° · εοἱιο πιο νειΒιε τ:ορίοΠΠιοιε πειτε οι·οετιβ

Ειοτιιιιιοι

οιιττεοοοιτ.

τ

ιιιοε εεΙε'τιτ:ιΙΤεοτ ριεεεΙιιιιΙδιοι ειτοιιε οιιοπι

ΜΜΕ: τιι€οιΠιιιιι ιιιιιιοοι οι ίιιοει·ιε τἰτιιιιι :

τω τιιιοοιειο ρτο ειιτιιοι :Πεοιτ:ιτε ιιε ποιο::

Π:ειτε το ριιοΙιειιτο τιτρτἱἰτε οοο τ:οο(ιιενε

τιιοτ , ιιοε τοιιοτιε ιιε ιιιοε Γιιίειρἱ τετοιο αοι

ιιιο ιιτἰιιοτιιι·. Ιτατιιιε ρει·ιοο!τοε :ιἀείΪε απο

ειτὶ ἰεεοἀιιιο ριιτιιτιοι·εε , φώτο ἱοεειιἱο

@το ιοί·ξιιοτ δέ οο&τιοει , τιιιοεο_ οοο :ιιιο

Νοε τιται·ιριιιιο ιιιιιιιτ ?ιιοπιε ειτοτοειο:Π Βι

ε.ιιΙταιτειο , Γεο τιιι:ιίι ιιεΗτιπο τιιιετοάειτο τιοτο-ε

ί::ιειειοι εκτιιιιίιτιιιε οιιιοάειοι ε.τοιιε οτοειτιιιε

εΙοειιιεοἀἱ,οοο ιοτιι€οιιιο εκιίτιτοεινἰ :ιΗοιιἰ‹ὶ

ἰο τοεἀἱτιτο ειδεττε , :ιιιο ετο οοο μπω ιιι

τιΒιιε , ετ Ωι!τειο οΠιι:ιο οοιοἰιιἱε ντάε:ιτ ο·

ο

Ε Ροινιτατἰ ιοΒεοτι οιει , τιιιι Πιιο τιιτάιοτειδ

τιιεεοάτιοι , τιιιτι οιειΒοἰτιιἀἰοἰ νιττιιτοτο Μ

εοΙειἰ , :μια ρεττοιιΙτε το εο :ιοιρΙιίΠοιε εΙ:ι

τιιει·ιιοτ. (ΪοΡἱοΓ:ι εοἰιο οιιτετιιιοι δε εκεεΙΙεοε

οτιιτἰο , τι οιιιι Ιοο8ε ιιοΓιιτο , ιιότιιοει·ι οροι·.

τετετ, ει!. Ιιιιιιιε οιοττιιι Ιειιιιιεε Με τειιιΡοτιε

τιι·ενιτο.τε εοιορ!εξτεοάειε. (ιιιιιιοοιιειτο «Με

εεοπιοττιιιιοι (ιιιο νἰνἰτ ιιιε ρτοειιΙ τιιιΒιο;

νινετ , απο ειπε τοεοιοτι:ι οι !ιοτοιιιιιτο οπο;

' τἰΒιιε άιιιτιίΠοιε ρει·οοιοίιιτιι, ιιττιιιε εει ετιειτο

νΙνετ νἱτει ΓεἱΙἱεετ ἱοιιοοττειΗ , του: νει·ε εΠ;

νται ειρρεΙΙ:ιοτι:ι ι ειιιιετιιίΐε ιιιοε ε νείὶἰζςἱο

:το εα:Ιοε οπο:: ρατοτο οοιτοειοι οοιοἱ ιιιοε

εοτροτἱε,οιοοἱ νιτιοτιιιο τ:οοτα8ιοοε ειιιιτιιοι.

Ποτ εοἰιο νἰι Με ιοτεεετιιτοει: νιτ:ι:,ιο οιοοι

 



72.9 αιιαοσ:Αα οανια ι=α.σιααεπτιααιτ αε:οοιπιπ. 25ο:

:απτο πιοάοπια: ιιαιΒιιΙ:ιτια, φαι ι:α Γαοτατιιαπ Α 86 ιοφιοιαάι αοτιαιιοπιαπι φιατπάαπα , αο ιιι

Ιι::οτατιιτπ οιιταπα οσπαιιιιιαι: οαιπα παιάιια πο· ° τοοαροιιοπάοπάια νιταιαιιοοτ:α:οπα :ιο αποω

. τπαπιτα:ια,αι: οπιαιια φισ: Ιοοοοα: αά πο.:

αααοΙιστια οιιιπιπα, 86 αά φιαπιάαιπ ίιιιαπιαπο-.

ποιοι τονοοατο: , φα:: τι: Ειοααιω ιπ:οΠιοοτο

ρσΠιτια , οποίο , ρααιοια οοεπσιοι:ο , πιπι

οπο: αά ίπιάια οιιια 86 πατατα" Γροπ:απτ ,

ποιοι π- α:αιπα :πιο ατι νιτπι:οπα , πιστοα , αο νι:ο ιππο

Ρ"Μ· 8τιτα:οααι. Ριαιτιπαιιιαα οπιπα οσπιοττο Γσιοαι:

ιαά ιποιτατποπτα νιτπιτιιααα αεπι:ισ οαπιτπ το

τιιπα, φιαα νιτι οατοοΠοπ:οα ποοια πιο οι:οαπ

πιο το!ιφαοταιτι:. ·

Οτπια οίι Νιοσιααια , αι: ταοπια , οετοοιια

ο

π, φαι οτα: ρτοπιτιπιπιιαα α:: :ιατα:ιπιπιαια αά

νι:ιοταιπα οοιιιτοα:ιοποιαα. Αοοιάι: ο:οπιπα π: α

ιπιι:οιπιιτ παστοα οστααπα, φιιοπΓοαιπα αο πιο·

ιοΐοοπ:ια οάποιτααιιτ. ·

Ηα°ο τα:ιοπο πω: ιιαάιιπια , άιιαα τοα , φαω

τοπ: αο οπιπιοιια πιτππαο Γπαάισ οιτρο:ιιια:ιατ,

αποτι:ο οσπ:οιαιρίι: , οιιιτιι: νιάοΙιοο: 86ορα

ποπιπα ::αιριάι:α:οπι. (Μπα οπιπα οπο: πιο

ιοΓοιαιιια: ρτ:οοορτια , ποπ των Ιοποπάσ

_ φααπα αιτοπάο οτιαάιπια,οαπα πστπααπι νινοπ

οι ορ:ιπιαπι ιιιιιιοανι: , φια: οπο Ιιτ:οταπιπι

ασ οοποπια ρατοπτιοαια,[οινιοιια ποπτια , φιι, Β ναοα:ο: , ποφαο οριοιαα ιπιοτνιτο: _, ποφιο

φαι:: οσπαιπι πιο: πααι:ιπαο ορ:απάα , 86 :Πνι

πια 86 οοπινοΙοπ:ια οινιιιπα ποταιοτιιπ:. Ε:

οπο: φιιάοπα πιοτοαπιτιο οροταπα άοάι:, :μια

Ν,α,ι,,,, ποι οροα Ριιιτιπιαα οστπρατανι:. Ναοσιαπα νο

ατποι:ιοπι, Ιο,ιπιτ οσπαταιααι ατ:ιιιααα επτα: άο

άιπια, αο πιο οοπ:οπ:ιια , φιιάφιιά :οπιρο

τι: άαοατιιτ α ρτινατια ποπσ:ιια, αιι:ιοεοπάο,

απ: Γοτιοοπάο, απ: απαιοοτιιπα ποπο:ιια πια

Μάιο ιια- το οοπι αά ιάοαπ οαιοτοι:ιααπι α. ρα:το νοοατοα ροτ:ιοπάσ αοοοπαπασάαοα:. δοΙοτ:ιΠιτπιια ο- Ριοτια:οπα·

88ΓΠΠ|ΙΉ ο- ' ' ° ' . - ο ο ` . ι ι ι Ριιταια Η

μι", (Μ, πι: , ιοί:: αιι:οιπ ιαοποπιστια παοτοαπατ:ο πο- πιπα πια: απ οτποπάια :το οοπαραταπάια Ιαοτια, ,,,,,,,,

:απο φααοτοπάιαπι , νιάοιιοο: νιτπιτια οιιταααα ,

ποι Ρτσιασίιιιπο:, αά ιιπΒιιιο ια:ιπα: οο8πι:ισ

ποτπ Γο:ταπΡ:ιαΙι:. Ιαπα αάιιιπαα :απο , :καται

τα ιρΓα οάοδπια, νιάοοα: οοτοτα οαάαιοα οπο,

Ι·-τα,οιιια 86 τπσπαοπ:αταοα α νιτπι:οτπ ιιτπιαιπα ,

απο , 86 Ιαοτρο:αιιιπα οοπιιπα. Αά οαπι :α

Β·ιαπιιοίιιιιπια ασ ριιιοιιοττιπια ποοο:ιατιοπο, φιαιπ απο

φασα αάοο παιιΙ:οα α:φιοο8τοειοα , παπα ια πιο·

:πασα παπα @ποσα , αο οιτττοιααια νιάοιιοο: Εαι- ι

:στα πααιο:ια οοπφιιιινι: , ιι: σαααποα Ι:αισα ,

μια: τοιιφιστιιιια άικοτιιπ , Γπροτατι:ιιοτο- ·

πιατα οορια ορ:ιπαοπιπα. ιιι-φισ οοπιιιοοπ:ιαιτι

Ροίοοααάαπα ίοτι:ιοοα: τπαα:ιπιο οπο αοοοπα-(: Μια ιιοοταΙιτα:οπαφιο α::οιαάι:ο. (:οτππαιι

πασάα:α απο Ιι::οι·αταιτπ , φακ (σοι νοτιαπι

ι:οτ άοαποππτατο 88 πιο οοτπροΓοοτο οπο

πιαππιτ. (παπα αιι:οπα νατικ πω: άιίοοπάι.

Ειοιιι:α:οα , φαιοαια οοιπιποα ρτο απιπιι αι:

ιοδι:ιοπο αρριιοατο ιπεοπιιιααα ίοΙοπ: , ουτω

ποα οταπτ Ιιοτι οι σπαααιοιια , ο:ιαπι ιδπστιατ

Ρτ:οπο αάοταπ: , απ: Ιο8οτο νοιοπ:ιο:ια αιι:

:ταπΓοτιοοτο , ποφιο πιο σπιπιιασ τοοιιΓαοαπζ

:ιιτ , φιι απ: άο&αια οπο: απ: νιάοτοπιτ νοΠο

άσοοτι , ιι: ριιοιιοα φακάαπα οιοΙιο:ιαοοα ιιααιωτιιο

πι:α:ια ίι:ιιάια ποι άοιοἔι: , νοΙαι: οα, φιιοιια ιποοπιστιιπα ίιαποπ:αοπιιιτπ άσπιαια οιιια τω- 212:2°"1°
· . . . ο . ο . α . οτ

οοπι νιτα «απο ιαιαιτιιααο οοιιιιιονοτιαπτ , 86 πιπιατο:ιιτ. Ε:οπαπι οσα, φαι Ιιοτοα πασα σο.. τι. Ρ

· ο

` παιπιπιο τοτιιτπ οαιριάι. Ηατο οπιπα ίοΙα αά οαιι:ατοπ:, ααοφιο παπι. οο:οτια ρατ:ιοιρατοπ:,

ιιι πας-αι. νιτ:ιι:οπα.αξιάοπ:αιτ πιοθ:ατο , * φαιρρο πιατα παπα οποπ: οάι:ι αά οοιππαιιποπα νινοπ:ιαιπα

αις€3τάοιιξ ° ιποοποπαιπα,φιααπ 86 αοα:α:ιο φιατά:απα πιοπ- ιι:ιιι:α:οπα , φαοάαπιτποάσ αοιασττοοα: , ατι

'Ιω ως. :ια 86 πιοΙιοτια πω: οιιιπια φι:οτα:ιιτ.. - ίιτπιαπε ιιιιιιαΓπισάι ιαοπαιποα :οποτι οτιπαιπο

ιΠάον,σο · Ι:αφιο παπι ποτοτο: :απο ιπ παο οινι:α:ο οιτριιατα: οαετοάα:α:ια. @σφι αια:ςπα οοτπ'

ιιιιιιιααιο οι:ιττιια. νιτ:αια α:φιο .ιπποπαιιπα άο&ιιιαιπι Βιαπι Ιαιιάοπα παοτοτοπιτ , ιιιιααπααιαα οποτατια

πιο πο· οπαπιιαπι νιτι Ι.ιιάονιοι Ματιιιιι οι: τοΙιεςιοπο Ι) οιιταπιφιο αάιιιοιιι: αά ροτνοπιοαπτιοα απ

Μ' Αποαιπιπιοπιιιιπα , οοπτιαΙι: ιο ιπ οιαια ί:απαι- &στοα , φιι απο:: :οπαιασπαπα ροτιοταπ: α φια _

Ιιατιτα:οπα , π: ιιπα οι.ιαπιιίφιιιαάοΕιτιπαε, να απ το νοτο ροπιιπα άιοοτο οτπποα ί·ιοτο ιαοιω, .

τα: φιοφιο 86 πιοτα.ιαπ απ απιτιοποπι ροτοα- φιι πονι:οτ παπα αο απο τοροτι:ι πω: , πιπα ·

οοτπ. Ησο φιιάοτπ ιτιιέι:ιιτ:Β86 Γιίφριοτι:οτ Τ α παοιιαίο , φιι ιπ:οετιιτπ ()`αιιπ:ιιιαπιιπα, απαι- τ

Ρτιτπια οει:, παιαι φαι :ια Με 8 ι'ινω ι πα (:ιοοτοπια ποπτι στατισααοα, διινιιιτπ Και

:απο ρτατρσίι:α οΡ: , αιιφιοατα ποι ιπ:οοταιιπ ιιοιιπι, Νοπια.απα ΜατοοΙΙιπππι, Ι.ιιοτο:ιι ρατ.

αο Ρτοοα:ιιπα νιτιιτπ- οιι€οτο άοοοπ: , :ιιι πι· :επι , τπιιι:οΓφιο ρτα:οτοα ο (ιοτπιαποτααπα

μια απαι:α:ιοποιπ 86 ίιαααιιιπιάιποπα ιοττποπ. (ιαιιστιιτπφιο οτοαπαιιια πιοα άιιιεοπτια οτι

πιτ. Επι: άσπαιιαΕιιάονιοι τοΐοτ:α :αιποοπτο. Ραπ , α:φιο ιπ ιιιοοαπ οααπιιι , Νιοσιαι πιο ,

Βιια αάοΙοιοοπ:ιοιια , φαι ποι νι:ατπ οιιια 86 ιαπροπαι , οιάιστ:α:ιοπο ;ια6 ροπο νοτοοπιπα

πιστοα Ρτοροιιιοταιπ: ιπιιταπάοα. Ρτοφιοπ:α- παοΙοπια οπο ια:ιααια Ιι::οτια τοΓαο. . ο . .

οαπιτ φιοφιο αο ορ:ιπαια 86 ρτοπαπ:ιπιπιια Βοά τα οπ ροτπιαιτιπαο ιποοπ:ι ειστια άι8- στα, χα,,_

οπιπε οινιτα:ια , φαι αά οοτπ τπο: αά άινι- Ε παπα. Μστπιο , άο φισ απτο πω, Ι.ι.ιάσιιι- πιο οπο·

πιιαια φισάάαπα σταοιιιιαπι οοπιιιαοοαπ:. Ετια- οο , ο φισ οτιιάι:ιπποτπ Ια:ιπαπα αοοοροτα: , Πει::

άινι: αια:οπα Ιιοοταιι:οτφιο ιπίι:ι:ιιι: ριαιτοα , οοπι ιπ:οΠιεοτο: 8τκοαα Ιιτ:οταα 86 άοδ:τι- ω. Ε '

80605 Μ φαι νιτα άοοιιΠιπια οναιοτιιππο.παοτίοτο απτο: Ρ παπι ποπτια αάτπσάιιτποοπτιοττο,σιαιροο φαω

οιιι:]ΐιααπ- αΙιοα ρτ:οοιιιιιο ]οΙιαπαιοα Ι.ατι:οπίια, Βοοοτ- ίιπο αάιααπαοπτσ 8τα:οατιιπα πιαποεο οπο τι·

:::ΈΕξω 12ο :ααα Κοπιια , 86 πιο ποι':οτ ΝιοσΙααια , φαι το- άοπ:ιατ ασ άοοαιοα , σροταπι άοάι: , οαιριάιια

Μι,:",,ω οι.ια οο:οτια ροπιιαοιτια , παιπιφιαπι α ια:οτο Ροτάαίοοπάα παπι νιτσ πιπο ιπ:οΒοττιπαο σπα

8οσπια- Ι.αιάσνιοι άιίοοάοπα,86σια:ιτπια νανοπάι :παο- παιιπι α: άσέΕιΠιπισ (8οιιιοισ 8αιιι:ατσ , φαι

οορ:ια ιππιπι:αια «απ, 86 ι·ιιιατιττπιπι Γαοτια πι.

:οτια ιπιΡοτ:ιιτ. Μστιιτπ αιιτοτπ Γονοτι:α:οιπ

ο

86 ιοί-ο ροπ Εαιάονιοιιτπ άο&οπαπα σπαπιιιπα

ρατοααα , ατφιο αΙ:οι: νιάοοατιιτ , π: Μαιιιιοι

Ζ ο ιιι .
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ΏΙιτγΐοΙοττιτ €οιιΙΙοτιτιπορσΙΙτιιιιυο, (Ιτειτοο- Α οΙοουοτιτΙτι ρτταΙιτυε , οοοε οτιιιιοε Ιιοτιοτιε

ι·υπιουο οτιιιιἱυτιι ΕιοΙΙο ρτΙοοορε , το ΙΙ:ιτιο “

υτΙ:οτιι Ιοοοτιοι ΒτειτΙει σκοοτΙΙτοτυτ. νοτΞΙΙΙ

ιιιο ιιιΙΙιτ νἱτΙοοτ Ροδο τΙΙοοτο,·οτίτιιτι Πε τΙυΙ

Ι·ΙΙοτυτιι- τοτιιροτυττι ιτιουιοττειι·ιι τοιιιοτιτ οροτο

Ισει.ιιτΙΙουε , ΝΙοοΙειΙ τιιωτΙτιιο υτιΙυε νοτΙιΙε :ιο

ίοΙΙΙουυάΙτιο,έτποΙε ΙΙττοτΙε Ιουττο ρου. Που·

τυο ἰτι ΙττιΙΙοτιι τοτΙυ&Ιο, Ιουιτουοτιτυιυ υτΙΙΙ

τ:ιτΙε τιοΙΙτΙ5 ΙιοττιἱτιΙοιιε :ιττιιΙοτἱτιτ , ιυττι :το

οΙοτμιοτιτυιιιι , τοτο :ιό ρΙυτΙιιιατυυι τοι·υιτι

ΐοΙοιιτΙειιιι , @Με Ιοτιοτοτ9)νΙεΙοιιτυτ ρτἰΓοέ

ου τοιιιΡοτο , τρώω οΙοουοτιτἱει τ:υτιι Ημου

ΕΙΑ. οοιιιυτιέΙ:τι νιΒοοιιτ , οπο Ιιοο ΓτοουΙο το..

. νοοτιττι. Πτι ουΙότ1τιΙά υτἰΙΙτοτἱε Βτεοτιτυπι Πτ

τοττιτυττι ΙσοτιοΕοιο :ιοτ:ορΙτιιιιε , υιιΙ ΝΙοοΙειο

ΡοΙΤυτιιυε :ιοοορτυιιι τοΙΐοι·το: απο οΜειιιυο

1ο , τοτιιου:ιττι τΙοξΙ;τιιια ουοό;ιτιι ΓοτιιΙιι:ιτιο,

ττιυΙτΙ νΙτΙ άο&ΙΠΙιιιΙ ρτοτΙΙοτοτ νοιιἰτ τΙοΙιιτΙο

ΈΙοτοτιτΙ:ιιιι , οτΙ:υτι ΝΙοοΙοο ειυδτοτο , νἰτ Ρο

τἰτΙΠΙιτιυε θυ:ιτΙτιυε , ουἱ 8ο Ιου: ΡΙυτἰτιιυιτι

ΡτοτυΙτ τιτΙ τττ:ιτο:ιτυιιι ΙΙττοττιτυιτι οοετιΙτιο

ιιοτιι. δυοοοΙΙΙτ τΙοιτιτ:Ιο νΙτ οταείΙουε ΙτιΒοιιἱο

8; €ΙοδΙ:τΙΙΜ ]οΙιιιιιιιοε ΑυτΙΓΡει , ΝἱοοΙτυ Ιστο

ουτοτΙοτιο. Τυιτι υΙτΙιιιυε οττιτιΙυτιι , ΝΙοοΙ:ιἰ

ττυοττυο οροτο, ειτΙ οοε ειτΙΙΙτ νιτ ΓοοΙοΙΙΙίΙΙτιιυε

ττιοττειΙἰυτιι , ατομο ΙτιιΡυτΙΙΙΙτιιυε , τ:μιοτιι του

τυιιιοΙΙ:ο οειυΓει τιοτιιΙτιοτιι , ΡταιιοΙΓουε ΡΜ

ΙοΙῇΙιυε , οιιιιιε νΙτΙ:ι 8τ ΓοοΙοτει ιιόοΙοίοοτιτοε

ι·ιοΡττοε 8ο υτΙ:οτιτ ΙτιουΙτιιιτυιιτ , υτ Γτιιι&Ιυε

ΈυΙ(ίοτ ΐυτυτυτιι υτΙ:Ι Ιιυἰο ροΙΙΙτ'οτΙ Ιιοιτιἱιιὶε

τ:ατοτο τΙοθττΙτια , ΙΙοοτ ροττοτιυἰ 8: οιτΙΙΙ ,'

«τουτο οιυε ττουιιότι(Γο τιοουΙτἰιι. νοτυιτι ΝΙ

οοΙουε , οιιτ που;;; υτΙΙιτειτοτιι ου:ιττοτοτ ,·

1128ττΙο Ιοτιοτειτοτ , οοτιιττιυτιΙ οττοτο Ι:ιοτιο

τυτιι, ουΙοοτοτοε οι: υοττι8οιιἰο. . . . . ο

ιιτ Ιιοιτιο τιοί:ατιυε το Ιοἔοιιἀυτιι τιιοτοοτΙοι

ρυΒΙΙοει οιτοΙτειτοτυτ οίτοοΙτ.ΕτΒο οιιιτιοε, ουἰ

εΙοὶιιοοοε εταο:ιτυιιι ΙΙττοττιτυιιι οοετιἱτἰοιιο

τοτ-οτ:οτυτιτ τιιτιΒτιτιε 8ττιτἰτιε_ΝἰοοΙειο 8ο Ιω

Σοτο 8: ει8οτο άοΙ:οτιτ , τιυΙ τιυ&οτ το ρτΙτιιἱε

οιυε τΙοδττἱιἰιε ?υίτ ἱτι ΙττιΙΙιιιι ττειουοοτιτΙα.

οποία ιιοττιΙτιο το ρΙυτοΐουο Ρτωτοτοει , υτ τΙο

πιο ΙΙΙοπιιι , ουΙ ιιιΙιιιτιιο οτε υπο οοιιιρ:ττω

του ,αυτια ΙιΙ , ιτιουτιπι, 8ο Ιο.τιιιΙε 8ε ετα:

οΙτ ΙΙττοτυ ρτ:Ιττιτιτοε , Π: ΝΙοοΙτυ νοοΙοιιτ ,τ

ωτΙιοττοτΙοιιΙουε , ΙΙΙιτΙτ , ορο, 86 τισ.Ι)υτοε

τιιικΙιιιιο, 8ο ΙιτιουΙΓοτ Ιτι [Με ίτυτΙΙΙε ρτοίιτο

Ιιειτιτυτ. Επι: Ιιοο ἱτιίὶτυτιι Γυαε τιατυτεε , ιιτ

ουοΐουτιιοτιο- υιοοτιίοτ ιιτΙ Ιιοιιτιτιιττι :ιττΙυττι

οοετιιτΙοιιοττι νΙτΙοτοτ, Η ιττΙοιιι Ισοτιἰ νιτΙοτοτι

τω· , Ιυτιιτιιο :τιποτε οοτιιτιΙοέτοτοτυτ , 8ο νο

Ιυτ ί:ΙΙΙοε ί:ονοτοτ τα: ΓυΙ:Ιον:ιτοτ. Ττιιτιοιιατιι

ΙΙΙτιιυΙυε οτειτ το&ει οοιιΙΙΙΙαοαροΐοοτιτΙΒιιτ:το

Ιιυτιιειτιἱτατἱε ίτυτΙΙει ρτοίοουοτιτΙ:ι. Ο νοτο άο

&οτυττιΙιοτυΙτιιιτιι Ρειτοιιε τ 86 ΙΙυτΙΙοτυυι όσο

ττιἰοἱΙἰυττι , ουειιιτυιιι τΙΙ:Ι Μάτια οΙοτΙυοτιτίτι,·

ουατιτυτιι οοόΙΙ Ιιοτιιἱτιοε , ουτιιιτυτιι ίτυτΙιοΕ °

ΙΙττοττιτυιιι ιιοιιιΙτιΙ τυο τΙοΙσοτιτ , τυ το ρτΙυιίο

νἰοττι τιοΙΙτιιτιι :ιο Ιιυτιι:ττιΙτειττε ίΙυτΙἰει οΙτου

τΙΙΙΙΙ, το. ἰτοτ ου νοτ:ιτιι οΙοουουτΙατιι άοτιιοτι

ΡττειΙΙΙ, τυ ττττιεοειε ΙΙττοτειε τα! ΙττιΙΙ:ιι·ιι τοτΙυ

:ΜτΙ , το οοτιίΙΙΙο , τυ ΙΙΙστἱε , τυ οροτο , το.
νοοΙιοττετἱοτιἰουε Γοτιιροτ οττιτιἰΙιιιε τοέΙ:ο. Γου

τἰοτιτἰΙιιιε :ΜΜΜ , το άΙΙΙΒουτΙΠιιιιυε τοτυττι

τιοτροτιίοτ , τυ 8τεινΙε οΙοουοτιτΙκ οοιιΓοτ , τιι

ν:ΙΙΙΙΒοτιε άοδτοτυιιι :ιτίτἱτιιειτοτ , τιιτιτςτιο :τομι
Ιιτιοτιτο οττιτιΙΙιυε οκτἰτἰ!Η , το τΙοτιἰουο τοτο

οοττΙΡΙοτιτΙο , τυιιι ΙτιυτΙ:ιτιτΙο οίτοοΙΙΙ:Ι , ιιτ :τά

υΙἰςιυειπτ ΡτΙΙΙΙτι:ιτιι τΙΙΒιιΙτειτοττι ΕιουΙτειε οΙο

ουοτιτΙ:: ροτνο1ιἰτοτ, οιιιτιοε τυο ΙυτΙΙοΙο τι::

τιυἰοΓοετιτ , ουοτΙ α το υπο Ιο0τΞΙειΙ32τιΙτ , Η

8ο :ι οοτοτΙε οοτιιτιιοτιτ:Ιτιτυττι ἰτὶ Ρυττιοατιτ.

Τυυττι οπιπο ΙυάΙεΙυττι που οιτ αι:ΙυΙ:ιτΙοτιο αυτ:

τιίΙουττιτιοτιο ροτιτΙοοτιτ , ΓοτΙ οι: νοτί.τοτο , τα

οοο οιιΙτιιἰ το&ει Γοτιτοτιτιο. $ο‹Ι υπο ευΙ οσοι

τιιυτιοιιι τοτοτυιιτυτ υτΙΙΙτειτοιιι. _ '

@ΜτΙ Ιοοιιοτ τΙο ρτορτΙΙε Ρτυ«:ΙΙιέτουιτΙ :Ιο

δττΙτιειτιι , οιιἰτΙ ΓοΙουτΙ:ιτιι ρτοΐοτειιιι 2 τιιιΙ:Ι

τιιυΙττιτιιιιι τοτυττι οο8ιιἰτἱοτιοττιε ετποο Πτ

τοτΙ: ρΙυτΙττιυτιι ἰτιΓυτΙτινἰτ, ΙτιτΙτιτιε τα τοτιυἱτ,

ω: τιοιιιο ττιοΙΙυε. ΟιιιτιιΙυττιτΙΙΓοΙΡΙτιπτυττι ,

· ` , ΜοΒικι Ικα Ρτοί:ο&ο Ιιοτιιἰτιἰοιιε τιοΙΙτἱε υτι-· Ιζ) ουΙΙουτ ΙιοττιΙτιοε ΙΙΙιοττιΙΙτοτ ΙτιΙΙΙτυτ ΓοΙοιιτ ,

ι

ΑΙΙοε επά

τητ :ιό Πυ

«Παω.

Ι.οοτιεττΙυπι

Ατοτιτιυπι.

ΑτιοτοΙΙυττι

€Ι€ιΙιΙΗΠ1.

(::τοΙυττι

Δτο:Ιιιυτυ.

ΙΙτετε , Ιιιττοτιέ ΝἱοοΙειἱ Ι:τυε , 8: ροΙΙ:οτοτυτιι
πιΕΠ10τΙ2 οοιιιιτιουτΙουτΙο, υτιιιττι οΧτἰτΙΙΙΙο , Ι

ςυ]Ι18 ττιιιιτΙτιιο ουτε 88 οροτο 8τποπ ΜΜΜ.

ΙττιΙΙε τιιιτο:ι Ιειιοττι , ττο ποε ταοάοττι ΙοτιΒο

ΡΟΗ τοωροτο τοτΙἱοτυτιτ:

@ιΙ‹Ι Μοτο οι ΙΙττοτ18 ΠοΙΙτΙο , ουιιιιτυπι
Ρτοί:υΙΙτ τιοΙιΙο , ουευιτυτιι ΙΙτι8υΙιε , ουΙ άυ

οοιιτΙΙ ἀοίὶὁοτἰο τοτιοοειτιτυτ, που Ιιοττειτοτ

ίοΙυτιι , ΜΙ Ι.υαΓοτ τιτΙΙιιτοτ , ειτουο ἰτιιριιΙ

ΐοτ : Μοτο" Πε ουΙΙιυε ΡοτΓρὶοἱοΒο.τ ΙιιοΙΤο

υΙΙουο‹Ι ΙτιΒοτιἰἰ πουττιοτι αυτ νοΙυτιτειτοτιι ΜΙ

ΡοτάΙΐοοτιάυπι , που τατιτυττι Ιι:ττοτιτοε δ£ το

ττιΙΙΙοε,·ΓοτΙ ἰτιοοιιΐοε οτἱτιττι 8: ουττοιιτοε το

ΡτυτΙΙα τΙοδττΙτιει: οιτοΙτειτιε ,τοτΙτΙοΙ::ιτ ΓυΙε νο

οΙΙ:υέ νοΙοοΙοτοε. ΝοΙο οιιιτιοε ρτοΐοττο , τιο -

ΙοτιεΙοτ Βοι , ουἰουε ΙΙΙΙυε νοτοο 86 οροτο ειτΙ

ΙιυττιαιιΙττιτοτιι ρτοτυοτυιιτ , ΓοτΙ τ:ιτιτιιττι Με

οοόττίδττιυε 8: €Ι0φ.18ΠΕΙΙΙΙιιιυ$ νΙτ Ι..οοτι:ιττΙυε

ΑτοτΙιιυε , Με ίῖιτιἐλἰττιοτιἰ:ι ττιοτυττι 8£ άσο

ττἱτιιι οουΓριουυωΑτυοτοΠυε οτοττιιτο , Με:

(:ειτοΙυ5 ΑτοτΙτιιιτ ΓυττιτιιοΙτι8οτιΙο , Γυιιιτιιτι

τΙοτίττΙιιαπι ροτοορΙτ : ΡτἰΓο:ιε Ι·ιΙΙΙοτιαε @τι οτιι

τιο: τιιοτιιοτΙ:τ Η:τειε Ιιτιουίτ , υτ ΙΙΙΙε τοττιιο ττι

τοττυΙΙΙο νἱεΙοτοτυτ. (ΪοΓττιοΒταΡΙιΙετ τιτΙοο οι.

οοτετο οτοοτοτ , ιιτ τοτο οτοο τοτττιτικιι Πτι

ΒιιΙτιε ρτονΙτιοΙοε , υτΙ:οιτ , Μοτο Ισα: , τω»

&υε τΙοτιἰουο οτιιτιοε ττιοΙἰυε ιιοί·οοτοτ , τροπο

ουΙ ἱτι ου: ότυτΙυε ΙιτιοΙτοποτιτ. ΝυΙΙυε ορο το

ΙΙιιευτι Μάτια ευδτοτ,ουοιιι ουΙάοττι οτοοτ

τοτ , οοτετο τιοτ1Ι0€ΙΙΙοτ Γυτιιιι·ιτι ουτε 8: τΙΙΙΙ

οοιιτΙτι. Σττοτίε νοτο Γτ:τΙρτυτΙε Ιω ΙτιουΙιυιτ

ΙοΒοτι‹Ιο , ιιτ ρΙυτει οι: το τοτιοτοτ , ουατιι ουἱ

τοτ:ιτιι ει:τ:ιτοπι Ιτι ΙΙΙΙε ροτιοτο νἰἀοτιτυτ. ΝιιΙ

Με αυτ.τοτ ΗόοΙΙε οκ τιτιτΙουιε ΙΙΙΙτίυΙτ , οτιιυιι

που αυτ ΙΙοτοε αυτ Γοτἰρτ:ι τοτοττοτ. Ι.Ιιι€υΙο

νοτο Μάτια με οοτοττε οτειτ τΙΙΙΙΒοιιε Ιανο

τοτ τ ἰτι ουο ΙΙΙυιτι 8: ροτΙτιΠΙτιιυττι νιοΙΙτιιυε.

ΝυΙΙυιιι ρτοΐοτοΙιτιτυτ νοτουττι , ουτυε νΙτιι 8:

οτἰεἰιιοτιι ΙΒιιοτο.τοτ; τιιιΙΙυττι ΓοτΙρτοτοπι οτι

τἰουἱττιιε τυΙἰτ , ουΙυε ιιοττιοτι που ττιέτιοειδοτ

ττιοτιιοττο: , οΙυε νοτο οροτο. οτΙ:ιττι τΙοοοττΙΙτα

ὸΙΙἱΒοιιτοτ τοοοιιίοτοτ. ΑιιτΙουΙτειτΙε οτο.: το·

Ρ. Ντιπ ΝΙ

τοΙοι Μάιο.
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ιιιοσσιτι τσι·ιοΓσε , τσισε 86 ραττοιισιιι σσειιιἐ Α αεεεριιΤετ , ιισΠισε ασ:εττι Ϊιιτι·ι αττιοτε :εσε

σαιιι ατ ρτοτεδ:οτειιι ΠΙσιιι οιιιτιετ Γετει:αιιτ.

ΕΙοτισειιτια ΡΙστιτιισιιι ροτσἰτ , Ιιεετ τιεττατο

ιατιιιε σιτειισιοιισε Γσιειρετε:. (Ϊσιιι ειιιιιι

στι” τιΠι Ροιιτστιι σε ρετΓεξισιιι Ρτοοατετ,

ιιεστιατιιιαιιι στι ερτ εισε Γττιτιτα ίιι:ιεΓατετε

· ισσετιατι:στ. ΜσΙτα Ιε8ετατ, τιισι:α 60800

ι·ετατ , Ριτσα ιιιτττιοτι:ε τοιιιτιιειισατατ , τισι

(ΠΠ τοριατιι εισαττισαττι σιτειισι ασιιιτισστιι

Γσανειιι ΓσοτιιιτιιΓ:ταΒαιιτ , αστο σ: ισ εα:σ

ιιοτιιιτισιτι αιιΓτσιτατε:στ ατ:ειι:ἰΠιιιιε,86 Γσιιι

πια τσιιι α:ισιειιτιστιι νοισρτατε. Ηιε ιισσιι8

ατ νιτ:ε ιτισσίιτἱα :αστα τω ειττεΙιειιτια τοπι

τετστ ; τοριαε νετο @σε ιισοΙιτα :τιοστα εκ

ιιαιιΠΙΤειιτ , Γαεριστ τωτιιατιωτιτ σἱΗἱτσΙτατε

τοττιΡιιΙΓσε είτ , αστ ιΠιτοε , τισοσ ταιι·ιετι Γε

τι: τατΠιιιιιε, 86 Πι Πιιε σσοτ ιιοτι στοιιαβ

Γε: , νειισετει, αστ αιιιἰτοτσττι Γοττσιιιτ Γιώ

ιενατι , :ισιιιστιατιι ταττιειι α ΓισσΠε ιιιειιτετιι

σινεττι: , ιιΠιΠ αρρετινιτ αΙιειιι , ιισΠσιιι εμε.

Γισιιι τ:ιτρειιι τοιιτστιινιτ , τιιιιστμιαττι ρώσ

τ:ιε τιιασιΠτα:ισσε ασ ειιιιαστιετισοτ Ρασρετεε,

στ Ριστεε Γο!ειιτ, , αιιιιιισιτι ασσσιτι:. Ναοί

ιιειιι ιιε τιιιτιιτιια .σσισειιι ιιι τε στι: σττισιιαττι,

ιιιιΠι νινειι:ιστιι ιιιιστια:ιι ιτι:ιΠι:, ιιΠιιΙ τσι

Ραταιιιτ, σ: ιισΠα σιιιιι:ατιοιιε σοετιίΠτιιοε, Υ σιιιιττι αΒιιιιιιιτ , τιεττιιιιι ιιοτσιτ , τιιατισε ατ

Ρτοι:α:ιΓιιιιιοΓσιιε ιιοΙιτατ πω: νιτοε ασιιι- Β τισε αιιιιιισιτι Γετναιιιτ ιτιιιοτειι:εττι , ιισΙΙα

ιιετιιτετ. (1σαιιισσατιι Με, εισα τω: αιιιιιιι

ιιισσετατιοιιτ ,Γε ιιιιιιιισττι οτιιτιιστιι τιταεσιτα

σα: , ιιΠιΠ τω σττοεαιιτ, ιιετισε ασ οίι:ετιτα

:ιοιιετιισσαιιισαττι , σ: ιιισι:ι ιοΙειι:, Γε τοπια

Ρατατιε , οι τισ νετατιι ριιιιοΓοριιατισι ι·ατιοα

° τιετιι.Γζι·εσο νισετἱ ιιιετνοΒιε ,σσειιιασιτιο=

Μεσα:

νιτ:ι.ι:ετ,

Ι

Ρτιισειι:ια.

ΟοπΓιατιιια.

Ιιιιιοτειι

σα.

Οοτι:ιτιειι

στι.

σσιτι αιτισστιι τα , τιιστιιιιστιι !ασσατισα.

- Ασε νετο τιστιτ φταιω Πι το νιττστειι, σσι

·τιιοτει, ειστε Μια: ιτι:εστιταιι νιτσετστιτ. Ναι:

ια νιτατ σα” ειστ τεττι στι οιιιτιο νατανι:,

ιισΙΙαιιι τε ετανιτατ_ε ΙαρΓιιτ τσ τ ισ τει: Γεω

,ιιετ , σε σσοτσττι ιιιτ:σ:ετιι ειεεετατ , εοτσιτι

ετι τοπικ ιιιαιΙε:. ]αιιι τιτιιιισιτι ρτσσειι:ιατιι

τιστ ιιτε:!ετΓριεετε εισιιιιασι σσατιιισαττι 86

τα τεστ ινιιιαιιι , τιτσσετι:ιαιιιτισε :στο ,

ιιοτι ιισιιιτ τειιιι:ιοτι: αστ Γαετσιι , σσατ Πι τω

ιιιειισιε τετσιιι-τειττετιιατσιιι ωιισιισ , ασ: Πι

Γ:ιρεταιισιτ Ιιοτιιιιιιοσε ιιισΙ:ια τοΙΙοτα:στ ι·

νι·σειιτε: ιισαιτιιιι ορτιιιιο τω; σειιετε σαιτ

,ιτειισο , 86 ιΡΓα· σιτε Γατιιτιιτετ σεεειισα”σο

σιιιιω·νω ροΠιετστιτι Οιιιιιια τισιρρε στι.:
@τα εΑοιιιιιιοσα.86 Λειττεττια- -Β6ιια τοτιτειιι

Π: , σ:Γε τοτιιττισ-τασετε: Γισσιιτ Γατιιειι:ιαξ

τι . Ιασσατ ·Ηεττσι:εσι αιιτισιιιταε , τισειιι ιιι

Ρτ2τεττισατιι ΙΠιτοτσσι εσρισιτατε σιι€ςτανιε,

ιιοιι ατιρε:ετισο αΙιειια , Γεσ Γσιε ρατεειισο ,

στι: Γσιι(ττιιεΒ, 86 ρτινατοτ δέ ριιοΙιεοε ασιστ

σΓτισε α ο ἰτσττειτ:τειιισιιι σιειιι. Ρατιια ισα

τοττσρτα τα:ιοτιειιι νινετισι ιιιοσεΓιατιι 86 στι.

ι:αιιι οτιιιιι τεττιροτε Γετνανιτ , Γε τεΓετειιε ασ
ΛΓτσσα!ιτατιστεσσιασι , τΙσατιι Ιαιισαιιατ , Γεω.

Ρετ ΠΙσσ ρτιΓει ()α:σιιιε ρετΓατρε νετοσιιι

.σΓστρατιτ,επιτέ·πτω ΦΒἐΪΓἔ.τΓ :Μ ρω·ττωο»σιω.

Ε ο σἰ σωστη Γσαιιι ασ ασοιεΓτειι:ια τω.

τέειισανι , τισιρρε νιταιιι τισ: τιετιιτσε οετίζ

Ρειτι , Γτιο εισαιιι,τειιιρετατε , σσαιιι τιιοσε·

ἔσοσσε ειτετιιριέι ιτιιιτατσεστ , εΓΓε τισα:ιι νι:- Ο σε , σσαιιι ταΠε νιιτετιτ , Γοττιιαιιε Γε ασ το

τσιπ τιιοτεε,σσοτστιι είι νιτ:στ Ιαιισατα. δεσ

86ιιοτ σοσ νι:ισιιιαΙισσοσ , Γεσ ειιρτεΠιιιιι

Γισιισττι εστεΒι:ιε νιττστιε εΓΓε νισε:στ. ΚεΓεττ

ΡΙατο Πι εριίιοΙα σσασατιι ιιτ:ττιριιστιι εΓϊτ

ατεστιιειιτσιιι ρτοοιτα:ιε , :ιοστισατε αιιιιτιει

τατετε νετο , ιιιιρτοοιτα:ιε. (ζώ: ετ8ο Με

ιιοΓττα τετατε ατιιιτιε σιτιοτ ΝιτοΙαο τ τρια

ορσΙειιτιοτ τ σσιε τοριοσοτι Ηατε τιιΠιι νι

σεοτ νετΠιτιιΠε σι&στσε ,ι σωσει ιστοε σοτα

:οι , ετσι σιιισσε τεττατστιι εΓΓειιτ ,σου ΓοΙσιιι

στή εσιιι ιιοΓτετετιτ , Γεσ ασ τισοε Πιι ιισιτιι-ι

:σε Γαιιια τιετνειιιΓΓετ , οετιινοιειιτια , 86 Γστιια

ιισιιττοιιίι:ιτστσιιιιξαΒσιατΓετιιστ Γεεσιιι εται- Β πιο ατιιοτε ετε,α Νιτοιασιιι αιΓεξιοε , α:σσε

ιΡΓστιι εισοτισε ἰτι σιισιιιτισειιιτισε ιιττετατιιτιι .τιιεσιταστεοι , τστιΓσιειιτεττι στταττι στα

αστεια: ,· νιττστιιιιε α:: νοΙσρτατισ ,ι τσιπ αι:

·τεται:ΓΡετα86 σιιιιτιιιιι , -ρτοσιινιτ αΙ:ετα α::

Γσαιιια ι·οροιιετε:στ ,- :μια -ντττσ:ιε ι:ιιιετσ

στι” ειειισσιιιτιστατιποστιτκιιιΓσιιιιιιαπι

ιαιιστιιιιιιιτ Μετα Νιτοιαστ ιιιετετστ , τσιτιέ

Ρττισειιτιένιττσ:ιΗΠαι ειαιιι , -τε;ταιι ιΙΙετε4
Μάτια τοΙσρτα:σω ,τ ρει·ΓσαΓετιε· ·εαρεΓτειι-Φ

σατιι Γ Άι: νετο πεσει :Με @πιο τσιπ:: εισ

Γιιιτιατει, Ριστιτιια·ιιιιρεσιτσετιτα 86 "Με ιιιοὶ

ιειιι:ε Τσρεωτιιετεστ, :με ιΙΙστιτ ασ σπιτι::

το ἔτιιιτιετε°Γττρισε τετοτατειιτ: (1σαιτι τε

εσιιίιατιτιαιιι εισα ιιετΓριειτε-στιιτιστ -ιιιιιιωτ

τωτισιττια:ιε τ οιιισιιιιιιιρεσιτιιετιτα ρατιετιι
σε: ΓτιΡετανἱτ ,ι σοσ οτιετε ειέετιιτιι @ια Βιμ

σΠιιτιιε ρτεΠιιτ εί:,ιιοιι Ιαοστιοσε μετιιιιιιτιτ,

σοσ :τι σοιιιείιιττε εστα , τσιπ @ΜΒΜ Με:

αΙισιιο:ιετιενειτατι νισιιιισε , σεΠειιιτ σου·

σσαιιιατιιτιισιιι ασ ιιιίιιτσ:ιοιιε ΓσΓεερται 'ι

(1σισ εισιιιιιιοτειιτιατιι ι ν ιιισ ατιιιτιι :Με
σττα:ιοιιετιιέσσισισοιιτιτιεητιατο,ρτοοι:ατεσιτ

(ισσι στα αιτιιΠιιιιι ραττιτιιοιιιστιι αρΡατειιτετ

τι: ιιστιιαιιι:α:ιε τσρισιτατε Ηαστατι:εττι ματι

αΙιετι:ιοιιε ιιιτειιΓσιιι τοτιΓριτιεοαιιισε. τι:

εαωεπ τιετεΓΓατιο , στ ετσι ιιισΙτοτ ασια: , Π::

Γε εισοσσε αιιιετστ α ττισΙ:ιε. Π ·

Ηιιιιιαιιιτατετιινετο εισε , τισιε Γατἱε σιστιε

τω:: ΙασσΠισιι ειΓεττε 2 ΡαεΠεε ασ τσιπ ασια

τιιε ρατεΒαιιτ; Έατιιιοτ αΠοτστιο τστιι ιτισιτισ

ισ τεσσε,τιττε1ιεητετταιιιετιιε σε ιιατειιι ιιιέ

σοσ Ρτα:Παοατ. ΕστιισιισεΒατστ εσιτι -Γεεε·σ

ΗσιιιαιιΒ

το.

τιτατε αιΕιιιιιιται σστωαω σετισΓια , Μπεστ: ,

ετατα. Ετατ εισε τοιιΓσε:σσοιοεσιιστιαστπω

Β σσιιι , :ιστι Γοισττι ετσσι:ιοτΠιστ , :τα ετιαιτι

ειισιιιίιτιοτιιι ατ:Πιειι ιιοττιιτιισσε , σσιιισιι αστ

ττιοσσιτι σε!ε&ατιστστ. Ασετατ αιιιιτιε τοιιίΠ

Πο , ορετα , οΒΓττισιο , σιιισειι:ια ετιαιιι ιτιἐ
τεσσιίἰτα. Βοτσιιι ιιειτοτια ι Ρτο Γσιτσ:ιτε!ιατ.

Ποιτισττι Γσατιι στα: νιτι Πισω σοτιιιτιιισιτι

εκιίιιιιιαοαιιτ, 86 ται·ιισσαιιι ·εοιιιιτισιιε`σινετ

Γατιιιιιι ιιττετατσιιι, στι: ειιειριεσαιιτστ σωσει

Γσσιτιια τσιπ ιιἰΙατιτα:ε , ιιοτιοτιε Γσια επιτευ

Βαιι:στ , εκετιιιιΙο ιιιο:ιοΙ:ιατι:στ, αστ Ιεεειισισ

`
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Νιοοω.ι οινιε τι.οοοΝτιοι 756

οοτ τιιΓροτοιιτιο Ρτοιιοιοιιοοτ , οιττωοοιοτ Αοοτιοο τοοοιοι·ιο ιιοπιιοοοι τ:οοιιοτ , οοοοο

Γοοιτιοτ Πτιοοιι τοιιιτιιιοτο ο τΙοοτιοτιι ιζιΡιοιιτιοε
ι-οοτοτιο τιοθ:ιοτοε. ι ι

Μοτοε οιοε τιιιοιοε Εοοτιοτ οπιοοε ΐοτο

οοοοοίοιτιο. Αι: οιο οτιοιοΓοοοτιο τοοιτιοοτο

οτιοοοτ-οε ιο δτοιτ:ο Διτοιριτιο. 8ονοτοε οο

τοοι Ποτ , τ:οτιτιοοοε , 8τονιε τοοι-οτ οοιτιοπι

ττιοτοτο , νιτιοτοοι οτ:οττιιιιοε ιιοιιιε τ οτι ιο

οοΠοοτιοττι , ο οοοοτιο ιττιτοιιοτοτ , τιτοτορ

τω: τοοι: τοπιοτι ιοιιιιοε , τοτοιο, νοτιιοτοπι

ιοττοιιτιιτοτο οοοοιιοιιοοτιιτ , οτ Ροι·Γοφο οσε ,

ιο οοοε οο τιιτ:οοοοτοτ οτι οοιοι ιοοιτοτοοτ.

νιτοιιι οτιοιιΒοττι τ:ιοιτιτ οιο-τιοο οιτοτο δέ ιιιιο- Β

τιε , οτ οοοι τιιιιοτιοε ιιοτιιιε ιοτ:τιτιιισοτοτ ,°

νοιοιτ οτι, τοοιοίιιο αποτο , τ:οπι τιοοοο οι

το οροιοοτοε , 86 ιοΒιιιοτ οιοιτιε οπο Πιο

ιιιιΡοτιιοιοοτο , τΙοοοιιοοε νοτοτοοτ οτιο Πτ

τοτοτοοι. τοπ οοτοπι οπιοοτιιιιοιοε νοτιτοτιε,

οτ οοι οτιοιοτιοοι ιιοττοτοτ πιοοτιοοιοπι , οι

ιιιι ιιιιοοε τιτατιιοοοε οπο ιιοπιιοιε , φοτο

πιοοτιτι. Αοιιοοε ιτο οι:ίοτνοιιοτ , οτ τοττιοο

νοτιτοτοοι τιτ:οροοοτοτ , οποιοι Ροττ:οοε , οιο

οκ Γοοτοτιτιο οιΤοτ Διοτ-ωοτομ

Βοιοδιοιοοτοτ οτιτοοτιοτο τοιιοΠε 86 @οιο

τιε νοτιιε τ:οτιοτοτιε ρτιιτ:οτοοι οιοτο. Μοτο-α

οιι:ο ιιττοι·ο: Ρτοτιιτιοτοοτ. Κοτο Ποιο ιιοτοιτ

τοοιΡοτοπι οοιοιοοι οτ: Ποτ:οιοτοτο ιοοτιι

οοο τ:οιοιιτοοτιοτιι. Ε:: ποιο· τιοοε ιιοπιο,

ιιοτιοοοοοοι οΡοιοοτοε . 86 τοτοοι ροτί:ο

Ρο ιοορε, Γτιρτο οτίιιοΒοοτοε οοτιιτ:οε Πιπι

πιο Ιοιιοτο 86 οιιιιΒοοτιο τ:οοιροτονοτοτ , οιο

οτονιτ τοιι;οοιοοτο ιιοτι οοτ οπιιτ:οε ροιιιιοοοι

ιιιιιιιοτιιοτ:οπι οτι οτιιιτοτοτο ιιοπιιιιοπι ίοιιι

Ριτοτοοτο. Ο ·ρτοτοιοτιιιιοιιιτο οτοοιοπι τιοο

οπιτιοοοι οοοτιιτο τω, 86 οτιιιιιιπιοπι οια

τοιιιιοε τοιιοοιοοτοοι . οοο οοο οιιοοι οΠ

οοοοι,οοτ οιτοτοοι,ιοτι τοτο οποτο, τοοι οτι.

οοτ τοοι-οοτ ιιοιοε ρταίι:οοτιιιιπιι τοοι-οοο τοΠ

οοιτ ιιοτοτιοε:Τιιιιοτοο οοοο, Νιοοιοο, οιστ

τοοτο οτιοοι ορτιοιιο τοοιοτοοι οοτιιιοο , Βτο..

τιοο οιιοττιοιοε ο8ο , οοι Γοιοε οτοοιοοι Ποιο

ιτι ροιιιιοοοι·τιοτίιτιοο: 86 τιοοιιτ:ιΠι Ροιοτπο

οοττι , τοοτιοτιι οοο; οιοιτο οοοοτοοι τοττιεο

ιο τοτιοιτιιιι , @το ιιιοε τοοι οιττττοιίιτο οιοοοι·ο
τιοτιοιιι,τιοι οιιοοιιιι , οτ τοιιοοοοτιο ρτινοτοτ

τιοοιοε ο8τοιιο: , ιο οοοΓροτίιοττι οτοοο ιιι ω..

τ:οοι ρτοτιιτοοτ οτοοτιιιιτιιο τ:οπιιτοτο. Επι·

τοοτοτ ιιοξιοοοε οοιιτο τοοπιοτιο Ριοτοε 86 Π

ιιτιε νοτιιε 86 πιοιτιπιιε οριιιοε οιιοοτιοοτοε ·

τοοι τοτοιο Γοιοε οτοοο οιτοοιιιτιοι·ο ιιοιιοιιοτ, Ο οοοε τοτοοο πιοΒιε ρτιγοτοτιι οοοιοιοτιοπι

τ1οοπι οοτοτι τοτο οοιοοε , οτι τιοο: νιίοοτιο ο

οιοιτι οιιιοιοΒοοτοτ οτ οοο ρτινοτο οιιτιοο ιτι
ιοτο . τοο ιο τιιοοττο τιοοτιοπι τ:οιιοτ:οτο οτ: ι

οιτροιιτο οπο τοι·ιτττιοτοε. ιοπι οοοοτοτο τω

οοιιοτοοι ,'τιοοοτοπι 8τονιτοτοπι Γοτνοτιτ ,

τιιιοτιι Γοοτίιο νιιτοτιτ . 86 οιο οοιτιοε 86 οιο

νιτιιοιοε , τ1οι :το φαι οοιιτιε Πττοτοτοπι ιο

τ:οοοοοΠε τ:οτο οο νοτι-οτι ρτο: οοτοτιε ίοοιοε,

οιο οοοι τιοτοι ΐοτιίτιοο οιοΓοτνονιοιοε τ ιτο

οτ οιιιιι οοιοιε νιτποιοε ιοτοτιοτιε οίιοτ οο

τ:οιτοιιι. Νιιιιι τοτρο _·ιοοιι οιιίτο:οοτιι τι οο

νοτοο τ:ιοιτιοοι ρτοτοιιτ , τ:οοιοτιο οοοετιοτο

οοοτιι οοτοοιοοιε οτιΙιτοε ττοιοτ. ι:τοοοιιοοε

Ροττοτοιιο ροοτο οιττ:οιιοτιε ιιοιιοιτ ιοΒοοτοπι

οοριοοι ιιιιτοτοοι ,τιοι ροίι: οιο; οιιιτοοι οοι

οοε νοοοιιτιοτι , 86 νοτιιε-ιιοτοιοιιιοε τιιἴροτ

τιτι ίοοτ.ιοιιτιονιοοε , ςοιοε οιιτοο οιοοιιοι,

τοοεοοοι νιοι ιιιιτοτοττι . οοοετοοιτιε οκ οι

τιε οιτοοιΠοττι-τ . Ιοοονιτ- ίοὶ_οττιιοι; ιιιιιιιο

τιιοοοε. νο Ρτοειι:οοε ιοΒοοιιοτ:οπιιοο ,86 Ριο

τιτιιοτοπι τοτοοι Γοιοοτι_ο]οιιοτιοοε Βοος:οοιοε

οιτιοπι Ιοεο ιιιιτοε ιοοε τοβοτοοτιτο τοιιοοιτ.

οοιοοιιιοοο οτι οοιοιο-ιοΒοοιι 6οΒιιιοιτ

νοιοπιιοο , οοο Νιοοιοι Πιστοε ι:οτοι.ο οτοοο

ετονιτοετ τοτο: Γριοοτιοτοτο οποτοιιοτ 86 τω. Β ιιοοτ , ιιιιι νοοτιιτιοτοοτ.!_ Λι: πιο ιιιτ: Τοοιιτι

οιοοι οιιόιοτιτοτοττι. νιτιο ιιοττοιτ 86 ροιιιιτ:ο ' ο8τοΒιοτιι ρτοοοτιτοτιοΪΪορ_ροιιο&ιιοοι,ιο τιοο

86 ρτινοτο , 86 τοτιιοιιιπι οοοτιτιοτο ιιιττοτιε ι

86 τιοτ:οτιε οιτιιιιιιιοΒοτοτ τιοτιιοε ιιιο,86 τοπι4

οοοοι ιιοιιιτοτ:οιοτο ιιοτιοιιοτιε, ιο τιοο οοοοτι

τιοιοοοτοτ οοιοοε οτι νιττοτοοι 86 ιιοοοι·οοι οτ

τιοτο τιιίοιριιιιοοΗιο ιιιιτοτοπι ἱοἔοτιε Μπιο

τοε τοοι ιοτιοοτοπι,τοττι Βτεοοοτιιιιι. Ηιο Ποιοι

86 τοΒιιι:ο.' οιο νοτοτοπι ιτοοειοοετ ιιιο Μοτο

οιοτο οιτιοο ο [ποτε Πιο οτ:τοτο,τιοο :το ρτιιιιοοι

τ:οτιι 86 πιοοοτο οοιιοοοτι οιι:οτορτο,τ:οοΓριοιο

ισοτιτοτ. τοτ νοτιο ιιιοιι:τιοτο νιτοτοττι οιτοτο

τιιο. Ηιοο οι νιττοτοοι ιοοιτοοιοοτο @το

τοΒοοτοτ. Ατιοτοοτ Γοτοτιοτ οοοτι 86 οιιιοδι:το

τοτ οτ:οιοε , 86οοιοιοπι ιοιοτοτοτ , τοτοτιο:τοι

οκ οοοτιοοιιο τιοοτιοοι, 86 υιτοττι... ροτοτιοτοσ. Ε·
. στο οκοοιιοοτιίΠττιο οιοε ιπιττοε οτοοο ορι- τ

τιπιοιιι οπιοιοπι Εοοιοοε οοοοοτμιοττι οιιξ ΠΦ

ιοτιτιο ρτ:ττοτοοοτιοτιι ,τ:οιιι νινοτιε οιιιοιι:οτ

ΡωΕτιιιτο , οοπι Γοττιτιοτ Ροιιιιτο: οοιιΓοιοιβ

τττ_τοιΠωοοετω , τ:οτονιτ οτ οτιοττι τιοο το

στοτίι:οοι ΓοιιτειιίΠοιο τπι-τοοι, ιοισοτοτο ιοοτοοι

ι·-το&οε οτι ροίιοτοε οττιοοοτοτ. ιτι ο8ιτ νο· ο...

8τοοιοε τιοτίιοτοπι νιτοτοπι οοιοοτιΠιττιοε ,

οιοοτι-οοιιοιτι· οιοιτιε.οοτοο οετοιιτ τοτοιο

οοοιροτοοτιο τιιοιτοοιτοοιροτιε , οιοιτοε οτι·- ο

Ροο(οε , τιιοτιτοοοιιοιιοτιο ιοιροοτιοτοτ , οοο

νοοτιι ο οοο ιο ρτινοτοοι οιιοοοτιι τιοτιιοοι

τ:οοιροττοτι , τιοο τιιιοοιοο·οοιοε τιοο ,οοτ οτ

ισιττιο τοιιτιοοι , τιοο οτιτοιιοοοιιι οι;ιιρτο-ο

τ:οπι τοτιοοι, @τι οι οοτοοιοτιοττι οτιιιτοτοπο

ιιι ροοιιοοτο πιοτιοε ,Δ ιτι ιοτ:οτο οιιιπιιιοσ ρω

τοοτοοι ιτοιοιτ οοοτοοι“τοοοο οτοοοε ἐ Πτ

τοτοτοοι οοριτιι τοτιιοοοοι·οιτ οοτριξοττιιι τω,

τΒιοττι τιοδιτιοαοοΒοττιπιοτο οοιιοοτ ροτοιτιο

το. Εφοοττο οι τοιοττοιοιιτο. οντ.ττοτο·

_ το ροτοτοτιτοτ , τιοτ:οτοοτοπιοιοο](οιιτοοτιο

τοτττοοι .το τοοτοιοετοο ο ιιιιιιιοτιιττοτοτ

το οοιιοοοιιτιοτο τ, τ:οτιι ·ιτιιιτ:τιρτιοοο ιιοροτιιι

οοοτιιιιτοο , οτι ττιτοιοτιοπι ιιιιιοε τ, 86 οτι

τοιιοοοτοττι τοιτιοιοτιοτιοοι. .Ωοιτι οοιοι οιοεο

ιιιιιτιοτιτ.ιιο 2_οοιτι ι;ιοτιι,ιτ οτ:οτιοε ε τιοιτι ιιοτιιιε

ιιοοιοοιτοτιοοοοοοιοιοτιοτιοε2 οοιοι οοιιιπιο

οιοοιιιοτιο οτιι_ιοοιιοτιροτοιτ , οοτ οτιοτιι οιο

οοοιτοτι έΡτιοοτο οιτιιιοτοιιοο ιοοτιιο μω

τ:οοι οιιιιιοτιιοοοοι,οοοο ο τοτοιο νοΙοτι οπ

οοιιοοε τιοτοτιοοι οιοοοοοτιο: 86 τοτοτοτοπι οσε

τιοτοτο οττιο;ΜΣΠιτ:ιο_εο. . Το γΠ

Ηττα

οτιωεωε

τοτ τσοκ”.

ι

ο!
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Ηιοο ΝἱοοΜ ιιοίιτι Ησσιετ, Με: νιτο: οστ- Δ, οοττο ἱτι ιΙΙσω τοτἰσε οΜτιιτίε οΗἱοἰιι,τσωτιι:οτστιτ. Μεσα ρτοΓοδιο , οσοι: Μισο Ιιιστιοω ιστοιιιΒι οιιτιίσωσω οττιιιισσε , ΒτιτἰΠὶωσωε

τοάσαιιτ οσσσ ΡοΡτοτοε ιωωοττειΙοω 3 σσἱ οσο ΓσἰΙΓο. Τοω τιστιο ιιοΒιιιτιιε τ απο οσσ

οσω Γοωροι·'ιτι οοΙοστειιιάΙε ωσίἱε , νιττστο 'σιε ιιιίισσι ροττιιιει τιοάσιτιτ 5 ιιτ ιιοτι ί:στισε

Η οιττοΙΙοτιάει 3 ιισσι οοωρετιιιιτιιε , οτιἴοτνιιτι›- στειτοε , Τοά οοΙοΒτἱτιιτοττι ειΒιι Νασο σοσ

ΟΠ”

ι2 Ι. Ο Ο Μι .ξ ο ~ ·τ τ οσο

(σε , Με νιτιστοε, Ιιἱ ωοτοε , σα: ωδεία οιτ- ισα ι τσω κι τιιτιοι·ο φοτο , σ; [Μισο δειτοτσι.* Ι

 

σιε :ιωἱοιε , ίιστιισω ποσο οροτο.ω ροΠιι!ϊοτι

τ:ιτιοΙοω ωσΙτιε οιτ:ι&ιε Ιειστιτσισε , σοσ: τα·

πισω 8ο ίορτσει8οίιτιισω ειιιιισω ετεινιΠιωσ

ωοτιιο οοττορτσε ιστοτιιτ , κι πο! οιττιτοωεω

!ιοτειιτι Γι.: οοωρο.τειιιε , σε ΙἰΒοιιτοτ οι: τιεο Ισ

3:ο ωἱἔτιιτο νιτιοτοτστ , τιιιιιτισειω ω Ιοοσω

βοειτἰοτοωοορτοἔοέὶστσε. Ο τιιοω ειοοτΙισω

σώσε, Παπ ΠΠ τιιιιΙοτσω οωτιἰσω ροίττο

πισω : σποτ τσι οιιιΓει ,Νιοοιιιο , ιτοτσω ο·

πιω ωοττσσω οοωροΠο , τισοω τοΠοτο ίο

ειοε ριοτσω , εισοτιι ω ιοτοτιισω τισἱοτοω άο

Ιστσω νοτἰΠἱωο ισάιοτι.τιισε. νοτσττι ωἰΙιἱ σο·

στι ρι:ιε ιιτιροιιόιτ Ιειοι:γωο.ε , Π:σάιοίτ ρτποιο

Ρσο οωιιοε δε τισωτιτιιτιιτι σωσι τιιιτοιιτοω

Τσσω ρτοωοτοτοωσσο ιιιιιἰιὶίΪο οσοτοβιιτιιστ:

δ( ωοτιτο Πιτιο , ιι:ιωτισο Μισο ωοο ιτισοξ

Πιιοτο ἴιιτοτι Μαιο , σοσ τιιιιισιτ Ιιιτἱτιιι Πω

8σπ τιοτισο ιιοίὶτιι τιοσσο σπασω ιιοίττοτσω

ιιιοωοτἰιι τιοωιτιοω , οσἰ ρισε σοβοιιι: Βοιω

τἱε δ: Ι:ιιιάιε. Β οιιισιρτοί:ο&ο_ίι οισιτι βΠ.1ι

Β τιιτιοτιιε , σ @τι οΙοοσοιιτικ Μάιο τιιισοτ Ιω»

Πει ( Ιιεισοτ ιιστοω τατιτσττι,ιισσω τιιοοτο,τισιιιι

:στο αστο ΐοιτοοιιτοε σ.τιτιοε τιστι !ιτισιιιτ) 8[11.

ιΐτοτ 8: ρτιτιοορε ἔσω Η σε 8ταοιιτσιιι1ιττοι

ιοο , ωἰτιι εισοτοτιιστιο Γσιιοίισω όιοω , τισἰ. τιιτσω ματι τύπο ωσΙτα ΓεοοιιΙιι τιμά σο; οιο

Ιτιο ωαίισττι :ποσο τιιΠιάσω , οστ ωο ΓροΙιει

Έσω :σει ιοοστιτιιΠιωει ιιτιιιοιτιει , τσα ισ:ινιΠΒ

σκι τισωιιτιιτειτο ρτἰωσω τοΙἰεισἰτ 5 τισἰ ωἰΙιἰ

ειιισσιιτ σιωτισιιω ΓοΒοτοπι ΙΙστιιοτσιιι πιοο

-τσω , εισι τιιἰτιἰ οτιρσιτ οΠΐοιο ρο.ττοτιι , Μισο

νοΙοιιτιιι ιιωἰοσω , οσοοσω οωτιοε ωοειε οσο

ω, οο8ἱτατσε , άιότει , £ει&Α,βέ ρτιι:Γοτιε νοτ

Ιω , 8: Πττοτἱε στα” οοτιί:οτοσεω ι τιιΠιι

ιιιοε στο ιιιοτιτο οίΕ άοΒοτιάσε ,ισ οσο Με

τἰτιδἱ:ι σωσει τοιτἱνἱί-οοτοτιτ , ρτιωσε οΙΐοοιι:,

Ιε στ ΐορσΙτει νοτσΠ::ιτιε ωοτισσιοιιτο. ἰτι Ισοοτιι

νοιιἰτοτιτ, ιτιἰταἱιἰ!ι Διιιμωσ 8ο ιιιΕιτί8:ιτιιΠ

Βστιισ ί_οΙσε_ΐοτιιιο οστο.νιτ τ οσω ρΙοτιτιιιο

δε εισιάοω τιιιι€σι τισ στ! κι ιιο8Ιισοτιτισε ιιΒ

@οι νισοτοιιτιιτ. Η Η τισιό σΓοστιω Βοτιοτσττι

ιιισοτιιοτιιω οΙσιτιι: , τιοιιονοΙοτιτιιι ,ωιωιιιι

Διιιἔωιιι ἰιιοἰτεινἰτ , :ιοοοιιτιἱτ , άο&τιτσιτισο

ει.Πισσιι 8ο νοΙσωἱιισω σωιιστω ωστσιιτιοιιο

οιιτἰΠὶωσω ιοἔτ_ἰτσ‹ιἱτισιιι ΓοΙιιτισω , ωτοτο- (: οι! ΈτσΒοω οτσὸἰτἰοιιἰε ονοιτιτ. Ετισιτιοω ,σο

ιτσω Ιονιιωοτι, ρτεοίἱἀἰστιι ΗτωΗΠωσω οστω

τστιι 11ι€ειΠ.ΙΙΙι. Νου ότιιιιτστ ιιωρΙισε τοοσω

οοΙΙοτισἰ , τιοτι οοιιΠΠο στι , σοσ οιτοΡτειτἰΙἰἱ=

πιο στα οοιιΓσοτσόιτιοι Με Γο.Ιτοω στατ οστι

ΪοΙστὶοτιο, οσα Ιιτ:οτ, τονοοεισο , οσοεά Ραο

τ το , οοειτ:ιτιοιιο ωοει ωοωοτιειω ρτ:ι€τοτιτί

τοττιροτιε , 8ο τοοσω ίοωροτ , σστσ Γρἱτἱτσ νἱ

πισω , τισΙοιΠιιτιει οοιινοτΓειτἱοτιο οοωωοτει

[ιοτ 5 ττιοττιισττι οο :ιτιιωο οοωριοέϊτιτι οτἱτ

Νιοο1τιιοΠισιοέΓοιιιροτ ωτω οοσΠε ἱιιίἰιτιιι

α ειωοτοιιι εισοω νινο τιοτιοσεω , 8ο ἱτι,Ιιισ

σώσε οι: οο!οστ:ιτιοιιο ωοττσι οοτιίοτνεισο.

Μισο 8ο @στια οωτιιροτοιιτι Βοτι, Δ: Βοο

@Πιιιιιειοωροτ νιτεἰτιι οισε $οτιιττιοιΜ:ιτια,

ποσο οωιιιιισε 8:ιιι&ιει · -
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οτιιίτοΙει ω Βτοιιισω.

Π: υ&ἰττσ @φωτ Νίδθ|άλ

ΑΜΒτοίισε ρτεοΙειτο ιστιτοοιιΐσΙτο ι:ιοωιι

ιιο Βτοτιἰο νἰτο ΙισωτιτιιΠιωο , ίΕι!ιιτοωι

σο ωο ί:ειτοστ , σ τισιτι Γειριο 5 Η @τι Γεω δ

Εοτσω Μισο τιιοωοτσι: σάκο , οσο νοΙστἱ Με.

πισω :σσοσσ τοτροτοω οιτοἰτειτιτο τιοΒ:τσω ι

τιιοὸἰοο στο ἰτιΒοτιἰἰ τοτισἱτιιτο ΡτοΕοοἱΙιιι18.

(ξστιω τιιοΙοίΕο Πιο ,_οισιιω ποιο τσΙἰτ ωο Γει

οτιιτἰοτο Π:σόιο ιιτιστιιτιἰ , ιιττισοιτά οστειε Πισω

τἰΙοε τοτο όοεισοἰ , εισ:ιω ωιιιι τἱιιισι οωτιια

οτισττι (ισα τιιτει οπο νιτιοτοτιτστ. Βοιιε Μισο,

εισΠιστ Μο 8ο στκΓοτιτοω νοτιιιε,8ε εισΓοιιτοω

Ιιττοτιε,:ιτι τισισίωοτιι ιτιορτιιε οοοστιειτιοτισω

:κι στια Ιιι:τοτοτο. νοΙστἰ άστο. τιιιιτισ τονοοειτο

οστο.νιτ. Ρειτοοτ , Βτοτιἱ οειτιίΠωο “τα ωιτιί

1) τιοθ:ιτστσε νιτιοοτ , σει σοίοι·τσε , στ: Η τσιμτσ

τοω οωιί-οτἰωι νοτοτἰοσο ιτιοα:τή, σο, σοι

.ωστοΓοοτιτο ιΙΙο , νοοιίτιιιο οισε Ιιτσο σστσ

Ξισε ωοιε ιιοτι στι ίοΙοσοτ οοτιοτορτιστο , ει.

. .Βο(οατ οωτιο Ρτστιισωιιοστσω, ιΒιιιΓτισοιΙΙο

.οσο :ιΙιτισατιτιο σοοοτιίι νιτιοΒ:ιωστ , Τοτιίἰω

1οιιισσοίοιιτ , 6ο ι:σιιΓοιιοΓοειτ , ατομο άοδοιειο,

.οδσιιτιστιιστοσο ιιιιοκτοτιοτιι ιιοΒοτιιι τιο8Ιορ

Με ιτιτιωιε άοΙΜιε. Ρσοτστιτ Πτι ιιΒιιιΕοιιτιο

σε ΗΜ , στ οικω τιοι:ιιΓοσω ιιττι:ισ:ιε , ριτσα

@ο τιοΠάοτιιτοε , σε τονοτΓσω σι Ρ:ιττσιω δ:

.ροτοετἰτιοτἱοτιἱε οιτΠιο ιιωιοσω νοτὶε Πωσ

ΤτιΡτοω τω: Ιἰττοτω ιισσοιιιω σε Ισ8σΒτοω Ε μη” Δοσσοοτοε. Βο!ιτισιτ ἰΙΙο ΡτοτιοίιΠζωο;
Π

'οδοτστιτ. ΝιοοΙεισε ποσοι· νιτ ορτἱωσε 8: 2- ο τΙιοΩιστοε , τισοεωιιἔτιο σοι Ι:ισοτο σωρο,

ωιοιίΠωσο , τοτἰσΓεισο τιιιωιιιιιι::ιτιο εστιά

τιιοτιτσω , οιτοοιιιτονιω ι τιο(εισο ωἱτιιἰιιΙἰ

:ὸοίὶάοτἱο Γσἱ νσΙτιοτ:ιτοε τοΙιτισιτι Εισε ωστ

Βιιε οσω ιιοσιε ιιισοτσιποτ,ιιόιωΙ:ινιωσε οστι

τιτισο οι: οο Ιοοο , σοι ιιοσσἱοΓοοΒατιισε στα·

το ιτι οτιο δ: Πττοτιε , τιο ιιωἰοο οιτιτσισιΠιωτι

ιτιἰἔτιιιιτἰ εισοίΐοωσε , ΓοΙστι:ισσο ΠΠ , εισασ

ι:ιιω ροτσιωσε , οιττιισοτο οστεινἱωσε. 'Πισω

Ρ:τ.6°στιΡ:. ά· Μακ. ιπιτυ!. 6°τιιίωϊ. Τοπ. ΙΙΙ.

τσοσιιο Μάιο τισιοϋνιτ , ο1ο&ιίΠωο εισο:οσο

ινοΙσωιιιιι , τσιπ στ Μι ιτιιωο Ιισάιοτσω οτιιιι

,πισω , τισοτσω ιιτι!ιτιιτι ιιιιτσε ισάοσιττστβ

νοτισε οίΓοιιτ , σσοσσ Γοωροτ. δώ ρΙ:ιιιο ωο

ωοτἱειω τιοωιτιιε τω τισωτισειω σΙΙιιιιοωι

σστσ πτειτο:ισοΙοτιάειω , Ιοιι€ο ρτοτιοβοτοω

ττοΙιτισἰτ. ντιΙο οιιτισιωο , :ποσο ιιωσ.στιίωσθ

ΒῖΟΠἰΔ .. . ` ι._ 'Σ ο __ιωωικ3.@ ζ ·ι.Δ

Α___Δωφω-έ-ξωΑ-.το-οσι
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ΕΡΙ$ΤΟΕΑ ΤΗΟΜ.εΕ ΡΟΝΤΑΝΙ

ατά (:ατοΙσισ Ατοτἱσστσ. _

Ξ]ιι/αεω ασςσωσωπ

Ηοσπασ Ροστασσ8 ΓαΙστοτσ ὁἰοἰτ όσο

:ἱίΪἱισο νἱτο (:ατο!ο Ατοτἰσο. -

°(1σαστστσ “σε τσσοτοσε αττσΙοτΞτ στο”

Νὶοο!αἱ σοίττὶ νὶτὶσσο οισσἱστσ σσο: σοίττα

ατταε τσΠι: ΡτοΒα:ἰΠἱσσ , τσ ἴαοἰΙἰσε οκἰίτσσα

το Ροτοε ,σσἱ ασ:Εσσστσ 86 τσστσσσι ασαοτοτσ

σοίττστσ :ποσο οοεσονοταε, σσα:σ οσο νοτ

Βἰε οκΡΙἱοα:ο σσοατσ ; σσσισ :απατα Μα”

νοΙσσ , ΜΗ! τσὶΙσ σοο :οτσροτο τσοΙοίτἰσε ε

σἱΒἰΙ αοοτο1σε αοοἱὸοτο ΡοτσΠΤο , τσιπ στασι

το ατσἰοο ο:Βα:σε ίσισ , α σσο σπσΙτα απ: στα

άρσα Βοιιοίὶοἱα αοοοροτατσ σ τστσ νο! :σωσ

τσο σσο‹ὶ σοο νἱτο αισΗΤο , ἱσἔοστοτσ νἱ

·όοασι όοέτοε , 86 οτσὸἱτοε Ιιοισἰσοε ἴοοἰΠο

ῇαδτστατσ , αόοο σ: οῇσε οοἱτσ Κ·οτσαστο οΙο

σσοστσο , -αο Ρι·ΞΓα: οτσὸἰτὶοσἰε ματοΙα:σσι

Ιστσοσ οκτἰσέὶστσ οίΤο ὸἰκοτἱτσ. Νοσ σσἰα

σοσ ΓσροτΠστ οι·σ:Πσ νἰσ , σσἰαὸἱοοσσἱ ατά.

ίἱοἱο οσισ Γσροι·οσ: , 86 σσοτσισ οοισρΙστἱισα

Α 1ο ὸσΙοἰο: Ησοοα: οτατἱο. Ρ:οσ Εστω ΙοΓσι

σσαστατσ τσοτσοτἰατσ ασ:ἰσσἰτατἰε , σσαστα σ:

οτσσἱ τοΐοΙοττἰα ,,σσασ:ο τοτσισ σΓσ Ρτα:ίτα

σαιτ. Ηατστσ ίασο τοτστσ οστσ νοσἱτ ἰσ :σοσ

:οτσ -, Ιαοτγσαα: οοστἱσοτο σοσσοο , απο τα

Ηε τα:σσσο ρτα:Πασε οτσσἱ σοσ:το νἰττστἱε κά:
σα:: τοσπροτστσ ἰσἱσσἱτατο α οσοσ σοΠάοτο- Π

τστ. Ο τσαίτστσ ατσσο Ισέτσοΐστσ όίοσα, σσο

ταισ ρτα::Ιατστσ νἰτστσ ατσἰίὶτσσεε Ο σσίοταισ

σιου:ταΙάστσ οοσόἱ:ἰοσοσι ό Ϊι·αΒἰΙοτσσσο Ρο:

τσσα:σ , σώσω ρτοΐοέ)το σσΙΙσισ Βοσσ:σ :Ησ

τσι·σστσ ατσσο ροσαοτσσισ 1 ΗΙο οσἰσα ο!)

::οσσσσσοισ σοτσὶσστσ σ:ΠΞτατοσα ἱτσσποττα

Πτατἰε σσ;σσε απ, ασ: σ: ΐα!τοισ δἱΒἰΙΙαε ασ

σοε νὶνοτοτ. Ετα: σσἱἀο:σ ΝἰοοΙασε τάσ

Βἱστσ σοσοτσω , οτα: ασ:σΙίο ομοσ, οτα:

::σΙτσοσ Ιἰ:τοτατσισ , οτα: σσἰἀοισ τιοσοίτα:σ

τοΙΞ 8ἰοίὶ1ῖὶσισε οσΙτοι·. @Μο ΡΙστα Ξ ΝἰσἱΙ ἰσ

- σο:: :στο :οΡο:ἱτο Ροτοσε , σσο:Ι σοσ ίσω

στα !ασάο 86 αὸσιἱτατὶοσο :Π8σσισ οποσ στή:

ἱεἰτσι· ταισ όστσε , α:σσο ασ οισσἱ Ιασισασἰ

:ατο αΙἱοσσε, σσἰε τασπ οκροι·ε ο:σ‹ἱἱ:ἰοσἱα,σσἰ

σοσ σώσε σοτσἱσἰε Εσσσε Ιαοτγισἱε ΡτοΓοσσα..

τσι· , σσἱ άσσι νἰκἱτ Γοτσροτ τούτο , ΒοσοΙτο, °

ΙασὸαΒἰΙἱ:οτ νἰκἰτ ΘΗἰο οτἰαισ ασ οοισπσσσοσι

οποσ: νοΙστσἱσαΐοτἰρτα ἀἰνἑσἰ:σεα τω σσἱα(: :Ιοέτο:σσι στἰΙἱτατοισ ΒἰΒΙἰο:σοοαπι επεσα

σοσαο ω: , σσἰ :αστα οστα , ταισ αΙσόσα νἱ

ΒἱΙασ:ἰα , μια: οισσἰστσ ἀἰκοτἱτσ , ρτοΐοσσα

τσι· τοΙἰσσἱαε ἰΙΙαε, απ: τσοσσισοστα :σαῇο:σσσ

στα:: ῇασι ὁὶσ ἰσ τοσοἱπἰε ῇαοσοταστ , 86 σσο

τσισ ΠΙο ί-α:ἱε Βοσαστ τσαεσαισσσο ραττοτσ

ίσα ἱσὸσίὶτἰα ο:: οκττοισσ Ιοοἰε 86 όο τσασἰ

στο Βα:Βατο:σσι ασ Ρι·ορτΞαε :οσα , σ! οί:

ἱσ τσοἀὶαισ Ι:αΙἱατσ τοάσκοτατ. (ισα: σσα το:

νο! τσα:σισο σ·ιονοτο άοσοτο: αά Ισότσισ ατσ

:σοε ἰΠοτστσ ,°σσἱ ίτσόσε σσισασἱτα:ὶε όοὸὶ

τἰ ί-σστ. Ναισ Η τοδτο 86 σσο Μοτο αΠσιιο

ῇσὸἱοαι·ο νοΙσοτἰστ , ΓαοἱΙο ἰστοΙΙἰΒοσ: σώσε

ο τσοττο οοτ:σἰΠο ὸοισἱοἱΙἱστσ Π:τοτα:σσα, σιτε:

σο:: σσο όσοο ρΙστἱισσισ ἴρΙοσᾶοτἰε 86 εἰσ

τἰετ οοσΐοοστασ οι·ασ:. δώ οοοσ αισἱοἱε , σο

Μα , ἱσσσα:σ , ἰσ ρτἱσσε Ισσοσόστσ οί: , ατ

σσο ὶστοι· σοί·-αίτοε :Με Μο, σσο νἰτα Νἱοο

Ιαιἱε (Μάτσε οί: , ασσσισοτασόσε. Ατσἰίἰισσε

·οσἰτσ σοσ αισἰοστσ , Γοά ρατοστοισ; σοσ σοι:

τα:οι·οισ , Γο‹:Ι ί:αστοτοισ 86 α:σσ:οτοισ :σωσ

°τσσισ 86 ρταοοἱρσσσα.Ηἰο σαισσσο Γοισροι· ο

ρο, οοσίἱΙἰο , ἀοᾶτἰσα σσΠσισ ρατἰοΒατστ σο

Βἱε τοτσρσε τοτσὶττἰ, σσἱσ Η ο:σσο ασ: Ιοεοσ

σο ασ: :ΠΓρστασάο οοστοτοτοσισε.Ησἱο στορ

τοτοα τατσσσα:σ οΡ:ἱτσο οοσΓοτἰ τσοτσισ ;οτσ

τατὶοσοτσ σσο:ἰὸἱο το:Μοτο ίτσάοσα:σσα.

(ΞοσνοσἱοΒατσσε οτἱατσ αΠἱὁσο άοσσ, σ: οῇσε

::οσΓσο:σάΞσο 86 τσοΙἰοτοε 86 τΙοδΗοτοε πάσο

τοτσσι·.Νοο :αστα Ϊτοσσοστὶα Ρι·α:ίτασ:ἱίἱἱσ›ο

πωσ νἰτοτστσ Ποοτατσ άοισσε οο!οστατα τσο

στ, σσασ:α ΝἰοοΙαἰ. (ὶσἰά Ιοσσα: Γοι·ισοσοτ

ίσοε ει·ανοε 86 ῇοοσσἀοε, σσἰοσε ῇσνοσ:στοσι

Τοτσροσ ασ Βοσαισ Π·σεοσι σσροΙΙοβατ τσο

σσο τσἱσοτ ίασο νοΙσΡ:αε οτα: σσὶοσἱσσο ,

ι:στσ ΝἰοοΙαο οοΗοσσἰ , σσα:σ Γσοι·ἰτ ΑΙοἱ

σοο ΟΙ.Π1ι Τ1Ηπο, ασ: οσισ ΝοΠ·οτο Ασαισοισ

πωσ , ο:: ουσια οι·ο , σ: ἱσσσἰτ Ηοισοτσε,τσο1

Ια:ἱσἰί`σσο νοΙστσὶσἱοσε τοΙ·-οττασι ίὶι·σκἰτ,Γσα

σσο ἱτσροσία οοτσρατανἱτ , οι: σσα σσἱοσἰσσο

:ποσο Εαε οι·ἰ: σορτοτσοι·ο , σσοά ΙσΒοΒἰτ.

ΑτΙ:σΞτασάα, ισο:Πσε σώσε , ΗΒοταΙϊταε 86 22- -

τοτσα Ιασάο :Πσσα , τω :σα :στ Βετο ρωτήσ

τ:ια , (:ατοΙο , οι» σο:: οχττοισσισ ατσἰοἰ πω..

σσε α!) ο:σσἱοσε :Ιοΐοττστ σ σ: Ιασσο τσι·σισ

σιοτἱτἱε Ιασ:ΗΒσα οτσοε , α:σσο ἰτστσοτταὶοσα

[αοἰαε. Εα οσΕτσ ὶσοίτ :ΠΧ ΐαοσΙταε 86 οορ5α

:Ποοσ:Π , στΙ1ο:: Ποσο οοσίοσσἰ ΡοΠὶε. Μἱσί

οοττο Γατἰε στ,σαο ορΗτοΙα ρασοἰε- οΓτοσ‹ὶὶ£ῖο

σσαστσισ 86 σσαισ αττσισ άοΙοτοτσ ΓσίεοΡο.

:στα ο:: τσοττο ταστἱ ταισσσο ὸἱνἰσί νἱτσσσοσα

ρα:οστἱε Ιοοο νοσοταοατ , 86 σσἰ σα: τω

το: ρτατοἰρσσε ί:σοτατ ασ Με Ιἱτ:οι·αε μοτοπ

οοσόαε : σοσσο τα:σοσ ἱτα ατσοσε Γσισ , σ: νἰ

Β οοτσ ΝἱοοΙαἰ άοΙοασι , τω σοίΙταισ ροτἰσε α

οσισ ὶΙΙο οσἰισ Ρτεο!ατο αέτσισ ρστο ; σαισ ει:

ΐατΞε ι:Ησ νἱκἱ:. Ασοσατ οσσσ ,στ Με ,ασσστσ

τοι·σστσ 86 ΓορτσαΒούτσσσα , 86 :Μπα νἱκἰ: ,

ἰτα Γασ&ο ο8ἰτ αετατοισ , σ: σοσ :ΙσΒΞτοισ οσο:

νἰσοσΙἰε οοτροτἰε ΓοΙστσισ ασ Γσροι·οε ονοΙαΓ

ίο. Είΐσἔὶτ Ρτα::ο:οα σσισασοε ισἱΓοταΒὶΙοἴ

σσο οαΐιια , σσἰ ισο::αΠοσε σσοτἱόἰο Μασ

σοστ , 86 σσἱ ίοΙοστ ροτΠερο ισἰίοτασα 86 εα

Ιασστοίαισ ο!δοοτο Γοσο8:στοισ. (:οσσσοάο

ἱἐςἱτστ Πω ονοσἱ: , σσἰ ἰσ (σωστα ΒοσονοΙοσ..

τἱα σοτσἱσστσ οοσΙΗτσ:σε , οκοο!Π: ο νἰτα ,

Ε ἱτστσο ασ νοι·α:σ νἰταω ρι·οίοάσε οί: : σώσε

νοτο ατσἰοἱε ἰσοοισσποὁἰσε , σσἰ :αΙοτσ κάτσω

αισἱίἱτσσε , σσαΙοισ :ατο σαΒσἱ: ρτίοτ σα”

86 τατἰΠΪσιο οί: ΜΜΜ ροθ:οήταε. Α: σσο

σἱασι :σοτταΙοε σαΓοἱισσι· , α:σσο ασἰτσο ίο

τοσάσισ ρστο 3 α:σσο οο ισαΒἰε , σσοοΙ οασ1

ΪοΙἱοἱτα:οισ οοσΐοοστσε στ , σσα: νο! σαακἱισα

σαοο:σι· α ΓαρἰοστἱΒσε , πασα δ6 Βοσο 86 οστ11

Ισσοστἰ ΒΙοσα άἰοσι Γσσισ οοστ.

α.!



επι ο ι. :σπιτι Μ. 'Με

(:οτετυπι :υ ιι;ιιιε ΐοιιει:πτειιι εεειιιπιιιιι-:·Α εποπι ευπι ιιοποτε δε ιιιοπι:α:ο ι ιι'ιι ειιιπιοπ

το ρο:οε , ο Με οιιιιιιιιε νιτ:ιι:ιιιυε τυιε ορο·

πω” ειιυ:υτπιτειε ιιοευτ , οτι οιιιιτπ ουιιιοιπ

:απ ροταετοιιιι:ιπι , ποπ ιοιυπι ιιοιπιποε , πυι

πιο πω ειιιιειοικιπ:υτ , οι οτι:ιτπ πιυιπ: ιππ

. π:: :ο οτειπ:, ειιιιιτυπι ρτοειιιυε που οικειο

ροτειτο Με” ιιιοχοτειιιιιο δε, Νιιιιι ιΒιι:υτ

ιιιιι.ιεε , οποιο , ειυο‹ι :οτ8ινοτιιιτι _Ροιπ ,

ο:ιι ποπ τιυοι:οιιι :ο οτι ποε τπυπυε οοουπ

ειυπι :υει @ουτε πιο ιπει:ιιτυπι δε επιπε

πιει:υπι οπο. Πιιιιιιι :ειττιεπ ιιιιιι·ιιιο οι; πυιιει

το ::ιπ::ιπι ιιιυειοιιι επιιοπει ρο:οτιε , ειυειπ‹

πιω οι: πιο εοτππιοτποτιιοιιιουο οποιο, ειιιοιι

οτι: εετ:ο €τιινι:ει:ι τυπο εοπνοιιιοπ:ιπιπιυιιι.

Ηοε ει :ο ρτο ειπ:ιτιυ:ι νοτειιιυο ειπιιει:ιει Νι

.εοιειυε οιιροΓει: , π υιιυε οι πιοτ:ιιιε ΓοπΓυε ,

ου: ειιιειυπ ουτε τοτυπι ποπτ:ιτυττι , πω:: εοτ

:ο επ. ΑεειιιΒοτο ιει:ιιτ ει! ιιιυειοπι δε πιο·

παπι :από νιτι , :μια πιπο :πει οτι: , δε ευιιι

.τσιπ ι:ιιυΐ:ο ειιποινοτιε_, ουτε υ: επι πιππυε

:ει οοτι:ιοτιε ρτιοιιυετυπ: , ιε :ιπιπιυπι πιοτι

ιιυε ιιτπιενι:, δε τοειο νινοπιιι ιππι:υ:ιε ,

υ:1ειιιιιπ:ιιιιι εε:ει·ι μιτειι:ιουε ετουε οιιυειι

:οτιουε Με ιιοποπε ιοΒο πιι:ιιτ:ιε , τ:ιπτυπι

οπο Νιοοπο ποι'::ο δε ειπε τιοπιιπι ιυτο πι

ττιεπιπιτιε,δε Γυιε απο πιο πιοι·ι:ιε πιο ειειιοτο

ιστοπ:ο:ιτ. (ιιιιιτποιιιιττι :μπει οπο πο πιο ΐοιο

Ιοιιυε.ττ οπιπιιουε ιιιο :μι επι ιι:τοτ:ιτυπι Ρευ

:Με ειτιιιοι:ιιιο.ιι: , ιπ ειυιιιιιε σ.ιιουειιτι νιτ:υ:ιε

ποι:ειτπ ιποπο ρυ:τιιιιι: , Πε τιποτε: 2 Πε πινε

πετ, υ: νετ:: εοπιπιυπιε οπιπιιιιιι ρειι·οπε, πο:

πω: απτο: οπο νιτιοτε:υτ. Ιιιιυε εοιιοτ:ιιτιο

ποε τπυι:οε επι ιι::οτ:ιε ιπει:οιπιπ:ι ιιιιυε ιι

ιιτι τπυι:οτυπι (Μάιο ιυποιι:ειικιπ: , παμε

ορο , παμε εοπίιιιο ιιιιι υπιτιυ:ιτπ πο επιτο

πιο πυιτιοπι τιοί:υι:, πιιοπι απ: ιιιιοτειιιτο: ιπ

πιτυ:υιιι , τω: ιιι:οπ:υπι ω ρεττιπεοπιιυιπ

εοιποιειοικι:. ιιοειιιϋπο πιο” τιιιιτιπειτο

ροπο , ποπ πιιιιι πιειΒιε ουειτπ τοιιειυιε ) ειυι

ποπτειε Ροτνοπιει:. Ετι: επιπι Γοι:ιιιιοπ ιιπ- τ τιοιι:τιε πειτε ειοιοδι:ο.π:υτ , Νιεοιιιι υποτι

ειυι δε νοιιοτποπ:ιε ειοιοτιε, πιτειιι :πει ποιοτι

Π ο :πι δε ειοε1τιπει ιεπιτο ρο:ετιε. Καπο πιο ,

ειοευε τοτυπι. Βοποπιεο Πτι. ειιιοιιιιιιε Ματ..

πω. Τυτο ιιεωιοπιιειε πιοιε νοτιιιε, οποίο ,

Βιιυ:οτπ ειιει:ο.

 

Ροοοιι ΕΡΙ$ΤΟΕΑ

επι (:ειτοιυπι Ατο:ιπυτπ.

Β:|ιικετε Νἱεο!εἰ πω! Πετυπιππ.

Οειυε :πωπω ριιιτιτπειιιι πιει: οποιο

Ατο:ιπο ν. (Σ.

(ιτεινοτπ ιιιίεορι τιοιοτοπι , μου: εοουυπι

οτα: , :πι Όποιο ;οιε οιιι:υ ρτ:οιι::ιπ:ιΠιπιι νιτι

Νιεοι:ιι Ποιο-ι , εοπιπιυπιε οπιπιυπι ποδιο

τυιπ νιτοτιιπι Ρατοπ:ιε, ιιιιοπι , ο θε πιο ,

πρωτο οροττυει°ειτ ρτο εοπιπιυπι υ:ιιι:ει:ο

ποτιιιππιοτ:ειιοπι. Επιιιιι πιυι::.ιε ι:ιειιτγιιιειε

:υπι εοπιιιιυπιε ειιιειπιι:ει:ιε αυτια οπο ιυποπ

ιιιιπιπε τιοριοτιιπειυιπ. Απιιπυπι @τι επιπι

τ ι ::τιπιτιυιιιιι ιπει:ειιποπ:υτπ ουοιιτιιιιπ , ειυο πι

ρειιοοειπιυτ νει ιπνι:ι επι πυάιο , ποπ Γοιιιιιι

ιιτ:επιτυπι , τω ε:ι:ιπι ιιοποπει:ιε. Μειέπειπι

ρι·οι:ο&ο μιιίευτιιιιι πιοτε ει::ιιιι: ιι::οι·ειτυπι

πικιιοιιε δε ι.ιι:ιπιε πιιιίιε_ πυιιτιιπιιιιο νοιυ:ι

ο πω: ειιίι;οε , υ: ειι8πο εοιοτο:υτ > οποει: ,

_Ρτοοιιοπε Γε ιιυεοπι που:: ιιοι·οι:οτοττι οπιπι

ιουε , ιιυι ισοπιιτυπι :ιτ:ιυπι πάπια. πιει ρτοροι

ποισειπ: ειιΡοιεοπιιει. Ιτιιειιιο , υ: οιιπι Με:
τοιιυε ,ι Ροποτιοτο $ειριοτιο τιοιιιι ιΠτωοετο,

ειυειπινιε ιπιπιιειιε ριιιειιιι ειιεισ.πιενι: , εοτ`
π τυιπο Κοπιειπ:ε υτιτ›ιε πιτιοιιι:ιε ι:ει πιει ρο

:οπ , Γυιιιιιτο ποε ποιιτο πιιιιιιτιιτπ ειιι:οτο ,ι

ιι::οτει:οτιιπι νιτοτυπι ιιοπιιειιιιιπι ει:: τιποτ

ιοτιιιπι εοττιιιπο. Ρι1Ε001° ειιιε]υοε οποτε οιο

τιυοπ:ιοτοε ετ:ο-ποιιτο , τω ειιιι ιιυπι:ιπιι::ι:ο,

ιπειιιιιτιει ιιοτοτυτπ ροτιιυιτοπιιοτυπι , πω
::ιτπειυτιπι ε" ριι:τιε ιιιιποτο επι ρτιπιυπιπιιπ- Β ιιιιτι::ι:ο άοέι:ιιιιπιοτυπι νιτοτυπι , εοπιι:ει:ο,

ι :ιυπι πιοτ:ιε Για , ειυειε ειυκι: ε:ιειπι οιιιιιοι:ι.

Νιεοι:ιι (ἔστι , εΙυι πιιιιι ιιιυπι ειιοπι ιιιυπι '

οιιιιπο πΒιι1εωνιτ. νοιιοτπ οπιιιπειπ ιπ ειπε

ίιιιιοτο , παπι οι Ρωιιοιππ οπιπιιι ριε:ει:ιε

οποιο, ουτε ει 8τει:ιε ιιιιιε ρ:ι:τιιιυε ιιοπο πιο.

πιο :τιουι Γοιοτι:. (διοτι οπιτπ Ρ:ι:τοπι πει

ιιυι , επι ριυε ειοιουοτιπι , ειυειτπ Νιεοι;ιοΞ

πιο τπιιιι Ρειτοπε :ιο ιιτιοιοΓεοπ:ιει , πιο Ροπ-·

“πιοειιιιπ ειιτιιευε , ιιιε ιι:υειιοτυπι πιοοτυπι πει

ιυ:οτ ετουε ιιοτ::ι:οτ ἐπὶ: , πιο εοπιιιιο , ιι

ιοτιε , οΡιουε ιετπροτ π: ιιιιυπι , ιι: :ιπι°ιευπι

ί:ονι: ετουε ειιτιιιινι: : πιο τπο πει νιτ:ιι:οτπ ,

πιο οι ιι::οτιιτυπι ειοθετιιιιιτπ , πιο :κι Βοπιι- Ε

τυπι τιττιυπι ιιωπ Γοιτιρετ ιπει:εινι:ε ιιοπι

τιυο ιιιιιιι απο πιο οπιιιι: οοτυπι δ @Με

ιιιιιιιι€οπ:ιιιιπιιε ρ:ιτοπ:ιουε Ειπε , νει τι μι·

τιιιιιιιιε ττιιιτυο ειιιιοτι :τιιουι Γοιοπ:. @ποπ

π ιιυτπειιιι:ειε ποσο: , ειιεοτοπι πιο οιυε υπο

τιππιτποειο τιοιιοτοειυο.πι ιιε ειυι πιο ρτο

ετοιιτυπ:. ιιιι επιπι ι€πειτυπι τοτυπι οπιπιυπι

Βοπυοτυιι:, πιο τοι:ιτιιειι: Γυτι οροτει ποδιο

πω: ιιιι επιπι υ: οπεπι οπεεετυπ: , πιο υ:

Ριν. .Μπακ τι Μαιο. αυτο!. Οο!!. Τα». Π!.

8ττι:ιιι, ιιτιοιιιπω, ί·-:ιιεο:ιιε, ιπ τιοει:οε οιπποε

εατι:ειτο δε Βοπενοιεπ:ιε ,_ ιιιιτοτυπι εοριε 8

ειιιι ειυιειοπι οτπιιιιιυε οτειιο οποπ: , Νιεο

ι:ιιιπι Γυροτειέ: , ετοειο ποίπιιποτπ εκτι:ιπε.

Επι: Γοπι οτ οπιυε ειπε το οπο. ιιο&ιε δε ο

8τοΒιιε πιο , εΙυι :κι ουιιι ιιυο:ιειιο εοιιιιυοο

παπι. Νοττιο ιιιοτοτι:ιειιιι , ειιιι ιιιιουιει πιρο

το: ιιπιειυειιιι παπι: , ειιπιτπ ιπ ρτιπιιε Νιεο·

_ πι ειοπιυπι δε ιιιστοε πιει νιιοπιιοε Ριι:πτετ.

Ηυπε οπιτιοε Ρτορ:ετ ειπε ειοθ::ιπειπι ετουε

ιιυτποπι:ει:οπι οιιιετντιικιπ: , εοιοικιπτ ,° :ιι

ειπε υπιοο υ: εοπιπιυποπι ιιιοι·οτυπι Μπαμ

:επι ειιιιεοικιπ:. Νοτι πιο ι-υοι: Γοιοτο :ιο ιπ

»Με δε πιειιινοιιε ουιουίιιοπι οιιιιει , τιιιοτι

πιιιιι υπιειυειπι τωριοτιτ , πυοπιειπι ιπορ:ιτυ

ειιποπι Γυ:ιπι ΐει·ιιιοπτιο ρτορειιο:οτιοιυετι: :

::ιτποπ ποπ απο Νιεοι:υιπι , οι παμε Ριτ

τιπιεοτειπι , πεειυο δοετο:οπι , πιυι:οε εμο

ειιιο ρτει::ετοιι, ιιιπιπιοε ριιιιοΓοριιοε τριε

πυιιπι ιετιΡτιιπι τοιιοιιιΠο : ειυοε ιι ιιυιε

ρτορ:ετοιι ιιιιιοδιοε ρυ:ο:, ιοί-ο πυι:ιπιπιιιε

νιτιοατιιτ. Ποπιιιυε διιινει:οτ ειυοοιιο ποποο

` λ οι οι η

~

.

 

  



τιι Νιοοι.Αι @να ττοκι:ΝΤιοι ει.οοιιιΜ- »οι

οιιιιι οιιοπι: νοιιιιτ·: ιιιο ετιιτ ιΜε ΐεριεο:Α οοίττεοι εοιιειτιειο εΒοοιε ιοιτιιε ρτοΐεδοιοι,

> το. Ιτειιιιε ι8οοτεοτιετ οιιιιιιοι ετειιοιειιτιιιο

ειτ ε. Τετιιιεοτιο [ο ειιιιιιιιιιίιε ,τιιιιο ροτιιιε

το” εοειτετιοοειι Ιιττετιι οιειιτιιιΙΤε , 86 ρετ

. ΐειρε ιιιιΙτιτιεοι (ετιοειιτιε ρετείεειτ. νετιιιο

ιιοο (τιτοι:ιίι :ιιιοε εε τε ιο ιετιοεοιιι οιο

τιιιε,τιτ νεο-ετ ιοιειιτιιιιιιε Νιι:οιειι ιιοε: εοιοι

τιοι 86 εετετιε ιιιο ιιισειιτΙο ροίίιιιιτ , τοιο

τιιιειιι;ιιιιιι Ρ_ιιτιιιιι. Τιιοτιιτο ιιοοιιιεεϊιε τιΒι

νοΙιιι , τοε ειιιε οιιιτιι ιιιοιιτιο ιιοΙοτε εε οπο τ

τοτε εΒεδτιιιτι. Νετιιιε ειιιοι απο οιεςτιοι ιρΓε

τ:ο8ιτο Σ, οιε , τ:τιοι ΡΙοτεοτιετο τετιιετο , ο οι

Βειιε τιετοιιίετιτ , οετιιιε Νιτ:οιει τιοοιιιοι θα

τιιιεοτετιιτιιοι ειοριιιιε , οεοιιε εετιιοι τιιιοο

ι:ιιιοι τοει εοιεοτιιιιτοιιοι οιιιιιοε ιιιε νοτι

ιιιοι ΐειτ 86 ττιειιιτε εοοοε ιιοο ΐοιιιτο οοο Ιε

Βετεε'τετεοι , οι οιιιΒιε ετιιιιε ποιοι: ρτοτε..

όιο ιο ιιιεε ειι&ειιι δέ ΓοΙιάετειο εΙΐε τ ΝεΓειο

τιιιιιι εετει:ι τεειειιτ > εΒο τ:εττε τοετοοτιεοι

ιιιοε τοοττιιι Νιεοιει ιειιτιιιιιιε ττιοι.ιειιι,οιιειο

τιοτο ετετ οοιιιίι:ιιοι. ιιιοε ετιιοι τιιοε ετω

Ιετιοοι ττιοιιι ροτιιιίΐετ, οιιοε εεττο Με στο·

τιεε ριετετι δέ εοπι ιιοιιιιιιιε οιιιειο ττιιιιιτιι

τω. οι ρτοΐε&ο Ϊειεε νοΙο , ιιιε ιεειιτγοιεε

ειιιε8 ιο ιιιοετε ιΙΙιιιε νιτι ρτεεΡτεοτιιιιιοι ρε

ττιΓι:ιιιε ειοειιτιΠιιιιι ρτιτοιιιΙΐετο , τοε απο

ιιεοε Γετιι:ετειο εριΠοιεοι, τειιετιτε ιο οιε

ίιιοτιιτο ιιεοειιειοτιιιο ιοετοοτιε ι τιιιιτιτοεε

ειιιε Π:ιιιιιοιιίΠοιε 86 ΐειι&ιιιιοιε εοΙτιτο , 86

ιιοο , ιιιιο οιοι:ιο ετιεοι ετιι:εοτιο Ροίιιιιιι Β επωιιτε. νει-ε 86 το ιιιιοτιιιε , τοκοι ριιιτι-_

ιιιετγοιεε εοιιτιοετε. @πιο εοιιο εοιτοιιοι οιιιιιι ετιιει.ιετ , ειπε τοεοιοτιειο ιο(ιιτεοι εοι

ειπε εο8ιτεε τοτιιπι , εοπι τεοεετιι οιεοιοτιε ιιιο τεοε.

ι.οοΝΑιιοι ιτ1ετιιιιιιΝι

α οιιιιτιο ιιΑιιΕοττει.ιε

ιιιε οινο τ:Αιιοι.ο ΖιεΝο
ο ιιιιειι>ιτ ι=ιει.ιειτιεε.

δ ι

  

Β4Αιιιιιιιιοι 86 ετοριιΠιοιιιτο τοιιιιιιε , ιι- Ο &οτιτετεοι τοεο το οιε ιιιτιιειο ρετιιειετιιιιιιιι

ΙτιΡττιΠιτοε ρτιοεετιε , ιιοτιιετοε ιιιε ει!

ιιιε ιιεΙετιιιιι νιτιεο , οιιι ιιι8οιτετι ει: τοε8οι

τιιτιιοι τετοιο , τιε ειιιιΒιιι τιιιίτιιτιιε ιιοο ,οπι

οε ιοτιεοιιιιο 86 εΙοοιιεοτιιιτο ιοιρετεοι είε

εοΒιιοίεο. Νοο ειιιτο νιτιεο ιιιιι ιιιτιιιε , ιιιιι

ιιιΒιιτοιιιτ οιεε ροτιιιΙΤετνετΓετι οτετιο)τιιιετο

το εΙει·ιίιιοιο 86 οτοετιΠιτοο νιτο ίζετοΙο Σε..

ιιοι:ιιεετε , ειιιιιε ιιιτετιτιι οοο ΗοτεοτιΠιοιε

οιοτιο τεΓριιιιΙιεε , νετιιοι 86 τοιιιτ τεττετοιο

οτιιιε ίιοΒιιιιιτε τιιιοιιτιεοι άεειιε εε οτοε·

ιοεοτιιιο εοιιίιτ. Με εοιοι ιιετιιτε , νιττιιτε ,

Βιοτιε, τεοι ειτεεΙΙετιε , ιιτ ετιειιι ιιοε ιιοο

πιο περιτο ιιοττιετιτ ιο οοιοι $εοετε Ιειιτιιε

εΙΤε ετιιιττετετ. Ποιειιειιι ρτορτετεε , ρεττει

εοιρΙιΠιιιιι , 86 ιοτιι€οιιτο εΙΤε εεοΓεοετο , ιιο

ΒιιιΠιτοοτιιοι τιιοετιιοι Ιειιιιεε, ιο ιιεε τιοτο·

Ιιοιιιοι ιιιοε ,Μοτο ιιτιοιειιιτετἱε εε ειοτιιιεο

το Ιτιιτιιο ειΠιιεοτι , ιιε ειττετιιιε ιιοοιιιιιιιιιε

ιιιιιτΡετι , απο οι 86 οιειιιιιιιε 86 ορτιοιιε ει·

νιιιιιε , τιιιοτι οτιιτιοοε ρτο ρεττιε οΗιειιιοι

ειτριετε τιεεοτιιοι ρι·ιΓεε ιειιτιεοιΙιτιιιε εστι

Γτιετιιτιιοε εοοεετιι Γοιετετ.· Εεονετο ειιιο

οεε ιοΒεοιιιιο , οεε ειοτιιιειιτιετο , ιιεε ειτε

τεοι τιειιιτιιιε τοεειτι ρετειο ιιιοε Ιοεο . . . ο

ιιτείτετε ιιοπε εοοιιτιεοι , οιιιοειιι Γρεοι

οιεεοι ιιτειιιε εοοΠΙιιιοι , ιιιιοιειιιίΠοιε 'πιο

εοπι :ιοτιοιιιτετε εεττετε. Ωιιετιιειο ιειτιιτΠ πιο , ιο τε Ιοεενι. 5οιεε ετιιοι ρτο ιιιοετε

απο είιιιιεοε εΙεεεοΐοιιε ιιιεεοτιι εστω, ιιοπε

τετιτε ιιιεειιιι ιιιε εττιιιε οιειείιεε ιο ιιοε τετο

εοιτιτοιιοι Ιιοιιιιοιιοι Μάτι ετοιιε μ&ιιτε ει.

το :Πεοτι Γιιιιιιιτετε , απο ιο τεοτο ρτιιιΡτεο

τιΠιοιοτιιττι ιιοπιιτιιιοι εοοειιτΓιι ετιιιιε τω·

οιιεοτιεοεοιιοεοι είε νιόεεοι , οιιι οοο ιιτ

ιιιιιιιε νιτιάειιιιετιο ιιιιτιιιε ιιιοετιε τιιετετε

νειιετοεοτει· ειιεδτιιετ @ιιε τιιιειοτιιιειο ιτε

Ποτ , ιιιιιιιετιιίιιτοε ιιτιοεερε , ιοιτιιιιιοι τε

τοεο απ: τιιιεεΒειο , οι: , ιιιο εινα ορτιοιοε

οοιοι Γεοιρετ Ιειιτιετιοοιε οιιιειο ρτοΓετιιιεο

ιιοε Με τιιιτετιοι , ιιοε τειο εετεειιιοι , ιιο

ιιειιιιοι ιειιάειιιιι @ιιιοε τεειιίει·ετο ιιε ιιε ει!

πιο: ιιε!ετιιιιι ι τιιιοτιιοι ΒεοινοΙεοτιετο 86 ετι

τιιιι ιοεοίιιετιιτιιοε· , απο ιιε Ιειιιιε τιιοτιιιο

εινιιιιο ειιετιιτ , 86 εοτιιοι οιειιιιιιε , οιιι ότι

τερτιιοΙιεε Βεοε οιετιτι Γιιοτ , ειιτεε τιιιιε οικι

ιιειιι ιοετετιιιιιιι εττειιτιοοε ρτε:Ιτετε. να.

ειιιε , εττεε οΡτιιιιἰ , ειιιι ιιιιιιιε Ι·ιιιιετιε ιιε

εοτεοιιι εειιΓε , τιιοτο Βιιτιιο, τεοτειιτιε ιου

ίιτετε ττεοτιεοτιε εοονεοιΙὶιε , οοιιίΐο ιιοΙο

τε , ειπα μοι νεΡττεε εεεοιοτοοιιετε ιιε ιιιο

ιιιοε, οιιεε ότι τοτε 86 ιοΒεοιο , ιιε οποτε, ο

ιιε 8ιοτιε ιιιιιιιε ρτ:τΡτεοτιιιιιοι νιτι νειοτι ει·

ιιιε οιιδττιτι τω” (1ιιετειιοι τιιιεοτε Ποτ τοτ:

ειιτο εοοίιτιετετεοι , νετετεττιιιε ιιε ιοειιιιιιε

τιιοι τετιιιο νετιιοτιιτο οτετοτιε οιοτιιιοι ειτ

εεάετετ , ιιετιιι , εε τεοιειι ειιιει νειοτι ωφε

 

 



ι χ

Μ. ι.οοΝ.Α·ποι ιπετιπιΑΝιοιιΑτιο τΑιιτπτΑτιε,τω. "ο

δτιτιοποππτΙιπιπε τπποι·ιτ σ.πιριιτππιπο Φο· Αἰπιροτἰο ιπιπιίττοτπιιι , ἱπ Μάικ πειιιτιο

. πο οίΐοπτ ,ο Βτονιτοτ οτοτἱοπο οοπιρΙοδτἱ.

Νοπ οιεο.πι ιτιιοπο πο Μπιτ ,ιιι οπο πο·

τπτ επ· , εινιπιτπ 81οιιιι οι τριοπάοιο ,οπο

:οιιιτιι ο το Βείτιιτππι ιιπι8πἰτιιὸἰιιο ἰποοιπρο

ι·οοιιι , τὶἰπτιιτπἰτοτε1ἰΒοιτειτιε-ριεείτιιπιὶπ εἰ

νιιιιιι,ι'3: ΈπονΞτοτε @οποιοι πε Μπι ορροτ

τπ_πιτ:ιτε, πο: ιιιΙππιππο πιοπο οιπειτἱ ροιΪοτ.

Ντιπ ιιιετιιπ πε ειιιτιοιιιι ριο:ίοπτιοιιε ΒιπιἰΙἰιι

πιο, οπο: :οτ οετοπιστ εινοε οἀἱἀἰτ , ιιτ ποπ

@το οοπίτιτποτιπιρ!πΐπο Με. Ιιπιε -οινιτιιτι ,

επι ποτε τω” πιο Γριοπιιοτο ιιττιιΙοτιτ. Νοπ

όἰειιιιι πιο `ιπίτιίΠοιο δε τοττιΠιπιο Ριιτιιο

τεττοτππι το8ἱοιιοε οιιιινἱ8ειπἰτ , τπιπ οπο νι

ΐοποι Καπο , οποό. ρΙοτοΐοιιε Πιπιπιοε 8ε νἰ

τοι-οι: ριιιιοΐορ!ιοε τοειίΐο Ιοτιιιππε , τππι ο

τιιιτιι πτ πο.νει!ιε τει ὰιΓεἰρΙἰππιπ, οπο. ·ροτἰΓ›

πωπω ποτε εἰνἱτο.ε τ:ιπτπιπ ιπιροτιππι οπορ

το. οΙτ , Ιοποπ οιιοτεἰτιιτἱοπο ι:οποιετ. Πιο πιο

πιοπο ρτιεπιτπο , ειιτπ ιιι ριιττπιπι ιιι ίππ·ιιπει

ι·ετπιπ οι: τοιπροτπιπ πιπιειιΙτιιτε νεπιθ`οτ , 24

ριιιι ροττἰεἰπιτι οτειιιιοιπ οι: Γοποτπιπ τιπιριιΕ

ίιπιιε !ιοποτιοπ88ε πιοΒἰίτιιιτἰοιιε εοπτιππο

ποπειτπε οι ι ιιι οπἱοπε τοπτιιπ·ι τοττιτπτΠπιτ

κοπο εοπίτειπτἰατ , τιιπτππι εοπΠΙιι πε ριπ

Ζιιιιο ριιτιο πιο, οπο ποΓειο επ οιιιΓοπιιιπ Β πεππε ποεΙοτεινιτ , πτ εκροθ:ιιτιοποτπ που

τἱἱνἰιππο , ειπτ Ιο ιιιιιιε , 8Ιοι·ιοίιπε ιποττοιπ

οΒιοτιτ , οπἰ εΙειΠἔ8 ιπιρει·τιτοι· ειπτοτΓπτ Μοτ

οεπιππιιι_ αιτιίτι:ιιικ τοΙΞἔἰοπἱε ετιιι·ΙεΙΞΠι

πιππι Ιιοιτοπι , ππει ρτο [)οο ιπιπιοι·τιιΙί, ρτο

ριιττπι ,ρτο Γοεπε, ρτο τιπιιειε, ρτο πιο πο»

πιοπο εΙἰεπἰτοτο τπεπεπι σ.εεττιπιο ι:Ηπιιετιππο

πό $πιγτποτ εεειεΠτ,πτ οπο πιο-ιτε ππο πο.

ποτοιοπιπο ΒΙοτιοΐππι τιιειπιιτ οιπποπιοπο

Βιοτιοίππι. π:ιοττοπι ριιτιτοτ ίὶτ εοπιρΙοιτπο.

Νοπ πιειιπι ὰοπἱοπο πο Ιιοοτἰε , ποπ τἰο πο

εο!Γειτιιο-, ποπ πε ειπιιειε , οπι οιιοΙοε ἱπ οπτπ

_ οοι·πιπ ,οποι ππιοιιοιπ :πιτ νιπιπιιιο , :πιτ οι» .ι πιιιπι , οπο: πο Π: πιοιιιτπει οι·ειτ , εΙατἰίἶἰιπἰο

:εποε τσιπ πιοτιοπο Βοίτιο , ΒιειΙΙιπιο ΓπροΡ

ι·ιιτιτ ,οπ:ιτπιπ επιπ ιπειιτἰιπει τοπια εο!εΒιιτειε

εΠοτ , ρΙοτιοπο ΞΗπιιι ροτοπτἰΠὶπι·ἰ τεΒο8 πι.

Ποετοοο.πτ : ιι-Ιιοιιι τιιιποπ ειρπό. ιο πεππε»

ιππτ πε τιιπτιιπι οπιπε , οπιιιπτ ποίττο:τοΓρπι.

ΒΠειι επιπ τι·τιποιιιΙΙιτοτο 8ο οπο , τππι ρτο;

ΗειιιτιΠιιποτπιπ εἱνπιτπ εοριει, οιιιι ρΙπτἰιιιπιπ

Γεπιροτ ειτεοΙΙπιτ , τιπεριιτπτ.

οπο ιιετπππι ο οιιιτιι ιιιπι τιποτε εοπτε

ειπε , οοπι ο τορποΙιε:ι, επι οπιποτπ ?εποε

νιτ:ιτ Γπιτ ί:τιι&πιπ 8: :ιοοπι:Ιο δε εοπίπιοπάο

τποτιιιτοοιιοοι·ιιιιιΙοετιι·ιππιε 8: ιπο:ιοτο 6:08- Ο ρττεΓτἰτοτοτ , ιιι οτιππι Γε εοπτπΙιίΤετ._ οπο

ποίειτο ι_-ίππτ απο Με τπο.ιοτει @ποπ ποίι:τι

οι·ποτιιοπτο. _

@πιο οπἰιπ , πτ- ο νἱτο ἱπεἱρἱαπι , ποπ νο- .

το τιιιι·οτπτ ριεεεΙειτοπι οπιπιε οι:τιιτιο Τοπ ιπ

Ιτἱτπτἰοποιπ , οπο πιιιιΙ οιιπά ρτοι·ίπε , οποτπ

τιιιιτππι το (πιππι:ιτπ 8Ιοι·ιειπι οποείιιΠ]ε νιΓπε

ω; ν;γ ρπιποπι οιιιτιι ρπετιτἰει: (πιο ριιττοιπ ,

πιοττιιοπροττο, Ιἱττετἰε οτιιιιιοπάεπιι οτποπ

πειιποπερπτεινιτ , ο. οπιτιιιε οπιάοπιά οτἰι πι·

τοτπιιΠιοπιε τιιιοειτιιτ , ποπ :κι ιοπιινιοπι ιιπτ

Ιπιτπιπ, [οτι ρ:ι.ττοτπ οι! εοτροτιε ιιτπιοτπιπ

οκοτειτοτιοπειιι > ιιΠοπιά ετιιιπι οροι·ιιτ πωπ

εεε πε ποιου: τιεεοπιπιοειονιτ , πτ ρτιπειροπι

ιποπ:ιπι , πιο ἱπεεπἰό, ΐπει νιττπτο , πιο οιο

πει εποπιπε ιιιιτ πιοπο, ειπτ οιτεο8·ιτ.ι·τε μι.

τιιοτ:ιτ, οιιειπι ίεπιπιπ (παπι ιπππιιιοτιε Μπιτ»

πιοπο , Ιοποει νἰ8ἱΙἰει , ετεπτει ππνἱΒιιτἰοπο 5

ειΠιτιπει ιπἰΙἱτἱ.ι, "πιο τοττππιτ ειιίἱοπε πε ρεο

πεππε πιω ποι:οΠιιπι , ΈπανιΠιιιιιε δ: Ιιοποι

ίτιΠἱπιἰε Ιιττεταιππι ίτπάιιε Ιονοτο. διο δοΙοο

ιιοπι , (]ειτοποιπ, Ι.ιιεπΠππι , πιπΙτοΓοπο 818€

τιπιτποε νἱτοε ίοπο&πτοπι ίπποι ίο!ιτοε Νικο

το Ιοἔἱπιιιε. Ιπ Με αποτο ίτπάιιι Με ποίι:οτ

τιιιπ ιποάείτο νοτΓοτιιι οι , πτ επιππιιΠειιπ

ιπεππάιοτοπι νοιπρτο.τειπ πιιπει:ετ ιιι υπο , .

ππιποπτιπι τιιτποπ ποοπο ριιτι·πο , ποοπο οπο·

θιεεει.ιτ ΤτιοιπιίτοεΙοιπ , ειιἰ ί·'οι·το ιιι οπιπι εἱε ρτινοτο εοπίΠιο ποτπιτ. πιο” ραδιο

οΙοτἰ:ι ραπ· Μπα , ιιι Με ΙειπάειτιίΠιπο ρεπε

(προωίΐετ.Ο Ιιοοτειιοπι ιιιίτιτπτἰοποτπ 8ο ριπ

επιτ:ι νιτα ιιπιπππιτ Εππόιιιποπτει , ο οπἱΒπε

ΑτΙιοπ:ιτ Με: οιππιιιπι τιττιππι ὶπνοπττἰεοε, ·

ποοπο ρΙπτει,ποοπο ιπειἰοτει ροτπετιπτ εικο

οποιο.

ο Ιτειοπο πτ ρτιιππιπ ο Ιππο πιοπο πιο ρπο

τιιιοπε οτιιιιιιποπτιο οιτεοΠιτ, ιιτ ιΙΙιιΠ:τοπι πι

οιιοπι οτιι Γπι ττπ&ιιιπ οκ πομπο νοποιε:ι

τετ ,ιπ τιιιΙιτι:ιπι ρποΙἱεειπι οοπι-οιιιτιι ρτοπο

ελα επ , ιπ οπο οοπι ιπποπιο , νιτιοπε του
τππ:ο εοτοτιο τιιειΙο ρτιεΙτἰτἰίΪετ , από ροπτιτι

οοπι πιοιππιπιπ οκρο&ιιτπε ειιιοΙοίεοπε εσπ

εοΠιτ, ει. οπο πιέπιτειτοιπ οπιιπιάτιπι αρτιο Ρο

ττειε 2τοτε ίπ:ι Ιοπεο ιιτπρΙἰοτοτιι ειΠοεπτπε οίτι

ρπΙεΙιοι·τιιππιπ ρι·οτεδτο ιπιπειιιτπ 8ττιπειιιι

τπο ροπτἱΗεο πιοιιιιτπ , οπἰ εππι σ.άοΙ_οίεεπ

τοπι πιοι·ιοιιε δε εΠΓειρΙιπο. οετοοιο ρττιεπι

ι:πιπ εο8πονιΠετ , ποπ νιττπτοπι ειππἱι , Γοτἱ

οιπποινιιτπτο ιποπτἰοπτΙω οπο πτεινιτ. Ρο

τι·ειε οιοο ττπιβειοπε. . . επιπ ιιιιἔοιιιιιω ρο

εἱε :ιο ΙιοΙΙἰ~τεε , τιιπι εοπΙἰΙἰο , τππι ορειει οι:

Δ οιππἱ Για νιτ:ιτ- τοιπροτο ετιτ ρτπἀοπτἰπε οπο

ρπΙεΙιτιπε ροτπιΠετ εοπΓπΙοι:ε,οπι επιπ ρτοπο

οτιπιπ :κι πεοοτιο. εοπτπΙιΙΐοτ,ιτει ροττε&ο πε

ττπιποπο εοιπρΙοιιπε επ , ιιτ «απο 8επιιιιιι»

πιο: νιττπτιο ειιπρΠΙΠτποπι ?οοτπ Ιοιιιιιοιτι οοπι

Γοειιτπει @πω ιιοπείτιπτ οιτοτἱο 3οετοτοε ι

«πιο εκποποτιο εΙιιτιπε ΑΙοιτοπιιοτ οπιοϋπο

ροτπετειτι· Ηιιτε ιτ:ιοπο επιπ ροττπιιιτιιπο·ίιιιις

ριιτι·οε ορτιτπι , οιπίτιιιιο τιιπιοπ επι το ,. οπἰΪ

ρτιοίτιιπτἱΠιπιπτπ τιππε !ιοτπιποιπ εοέπονο."

τππτ, παπά πιιππε πινιππιπ ειπα ἰπεετιἰπιπ

Ιπποειτι , πε οπο επιπ ιιοε Ιοεο "πιο οπο.

οοπι οι , ποιοι ιιι ρτιιιιιο, ιιππιιιπιΠιπιο ρι·ιπ;

προ, οποτι ειρπό το πιεο , οπἱ π! εοεἰτιιτἰο

πο 'ροτιπτ οποιοι «πιο παρετε ροΙΤο ιπτά

Ποιο. Σεπ οπιπι οιιει.ιιτιι ἱποοπἱι εο!ετιτοτε π.

8πετιτ , οπιιπτπιπ ιπ ροι·Πειοποιε τοπικ οπο

Πτιιτοπι Ιιειοιιετἰτ , οπἱ ποπ ιιιΓεοτε , Επι! το·

πππιίει; ποπ ορρτοπεΙετε , Γοάτοππιίΐο ρτἱπο

οιππιιι πο” οΓτ. Απ ?οπο ροτει·ιιτ ιποοπιιιπι

ιΙΙππ τετιππ ΓποΙιτπιτειτο Γπροτιιτι ,επι νοτιτειτο

εοπτιιπάι , επι ιππΙτίτπάιπο οιιτπι.ι Βιειιιιι

Α οοπι

α/



:το ττοιειΑιτιοι #τοεττιοιΑΝι οιιιιτιο υΑιιειειτΑτι`ε
πι:

Ρτοίεδ:ο,:ΙΙοί:τ:ίί:ιιιε ΡττοεεΡε,τΠοετο οοοε: Α τοτο οοί:τε , τοοι ετἱεοι εΙἰετοτο εειι:ίοτο

τε ίεο:ίτε οοο τ:τι:ιιτο , οετοιοειο ἴεοἱίε :τον

το:ίίε ειι: οι :οοοε είτἱε ίὶτοίἱοιἰοε, εοτἱο

ἑἱνετίὶε Ρεττοδ::οε , τω: :ο «Μπιτ οοΡἰοίἱιιε

ὲἱοετε ει:οοε οτοετἱοε. Ι.εΒοοοε Ρίετοίοοε

ΐοτοιοοε νιτοε ειιἰιιιἰε ἰο8εοἰἰ τοεττοίτοόιοε

ί:οτιοίίε , ία: εειο τετοειι δ: οοτοετο τετοοι

δ6'Ρ:0Ρ1°::3:3το οοεάεττι ίο:ίΤε ίἰοἰτετο , :Ρο

οοο ἱο οιοοίοοε , ία: οι ςο:Βιιίοεοι·τ:ιοτιιιιι

ετ:ἰΒ·οε ειτοεί:ετε Ροτοετοοτ. Ηιιοο ειιτειιι

Ρτοτίοε οείοιο εο τι:: είἰοοειο Ρτοοιιτο :οοε

ιιἰἰ οίοτο οεαοε Βειιιιοτἰτ , εοτο ί:οεοΠείο

:οοοε οοο νετίετοε , (ει: 8ειοτοε είίε”νἰτίε

τετοτ. Νι:·ι:Ι οι:οιτε τετοεο ει: εε :ιι€ειιο το·

ε:ΞΙιτετε ί:οάο 8ο νἰἔἱΙιετιιτιι Ρίοτιοιιιοι οι

εοΒοοίοεοάίε :οοοε εά:ιιοοιτ. Α: οοειιτοοι

εετετἱ εο: :οοο , ευ: ίΡεοΕ:ετ:οΙ:ε, εοτ :ιοῇοίἰ

τοο‹:ἰ νοΙοΡτετΗιιιε ει: οοτΡοτἰε εοὶοιὶοιιε

τεττοΞειο :ειοΡοτἱε οοοοεο:ετε ίο!εοτ, το:οτο

Η (:ετοΙοε ετ: τεΙειτεοάοε Ρο::ι:ίοοε Ιεοοτεε

ῇοοιιοᾶἰΠἱτοἱε Ιὶττετετοιο ί:οὸἰἰε οοιιί:ετε:ιετ.

Μεκἱοιιιε εοἰτο το:: :ο εο οοίεοτΠ ἱο8ειιο

ετο:οτ , 8ο νε:ιεοιεοε οΡτἰοιετιιτο εττιιιττι Πο

εΠιιτο. Μοίτοε :Πε ετοιοτ:ίοτοοε 86 ίοιοτοοε

νὶτοε :ιοίΡἱ:εΙἰτετε όοοεν::, ιοιιί:οε Ρτ:εττετεε

ί:οεο:ετ: τιοετ:ετο εοΒοἱ:Εοοε`8ι: ετοἰοὶ:ὶε τοο

οοε τεοι:. (1οο οποιο , ο: εΠοε οιοἰττετο , Πο

τ:ίο ·, οοε Ιιοτοεοἱτετε Αο:οοίιιτο Μείίεοοοι

εΙοοιιεοτ:Π:οιιιιο 8ο ἰοτεΒεττΞιοιιοι :ιστιο

τιειο, εε ὸἰνἰοετοιιι εττἰοιο ετοιοτ:ίοιτιοπι

οοίοὶ:τ @Μοτο ετοοτε ετ: οί-ο (ἱιιετἰοοιο

οοί:τοτο ετποο 8ο ]ε:ίοετ Ποεοπ Ρετἱ:ἱίίὶ

ποιοι οοοιΡ:ειτιιε οί: 2 Νοο Α:εκε.οο:ετ Α:

εΙιἰΙοοιιοι , οοο Αο::ιεοοτ:οτοιο βετο , οοο

ΕοοοΙΙιιε Λο:ίοοοιο ιοειοτὶε οοοίοετοιΠο:ε

εε :ιοιοετοτετ:ε οί::ο:ο Ρτοίετ:οτ: ί:ιοτ. νεοι:

Με ν:: ίεΡἰειιε, τιιιειιτοιο ει: Ιειιάετιι δέ Βίο

πιο Βετο Ιιττετετιιιο οτοειοεοτε οοοτ:οοεο:,

οοοε: εοτο Ρ:οίοίοΡΙιἰετο ΡοτιίΠοιοτο ει: οτε

ίοττιιοε οτοοτιεοι ίεο::. (Σω: τ::νιοετ 8: :το

οτειοεε ίοοτε εοοιοιετοοτετο2 οπο: Ρεττιεε

εοοίοετοάιοεε τ οοο: :οτε εεοτἰιιτο τ οοο:

νετίεε :ιοτοἰοιιιο οετοτεετ οοο: ίἰ:ιιτο οοοε:

οοο: :Ρίειιι ΡτοΡε οοοε οιοοἱοιο τετοιο ει:

ετ:ἰοτο οοΒοἰτἰοοειοτ οοε: οτοοὶε (ῖετοΙοε

:Ρίο ::ε εΒτεἑἱε τειιιιἱτ ,ιιτ το οτετ:ιίοΙε Π: ,

τω: ε τοιιΙτἰε :ιοτο:ιο:οιε οοε ει:τετε , ει:: του!

τἱε εττετ::ιοε :το :πιο οοιοἱιιε ιοτείΠοι Ρο

τοἰίίε. @οτι πιο ΡενΞΙο οπο οοε ί:ο€ο:ετί εε

Ρεοε τ:ίνιοε ιοοιοοτἰε ίἰετί Ροτετεο: ε Ι.. :ιι

οοΠοιο τοειτἰοιε τετοιο τεοοττ:ετίοοε·νΞΒιιίΠο

ΙεΒἰοιιιε , οποσ:: τεοιεο νοτοοτιιιτι Ηοττειι

Β Ποιο τ Με :οτο εοτο ιοἰτε οιιοι::εοιτοοόο :ο ι

οττἱίτιιιε ειτοεΙΙετετ , οοε ιοιιΙτἰτιιὸἰιιε οο

Ρίο:: , οοο ε:οε οιειιιοτἱε. τεοιΡο:ἱεὸἰοτιιτ

τι::ετε ειτοειιτὶτἰ Ροτετετ. ίτεοοε απο ειοε

:οεεο:ιιιο τεο:ε οείετἰτετε,ί_εο:ίττετε:, εποε

ΡΙίτοό:οε , :εοτο ί:οτ::ο το ἱοὸοΠτἱε , το:
ί τίεοἰτιιιε τετοιο εε ετ:ίοτοοοΒοίτιοοε οτιιο

τιιτο οπο: > οοο τεοιεο τ;τοΡΙιοτ: ίειιι:ε άίΒε

τιοτο ετο::τοτ , οιιοτ:Βε οπο ἰΡίε οοοοίί: ει:

· νιττοτετο εοοοιτιοιοι:εοάε οί:: ειοί:ίοιεν:τ.

Ιτε εοίοι,όοιο νἰνετε: > Γεοτίεοετ , Μενο

το:ε οοο! είίε :ο νἰτε ιοε8οοΡετε εττΡετειι

τ:ιιιο. (Σοο:τε :οτο το :ετ νιττοτειιι απο·
Ο Ρ μ

:οοε οτοοἱετοε , τ:οΙοτεε ,(Ρετίοοίε ιοοττἰε, 86

ίΡίεοι τ:ετιιτιιιε ιοοττειο οι:: εοἱιοο είίε το

. Ιει·ειιτ:εοι. εοτο :τετοιο εοἰιοοτοιο :τοοιοτ

:είἰτετειτι τεΙἰ8ἰοίε ίετιτἰτετ, οετοἱοἰ ει:ίτιιιο

:ο οατΙιιτο Ρε:ετε Ροίίε ετοί:τεοετοττ ιοί: ε:

οιι:ν:ττο:-επι :ο Ρτἰιοἱε εοοί:εοτἰίίἱιοε εοίοίίΣ

το. @οκ εοτο οοο ίοΙοοι οοί:τε:, ία: :Μί

οοτιιτο τΙοοοιι.ιε Ρ:ιἰΙοί-οΡΙιοτοιο τεΗ8:οοί

οοοίεοτετιεε Ποτ > οοο οι :οοο οοοί:ίτοιιιοι

οτεοίοιιιε εΠε εοτο , τοι: το: τεο::ίοιιε ω

οποιο οτοεττιεοτἱε Ρτετε:ίτοε ε νἰτε οΠίοείο:4

@εεε Π, ο: ε πιο εοιιί:ἰτιιτιιτο οτε: ,ί:οΒο:εε

:οι:οιιι οιοοιιε , τοτο ε:: :οοοε Βεετεοιοε νἱ-Β τεεεοίετε οοοτεοι:εοι; Γοἱο Ρτοί·ε&ο οοοε

νειιτΙιιοι , τοτο ε:Ξειο ει: Ρο:ιίίοετιι ίιοοιἱοοττι_

οτἰίἰτετειο οοοί:εττε ἱοτεΙΙεκἰίΪετ , οοο οικο

τοιο οοεοΡετἰίίῖιοο νἰτο, 86 :ο οιιο:ίάΞεοε

τιιειτἱτοετοτο τετοιο νετἰετετε νετίετο , ία:

οιοεο:οτο εοτο ΡοἰΙοίοΡοὶε ευ: οτετοτἱε Ρτο

ίοοτε: , ἱο :ο οί: εττ::ιοε είΤεοοτοε. @οι δε'

ε:ἰειο :Πετο ίοΒΙιιοεοι ΡΙιἱΙοίοΡοἱεε οο8ιιἰ

τἱοοειο εκτοΙΙειοιτ οοο: :Ποιο ὰἰοεοτΠ οίιιιτι

οτ τετ:οοετο 2 Τεί:Ξε εε τι1,ίΙΙοί:τίίΒοιε μου

τ:τΡε , νοίοοε οοοίοτἰΡτἰ Ρεττεε , τού ίε:Ρε

εοτο :ο ίεοετιιτο τοοετἰ ο·οονεοἰί:ἰε , ίοενίί

ί:ιοετο ἰΗετο νοοετο , ιέτεν:ίΠοιείτιοε ί`εοτεο

τἰεε , τοειτοοε ίειοΡετ τοτο εν.:οιίτε:ίοοε εο

τοεειο νοοετο ἱΡί-ετο , . . . . . ιοεάἰἰε ἰο

:εοὸἱοοε όετεε:οτεοι. @οοε , :ιοοιεοίίί:οιε

ΡτἱοοεΡει :ο ιΠοεοόο ιοἱίιἰ τοοτίοε :ιεοεοόοε

εί: , ο: ο: τεοτἱ νο: νἰττιιτεε Ρεοιτοε Ιεοτ:ε..

:ἱοοε οοο οετεεο:, 8ο οοο :πιο τοε Βεοἱεοε

ἴεοἰίἰτετε εοάἱεοι:ἰ Ιοο8ἰοε οοο εΒοτετ.

Ατοιιε ο: ε Ρο:ιΠοίε :οοοε ἰοἰτἰοτο ί_οτοετο,

ΡεοοΙτίτοοτο (ἱειιοεοίε :ιεΙΙιιιο οιοοἱιιιο Ρετ· '

οἰοἱοίὶίΙὶιοοοι , οοε: ι:τοοοετο :οτο οΕν::εε

οοί:τε Βείίὶτ, ἰοοιιττιετεε ε)ιιε νἰττο:εε ε::

:στο Ροτεί:τ ποιοι οιιιοιο ετιοἰε ίετοΡετ ευ:

:ε8ετοε ει:: :ιοΡετε:οτ τεττε ιοετἱοιιε Μπα,

οιιοι: τω: ἱο τΙο:οίε :οοοε οοιιί:Ποιο , τοπιο

ὅἱν:ί:ἰε.Τεί:ὶε οί: Κοιοεοε οοοε, οροτο οοοε Ε τοε οι ά:ίοοοίτετε ίε:ιοτ , οιιε: :ο ΡετἰοοΙἰε

ἰΡίἰιιο τιιιε:ιιοτ δ: οεαοε εοοοτιιιο οετοιο

οτεο:ετο ίοοιιοο ί:οἀἰο Ιεοόειο:. Τεί:ἱε`εί:

Ιτείίε , τεί:ἰε οί: (ἔ:πεἰε , τεί:ἰε οί: (ΞεΙΙἱε,

τεί:ιε οί: Βτἱτεοοἰε, οοἰΒοίοοοι ετενἰΠὶτοεε

εεοί.εε Ρετ οτε:οτοοι ίὶοΒοΙετεοι ί-ετοΡετ Δ:

οεοι::Ρείοιειτι οοιοἱοιο άοέ:ίίΠοιοτοτο :ιικο

οἰο οί: οοοίεοοτιιε. @οιιε :Πειο :εἰ ιοἱΙἱτετἱε

ίει:ι:ετο άἰίοἱΡίἱοειο τ οιιΠιιτο οί: :επι οονιιτο,

- τετο :οεοιοτιιτο οεΙΙοτιιοι 8οοοε , οοοε: Μ:

Ι

ί-οττἰτοόο , οοε: ἰοἀιιί:τἰε οι εΧΡίο:εοάο ,

οοε: τοΙετεοτίε οι εεεοόοτ Μειτἰτοεεἰο εο

ίσεΠο τω:: οΡεε , νοΙοετε ί-ιιίοεΡἱ: , οοιιίοο1

οπο: ι ίιοί:εε Ρ:οίίί8ενίτ , ἱοτεί:ἱοοε οιετοε

οετἱοτοτο ιοἰίἱτοιο τοοιιιίτιιε ίοΙοε ἰΡίε οστο

Ρτείἱἰτ , 8ο $οἱΡἱοοἰε εκοτοΡ:ο , οιιιιι οποτε

οοί:τε ιιοόἱοοε :ιοί:ιΠοιο ετιοοτοτο ί:τεοοτε

Γοοετεοτ , ιο (Ξεοοεοίεε ίἱοεε εοτο οΙείίε οι·

νεό:οε , ΡΙοτιιοε άιτιΡοι: , ιοοειιι:ιτ , οοοε



Μ. πιο οΑ ιτ-ο τ ο 2ο Ν οι "ο
νοίτονιτ,οποπ οπτο ἱ·Πππι ποτιιο,τιοπ ιποο ποπ Α τπιτι οπιτποτπτι·ι ιττιτποτιιτοτο , απο οποιο

ίοοοτοτ , ίοά·τιοο οιτοοειτονοτοτ.-Ωπιό Βυτιο

ιιοπο: νοτο πιο" νιιιΒοτιίπττπο πονἱε ορριιο

ιιοτἰοποτιι Ρτοττοτοο, τπιιΙτοΓοπο τοο οο_ποΙΙο

οΙοτι-ίπιτιο μποτ , οι:ιοε (:οτοΙπε πτο οτι Ιοξ

νοπτπιε ιιοΡττοε οοΙοπιιτοτοε , οποε ποπ πιο

οπιιιιι ροττπτποτιοιιο οποιτο νοε ροΠ`ο πτω

ττοτ , ιιιίτο , τοττιτοτ , οοπίτοοτοτοπο τιοοΙο

τονιτ. νιτπίποπιιιι πο:ο οπιπἰο., τοττιπιπιο

οτιποορτ , οπἰ πι πε ιρο ροτἰοππε οποτιάιο

νοτίοποτιε. νιτιοτππτ παο ΡΙπτιιτιι νοΓττοπι ,

ροττοε οιοτππιπι , οποτππι οι·ιοτο δε οοιιπ

πο πιοοπτοιπ τοἰοππΙἰοο: τοΓριτοτιοποπι οτ

το Ιοοοτπττι τΙοποποτι ροτοτοτ τ οι πονο οπο

ιιοτιι οι ιτιππτοτο ποΠοτι‹π οοποτο , Η επ οτι

οτοτἰτοτο , πππιοτιιτοτο , οΙοττιοπτἰο , οδοπιπ

τοτο , οοπιιτοτο, οΙοοποπτιο , οπιππε Ποτο

Ιπε πινιέτοτ ιιτποε ο: οετοίτοε οπιττιοε νἱοἱτ,

άοπιπιτ οτοπο ιπποειτ > πτ πἰ τποκιιιιιε τιπ

ροτοτοτἰπιιε ρτποοπτιο 86 οττιτπάτπο ροτ

τ-πιίΐοτ , το οιιοοπο οττιππε. . . ο. ΠΠ ρτοείτοιι

τιίππιο 8: οΙοοποπτιίπιτιο 'ποτπιπιτποπ Γοτ

οππιποτοτ. Ο οοουο :ποπε ποίττ:ο ι ο οποιο

πιπτπ ίοτοππ ποίττἱ Ιτιπιοιιι οπιά τιπἱ ιπτοτ

τοτ τοτιτοοπο οπτ ποτπτοτ , οτι: ίπιτπι , οπτ

οπο νι&οτιοπι ιτιοτπτ. νπιοτππτ ποιο ποίτοε Β Γοττπποε οτποτιιοιιτο άοτπιπ οτοτ, οποά ποπ

ἱρίἱ , οτιι ποΓοιο πιιιπί-ιιο οτποτιίπτπι νιτι νιτ

τιιτοε τποιοτι . τ .. . οάπιιτοτιοπο τ·οοιοτ. δώ

οιιιό οοο οιιτιοπο οοπιτποτποτο , οπίοε πο

Πττι ποΓτιπ οτιππο οτποτο τπποπτ οι: οο νι&ο

οι:1 οοιππιπποπι ποπιιιιπττι ΐοιπτοτπ πιο πο

τππι οπο οτπιττοτοττε ο @ιοτ οπἱπι 8οτοπτιο-'

τπτιι τοτππι οόιπιτιοπτο ΠΜ τοπιο οοποοΙπτ ἔ

ποποὶ πιοοιε ππιΡο οποπι πιο: 8Ιοτιο: :ιο πο

τἰο οποιο ροίττοττιο οκ Ποπποπίὶ οΙοΙΤο οριιεΙ ττιπιπτπ οοπιτποιπε νινοτο ?ο οπτοποτ, ίοοτιιο

νιποπιιττι ΒΙοτιοπΓίππο τοτππίπε , οπιιιε Η

οποοπο ποΙπιπι οπο ππροτιο ο οτπάοπτιο, διο

νιττπτο (πίοορτποι, τπιπιίι:τοττιπι οτοπο σοπ

ίοδτοπι τ-πιτ τ το τοπτππι ΐπροτιοτοε πιο

οΙοτιίππιοίοπο νἰττπτοε πιροτονιτ , οποπτπιπ

α τττοτο , 86 οποτπποπο οπποτπτπ , ετ τποιτἱ

πιοτπττι τοτπιπ οκοτοιτοτιοπο ΗΜ νοποιοοΠο

ροτ ίπιτ. νιΔω πιο οοτοοιοι: Γποτ νιττιιτιο το

ποε , ΡΙοτοΐοπο ιιοπἰΙἰΠὶπιοε οινοε ποίττοε ,

οοι πι οο οιτροοιτιοπο πιοτπππ πι Ρτππιτ

ιπίπίπτπιιτπ οτοπο ορτιπιππι νιτιιπι Ι.οοποτ

αποτο Μοοοπἱοπτπ ί·-τοττοπι τππττι , οτιι Ιοεο

πιο οιιτπ οποποτ ττιτοττιιππε , Ιιοπο ιιιοεπο

οτοττι πι οο ρποπο Ιοποοπι οίτ οίΤοοπτπε. Το

οοο τοΙἱοιιοε οπιοΙτιππιοε νοιιοτοττιπι Μοτο

πιο νιδτοτιοε, οπιππε οιιιιπτι πιοπιοπτι πιο

νιι·τπε οτιοίτοπτιοοπο ρτοεπιτοι·ιτ,.Ιιοο Ιοοο

Ρτοττοτοο. Νοπιοπο π! ίιοπτ νοπιε , πο ππι

νοιτίο ροπο πιο οο!οπτοτππι οΙτ , το οτπΡΙιο

:οτο άιοοποπ Ιοοππι ποίιάοτοτο ντάοτιιτ.

@ποπ Η (ζοτοπ νιττπτοε πει!Ιοτιπι οποττο

Βοίιπιπιπ πιο πο&πε οππππι , απο ἱπ τ . . τ

ττοιοοιποτ , οποά οπτο εο(τοτππι τοτπιπ Μοοτι
ιι ι · _ - . ο °

πιοπτππι , οποιο ιπι νιττπτιε πιο: ιιπιπι οκρτοί

ο : ποπι πτ οο οπιἱττοπι , οπο: οτι πιοτοε πο- ο

ιπιππτπ οο οπο τοεπι εποπιτοτοττι , οιιιΡΙἱτπ

ιπτιοττιοπο τποποοπιιππιτπιτ , οποπτοιιι.οπ:

οο ποΙΙο Ιοιιάοιπ οποοπτιπ , οποτι οποιο Π:

οποο οππι Ποπποπίιππο οέπιπι οίὶ. (οτιι ο

πιπι Ιιοίτἱπιπ ιπΓπιτπ τοο οΥΡω ιπ ττιοιτἱπιπτιο

ιπΓοτιιποπ νοιιιίΐοπτ, ΟοτοΙπε οτ οοριιε 8:

ποΠοτππι τιιοοιιιπιε Ιοποο ιπτ-οτιοτ , τοπιο.

τοοε ποΠ:οε πτονι ποτο οοτινοττιτ ιπ ί·ποοιιι,

ο: τροππιτι :ιο τοΒοπι.ιριιιιπ Ιππιτπο ροτιοπΙο

Ιιποτονιτ. Πιοπο οοττο πωπω , οιιοπι τοπο

τιόοΙοίοοπτιο ΡτεοοοίπΠοτ ι πιπΙτο οπιτπ :ιοπά

Ροττοε δέ τπιπτοτι 8ο οιιπποο νιττιιτο οποιο(

απο εοΠιτ ποπε ποπτ οιττοττιο Γιιτιτ νοΙ πιο

τποτιο τιιοπο > ἱτο 6ο ποιο τοιιιτιοτιε οποιιίπο

Ιοποο οπιοΙιοτο πιτιτ. @ποπ Η οιιἰε τοττο οπ

τοτοτοππι οοι: ττοΡιάπττι ποιπτοπι , οπτ ροτπιπ

τοττοπι ιτιιροτοτοτοττι πιο , τιπάοτιιτιι Ποτο

το , οποττι οοΙΙοθτοε οττἱτιοοτο πτονιτοτ ἱπίτἰ- Β πιπι ποιττππι Φωτο , απο επίποπο οοζοπἱτπ.

τπἰίΪοπι, οπο νοτποτππι οοοιο , οπονο ίοΙοπ

ό.οτο οτοτιοπιε τοο πια οοτποιοθ:ι ροΠοπτ ,

οποε όοοοτπ οποιο ορπιι ιπωιοπω άποοιπ

οπιπιππι απο Μοτιο το οόιπιτοτιοπο πωπω

Νοττι μποτ ]πποπιιο, οοιιππἰ Γοοιπε, Ιοιοοτπε

οτ: οτ2τοτ ΡΙοτιιτποπο πι Ρτονιποιοε απο πιέ

(οτ Λο πε οίτ απο απτο δ: πιτοετο , τοπι τοτ

τιτοτ ίττοτιιιοοπο νοτίοτιιε , πτ ιρππε οποιο

ετονιίππιτ νιτι Γοτιτοπτιο ΐπτππιο τοτππι ρτοτ-`

ποι τποτοτοτιιτ. Νοπ ἰτοοπο ΗΜ 8Ιοτιοπι νοπ

εποονττ , νιττπτο Ρτορτιο , οποιο πιιπτππι οτἱ

ιιιττιοπτο. οιτο οπιτπ τοππε τοΕ2. οιτοτιοτο

ίιτ ρπιτοπο πιοπιπτο οιττ νιιπιοτο πι οοτροτο

πιο ποπιιοτἰτ. Ηοποο ρτιοτοτοο πιπΙτο , Πτο

οπο” ρτιποοοε,οιιιο,ίι τοττιοπε ο: οιοπιτοε

πιο οτεοίτοτοτ, πι πιοτππιπ οττοττο οοΙΤοπι,ποο

οο ιτπροτοτοτιο πιἰπτοτἰο τοπτιιτιι , οι ρτινο

το οτιοττι ρππΙιοοοπο οοπτ”οιίτο. @οι οπιπι,πτ

οπο ποο ππππι οττιτιοοττι, οιτο πόοτπ , οπτ

ττιππι , ιποεπιτπάιποττι ποπ πιο8πιποοτ, απο

οτιοΙοίοοπε οτιππο πιο Ροττοπιιο ορπΙοτι

τἰΠὶπιο ιπετιιτοτο Γροπτο Γι: οπιποο!Γοτ, 82 οππι

ΑρπΙο ιπιπτο τιιιοΙΙο ‹ὶο νἱτο οοττοτοτ τ ποπ

οτιιιτι τποιτἰπιιιο Ιοποτ πόοτπ , ποπ ροτιοιιΙπτπ

θοΙΙιοοίο οΙοτιίππιο μπώ , οτπποε τω” Ε τοττιτπι:Ηποτπ , ποπ οιτροδι:οτο ροπροττοε ιι.

οιτο οέτοττε ιπιροτοτοτοε ΓιιροτοίΤοτ ι επ το

πιοπ οιτο οοίπίΐο πισω οΙτ. Τιιπι ἰπ (:οπιο

ποε ΑΙροε οτοτοιίτπε απο ροτνο οππιοτιππι

πιιΙιτιιπι τποππ , τοττπππιοπι οτ νι οι: οποιο

οπτο ιποιοτπιτοπι τπιιΙτιτπάιποτπ οοπιιτοτο 8ο

οοτιππο οι οοτιοιπονιτ. αποτ οι πιἱπτππι

ο Ιοοἱοποε οιιτοο ττποιό.ιτο: Εποτοπτε οποτ οποτ

οἰτιιε όοΙοτι ο οιιοτ οικω οοείι 2 ποπ τοττο ,

ποπ Μοτο , ποπ οπο ο: οοπΕι&π Βοτιε στο

"

τοΙιτοτοπι ίποπι οιττιποποτο ροτπἰτ. @πο νο

το πιιπιοιιιτοτο , οπο οΙοιτιοτιτιο ιπ οινοε , ιπ

ποοοίΐοτιοεο πι οπιιοοε πιο οτοεπιππε , οπἱ

ΑριιΙπιπ τίτππι ιπτο ποΠι επ οορτινππι πο

απο , οοπτοίπττι Ιἱποττοτο άοπονάτ 2 (1ποά ο

(λ (Ξιτἴοτἰε οΙοτποπτιο τοπτἱε Ιοπι:ππιιο οοΙο

πτοτο νιοπΤο νιδτοτιοτιι ιποιτιιτ , οποτι οπτπ

οἰνοε πιω, 86 οοτιππ ΡτοΙὶοπτἱΠἱπιοε οιιιόοπι

νιτοε το ορτιττιο το τοοππ!ιοο τιιοτιτοε ποπ ιι

·,.
ι



7ο τοοΝΑιοιτ Ιοετ1ΝΙΑΝ1οοΑΤΙο ι>ΑοτοτΑτιτ,οτ.
?Η

ιιοττοτι πιο. Ροττιτο- τοπιτοιποτ τ οοοιιονο , Ανοτο (ιγρτιοπι οιτιοο οτιοο ιιοτιο ρτοιοοπο

οοο ιτιοιιτοτο ιοοτιοοτιι οοιιοτο ιιοτιο ίιιι€οιο

τοοι νιττοτοοι τοπιιιιοθτοτοτο , τιοο οιττοτοοττι

ιιοιι:οττι , οοο οοιιι .απο Ρτοιιοοι ιιοοιι

οοοι . ·οοτοοπτο τιο τοροιιιιτο οοτιο τιιοτι4

τοοι , 86 νιτο 86 Ιιοοττοτο τιοτιονιτ τι ΡΙοιιο

οι ρτοτιοε οοιιτοτοοι ιιοτοιοοοι οιοοιοτιο

οοτοπι νιττοτοπι τοτοιο τιτινοτοε (ῖοτοιοτ ωτοσ

τοιτ , τοττιτοτιιτιο Λιοτιοτιτιο , τοοτιοτοττιιοο,

τοοιιοοτιο -, ο:τιοιτοτο , τιοπιοοτιο , ετονιτοτο,

τοιιιιιιο, ιιοττοιιτοτο , τιοο ιτι ιιοτ οοο 86 ροτ

τοτο , 86 οοριοΓο οιτοοτοιιτ. ιτοτιοο τΙοοε

ττιοιιιτιιιοε , ιιοτιιοοιίΠτοο ρτιοτορε, νι&οτ-ιιε

Ποτ 3 ποιο τ:οτοοοε Γοιε νοιοοτιιιοε, τιοοε το

ίτιοιοε , οτ οοοιοο το τοοοι ιοτοιοπιιτοτοτο

οττιοο ΐοιοτοπι , τοοτι ρτοιοδιο τοοι οιττιττιο

το. Εοττοτιοπι νοτο τιοο ι8οοτοτ ιτι το Βιο

το ττιιιοιπο , τΙοοτι ροοτιε οοτιιτιοοοι τοο

τοπιτ , οοο τοοι ρτ:ττιροο ιιοιΠοιε ιο τοιιο8

νοτιοτοτοπι ΐοιοοτ, οοοιοο ιοτοτιιι:οιιτιοοι το

| οιοτοτο , οοιιοπι τοπιοο τοτο (:οτοιοε πτριοτ

οοοιιιιτιποτ , οοτ οτινοτιοτο, οοτ οοο ίοιιτοτο

οοοιοο οιτιτοοι τοτιοττονιτ. (1οττοοοι ιτοτοτ

@απο ττιοιοίιοε 2 τιοι οιοτιοτ Γριοτιτιοτ ιιοιο

νιτο οτιιιτι ροτοτοτ 3 τιοι ιτι οττιΡιππτιιο νο·

οοτοτοπι τοοοιιιιτο , τιοι οροτι Ροτοοτιπιτοοε
τοοοε 86 ροτιοιοε , τιοι τιοοιοοο οροτι ιιοττο·

τοοι Τοπ νιττοτιιιοε τιοτοτοττοοε ο δοτι τοοι Β τιοττι οποιοι τιοτιιι 86 τοτο ,απο 86 οιοτι,τοτι

μπαι νιττοτοτο ιιιιι8οιο οτ: πιοτιοοιοοτο τιτ

τοιοοτοοτ τ ιοοι τιοιιοτιι ίοο τοτο, Γοο πιοο

ιιιο , (οτι νιττοτο τιι€οοοι ι:τοέιοττι οιιτοισιτοοε,

τιιιι Βιοτιοπι οποιοι οττιοο ιοοτιοπι ,τιοο οιιιιι

ιιοτιιιοοπι Ροιτιιτιοε ιτι οοτ τοοι·τοιιοοι τυπο

οιττοειτοτι ροτοπ. (ζοοτι ο Βιοτιοττι οιττιτοο

πιοο τοιοιιτοπι 86 νοιοοτοοι ιιοττιιοοπι οτιιιιιο

ιιοπι , τιοο ο ροιιιιτιε νιττοτοοι πιοτιτιε οοιο

ιιονιτ , οιιιιι νιτιοο·ιιοιτ νιτο οτι ιοοιττιοοι

Βιοτιοπι οποιοι: , τοοι ιο ιιι οοιΡιιπιπιο νο

ιιοτοτοπι ωΡοοιιτο , οτοοοε τοτοιο οοοε Ρο;
τοτιτιιΒιιιτοτοε οοτο ιιοιιοιτ , οοοπι νοιοοτιτο

-οοτο τοοοοτιτ,τιοοττι ιτιοετιιοτιτ,86 οττιο ιτορο

:οι 86 τοοΒιιιτοτιοοε τοτ:οοοι , ποστ ιιιο πιοο

τιοπιι 86 τοτο , ροτο 86 ιππο , τοτι·ο οιοτιτιοο

τέ,τοτ ο τιοοτι τοτ ιιιοτι-, τιοοτιτοοι ροττιτιι

οττιιιιιε τιο ιιιο ιοτιιοιοττι , οοττι οττιοπι δ. Μοτ

·οι , τιοοοι πιοιτιτοο οιτ Γοροτιε ορτιοιοοι τω.

οοτ ροττοοοοι ιι:οτ οινιτοε τοοι 3 ιοοε τοτ2

°ιιτιοιτιοο τοτοττιιιιτ , τοτο οιτ το Ιοοο το , ιιιο

οοοιοο ρτιοοοιιε , ιο οοο ιοττιπιο τοτιοε πο·

Ροτιι οοπτι οτοο ΐοοτιε οοιιοτοτοε. ιτι οοτοοι

τοτο τιοπιι 86 ροοιο οοτο Γοτιοδτοτοιιι ποιοι

οιιτιοοτιτ, . τ . . ιοττο οτιοιοίοοιιτιο τοπι

πιο ιιοτιοτιιιοε οοτοιτ. ΒοιΙοοι οττοιτ , τιοοτι

ιιοττοιιοοε ροροιοε τοοι ιιοιτιτοιε Βοπιτ , ιιιο

τιοοττοττι 86°νιοοιιτοοοι οτιοοτο ο8οοε , πιο

τιοδιιι οτ οοΐριτιιε τοιοιπτονιτ. (1

"πιο ]οιιοοοοοι Οοιοοτιοπι Μοτιιοιοοι τιο

τοοι τιοο οιο οριοιο,τιοιτοπι Ρτοτιο οπιτιιο

ιοτιοιι;τιο πιοοτιιιοοοτιιο τοιιο8ιποτ , οοο το

ττιοο απο ιιοιιοιπο ττοτιιτιιτ ,τοπ ιιοοο οποτο

88 ιιοιιοιποτ 86 τοιιοτοποτ ιο ρτιοιιο. ιιτοεοπι

  

τοτο ΒΙοτιοε, τοιιτοοι ιοοτιιε ιιοιιοιτ. οτ τιοο νι

τοτο ιοοτιοοτ οπιοττ,ιοΒοοιοοι τοιτοοτοτ, νιτ

τοτοε ιοτοττιοτοιοιιτοτιοοο τοιοοτ. τοτο ιιοο,

ροττοε οοιριιπιτοι , οτ οοπτοοι ιοΕιοτοτο οτ:

τιοο ιοτοτιτοτο πιιοοε οιοιοπο οοιιιιο Ροτι:ο

τοτοοε , τιοι νιτοπι οοιοι Βοοοτο Ιοοτιιε οοοιο

τοοιοτοπι ρτιτοο 86 οάοοοοιιπιο οποτο οποσ

τιιττιιίιτ. @ο οοτοοτο , τοοι ιτι Το οοιοιοπι

Ροτι-ο&ιοοοοι τοοτιοθτοττι τοοοοτ , οσε τιοι

ΡοτοΠοι οτοοτ τιινιοιτοτοιιι οοοπιτιοτο οπο.

τοτοε ροτονιτ οιιτιοοιτοε; @οτε τοοι ιτο Ποτ ,

ιιιιιπτιπιτοο ρτιοοτρε , μοι ιοττγοιοτ οττοοο

ο οιτκτοτοοι , ττοιοοε ιιοοοοιοιιτοτιιΠιιιοτιι το

πιοο τιοτοτοτοοι τΡτ , τιιοιιττοοτιοοι οπο τοπι

ίτο , οοτιοο τοοι πιο:ποτ το οροι·τοτ Γοο τω:

τ:οπο , τιοοοι Ιοετοε το ρττοΓοοτιο , οοο οιιττι

·τιοιιι νιιτοτοτ ιοτοτιτιιπιιιιο ι·-τοοΒοοιοτ. Νοτο

Ροιιττι ιιοτοιοοε , οτι οοοε τοιοιιτιε τοπιτοτοπι

τοτοοι τοπιο τιοιιοιτοτιτ , ιιοοτοε τιοο ορροιΙο·

Βοοτ , τ1οιιιοοο ιιοπιιιιοπι τιινιοοτιι Πε οοο

πιο οοοιιε ιτιτοοτι ροτοιτιιοε. ιιι ρι·ιιιιιε πο·

τιοο το , Ροττο ορτιτοο , οποτο ιοττγοιιε ιτι

Γοιοπι νιτιοοε ο:τιοο οιοτιο, ροτοττιοπι οιοτιοοι

ιιοτοτΠτοτιο τιιιι ιοτο τοιιτιοτο ροπιτιοοε. Νο;

οοτοτο , μποτ οτοριποοιι , τιοιιιοτ ΠοτοΠ

οοιι;τι·οοοιοο 86 ιοοτοοι νιττοτοττι ιτιιοΒο το..

και οπ , Γοοιοιο ποτιιο 86 νιττιιοιιτιο , οτι τιο

οοοτο νοι·ο Β τοτ , οτ τιοο οοοιοο ιιοπτιε ιοοτιιιιοτ τοιο..

ιιτοτοπιοτοτοοοι ιπιπιοττοιοτιοο οι οτοτωοτ,

-86 τιινιοοττι νιττοτοτο ίοοτοοι ιοιοΒιιιοοι οοο

ποτοιε τοοτοοι οοτ ριδιοτιο , Γοτι ιοιιτοτιοτιο

τιοοτιοο οτ οΡοι·ο τιοτιοτοπιοε.

ι
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ΒΡ19τομε Χεει.Ε:ετε

ΔιΒειιτι εΑΚΤΗΙΑΝΕΝειε ~

'ΟΚΠΙΝΙδ ΜΙΝΟΚΠΜ

Με: ΑΜΠ-ι ο ΕΝΕΙΚΑΕΙ5,

Ε:: #ΪκΖἰἰ: Μαἐἰἰἰσπἱλ

 

1.σωε κνΑο1Νο1τοΜο ν. ΑΝΝΑιιυΜ ΜιΝοιιυΜ Ν. Μ;

τεετιΜοκισΜ »ε Αιιιειιτο δωπτειω«εκει.

> Σ Νπο μη. βατ” »!”ππιι: ἐ δατώΜπο , δίκ/ίάπ ἄἐασε/ἶ: έτι Τισβία

ΟΡΡέάσ , Ρέέ Πβ ράΜα δ ω! Ού/Σ·Μαπ:ε: α μτπέκ: δυπρυεπιιω|έβα:

παπ[ωτ, απο: παπι: ιπέεπω , ἰατἰπἐ άσέ?π.<_, διιατέπο «Μ 2π/ίέπέ ρπεσεΙο

τοπ· ) σ· ὅωσἐ /αύ Ετπωικό·'ίε εθοβίοτα_, κτπκμε [2π(€πα ετιιάέιἔ στέρ

βι· , απ απέιώμε (€επιΕ: βιω|ιιέτ :οπνεύοπί. Νονεἰἰιιω θα έπβέτκ2πω απα[τά·πυπ

ιιάμ·ωπ , /2ιέ: άοδίι/Ρωέ: /ἔτὲρτἰ: , φαι· αρκά Με· βατ , :ιό έ»φαιεπωτοτέθα: ἰὶὑεπιππ:,

·υοαιτέ: δ ρεαι[ο αάοίερεπ:2θκ: ακκέτ Β ωιι|ιέΡίέωτέ: ωθέιι: (α ορ:έωέ: Ρπεβο·8Ρτέ.< [ες

@Με /ίτααπ»22. @β έκ /ὶρυκο Φέτα: τέεοπ σ· ά2βέρωω β·υετέπιτε μιιφετεω Μπακ

:ταπ/ἶΞεπ: , οπιτπ: σπρ2εθκι: |ικτέ [ωσετε πω! απίσίιω οπιτ2οπε , απ! ι·ύ%ιε%απα |υπά2

αιτ2οπε. Επι: ·υετύπω Βοπιέπέ έτι στο :με αιωφωυπ ἔἰαιἰὶιι.τ πω” _, @Με τΨ·σκω· ,

απωιίε: α#εέΐπ: ιιθβίπάεπ:. Ραεἱεω πκἰἰὶιι: πῇ›2ι·ὶεἐα: , παμε άέ·υέτωπ ΡοιεπΜιω

2ίωε!πιτ > Θιιέπ Μπα: Βεέ Φετἔιι»ιΪἐἐετἔ ¦ποροπετει ο εε· @σέ αόβυιωπ απ: 7·ι·ιιω·ζ

. ἐαεπ·:. Η ταϊκι·π ιαπω1(ευέ: άεκτετὶτωε επ εἰοφιεπτΜ , ει: Ρπτάέαιτοτπω /ὶιέ :ευφο

τἱ: Κ Ε Χ άέσετεππ.

  

ετ ΙΝ 1.1Βιιο ΒΕ εο1ι1ι>Τοκ1Βυε οιι09ΙΝ15·

ΜικοιιυΜ.

ΔΗύεττα:δ δω·:ΒΜπο Επιιο·έα ορρὶάο ( ει] Μεάἱοἰαἡεπ|ῖ·ω ἄἰκετἰτ ΙὅΙἰο:ιι.σ ) ·υίυ·

Ξπβ(€πέ: έκ ἐτωσὶε σ· βιτέπέ: ,_ άά·ιππέσ Θ· Βιιπιαπὶ: |έπετ2: επιιἰἰτιι.τ , Ει4$επέο Πἔ

σ Νποβιο μ. Μπι: , τοπικ οπἰυπ: ώθιωπάέκ ΜΜΜ” ὅεπσπιἰἰ.τ ,Μ εοπεὶἰἱο Πο

Ρετ. Σ:τΦΙ.ό··Μυπ.ιωχΙ. 6'υ!ίσ6?.Τυπι. ΙΙΙ. ν ΒΒΒ ` · Ά"

..4Α._.4Α_έ-.44..._
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πποπο @πιο έπ'έοΜπτέ: έπτοοπο: : ιοί :οπο-ά επααπι 5τασούιπο: οπο· τσοπστξἄἶπππ` .Ήωμέ

ι·οοέοποπάέκκιια Ε<οι·οοικι· Ιοοοἰοβιβε: > ότι· άοβίιιπο αφοιΙππ ι·ο[οι·απατοτ. Ευ τοπι

μπε (?πακέπκπι·Ρεποπεπ/οω |οπθειέ-2 πιποψι·πω __ οπο ΜΜΜ οίοοποπτια οι ΙπιἰΖπ οσο

οἱ: βιο πέτο-κά ιο/ἱἐτιιἰ. Νέπάο πο· ιἰοὅἰο :καίω βιοπβι πια/Μπι , ο" μα: απο πω.,

ιρωιππβιάρτα οι οχι εμ: οιιιο(οι·πρπυ. Επ [ιοι·πιβιπι Τπιοΐπ:α:δ 86ο. Κοοοπἴοτ.οιπ

@οι οι;; οποιοι ο. ιπ:οι· οπο: ΕΡξ/ἔοἰπε οι οι·ο/οπο.

  

ο ο ι ο π· ο ι. Α π π πανι ιι ΑΡἱοπτἱΒιιε Ιοποοτπομοι·π οκροτοπτιοιιο ποπ

οοπάιιοοι:) : πο πιοιιιο ριππιιπι πιπΙτο πιππο ΝιοοΙππιπ Νιο!ιοΙππι. ο

·Βιε πιοιο οοπτι·π πιο πιοιο οιοδι:Επε οοποι

π'οπω!άσπ: ἄ'Ρ€ΜΕ”¦ἰ·/Μδϋ π: Ρποο2πω

πιο !ιιαἰἰύω· πϋἔἱψπιω , ορι/οισο/ἰοπω

ί!!έ ΜΜΕ: εκπαΜωπίπω.

Πο ο ιι ιοοιιἰιἱοιπ , Νἱοοὶπο οπτιίΠπιο ,

ιιτ το πτἱιἱττοι: οι: πΙἱἱε ππὸἰΠο , οι·πιπ

Ιιιιῇιιίπιο‹Π ΡοΠ:Ποπτικ οι;πνΙΠιπιπ ποοιοτπτιο

πο πΗ-οδιιιε , οπο· Μ:: πο ρπίἴἱπι οτπποε Ροπο

ἰτπΠ:ι: ποίιτιο Ρορπιοε , ιιτ τοΙἰοποε τποοπιπ ,

πο Ποι ποίιτι οΙοεποποιπ πιπΙο πιοι·ιτοε ατοπ

ρπνἱτ. πιο οππι πιιτοτπ -οπιιίπιπ_, π! πιἱ!ιἰ πιο

πιἰΙιἰ οΙΤοτ ΓιιΡοιΓοοοπάιιπι , οιιππι ΐποοιιο.

το τοπιροτο _ ιιτ τι: οπο ορτἰπιο Με , ποιο:

ι·οιρπο!ιοπ: ποίιι·π:οιιο οοοΙοίἰπἱπ πιο π ιπο

|ιπΜι:πιπ , δ: Γροι·πιο πε ορτπι·ο ποο οοπνοπιτ,

Η οίΗπ ΟΙιτἰίὶἰππὶε ποίὶι·π ἱιοπιἱπἰἱιιιε ποοπ

:πππι ΓοΙοοπτιι ιιπιιοπάοι·ο.

ειιιιιοπο Ηπτπιπι πιοοπιτπ οπτιεπτο , δε

@Μπα α82 πιο ὁἱἰἰεοπτἱπ , πο -Γοπιροι· πι
Ρτἰπιἰε οι·ορἰέἱο (:Ιιτιπο ΙνπΙοτπάἱποπι πιοπιπ

πιοὰἰοοτιιπι οΡοι·π Πικιιοοπο οιιι·πι·οτπ: ο νο

Βἱεἰο ο πππι , 6ο πιο οιιιΒιιο πππι ρτο ω

ι·ιιιπ νιι·τιιτο ππιπιἰ οπτιιο , ποππιιΙΙπ (με

πιο: τοοιψοιπποπο ίπΙιιτι.ι οποιοι οϋπνοτυιπ

'οιιππιοπππι Ροι·ιοπιπ ονπίιΙΐοπι , οίΤοπιοπο

οποιο ι

Έπιπ ὶ8ἱτπι· οοιπρϊπι·π πππι ππτο οοπΙοε

νοιίπι·οπτιιτ , οπο: Γοτιοοποπ ῇιιὸἰοπτοπι ,οί

Γοτποπο ποί-οἱπε οιιἱά ΡοτιίΠπιυπι Ρι·ιπιο π.

ίππιοτοπι , τπιποιιππι ρτιπιπιιι νι:ποι·ππτ πιο

ιππππε πιοπε 8ο Μ:: ἱΡΓπο Παοκ:: οποιο πιο :πο

Ροοοιπε πιιΡοτ ὁοὸἰτ , δ: Μ:: ἰτοπι οιπε πω,

οποε πω πωπω Γπροοιοτο πππο ,πιτ οιιἰά

πο ἱΠἰε Γοπτιτοπι πιιἀἰτοε , το πιο πο. πιο οἱ

ΙΞεοπτιίΒιιιο τιππΐπιάΠιι_1πΓροιιι πω ο ροτ

Ιοοἰ , τονοΙνἱ , ροτροπόιιί:οΡοΠιιοιοίιπε. Ρο·

|νοπιτ , ιιτ οιιοτιόιπππ: Ριπεἀἰοπτἰοπι ρπιιΙο Β τω: νιίιιε οΙὶ πιιιιἰ Ροοοἰιιε ποΡεο: ρπιιΙο Π

Βοι·ιοι· , πο ἴοΙιπἱοτ , οιιπιπ ποπ όιοο οπό

Ράπππτπ οπτιτπτοιπ 8ο τοΙιοιοΓπιπ Γοοτἰοτπτοτιιι

οι ππιπιο ππόποιοτ , 8ο Ιιπιοιιπ οίΗ:οππτιοι·,

.8εοπιπιτιο ΈοΙπππιιοτ .οιιτιππΐο ,οιιππι πο.

οἰοΓπιιι ,πτοιιο οιιπιππιιι άοοοπτ οτπνιτπτοπι.

]πτπ οπἰπι πὰνοτΓπε_.Βοἱ ίοι·νοε οπιποο πω.

Ποπ Ποοπτιπ οκοιἱτ οΙοοποπτιπιπ Πιππι,τππι

οπο ποτιτοι· Ροιςοππι: , πι:οιιο ἱπνοΙιἱτιιι· , π:

οιιππτιπτι οιιἰἀοιτι πππι νιάοεπι· , ποπ τοποσ

ἰπποοοπτἰΠἱιιιοε ΠΙοε ΐοινοε Βοι,.48ει:οποποο

οπιποο οκτἰιποτπ πι οο ἰπῇιιτἱπ ΙποοΠιτοε ,

·νοπιπι 15: ποΙιοιιιοποιίΠπιο ροπιιιιοπ:πιιι πο·

ιπΓοο Ροοοιι .πιι&οιιιτπτο πο οΙοοποπτιπ , δ

πππι! οιιτοι·οο ο ιοΙἰἔἰοπο Ιἱετοτπε ιΡΓ2.ΡΩΓΜΩσ

ῇπιπ Μπι· , πσΠιιιο επιιιοπ Ιο_ποἱοτο άοοιΙι-επ- ()_ποι·ιπτ ,·ροτοππιπ · ποπ οοίοοιπ το!ιοιοΓοο

το πιιΕιιοΙοίοάο νιτιοπ:,π ί·ι·πιιιοπε πτοΙοπτοι·

@οπο πιπππιποι·.οοπίπι·τιιπι οΒ: ποο ΜοπτΜοπι

πιοι·8:21ιοπτιοπο πΒοιιππτο πιοιο ποίΗ-πο

ι:οπι, οπο ιπποοιιι οοιπιποοιπε ἰπτο8ιπ ιππο

τιιπιπο ροτιοπτοπι Μισο: πιο οοπίὶιοτπε οποι

μια. Ε8ο ιτποπο οτίἱ ι·ο&ο , οιιππτππι πτ

οιιιοεπιιΙ ι·οιιιιΡεπιπ , 8ο ιιτ :Μπι οιιιοοιιι νἰ

βοο1° ο απο ·ἱΠἰ5 3Πο51ΐιιε Γιιπι : ποπ οοπίιπ

ειιορτοι·οπ 1π:οι·πι·ιιπι πιπππε π πιο ροπἱειι:

πιοοΙιοοποπτπ, Γατα! ιπποἰε ·ίοτιοοποπιπ οπο

οπἱρπἱπτπ πππι οπιάοπι πιοιΙΙιπιο ροτιππίἱ ,

π: οποιο πι οπο νοΙιπιἰΙιἰ οπΙππιο ΓπΙτοπι ρτο

θ.οΙΤοιπ , οιιιιπι ποο ιπιΒοοιΙΙιτπτοπι πω”

·νοοπι·ἱ ιπ οάιπιπ , πο ποΐπο&πιιι πι , @οπο

Ποπο Ιιοπιιποε , οιιοά ο!! οι·πνιι1ε , οιιιοπο

Έοι·το πο ἰποπἱοτππτἱε πιπιιοι οπ:ΒιιιοποιίΠοι;ι

τοπιποθ:πτο ,πο τιιτιίπιπππι πιο ίππθ:ιΙΒιππιπ

Ροιτιιτπ ιπτοοοι·τιιππο τοΙπποπιε ορπίπεοι·ο

νοτι ί:ποι·πτ , οοιπριιιτοε ποσο ιιίοοπι Παο

τιε ροτἱΠὶιππιιι πνοοπιιἰ. .

(ξππιποιιιοιιι ποπ οιοπιώ , ποοπο :πο πο·

@απο ποο μπω , οποό πιο εοΠοιοπο τπἱΙιἰ.

πΙΐιιτποπόππι ρπτεινι , ποοιιο πιο :ο οιιἰοιιππι

νιοοι·ι , ποοπο Ροδοοιο ποίὶι·ο τποΙοΠιιτπ οπο

ποποιο , Π ποπ ιο οιιπι > οππι πω: οποιἰε πο·

νοτίῖιε ιΠιιπι Γιιίοιροι·ο ποΙἱιιι , Μ! Ρτο νοτι

ροΒᾶΗ8@οοο Πιοτοπι > πο! πΠιε (οτιρι:οιπιπ Β τποο , ρτο ιοΙἰοἱοπο , ο; πιο πιο οιιι πΙἰοπππ

τποοι·ιιπι ΓοάιιΙιτπτο , οιιππινιε ποπ οΙοοποπ

Πα ὸἱεπἱτπτο , ποο Γοπί-ιιππι ποοι·τπτο , οπο· ο

οιιΙάποιο ποπ ποοΠοπι. Ε:: οπο ποιοι: πε πι

οσοι· ρπι·ιιπι τοπιροτιο οποοι τοΙιοπιιιιι [προτ

οδος, ίοΙιπἱπ-τπἰΜ ΜΙπποπτο παπι ποοπποιιπιπ

Φ·ΧΚἱΙΙ&Η$Π έωωτπιπ ι οιοτοπἱ5 νοτο οοπἴπ

Ιοι:οιπ , οιι1Βιιε Επι:: οιιο‹Ι Γαιοιπιιιε οι π·

πιο ί:π_ιιιπιπιι , ΒιιιοΙιοιππε οποσ (ιιπιπ Γι

πο Βετο πορει·π Εοτίιτππ Ιοοοπτ2 οπο ΐοι·νο

:πιο Βοἰ οιππἰππι ποπ οιιἰὸοπι άοϊοπίιοπἱ ,

Γοά Ιπιιὰπτἱοπι ρππΙιΓΡοτ ιποιιπιπππι. (Μπι

@πιο ιεπ Π: τοπ Ιιποοπτ , ΝιοοΙπο οπτἱΙΠπιο ,

·ί·_οοἰ ιιτ Ρι·οροί-ποτπιπ , πιο ἴοτἰρίι οπιοιοπιά

ρτο Γοινιε Πει , ἰπ οοοιιπι Ιππό.ιοπε , οπω

τιιπι ιΠιιιιτπιπ οΙΙ νι(πιπ , γπΙπο _Ιἱοοπτιίἱῖιιιο

ιπιτποπιτυο.

 

 



 

πι Εοιετοτπ εειοοτπ. πε

ν Ηππο ιτπππο, πιιιιιππιιι ι!!π οίο , ππππιΑ ιπτοΙΙιπιε; ιιτ οοεριπε οτπτ, πάιιιτ:οτπτι πο

Ιπποπτιοποιπ νοοπτι ρ!ποοτ,ππτοπππιπ οπο

τοπι , οοο οί!τ τιοι Ρτιπε !ιππε! ιπιπτιπ απο

ππιιοππι οιιιί!ιτππνι_ πποτπ 8ο ο!ιδτοτππι ο: πο

τοτπιπ πιοοτιιπι, πτππο οπιιιιππι , πω: π πιο

[οτιοοι·οπτπτ πεππιί!ιπιππι ιιιιιιοοπι, πο οοπίο

τοπι Ροπο π οποιο πιι!ιι οοπί!ιτπι; επι Πάι

διπ πιοπ Ρτοοπτι νιο!οι·ο 5 πει οοιιιριπτπ Ιοπεο

Ρτείιππτιοτπ τποπιιι ίιπάιππι Ρι·ονοοποιτππ

διπ νοι·ο πιιππε, νο! τππ πποιοτιτπτο ι!οτοι·τι

πιο ιπππιπε πιο , τππι ιι!οππι , νο! πποιι πιπε

πιο πτοιτιιοτ τοπ, τππππο ππιοτο ππιιιιι οι:

οιιπτπι·ππ όιιιποπτιπ , πτππο !ιοττπτιι πιο πο!

ίοιιοοπε!πιπ οτονοοπτπε ιπ τιιοε ποε το ίιππιΒ
ι

!ιπιπτιοτ. ο > _

Το πιοο!ο νιτιο, ποιο! «ιο ι!!π Γοπτιπε, πιιππι

πο. το πιιττο , πιο ιιιιιιι ι·οΓοτιοοε ; πτ ο τιοι

νιτιοτπι· , ιι!ππι τοτ8πε , οιιιοποοε , Γοοοε ,· ρο

!!πε πτππο οιιοι·ποε. Ηοο τππιοπ ιπ οπο οοι

_ Ποια το πο!πιοπιτππι νο!ο , πιο ιπ οοο οτιο

ι:οιιιτοπιπιιιοπ: νπ!οτπ‹ιιπιε πιω πο! !ιοο πο

Βοτιπιιι !ιοοπτιπε ττποι , πιιο ι!!πά ποπ τππι

ι:οπιιοιοπε!ππι -ππππι ροτιιοιοπόπιιι π πιο πιο

ιπτο!!ιπο. Η ιριιιιπ οπιπι ιππι τππο πο! Ροπ

ειππι ποί!τππι Γοτιοοτο οαΡοτππι, πτ ιπ ρι·ιπ

οιριο οριίτο!2 οπιπε ρι·πτοπτπε ίππι , οππι

ιιιιιιπιιε ιπτοι·ε!ιπ πιιοτιπιπιιπι·πιιι ρτπαιιοπτιο-_

ποσά !οπ8ο τπο!οί!ιπε πι, οπτπι·πιπ·πωιππ11ι

ίπΓριοπιιτπι· , πτ ω πιπτοτπιπ, ποσο! Επι.

οα:ρτπιιι οί'ε , όοπιο!ιπτπτ οι ρι·οιππτ : οοι..

τπππτο πο!νοτίππι το τοτπ οπ Ρτονιποιπό πποι!

ππιιιπε πππιιι τππ πρπο! οπτιί·ιοοπι ιπίιππτιπ

ππτ ί·-π&ιιιιι ίιτ , πιιτ ξιτιπππι ππιροιππι,

(ξιππι ιπΡιππτιπτπ τπππι Ρ!οτιππο , πτ νπιπο

Ετ , νπτιο ιπτοπποεπιιτπι· , π: τ!ιοππτ νο! πο..

ππιτιπ, νο! ποιο το!ιπιοπιε, νο! οποιο πιω

πιο ποοιε οπιπιοπε οιπιπιπτιοπιε :πα , νο! ,

ποσά τππειε οπιποε ροπο πτοιττππτπτ , Πιπ

ποί!π πποτππιιιππι ρτοο!ιτοτπιιι , ππι !ιιΓοο

ι·ιπττιοπε ιπιππο πιιιπιο πο!νοτίππτπτ π οοο πο;

το Ει&ππι πιο.

` Λοοοιιιτ ιπτοι· ω: οπιπιπ , πιιο‹ι ποιοι πιά

Νιοποι..ιπινι πο!!ι·ιιπι Νιοοι.ι οποτε :πο

Ροτ!πτπτ ίππτ, πο: πππε το πιο οπΙΡπτινο

!ιοιιιοιιτοι· πιιοιοτιε. Βο ππιοπε !ιττοτιε , ο

πιι!ιι ρι·οροίιτπιπ οίΐοτ οππίπιπ !ιοτππι Ηπ

ττππι ιιοι·-οπιιοτο , πο ποπ ροτιπε το τοππτοὺ

ιιιοοι·οπι οπιπο πποό. Γοπτιο. Μπιιοπι οπιπι π

π: οοο τππτιιπιτποπο πιιιιτ! το , 8ε ππιιοο 3 ε;

ο!ιτιί!ιππο οοιιιιτοπι· , το οι οοοροιιοποιε οο

ι·ιιπι οιι!ριε , ο πο:: Ροτρπτνπτ Ιππτ, Επιπο

οοιιοιτπτιοτοπι , ιιτππο , ο πιππιε ρπτποπε, ιπ

ποοπίππιτ!ιε Ριπ οπτιτπτο 5 πο ιπππίποτπάιπο

πιιπι !ποοιιοπε οοοπρπτοτ. ]πιπ νοτο οποιο πιιτιοτοπιι

πιιιιι ιτι ρταίοπτιπ νποπτ , ιπτοπτιιίΤππι ορπε

!οππο , οτ πιππτ, ροΡτ!ιιιιιπιο τοΡοτο : πι:

ποπ τππι ιιιπτιπε ο!ποοτπτππι ιπτο!!ιππε,ππππι

ιπτοτ ΓοΓΡιτπτοπι πιοππι ο!ππι Γοπίιπι νπ!οτοπι

ΡτοΡοτο ο πο ροι·πιοιτοι· οο!ιτππιι νπ!ο , δε πιο

ππιπ. Ε:: Ποτ. ΜοοοοΧΧΧ.

 

ο ο ι ο τ ο ο Α πι.

πει ΡοεπιπιιιΡ!οτοπτιππιπι

13ο !πιιΜΜπ.τ Κο!Ε!έψτπω.

ΝΟιι ίπτιε ο!ιοοι·ο ροΠιιπι , Ροπει πιο

ίιτπο, πιιππτπιιι οππιο!οπι απτο Βετο,

ιιτ οπτπ Ρτιπιπε πο! το πιοπιππι ιιπτο οοπιιι

τιιο , οπ ο!ιοοι·ο πιο οροττοπτ , πιιπο 8ο πιιιιι

πιοΙοιιιιιιπιπ πιο: οοιτο , 66 πια τιοι οοίτο

ποπ πιιι!τιπιι ροτπι·πτπι ιιιπιιιπιο νοτο ππιπ

ιτπ πιο: ιπποπτιοιιε οοοπρπτιοπππι ιιιο!οίὶιιε,

πιιπε πποτιοιιο Ριπτο!ιοπικιο ροτοοτιοτ , πιο

τωιοπιπο πιπτπτο πνοοοτ__, πτ πποπιππι τοε

ιτπ ροι!πιπτ , !οπιιι οιιπτιιιο οοιιοπριιοπιιι.

€ππι νοτο πππιιιιιπ τοπιροι·ιε οιιο!πιιπτ, !ιππ‹ι

οιποιππι Ροπο πιω πιιππι !οπιιι ιππ!ιπι. Απ

μπω τπιιιοιι, πτ οοπτπε Εγρτιπππε πιτ ,

Έποιι!τπτο ποπ νπιοο. '

Ριοπιιοιιε ιππιοι· πο ιο πο! πιο οοι πιπ!τοε

Οτο το, πιι Γππνιιιιπιο ππιιοο , πτ ππιιιΠιπ

πιο ππιπιο ποσά Γποιιοιππι Ροτπε , πιο πιο μι..

ιππι τποιε!οπτοπι Γπιποτιπε οπτιπτιε`, πππι

πιι!ιι πο!πιππτι ροτιοπιοίιπε οοιιιρπτιπτιε3Μπ!·

!οπι ,ιπππππι , το ιιι τπτ οοπιε νιτιε ποοπΓππ

οι , πποε τππιοπ ροτρπποοε οΙΤο πω, πειτε

οπίι:ιππτιοτοιιι, πιιπιπ πὸνοτΓπε ι!Ιοε ροιιο οπι

ποε, πιατα· ΓοπττοιπΒειιπιιιιπιππιπ (π) ο: [ό]

πιο , ιπ ιιπποποιε !ιοττοπάιτ οτιιιιιπιοπε , πο

τπτριί!ιτπιε πιοτιοπε πίΡοτιοτοιιι, πο ο!ιοπιπ

-ππάποιοτοπιι

νοκ πιιτπι·ι Ειπε ποπ ροΠιιπι π πιιοπππι

πιοειο ιπ τππτππι Ιιοοπτιππι ποοπἴπιιοπιε οτο

ιροτιε , οτ οππι Γοτιοτπιπ οι πο ΑριιΠιι!ο ι Τα

πιά.: ο: , πιο |παίέσω πϋοποπι /έα·υπω 2 /πο

πίπωέκυβπι , πιο· ωέπ. ΕΜΗ: οιιΜΜ , επ τι1τπ

οοο οιπποε , Ροι·ρπποιο οκοορτιε , νοοοε ιιπιπ

!πτοι·οε ιππ&ιτπτιε , ι-πτοτοτ οιι·οτππι , ιππιπ

τιοιιε ιπιρ!ιοπτοε , ροτνοτἴο πποπτοε , ποίππο

νιττπτο, οπο ΐοιοτιτιπ, ιτπριιοοπτοε ,ιπΓο!οπ

τοπ , ππιπιο ιπιροτοπτοε, Γπροτοοε , ππι ππ!!ι

τοπικ νο!ιπτ , δορπτοπι ΐοοιποπτοε , ιπππιο

τιτπ:οΠο οποιπιπτ. Ηπο Ρπτο , δε τοοιππιπιιτο

ππιιιιο , 8: οοπίοιοπτιπ ποοπΓπιιτο , πωπω

Ι!!πι!νοτο ππιε ποπ !!προπτ , ππο‹ι ριποτοι·

Ρπο!ιοπ ΐοο!οι·π , οιε ποο!ιτπ 8ο !'οο!πΐπ 8 ο; πο.

πιοιιιοιε ρπι·ιοτιοπε οοτορτπ τππι οοπί·ιο!οπ

· _ ιιο!πτπε, πιιι·οε πιοπε π ποπ, πτ δπ!οπιοπ πιτ , Ε. τι!!ιπιο οοιιοιε , πτ !οοπ οοτπιιι ποπ Πε νοι·ι-ι

πιιιιιτπ ποπ Γπτιπιιτιιι· , ποοο @πιο πιιοί!πε
ι επιπιπιμ ιιτ ιππι Ροτί:οι·το ποπποππι , ππιπ

οτιππι πι (ιιιιιπιιε !ποοι·ιοπε φοιτ π!ιππιο νο!

ιιιορτιΠιιιιο πι! το νιτππι ο!οπιιοπτιΠιπιππι

ΐοτιοπιιι. Ιποπ!οπτιτ πονοτι-ππι το ππιειοπι ,

α-ι·ορ!ιοππτ τππ ρι·οτίπε οροι·π ί:πδιπιτι , πο

Ιοοπε ι!!ο ποί!τπο το!ιπιοπιε , πο: ππο ο!ιοππι

Χοπ $συμ. (ΜΜΜ. οπο!. 6ο!!:δί. Τσοκ Π!.

τοε , νο! ρτο!ιιοοπτο !ιττοτπτιπ ἴποιι!τπτο, οτο

ιιοπ (ζ!ιτι!τιπππ οπτιτπτο, οιιιοιπππι Γοο!οτπιπ

ποτπιππι·ο. _

Μιτοτ πποπιοι!ο ποπ πρτιπε πιω οιπίιιιοιιι

(ο) · ιο πο οο!οοοττιιιιιιε ι!!ο Βοτππι·ιιιπιιε $οιιοιιίιο στ.
ιιιιιιε Γπιιέ!ι Έτπποιίιοι παπα , νιτ ποοιι·ιππ 8ο πιιτποιι!ι8 ο!πἔ ι

τιι5= . _

Βοοπ



-7” Ατιιειιτι οΑτττΗΙΑΝΕΝοτο 786

χιτιοι:οτιιο ιτιιοΙοίοοτο τιοΙοτέιίτι ,το ιριοτιιττι ιο- Α πιιιιιτιιο οιιίιτιιι ο τ:ιτιιοτι τ-οι·το ιτι ΐοτιτιοο, Ρο

οι, 86 ιιιρο.τι:ιτιο τιτοίτιτοτει , 86 ρτοιιτιο Ποι

ιιιτιιιιτι ιτιοιιιτιοτοι , 86 τιιτριΠιιιιοτιιιιι οοπτι

ριοκιιιιιιι ττιοτι:ιτο) Γ.ιοο τιιιι ρτοοο.οιτοτ 86 ρο

τιιιοτιτιιιιτιιο ιιοτιιιτιοτιοει οοιιΓιιοτιοι ιο στοι

ιιιιο ιΡο πιτ Δω , ιττιΡτοιιι οιτοιιιοτοτοο, Γοτ

τιιτιι , οιιοιτο τιοιιιιΠο , απο νιιιΒο τοιιτοβο

:τιπι τιιιιιι‹ιι , ιτιιιοιτι οιοΙιτοΓοιιιιτ: ιτιιιτιο να

το , ιιτ απο νοιιιτι πιο οιιιτοτιιιι , ιιτ ιιοο μου·

πιο” :ιοιιιοιο: που ιο ιοιιτιιιιιιιο, ίοτι ιτι Πιπι

τιιοι ιιοτιιιτιιιιιι έι·οοιιοιιτιοι, ιιι Ιοοιο ιιιοΙιοιοτ

Πο , :ιτιιαιιιο , ιοοιιιιιτιιο 3 νοΙιιρτιιοίιο Με τω»

:ιο ιιιιτοι·ιτιι τιιιιιι οιιω νοι·ιιιο Γοιιτιτο τιιιιιι

νιτιοτιο , οιιοπι οιιιοτι ]ονοττι Ποιιτιι τουτο οπο:

οοιιι=ιτιιιοο. Νοοιιο οιιιττι , τιιίι ττιιιιιο ωιηοοπ

ιιιιιιιιιιιοτιι-, ιιιο πιττω, ιιιτο , :ιο οοτιτιιτιο

πιο οιΙιοιιιιτι οιτοτιιιο οπο τιιοιτιιτ. ΠΠιο οιιτοτιι

οιιττιιτιιιιο οιτ , ομιι Ιοοιιοτιτιι ιιιτιοτο οοτιίτιο

τιιιιιιιο οιιιιιιτιο ιιοτιιιτιοτιιτ; οστ ιιοτιιιο οιιιι 86

ιΡΓο ι·οιίτιιο ιιιτιο ιιίιτοτιιιο τιιοι ιοΙοτ. ΕΙιοοοτει

ι€ιτιιι· ι·ο.τιοτιο οι: ιοτιτοτιτιο οιιοπι ιιοτιιτιι

οοτιίιοιτιιτ : ιιτ ο οιιιιιΓιι ροτιιττι-]ονιο οτι-ο οοο.

Γοιιτιοο , Ρτποιοτο 86νοτο τιιιτοτιο; τιιιτ οιιιτιι

ιτιιΓοοιιτ , οιττιιιο ιιτ απο οοιιιιτιι πιο πιο νοι·- Β δευτ νιτιιο ι·οιιτιιιιο οτιτιοορο , ιιτ: οτιιτιιο οιιο

ιιτι τοΙιο , οιι:ιιιο ίιτιτ ιτι οιιιοο ιιιοτιοδτοττι, ιιοο

Ρτορτιο ιιοττιιτιο , ιιτ τιιοτιιιτιι οΠ: , οΙοοιιιοιτι

οιιι 66 ιρίι , οιο , ιιοο ιιτ τιιοτιτι ν:ιτ:οτιτ , Γοοι

οοτροτι ο τοότιιιο νοτιττι τιιιιιΠοο. Νοιιι οιιοτι

Διοτι ιιοδι;ειτο ιιιο τιοαιτιιιι οιττοτοο Ρωμ

ιιοΓοιιο οΙΙιοι, τω δ6 οινοο τιιοο Γιιονιιιο τιο

ιοότ:ιτι , νοιιτιο οοιτιοτιι. οινοο οιιοπι ιιτιτ ιιοτιιι

ιιοο £ωΒι οοτιιιτιοτιτιοιο , τιιιτιι ιιοο ίοΙιιιιι οι

ιιιιιτ , τιιιι ιιιοοιιτιτιοιιτοι·, ιιοο Γοιοτιο , ιιοτι

ΐονοτο , ιιτ τιποτα ιιιοτιιτοο οιτροιτιιΙειτ , νι

νιιτιτ ; Γοτι ροτιιιο ι!!ι ιρδ-, ιιτ πιιιιι οιιιτιοτιι

οριο-μισο ο'οτιοτειτο, δ6 ττοριιΙο τιοτιοοοιιοτιιο.

οι οιιτοιιι πέτο “οι Πιιιττι τ:ιιοτιο ροτιιτιι, του

Γιιτιι το οιιιοιοττι οι ατομο οιιίιττάιιτιι ; οοπτι

οιιιο ποιο ιιτοτιιι· , ο τουτο οτοιιτιοοιιοοποτιοο

ιιοιιτ οοοτιττο.τιοτιιο πο): ιιτοτιο οιΒιιτιτιιτ οο

οοο-ποιο ιιτιτιιτ. διο νοτο, ιιιτο νο! μα». ·

?απο οι οιιιο Ροττιο, ιτιοιιο το ετΙΤοτειο ,ιιιο του

ριτοτ ιιοΠριο. (ξιοοιιιττι Ρειιίτο Πιιιιιι οίΐο ιιο

&τιτ οιιιίτιπιοο, απο ιιοο ιρΓο τιιιιτιοτιι τω:

οιττιτοτιτ , ΐοτι νιτιοτιιττι , πιο τ:ιτοττιοιιιιιιι , τω

οιιιιιιο ιιιιοιιιττιτιο Γοτνιιο. 214! Ε!π|Ι||%άΐΡίζο

νιτιοτιιτ , τοτιιιιιοιιτι , δέ ιιτ ιτο τιιοοιιτι ιιιοτι- Ο απο» , άνοια: Μ μπαι, ιιτ νοτιτοο οιτ.

Βιιοιιιι οοο το ιοοι·οτιιιο οιΡροΙΙοιιττιτ.

(Στοά νοτο ειιο,ροτιιττι ιΠιιιιι οπο ]ονιο τιο

ότιιι·, ο οιιιιτιοιιι ιοοο οποιο οοπτι οκ Μιτου»

τιει τιιιι ιιοο άιοοτιτιιιτιι ωιι·τωτιτ ;τιιιιιι το ιτιο

οιιίο, οιιι ?οπο οοτιτιιιιιτιι Ιιττοτοτιιτιι ἴτιοοτ`ιιο

τιοιοδτοτιο , -ιΙΙοτιιιιι Γοτιτοιιτιιο , νοιιιτ οστεο

ι·ιιιτιο ΠΙιοιιιο , ιτιοιιοτι το ρτοτιιοο ιιιιο οντισ

ΒοΙιοει οιιέτοτιτοιο ΡοτΓοτιοτ , τιιιιτιι νοτιττοττι ,

οιιτιττινιο ιιιιιτιιτοι· , Γοτιτττο ττι:ιιιιιίτι. Το , ιτι

οιιοπι, ιτι ιιοο @απο τιιιιι! οιιΙρο , εισαι ροέ

τοτιιτιι , οτοτοτιιτιι , ιιιιτοτιοοτιιττι , οτε ριιιιο

ίοριιοτιιττι ιοιιτοτιτιειο νοι Ιοοιιο, νοι τιιιο ΐοι·ιρ

@τω ο ροίττοτιιο οοιιτοιιτιοο ποοπο τοότο ο

ποοπο ροτνοτιο ιιΓιι , τιοοιιο ιιιι·ο κοιιιΠιττιο

τιιοι ]ονιο ροτιιτιι , τοΓιοτ ρι·οϊο&ο , τι: νο!

ιιιιΠο πιοοιο οι ]ονιο ροτιιο -, 86 το οιιιο οπο

Ροτιιτιι ιΠιιτι νοιττιιιιι ιιοξι:ειτ ιιιιοι·οΒο οι”

το , νοΙ τω” ροτιτττι οιιιο οΙΤο οοιιιιιτιοιιοι

@ιιοο ο εοπι-οοο , ο8τιο8ιο ιό τμιιιιοτιι τοοιο 5

ιιτ ΟΙιτιιτιοτιο στο ]ονοττι τουτο οΠο οοτιιττιοο

τιιοτοο: ιιιιιτιο νοτο ο κι Γοτιτι:ιο , τιιιιτι ιιοο

ίτιιΙτιιιοετιιιιτι ιιιιοιιιιιο ο @τι ιτιιιιιοΙιιιο Δω

ΡοτοΡτ ο ιιοο οιιιτιι Φωτο τιιιιτι :ιιιιιτι στι,

οποιο νωτιτωο Βοο τιιτιιοόιοοτοο τιιιιτι μι..

τιο ιτιτοτίοτειο , ο τιιοτιο τω: ιοΒοτιιιιιτιι ιιιιιιι Β τιιιο οπιό :ιιιιιτι οίι: οιιοπι ]ονοττι Ποιιιιι τυποι

ιριο ιιοοοοιτο , ο ιι:τιιιοτιτιο τιιιιιι τιιιοο ιιοτιο.ο ι

οτιι δέ Το το τωττοιτ οοιιοι·ο εττοιτι·οιιτιιτ , 86

το ιιιο ιιιτιιοοιιτ τιιιιιιιιιιι τιοιοδτειτι, ατομο οιβ

οοπτι οτιιιιιοοτιιτιι Ιιττοτιο , τιιιιίοιιο.τιι οροι·

το:ιτ δ6 οιιοπι τιοοοοτ , οιττι·ιοιιοι·οο ο ροίττο

τιιιιττι τιιιιιι ιτι το @οι , τιιιιιι οιιέτοι·ιτ:ιτιο, 86

νοτιτοτιο , 86 ο:ιτιτοιτιο οτι ιοτιοτιιτοο Γο.ιιέτειο

ΡειΒοτιοτιιττι ιι·οοιιοτιτιοτο Ιοτίτιοτιο , ιιττοιτειο

τιοτιο , Γοτιρτιοιιοοιιο ττιιτιιιοτιιι·. @ιιοο οτι

ιιοτι ροΠιτ ιτι το τ το ιοί-ο νιτιοιτιο. Ε8ο νοτο

ιτι τιιοι ίιττιιιιιιιιο τιιιιιΙ οιιιιιοιιο ιιοι·ι τιοίΓο τιοιι

νιτιοο. οι @οι απο οοιιτιτιοτιτοτ , ιιτ Ροτ

ιττιτιιτιιιιιιο , Ρτοριιοιτιτιο Ιιττοτοο οοΙοο ,ο ιιτ το Ε

οοτο οωροτοτιι › ιιοο 'το οοοιιίοττι; ποιοι ιιπο

οιιοτ:ιτιο τι: οιττοτιιοτιιιτι ίοτιτοιιτιιοοιιττι (Παω

ίτιοιτιοτιιτιι ιιττοτειιιιιτι ττιιιτιτιιτιο ττιιιοοτιτιιο

ατομο ιιιτοτιοτοιιοιο οι Δοειιιιιωιο οοοΙοίια ,

:το ιιιοικιττιο αρτιο Ηιοτοιιγτιιιιιιι τιοιττιιττι οιο

ΒοτιτιΠιιιιο :ιοΐοιιιτο οίτ ) ιιι οτι τιοτιΠιιιιο ορι

Ποιο οιιοπι οιιτιι :κι τιιοιοτιιιτιι Οτοτοτοτιι ιιτ

Βιο Κοτιιτο τοιιΡ6ττο τιοτι οο τιοΐοιιιο.

Α: νοτο οοτιται, τι Γοτιο ροτιιιο οιιοπι ιο

οιιιιτιο ροτιιιτι ιΙΙιιττι @το Ιονιο ιιοο-τοτ οοπ

ιοτιριοτιο, οτίι (το το ιιοο Γοτιτιτο, οιιιο (Πιά

Β:ιιιιιιιο οο , τ.ιοοιιο (απο ειιιοιττι σου οοιιιΓειτιι ,

οπο τιι:ιτιιτοίτιΠιιιιο τιιοοι·ο 9 Νοττιο οτιιτιι οοο

τοιι: οιΤο οοιιτιιτοτ 86 οτο:ιτοτ, τιιίι [)οιιο αυτ

τιτοτιτ. τ

Νοε @το (:ιιτιίτιιιιι Βοιιττι τιοιττιιτιι οπο

οοιιτοιιιιιιτιιιο , τιιοιτιιιιο , 2ο οοτιίτοιιτιιιιτιιο

Ρτοιιτοιιιιιτ, ιτι οοο ιιοιιιο οιιιιιιο ΐροο εοπι

Ρειτοιιτι:ο ιιιιιιτιο οτι τ:οιιοοοτει. ιτι στο οιιτοτιο

τ:ωττττοιω, ιιτ φωτ Ηιοτοτινιιιιιτιι νοτιΠιιιιο

οιιοιτιιι· , τιιιιτι Βιοιτ ]ιιτιιτοτ οοτοι·ιιιιο ο 86 πιο

Ηοτοιιιο , 86 πιο Εάοροι τ 86 ΡοΙΙιιιτ δέ Ότι

Ιτοι·ι, οοο.οτοτο οποιο ροττοιιτο οιιοπι ιιοτιιι

ιιοο διιιιττι ιτοοιιιο τιιοοιτιτ ]ονοιιι τιιιι νοΙιιιιτ,

86 τιιιοο ()ιιτιθ:ιειτιοο τιοτι_ οπο τιοτι τιιιιιιιιτιι

οιι::ο.τιμιο ρτποιοιιτο Βοοιτιιο (ιγρτιο.ιιιιο ω, ιο

νοτιι Γιωτη πιτ οιτρτιιιιοτιτ, τιοτι τιι:ιΒιο ι·οοτιο

ιιιιιτιι οιιοπι νιτιιο Ρτιιιοιτιοιιι. Ειτρτιιιιοιτιτ ,

ιτιοτιι:ιττι , ιΠιιττι ιτι τοι·τοιιοο οτιιοτοο οιιιιι ιιοο

Γιιιο ιιιΙτιιιτιιοτιο :ιτοοτιτοπι , ιιιιτιο ιο ΡΙιιτιιοοο

οιοτοο ο.ιι:ιοίοοτο , τιιιιιο ειιιτοο ιτιιοτο Μ.

Πιιοτο,τιιιτιο ιτι ριιοτοτιιτιι οιιοοΓοοιιτιιιιιι τετρ

τιιο ττιιτιιιττιο τινιΒιιο ρτοιιιιτο.

Ητιιιιο ιτιιοιι ]ονιο Πάτοι· , πιο Γοιιτοτιτιο,

ιιοι·ιιττι ἴοιιότοτιιττι οιιιιττιοο νοιιοττιοιιτοτ οιιο

κιτ , οτοιιο οιτιοο , ιιτ ιιοιι‹ι ιιιιιιι·ιει ειιιιατιιιιι

πιο Ρειττιοι Π: Ρτινο.τι οιιοτιιτιτιιτ ο (τη ιιοο οτι:

 



ί

γ:: -Έ.ΡΙΣΤΌο2ο

οπο:: ΜΒΜ , οσο ρειοιουε , ουσε Γοερἱυε Α ΐ:ο 8:::οιυτο πόσο: ό:ι:8:1°οοτ.

σ. Γσ:ἱ:ἰουε :στο :σοτἰο8ἱτ, οσο σΙτ::ἱυε 8:

ο::ἱε :ἰοἰε , οσο :οσὰο Μου: , ο: €.ιοο, Ι:ο

το _ οΙ::ιουε , ει: ροτΙουε ::ιόιε , ν:τυοι ει:

οσο: :ο μια:: :ιο:ουε :ιο :Με σ::ίρ:υο: :ει

·ο: οι:Γ::ειο:οι:οοί:&ιε , ιο: απ:: οι:: Γ::ἱ

ο: Δω, ἰἀοιι: οιΓυο·ι :οσ, ο: Β:σ.νἰ::: , δ:

:ι:::οιίΠοισ ειο::οσ πω:: )υΡ:Ποιο: πρ:

τοοι3 :Πο ν:Ι`::σ ο:&σ.:: ]ονὶε ροτυ :Μάο

:οσοιοτυο Εσοοἰυε , σο Ρσο<=ο ,:1ιο:τω , τσ.

οι:ο οἰοἰΙ :οίουε ουει:ο :ι1:σιιιε , ο :σε :ο:ισε

στου: :υξοιοτ:ε ο:ί:::οσιο :::ιοιιοι:ο , :οτι

°οίου: :ο νσοοτιι:ο Βοιωτοι· , σ:οουΙ ι:Ιυοισ

πω:: :ο

(Ζυἰοσο

Α:ἰ!ὶστ:Ιἰε , 8: (ῖο:γΙἱρρἰ σειι::ιιοει , Γ:: :Β

::οοσοι:ε ιο οστά: Γι:: :ο νειΙΙ: Ισσοι·γ:οορ

ι·υτο άιΓρσο:ο::ε , πΓ::οάυο: :ο ρειΙ:ο:ιιο

(ῖ:υ:ἰε , 8: ειρρ::ο:οσυοτ ουσ:: ο:: , ίσο

:Με :οοπι Ειοευιο: τίιι:ίΕσε Ιἰοε:ο::ε, ου::

οιισιο :Μάτια :ο:Πει οι: :ἱε ]στ18:τ Γυσνισ::ε:

(Σο οσο Β::οσ::ἱο Μάτσε 2.Ε0τοσε , ουΞ

οιιε :ουο:Ιο:ο ουσ:: οσί::ιε :::ρσοτυοι οοπι

τιοιιε ιο:ο:ἰ:ο::ε :σοο:::: (αι ιτον:οσε οπο

:σε ν:ο::ειοι::ε ειυι:Ηυοτ ; Ισ ?Μοσοτάσ ῇσὶε

ΙΜ:: :οίκοι ό· πιω”. .

(οι: οσο Ερἱ:υ:ἰ Ιυκυ:ἰε:ο , οιιἰ ε: οπο:

οσοιἰοοίΪ:ε. Η:Π :σΠειο: ό.:::οτ, :οἱ Ρσεεἱ Β :υ:ρὶΠὶοιἰε Ηοοἰ:ῖἰε ἱοοιιἱοσ:υε όι::οει: ρσΠ:

·ΓυονιίΠοι: , ::υ:Ποσο::ο τυποι : Ρ:υά:ο

οσοι , :οσὸ::οτἰσο:οι , οισά:ίοειτο , ο: σο::

Μποστ:: Ρ:σί:Πισο::ο εΑο οσο ::&: ρ:τήο

:ο οσο οσο: Η:: :ο οσιοἰο: :ιοθ:σ Ιἱ:τ::ἰε,

οσάυ:ο ὸο&ἱΠὶοισ,ι:: :ο οι:: Γ:οτ:οτιο. ο :ε,

- οσο τυ:ριΠι:ο: ο: ε· _

(Σοι:οσο::οι οσΙσ ρ:σΪ:&σ, ο:οι:ι: το ν:Γ

ΒΙΟ. σριοισο: οικω , ν:Ι τ:ιο::ο:ισ @ιο

:ισ σ::ἰσΙἰ:::ἱε , ο:ου: ::Ιἱουἰ :ά οιισ:υπι

:οειουε Η::::2 τω: ν:Ι ρ::ν:ο::υοτ, ν:Ι Έστ

:: Γυοι:·σ::ν:οποο: , οι: ειυό:σ:ιτει:: :ο:ιοιε δ

ου:ιιο ν:ι·ἱ::·.τ: ὸ:τ:::ἱτἱ :ιο ΕρΓσ :υ:ὶΠῖοισ

Ρστευ Γει::ει:υ:ο ::Πεισοιοο, :ο ου:ιε οπο

:σο :ιο ιοουι::ειο:ιε Π::υΙι τυ:οιοιουε :σώο

μ:: ναι οπο:: ,_:ιυΓοισάι ν::οιε ιιοε ν:Ι

:οοτοτο Ρ::Γυοίὶ οικω: ενο·::ο:ιι:. Ρεπο

τ: ἱοου: πιο, Ρσοοι ::ι::Πιιο:, Μ: Ισ:ο οσο

:σο:::: τ: , οικω ιο:ιο·ε :::σ:: , οικω ποσο

νσΙ:οτιο. ά:Ποιιοΐ: ποο: σ::ίοσ.ά:σ ; οσο οι:

τἱοἰ :ο ειΠουσ πιο:: ) :υ:ο το: οιουτσ:: στ!

οσο:: Π:υάοι οσοσίου: :οσ::ε ο:ου:ου:ι::ι

ἱοἀιο:σε ; ρσίὶ::οισ οσο ο: :υ ἱσΓ: οοι :στο

ΓυΙειε , ουι οπο :ε :ε , οιι:οι ο:σο: ::ο:ο:οι

ποιο :οοοάσ , ί:ά στο ν::ἱτειτ: , σ:σ Μαιο,

στο ::Ιἰοἰσο: , στο :οοτοτο , στο :ἱε , οιιἰ οσο

οΙἰοιισοιὶο Ι:&υ:ι Ποπ, ει:: σ:ο:ου: στο ΠΜ

ι·υ:ο ἰο::ξο:ἰ:ει:: οσο ά:ί:ο:ι:οοει , :σοι οσο

σο:τιε σουτ:: τ: Γυί:ιο::: οσΙἱοι , ία!. ρου

ιοι:ο :σιιιοι:οάειοόει ιο :σ:υ:ο Ιοικοουε :οι

κοσι·ει:Ι. Το οπου: :ιά:Β:σ οοι:οσ , στου: :

::&σ οστά: Πε , τ:ου: ἰΡΓυιο :ο :ο οι:: Γυοπ

:ιι&υοιε, νυΙτυ , οσο:: , σ:ιιΙἱε , τοτυο1 οι

Ρ::ιεΓ:οι:οι , σ:ο , :σον::τοε.

Το :σε , ΡσἔΒἱ5 οσο ίο:οιοσ οσοσ:: ο::

ο:οάσε οπο, οι:: Γυ:ο:οσ :σοει:υ , οσο Πώ

Β:οιε ιι:::οἱ::ιτ::ο , οσο Οοο ρουρ::οι::οο

οσο σο :ουοιὶἰ ΒΙσ:ἱσ.:ο , ν:Ι ο :οοεἰε σοκ::

ἱΠἰοε ει:οστο:ιουε, σο νι:τυτ::ο,δο::ει:ιε Το:

οειοἰ :οοι::οι:υιο , ο: σοι:: Ι:ο::ο Β: Γυα

νιΠι:οιιοι συί::::::ιτ:::ι Ε:ΙΜυε :οιιι::ιο:υ:ι

@οἱ οσο σ.Ι:::ιιιε 5σ::ει:ιε ο·οέλειο οπο”

ου::ο οι:::: ΓσΙου:ο ουσ: ,ουσο Γυρω οσε,

οἰοιΙ :κι οσε ; Γ::ὶ ?στο οι:: :σουίΒιοι ἰο

:σιισυΠοιοου: ο::οιτει::οι , Πιο:: :Ι:&υοι

Γυοι:ουοπ οιοουΙει::οιου: !εισἰιὶ:οι , ει: ουσ

Ρ:τι·σ άι&υ::ι : Σαμ:: Μ:: :οποιοι αίοΐοιύυ

ιεσε!οβιω που:: , σάν::Πιε οοπι:: ο:: ρο::ει:

:οί:::: ρ::::νοΙ:ουο: , οποιο: :σΠο:σ:υο:.

Ωω οσο ΡΙσ.ι:σοιε :οίο.Ιοο::οι εισαο:οιιειιο ,

τοσ::::ο :πιο οι: , σ: :οσ:ε οί:: σου! :Η Δ:

οσο 5::::ισιοισεΙΙι ἱοΒΙυνἱ:οι , οι:: , απο ὶοΕ:ἔ

Η::::ο :οσ:::ιο σοι::: , οσο οπο:: ουκ ρ:οε

οἰε νἰ:ἰε τοοοιι ιυόι::::τυ:, ουειΙ: ::::οιρΙυοι

ίσ:ιοο:Πιοικ :ιο::ει&:: νἰτο·: ::Ιἱου::ἰ: οι Ραμ.

ίὶιτἰουε , (:ἰ:::σ :οσε δ: ::Ποιιι όσο:: ::Ιοιο;

απ. ἰε :οἰοι ἱο Γ:συ!:ο:σ :οσ:::οε ο:: τω

ο: μαι:: :οειο:σ ουκ :οι ,ι ουσ:ου: :σοΓυ:οι:::

Ποιάσ :::οουίιτ. Νο:: , ἱοου:::ι ., οσε ουι;

μα:: ΑρσίὶσΙιιοι , σ:ίο::ειο::ε Γ::ο::ἱρΓσε

ιοιριιο::ιτο: ::οἀἰἀ::υο:. Νοο ὰ:οἰοιι: Ρο.

ο:ἰ:ἰἱ :σο:ἰο:οτἰ:ι:ο ο , ό: οιοουε Ισουιοιυ:·δ

ίσο: :σοιρΙιτι:ἱ -, ί::ι οιο::ιο:στιοο::ο σου::

οι ίσο ::σ:σσ::::::ιιού::::ο::ε, ίορρΙ:οτ :ο

ου:: σ:Γυοτ “σειίῖὶσοι ιΠιυε , σε ουσ:ι:Η: σοι::

ΡειυΙσ :ιει::οιοτ :_2οιἱ ωεωι./?υπ Οο_παϋ , απ·

και/φοτο (.`τικέ απο ·υ2:2Ζ.: ό· απιφΦΜΜε
οβκετπσ2. τ

Νου Ριτσοστ:: ποἱοοπει::ι: ουἱ :υ:ο Γυὡ

ρ::ίο:ισί:πουοιε ίο:ΗΓ::::υοι ουἰοουοοοεο

Ι: ίο:οτιιι:ο (Με ἀ:ἴ:ιρυ!ἱε εωιοπο , σο κι

ίο::: ιιΐυν:ο:: , ο: ποο! :ο :ο ν:Ι :ο οι:οι-ἐ

ο:οοιε ν:! :ο :οει::ιε στει::Ιο:: ἴ::ἰρ:υ:ο ο:

:ιι:ο:υ:ο υ:Πιτειτι ::Ποου::::υ:: σου! :οἰιο

Π :υ:ο σε! :οοΓυΙ:οου:ο ρσίὶ::ἰε τάφοι:: ί::3

:ι1ο:, ί:ό. ου: . . .ο ο 8::::ἰε Ιἱ::::ιε Πειτυο:

ίὶστ:::ιοι οσο ι:::ιοίἱΙἱ:οἀοοι , στυοὁἱο::ο σο·

:οσ σ:Π:ο:Ιει:ο , ἱ8ο::ο Βοιοισ οσο Γοό::ο.:

όυ:ο; ει: οσο :ουΙ:σ ίά:υιο. ρ:ἰιοσ Ευ:-σ::

ο:ι:οι, ά::οο: ΤοσΙὶὸ:οπ ; τυο: τΙ:οιυ:ιι Η::

:οστἱιιιιιο , ουει:ιτσ Ργ::ου:ο, :ά :ι:::::ουιο

Ιοτειοστοοι οι Η:: :ίΐ: ::ιοι:ιοο Γα::ΙΙ:8.ει τ:.

:ο::ιι:ο.:: δ: ίΕυΙ:ἰίΪἱ::ισ Ι:νιι:ειι:: στου: απο

το:: Ροιοουι:. . ·

ν::υ:ο οι :νοοο:Ιἱἱ πιοοἰἔ:ίὶἱΙΥῖιοειο "το

τοκοι άΠιευο:, Δ: οι:: ει:: ΑρσίΈσοιε : Νο::

Ρ:οα!]ἱ: , ά:: οπο:: εφΡΜ,Μψω·1ύ!. Ε: : Ν::

:απο π·υε!αΜ /π:: έ!στοιω Βεωοϋ:2ύ:αι

Απο". Π:ιιι::υο: (Ξσ:8:οε ν:ιο::ειιτ:οπ οσοι:

Ι:νιτσ.:: ἱοειοἰσ::οι , ου: Δ: ουσιου: :: στο...

Ροίἱτσ.ου:ο:οει ::ιισοτιοο: ί::ι:υε ,σε ί-υσ ιο

8:οἱσ :σοοΓυε > ρυοΗ:: σ:: _ι:::ορσ:: Γ: (ο:

ᾶυ:υ:ο ρσΙΙ:::οειι:υ: οι:: οι:: :ιιι:ουο: Πο

:οἰου:ο ίουοι ν::ιιιε :ο όι::ο::ιιι : ΝσΖΕου

Μέ2ΜΜ οιιουιυέσ , ο" οπο: ΖηιωωΕπἰ. 8ο

ω.» :ποπ σού:: Μ Μία ω:: μια |#7:ΜΜΪΙΙΪ;

που: οπο:: σο.: Μέ.: οιά ίηιιἰωἰπέ ;/έά Σμά

Με Ριι:τἰ.: παο/ού οισέ |σμο:στ Μ ·υσ&ίε. Ε: ε

η: πω:: πω· ο.: άββσκ:ίπω,σμ2φισποσκρ

Β ο ο :ο



π: Αι.Βιτ·ινοτ εΑιι:ΤΗτεΝΕΝειε τ π::

πω: ταΐβετε ά-·εσππωίττετε απο:: αείνει·βετ2ΜΑ :ε5 εττ:ί:οο:. Μειτ::οοοιι:ΡΡε , τ:: :οοε ΤΜ

«Με. Τι·ΞοτιιΡ:ιειιτ εε ετεν:τετε Πετοο:ε:

ειιιεοι ίειοε: τεοτοιο :ο νίτε Με:: ίε:οτιτ τ

τοε:εοτε8€:ι::ί::εοε:ο 8τενἰτε:εοι,8τ <έτενεοι

ίοοτἰετετετο , τ:ε οιιε τ::ο:τοτ :το ρυΡείε.(ζω·

το ΜΜεύε ια,εο:οε ΡΙεοτε Ρετ::ε, Με ΡΙειιτε

:οοιο οι, οι:: ε:::ιοι :ο :Ρίο Ιε:σοτ:οίετ Ρ:εε·

τ::οεοοο:ε εττ:οτε οοιο αιτ:ί:Ιειο _ἰτενετ:›ο=

τοτο οι·οεοιεοτείεε:ετιτοτ , οτ οτ:Ι:οτε,τιοεοι

τοπιο:ἰο:ε‹:εΙἱἔεο:εε,εΒιιοὁεοτἰοε ειοεοι τεΙ:·

-8ἰοίετο τ:εεεετ Β:ενἱτε:ε:ο, οἐτοἱε Ρ:οίοί:οοε

οοο ἰοίοΙείοεοτ.διιΡΡεὸἰτεοτ 5οΙοοἰε,Ι.γεο:·

8:οοε , εε τεΙ:τιοοτιιιο (Πατάω ίεΡἰεοτιιτο οι·

ί:ἰτοτἱε τοε:οτεοι :ο τοοτ:οτο ίεΡ:ετιτία ίεεοί·

τετοιο τ ἱτοιοο :οτο ττἰΒοοοτ , ειιιειο :ΙΙΙΙιειιτ:

:ιε:σε:ιειι: εκεε:Ιε:ιτ:ίοτοεοι ίεοό::τε:ετο,οοοι

ενεο8εΠοτοοι ΡτεεεΡτε, εΡοί:οΙο:ιι:ο :εμε

εε Ρεττοτο νἱ8ἰΙεοτιοε ι:οεοιοεοτε ίετο:εο··

τιιι·. νἰοεοοτ Με:εἰ (Σετοοἱε , ΠεττοΙί Αττἱ·

:Η ἱτοΡετετοτἰε Κοτοειιἱ Πάειο , οοο οι::ιοε

ίιιΡΡετἰτ εἰε οοοε οπο: εοοί:εοτἰετο εοτο·

εεΠεοτ: εο:οτο εοἱοι ίε&ε ΡτετοΙετε Ιοεο·

Ιεοτ:ο:ο :10ιο:οο::ι εΙεττεοτ:Π:οιε Ιοοοεε:τετε

:ο εατίοτο οο:ι:ετο Ιεοο:Ποοε εί:-ε:οτιτο: τ ίετ:

εα:οιο :Ρίοοι νεοοε Ρὶετετε ἀείιιίἱ , ίοοτ το:

::οε ἰοοοἰτ, οοτο:οεε ετ:οοι·εοτο: εοτο , οι::

Ρεοιιο:ε οοο οιονοτο:: οοοε: ἰ:ι οοο το::

Ρε:ίΡοέ:οοι ί:: , οοοε τ:οτιιοτο Ρε:ίΡεδ:ο τον

:›ἱ:τεοτοτ , ο:: εειοτ:εοι οειιίετο , :Μοτο , ο;

εὸτοἰτετἰοοειιι εοοε:Ρ:οοτ,οιιοτ: εεε :εε ίΡετ·

τι:: , εε: οοεε Ρ:ετἰοοε ενἱτὶἰτετε ἱοίΙετοτοε::

τεΡἰοοτοτ , :τοπιο νετο , οτ Ρ:ετείετε οιοτ:επι

ει: οοί:::ε ε:: , Ηο:τ::οε :οεεοο Ρτο :ιἰε :οοοε

τ::ΒΙετ:Ξεοτοτ , οιιεε Ροίίιιοτ ειο:ττετε οπο::

Οοοε;:εε::οοτιιτ εοτο Ι.Μο, Ηε:οι:οτο, εε

`τείἱοοἰε :ιἰί:ο:ἱεἰε οοο :οοοε νετἰε οεττετἱε ,

Βίοι: ίο:τ::ιοε οΡε:ε :Ρίο οοοίεε::5-. δοΡετετε

εοτειο (:ετοεεε:ετο , Ζειιοοετο , (ζΙεεο τοτο ,

ΗετεοΙἱτοιο, ΕιοΡεο:οεΙοοι, Ργοί:τετε:ο (:ΟΠο

τεοε:οο:; εε τεΙἱοιιο:ο:ο εΙοοτοοι οοιιο:ι::ιοε

οοοιιοΙΙ: τετ::ε:εΡο οτε οι::εοτοτ ι τοτο ΡΜ.

ΙοίοΡοο:οιο , τοτο ο:ετοτοιο ι τοτο Ιοί:ο::·

εο:οιο Ρε:τ:ίτεοι νεοἰτετεττι ,- οε·‹:ίεε:ο ί:ιιΙ·

·τ:ίί:ιοεοι τετιιετἰτετετο , οΠιἰΙο ιοεοιο Ρτο·

οοο: , εοοι, οπο: ΑΡοί:οΙοοι ο:: Με οιοο:·

:οοε ΚοοιεοἰεΡΙοοοεοτεοι , ΠΠ :Ρο τί2σεωετ

.β (ββουέτετε: ., #τιἰ:ὶ]ιιἔἔὶῇ:τ:.

Νοο Με ίε εοοιΡετεοτ τετοιο εΧΡ:ο:ε:ἱίίἱ·

Με οο:ἱοοε, ία: εοε:οτ:ε τ:ΞΙεδ::οοε οίοιιε

οοοε εοοίεεοτἰτ ειο:ΡΡε ε:τε:ιιιτι ·ε:οοτ εεΡ· (2 εοτο , ιιτ (::ι::ί:ιιιο οοί:τοιο νετιιτο ίιιτο·

τοτο ε (ζεττοεἔἰτιεοῦοοε , το:ίίοιοοοε Κα.

ποιοι, ο: ο Ρετίοετ:ετε: Κοτοεοἱε (Ξει·τεεί·

οεοί:οτο :εἀτ:ἰ εεΡτἱνοε , εοοιΙ:Βο:οτο ίεεε·

πο:: Πο νετο τοἰοοε , ει:ί:::δ:οε :οτε:οεοτο

τετ::τοττ νεο:ίίε Κοοιειο , Ρε:ίοεί:ίίε εοοτ:ε·

:ἰιιτο , ίΡοοτετει::ίίε (:εττΙιεε:ιιεοι , ει: οοο

:οεΙοίοοι εοΒοί:ο Ιἰ8οο Με: Πειτε εοοετοτοτ,

εΙενἰίτιοε εειιτ:ί:ἱιοἰε οοε::οοε οοοί:κοτο , οτ

ίε οοΠετο ἱο-Ρεττετο ίοοΠοετε οοε Ροτοἱε

εττοεἰίίὶτοἰε Ροίίετ; τεοι:ειοειοε Ροί: εκεο·

8:τετοε :ιοττεοτΙοίοιοε ετοοἰετιιε Ρετε:ο:ιιιο

τοιιοιτιοε Πεοιο Π:: :Ρίο ΙοοΒε'ίετἱοεοιο·

ιιἰενἰ:τιι:ἰε :οοο ΡτοειιΙ ‹:οΒἰο τ:εί:ἰοενετ:ο:ι

Π:: εοἱτο εοτίο: ίγο:ετοοι Ι:ιοοτ:οίε :Πό.288

οοοε εοτοΡετοτοο: τ Π:: ίείε οοίίε ίεΒοτεο:.

Π:: εοε:οτοτο , οιετ:ε , τεττετοιιε ειοΡΙὶτιιόἰ·

οοιο τοετἰτἱ , ίε:Ρίο5.:8οοτεοτΞ :ί::ιοεοτ:ε

ειίΡεό:ο Ριι:ἱο:ε , δ: εοτἀἱε είΐεδ:ο :εδ::οτε τ

Ιετἱτοἀἰιιειο Ρετει::ί: ι:εειο::›οΙεο:εε ,. τΠεοοι:

:Πιιι: εΡοί:οίιοοιο :ΝΜτε του·υτι/&ιΞε το Με·

ΖΗΜΙ- ΠΠ ν::εε ΙεΡἰὸο:ο , ίοοεοε :ιε:Βετοιο,.

ί:οε:οε ετ:ιοτοιο, ἱτεε εοἰοιεοτἱο:ο , οοο: το:

ε (ῖε:τ:ιεΒἱοεοίἰ:›οε, τ::οοιΡ:1εοτοο1 ,ιιτ Ρτο ι Ρτοε:είίε: ε8οοίεοτε εοτενει·οο:.ιτιο:τ: :μια

ἰΠο:ιι:ο ἀείἱἀε:ἰο :οττοε: , εοτο τοοττετο ο· Β οείεε:ετοτ , Ρο:οε:ετιιτ , ίτεοοεοτε:ετο:Ω

Βοίίε: είτε:ο:ο νετο ίείε Ρτο Ρεττἱε Ι:::ετεο·

::ε :τι ε:3:οΡτιιιο :ιἱετο:ο εοοο εοοεἰτο εποε·

τοτο Ρ:τεεἱΡἰ:ετο ι:ετ::ίίε ίο::Βοοτ. Α: νετο

Η:: , οοοε ίοίεεΡιτοοε :εοι:εοτ:οε ίον:δ:εοι

Ροτἰιιε (Ϊ:ι`:ἱΙ:ἰ τοεττγτιιτο ,ετοιιε ἰιιίιιΡετεΒἰ·

:οτο ίο:τἰτοε:ἰοεοι , δ: :ο ίεἱΡίἰε Ρίε:ὶτιιιε

::ιεΒοοεοοι ετι:οτε εί::έ:εοιί ει:Ρε::ι·:, δε :ο

εΙἰἰε ετ::ο:τεοτιι:.

Ο ίεΠοεοι εοτοιο τοοττετο , ἰιοτοο νἰτετο,

οοειο οοε ιοοτε ίο::ο:τε8 εττετοε οοοίετιιι:·

τιιτ. Ρτο:οτ:ε Ριιοοετιτ εοτο (ἶἰεετοοε :ιιο εε

Ι)ετοοί::ιεοε , εοτο θ:εοο:ιἰε ,εοτο (3:είίο ,

εοτο Αοτοτιἰο , 8ο Πτετεο Ι.γί:ε εε τεΙἰτιιιἰε

ίοοιτο:ε ο:ε:ο:ἰΡιιε , οοο νετ:::ε , ίει: :οοοε ι

τιοοοἱειο :Ποτοτο :ἱοεοεοι , :ί:ο:οιο Ροδου,

:ιτο ίεΡἰοοτ ει:το:τεοτιι:: :::οτο:ο τ:ιδ:ε Ρτε:·

ί:εοτὶοτε , :ί:οτοτο οτο οο:ι:Ποτε τιοἰοοο

ἰοίεοἰοοτ εί:ετιιοτ. (:τατίο ίοττοοἱε Ρτετί:εοο

:Πε τιιιο:ετο , εε :ε:ἰοοἱ ίὶιἰ ί:ιο:Ιεε ειιτ: ετοιιιε

_ετοεο:: ἱτοιιιειιίε ΡοοοΙε::ι εοο8:ε8:ιο:οε ε

'Ροτεοτἱοτεε ἱί:ἰ , εοτο ειιὸἱεοτ ΑΡοί:ο!ο:ο

ι::εεοτειο : Μάσκα: ·υέόΐιωι ό· ?ούτω τομ·

πιο, ω: :Μτειιτὶ/ἱωιιιτ. Ετ τ Τ4Μ7:44Μ Μ·

Μ! Μότσια: ό· απαταΡεῇῖατωττ , το::ε:οΠο

Ε

ι:οτοετετιιτ εο:οιετ:νεττετοοτ ίοιοοιε εοτο ει·

Πεεο::ε: Η:: νετο ιοοοτεε Ρεοοετοτιιιο ίοσ·

τοτο , είΡε:ε.:εεἰοοτοοι , ΡτεττοΡτε ί:ε8:::ο··

τοοι , οιιε: νε: εε:οε νἰέ:ε ίιιΡετἱοτε εό:ε νἰ

τε ίεεετιιοτ , νε: ίε :ποτε Ροίίε νετειιιτοτ 9

εοτο ἔετοἱτο οοο ίεε:Ιίοε εκε:τεοτο: ιοεἀἰτε·

ή, οοιο ::οΙοτε Ρε:Ρεοτ:ετε , οοιο εοετο:ίΠ·

ιοε ίενετἰτετε , :ιοτ:ετε, ΡΙεό:ετε , νεοεΠοε

το οοετιοε νε:ίοε , οο::οίε ετοτΠτ:ο:ιε οε·

8:εδ:ε , εετεοοε , οτ οεοιιε Ρ:ο:οτοεο ΠΠοε

ΡοἰίεὸεΙΡοἱ οο:ο:Πί:::ο: τἘετγΡτἰἱ :οοο ειτε·

δ::ί::ιοεοπ όὶ:ἱεεοτἱεοι ιοο:τἰίεεἰεοτ, οοἱ το·

.τἰοεετεοτἰΙἰε Ιιοιοεοετοοε ε:ι1ι:ἱ::οοἱε , εε τ::

ν:οετ ίεΡ:εοτ:ετ Β:ΒΙ:οτ:ιοοετο, ίοτοοιἱε οοιο·

ιοοτο:ο ίοτοτἰοοε _ :οεττοε εοτο ΒΙο::ε Π::

εοετοἰτ. δε:: οιιετοει:τοοτ:οοι , οοετο Ρε:το

εοοίο:εοτε , οοο: :ο:εΙΙ:8οιιτ οΡοττετε Ρετ

:οοοε οΡετε εεττετο ίιιειο ἰΡίοτοιο νοοετΞο·

οετο εττιοε εΙεέ:ἰοοετο ίεοε:ε ίετεεεοτεε, ο·

ιοἰἀἰοτεε :ιο τ:ε.Ι:Β:ο νἰττε εοοΙεεοτο:,τ:ε οοο

Ι::›:ο ει: ετο:εο-οι Μογίετο Ιοοο:το: Βοιο:

οοε : δευτ , Μοτο:: , μέ Ρεεω··υττΖτ πάω , είε

|εύε απο. Παμε ΠΜ οοο Πεοε ίεείοε τοτε·

Φωτο: :ο Ι::στ:ε οοοίο:ειιτ:ετοοε ίοε:ι.ι:ο ίοο

α



τι;; ΕΡ18ΤΟΕΕ ΞΕΙ.ΕΟ:1”%Ει μια

Δω οοΠιιισσοτ , τισ οποιοι ιιτειι:ιιτι α-11οτι Α Ατιτοιι··ιιοτιιτ ιιιιιστο ΜΒοοριετσ ιδινιιια Ισ

σιρσττι Γιιοτ,ΓοΙΙιειιιοτσιο στα ριινοτσ Γιιο&ο

νσΙιιι: οο8οτιιτ11 ιο ιεστοιτοτε ρωστι:ιιοτιιτ,

εειΓι:ιεειοτιιτ , οιιτΒιοτιιτ , ΓοΙιι:Βιοτιιτ, Γιειιτ

Γετιριιιιο σθ: ι ΒΜιΜ2]Γπωσιπεκταπ φισβυ·

· ·_ )Μίαιωιοπι.

Ε:: ιιιιο Η: Με Γιτρσοιιιτιστο ιισιιιισ σε τισ

ΓιιοΙιττιι ΓΡσειιΙο. ιιιιτοιιοο. σε άινττιιι ΡΙιιτιτοει

εοοι:επιι:Ιιιτι , φωτια Πι ιτσᾶἰτιιὸιοἰε όινιιιιιι

οΓρστιι:ειε , φωτο. Βοιωτια: οοΙιιιιιιωτισ οι»

Ριιοἰιειε , σο οστοιεισίιοτοιιο @οι ιΡΠ.Ιουοοι

ιὶοι· , £1Ι.ΜΠΚΙΠΒ Πειιιο πιιιοοιίδιοοε-Γστνιοι

ι·ιτιοστσ οσεσιιτ , οιιιιοτι ι:οιιττει Επι:: τοΕΓστειοτιί

Ιιοτοἱοἱε ειιιο τοεσίΓιιε ειι!ροτιιτο , ποιοι ΙιιΒσ8

Πεισιτιοτιιοι,-τ·ιιτο @κοιτα ΓεσΙστιιτο , ιιΓοιισ

στο ειρστι:-ιΠιοιιιπι 86 οοΓοοιιειίΠοιειιο ἰτο ιι

εισοτιτιοι ΡστΓριεισιιτσε νσοσιοσοτι1Βιοσ ο τσ

ιιιισοτιιιε σιιριινσίειιοτρι.ιοι ιιΙιοε, οιτο σώου

νστο τοιιιτο οιτιειε ιιιιισ ιΓσΓσ ιιιιιιειιοτ, σοσ οι·

ιιἱεσοσιιτ ; απο, ιι: ΡτοΡΙιστιι οοεστ , :ιστιοσ

τουτο οι ιιιτρΓιτιτο ττοΓστιεοτεΠΠιτοιιε ιιιι:Πεστ

Ποτοιιιιιε , ΑροΓιοΙιιιιισ ρι·ισσσραι ἱοτσοτιΓ

Ποιο εοτι:ὶσ Ιιο.ιιτιιιοτ ιιτΗιι:στ ΓιιΙιιοσττιτοσειιισ

ιιιεσοτιιι: .Η ·7Ι#-Μ0!Γ|Ι7/ὁ1]#ἄΪ££7£Μ%Δ', απο

πιο” |ικαθεσππικτι στου: |Ι!ά$'4ΜΩ7' αιωνα: ,

οποιο τΓεισιιιαιιστο , οι: ΓιιιιτοιιοιοοιτιιιΞε Μεσ

τω: οιιιοΓιιστιιιιιοστο , σιιιοι:ι οσε ιιστάιτοε οι

ριιΙσοιιΠιτοο Ιοτειτο.τσ τσό.στοιι: , σοοο σοΓ.

άσοι πιοΙοε Γστνοε οσοιΒοιίΠιοσ Ιιειιιστσ Διε

τιστιιτ , ιιιιοάιΙΙοε ιιιιι ώ Γι: Πειιιοοιοιιιιτο

οιιιιιιεσσ ρσηιιιΙστειοτ, ιστοΓτσοιισοτιίΠοισ, οι

πιώ τσιισιιοι: , νοειιι: , φοτο, το8:ιτ , 8σροΙι

Ιισστιιτ , ειναι σοι οοι νστσ τσνσττιιιιτιιτ, σο·

τοιτσι·, δι! Ειι.εστσ , σε οιιΙειιστ ΓιιΓειριτι @ο

ΡτοΙ:ιρΓοτ στιτζιτ , 86 Γτσοιισοτιιιε σιιτ:ιτ , π,

ουσ οσ ιο ποιοι ιιοιοοτσοτιιτ , ειιΠιεειτ. Πε

τοειΙοτιιτο ὶιοοιιιοἱτιιτσ ιιοεσιτ , ιιτ ειινσιιοτ ι τισ

νιττιιιιιοι ΓρΙσοτιοτσ εοτοοιοοσΓιιειτ ιι: αρτιο

_ απο _ τισ ραιιιιτιιτο σωστο Γιιτιιτιιτιιιτι πεσο

Βιιιιτσ -άστσττστ , απο ΒσΙιιιι:οιιΓσ&ιι , τιιτο

8Ιιεισ , απο Βιιοσ ) τιιιο ριιτοτιοιιε , απο το·

οσοτιε , οιτο άαιοοοιιτο τιιτρτΗιοιο εοοτιιι:οστ

τοο , απο θεοι , σε ίιτιιιοτσ ιισοοιιιο , οιτο

ιιιιεΙιτιι ΒΙο.ΓρτιστοΞτιε, οιτο άοΙοτιιτο Βστοιτιι.

ι@,ιἰ‹Ι ρΠ1τ8? επι , ιιοεοττοιιε , ραοιε πιστο

σοι , ά , φωσ οι Ιοοεσ Βτεινιιιε , Ρστρστι.ιι

τοτε άιιιοοιιτιοοιε ο.ΙΓσιίτι ειριιά ἰοΓστοι Γιιοτιιε

οοι σοοιιιτοιιιτιιτ πόσο, εοοττιιίἱ τΙστιοσοτιιι·,

σιιο.Ιιιιιτ Μπιτ ιιι€ι·ι εοτροτει Γιιτοο,τοττιάι ο

ι: Βτυπικο εοπτεμπιπτ , τα τω» απο Με σκουτ- Ο ειιΙοε , τοσοιοτ.ει εισοιοιισ ιρΓει ιοάσΓσ&ιε ὶἔ

ότι σ'αππωττιτ.

Ιοεισ ΡιιτιίΠοιο πιστιεισοΓρσ&ιι , τιιι8τ:ιοτι

σοιτοο , δξ άιιιιιιτοτι τιιιιιιΓσσ τσι εοοΓιιστιιόι

τισ Γιιιι οοουο. ΡοΠιιοτ οτοοἰ:ι ιοτιισοτσε, ω

τιιοτισοι ειΓΓσοιιιιοτιιτ , ιιτ θ τοσοι φωτο Ποτ

ιισΓοττοσε οίΓσοιιἰ μπε όιτοάτιοτ , 86 οστιιισ

Γιιρστοιιι σΙοτι Φ οστιιισ , οι: Γιιρετοοτιιτο τοοε

σίτ, Γσ τοιιιτι σιιιΙΗιοιιοτσε , ποιο: στἰειτο οΓ

τσοτο.ιιτσε νστιιτο τιιιττιιΠιτιιτιι Γιιιι ιο νἰει εισ

Γισιτιεοειιοτιιτ ιο.ιο οσο:: ιιο€ιιΒ:ιτι τιιοτιοιιοοι

Γιιτιστ οΙτἰΠὶτο:ι ειιΙιιοιιτσιτσ απο οιτιοιιιπι ιιο

οἰΒιιε τοττιάι , το ιιιιιΒιιε ιιορτοοοειιτΓιιιο πι,

τω οοο (ΠιτιΠιιιοιιε , οστοο σιϊ Γιιτισ οοι σοι

Μισο

Ηἰι εισοιισ ΙιιιιιιΓιοοιιι εοειτ:ιτιοοιΒιιε στο

.ιἰἰτἱε , τρώνε ιιιτστσΠ , ΓτιΡτσιιιιιι ει:: όινοιο

Βοοιισισ Γιισεσοίι , “τι , οι οιεστσ ετσΡστιιοι,

ιιιιτοιτιιιιτιιτ , οι: Ιὶιιρσοισσ οιιἱει Ιιοτιιἰοσιιι

Ι)σιιε οοο ΓοΙιιτο οιοιιει ειιτιι:ειτσ ιιΠσιτττ, Γσά

τιιιιο. το εα:Ιιιτο στι εοστιο :στο Γιιο!ιοισ)τοιοοιισ

ΓσΙιεττστ τιοοιἰτισιο ιρΓιιοι άιτιιιοΙο μετερ

ι:ιιτο νι&οτιοΓο ρτο:Πο, σο ιιτοιιιίΠτοο)ιιτσ ενσ

τοιοιιτο ριστιιτσ , ειιτο οι ]:18ιιιτ:ι εοιοτοοιι , Ποτ , δε ἱτι ΓειρΓο σο Ριιττιε όσιτιστο.ιο εισφο

ΙοετΥΙΙΙΩΓΗΠ1 Βιινιιε τοΒιιοτσε , οτιιοτσ5 , οι:

Γσετατιισε οι! Πειιτο στοἰττστσ , ιιτοιισ τοοΙσ

ΠΜ ρτσΠἱ , Γ:ιο&ι :ισ ειστε Βιινιτι ωστο

τοοε εστοἱτιιε εοιισιιιιοιιτσ φωτο , 21σωέστε,

μέ.: ΜτεΜέέτ τ Ε: : ιού κατω: πω: Μακάι

τω. Ε: : ο Μέσοι: ,ατα/έτσι πω. Εκ : Ν:

Μπιτ: το ]ἄια'ἰτἰιαπιι στυπβοι·υσ πιο , 1)ιυπίπε ,

ασια πιο:: |ισβιέ/Γαύιτατωττε τα Μικὶι· Μοοτιι.

τοτοονστο , ιι: (μεσω σ:: ριιττιΒιιε τοι , να

στι:ιτο ΙοιιάειοιΙι νιτιιτ τιοττιιτιιιοι , Η τσοιοτει

τοἱΓστιεοτεὶἰει ι:ΗΓειιιιιιε σπιτι. Ιοάσ ειιιο :ιιο

ι:Η;ιτ1τ Ποιοἰιιιιτο Γιιιιτο ρτ:2ειΡισοτσοι: ,Ζωικ

άσ ό” σηιιέιι-β·τεπιπ.τ , άέτ2τι·βουέ Μιτου:

[Μπιτ , ?αυτί :Μπι/ποτε άσότσΜτω· ,/ί::τισιικ.τ,

ἰο Γσ ΡτοτΓιιε τστοιίΠ, :Ισ Γσ ρσοιτιιε ιισΓΡστ:ι

τι , σο Ιιοσι·ιιιε Γστιιοι:ιιτ ιο Ι)σιιοι , ουο ιισ

σο ΓοΙο οτοοιοο εοο·ΗΠ , οποιο Γρσ Γτστἰ,οιι

ιιιιιοτ : Μπιουτ ψ ευπάσίσκ έ» ΒουιΜο,ρωπι

τωι]άεπ έ» ἀκούω δε : Βοιωτια #/Ρ"ι"'8' έκ

ιΜπιέιω , φωτο[υσΜπ έ» |πΜεφιάσ , Γσειιισ

[ποιά τοοτο Οσο Γιιο Ποστσ εοιοττιιττσοτσε :

ῇηποο νστο ΓσΓσ ιο ἰΙΙιιιο Ρτοιἱεἰεοτσε , οιιἰ

σοειο τιιιτοστοε Γιιοε σττειοτσεσκτιιΙιτ) απο ει

νισΠιιε :ιΙΙοοιιιιοτιιτ. Μ τερτσ]σό?ατ/?ιω σ:: ιικ

τ·ο , έ: «κοιτα πουπέ: Με :τι σ: οικοπεδο», πισω.

_ιιιο εοοΓσΓΓιιι·ιιτο εοΙΙοειινιι: , εΙιιτοειιιτ 8; στ

ειιοτ : _2τσΜ €ββΟΜ0 , Βασικα , μοΑΜασαυτ

ε: στι.: Ξ

Ιτατιιισ Γρσ ίιιοοιιιι , Γιιρστοοτιιιτι εινιιιοι

8Ιοτιο.το ρτισίτο!ιοτιιτ , τοστιι νστο εοιορτσΠι,

Δω ΗΜ ιιιάιεττΙιιΒιιοτιε ,οι Γπρἰιιε τοοτο;

τοσοτστο ὸιΙιιτιἱστ , το ουο Γ:: ιιιιιιιιιοι:, δίστι

τιιτσ ἰοσιιτἱσοι:σ τιτοοτστο , τισ οιοτιἱ νστι›ο ο..

τιοΓο σοοο Ιοειιτἰ ΓιιστΙοτ , στἰοιοίι ει ΓεσΙστι

.Με 86 ειιΙριε τοιιιιιΓειιΙιε ν:ιειιι ίἱοτ , τω»

απο πρωι Ποιοἱοιιιο τσιιιιιτιιτο: ι τοοε Γει

Ποστ , οι ιιριιιι Ηιστοογιοιιτο σΙσειιοτστ ώ:

οι&ιιιο , απο :κι Μεσοι τοοε: ρεινσοιι: εστω

.απο ροριιΙἱε , απο ΙιιΒιιοτσ τοιιιιιιιιε @που

Ε @σε ,οτ ττιιιιιε οι! Μοοτιι Ρσθ:οτο. Γσττσοσ,

απο ροι:σοτιίΠοο τιιιοιιτΙστο τσεσε οιιτιο Μτσ

τσ ΡειΙριτσΒιιοτ , ει:ιιιι οιιάιιεστιιτ, 8£ ειιιο Γιιισ

ΒιιΙτιιε .Μοτο σιά&ιριι!ιε,ειιιο ΑττΓτοτσΙἰ ιιτΒιι

τοσοτιι οοο μτοιιστιιοτ. Τιιοε νστο ΠΠ οποσ

ποιοι” τιιΡεισιιτιοι , ειπστιε τοσοι σιιστειττε ,

οποσ οιιοε ρεστα οποιοι ρισθ:στιτιιτ τιιιιοσιιΐ,

νσοσοισοτιίΠοισ Ιιστειοιιοτιιτ.

Ωιιιιρτομστ , τοσο ειιιιι:ισοι Γσοτσοτἱιι , οι

Πιο: , οοι Γε εΠ8οοε ιιΒιιοτ , ιιτ οι: οιιιοἰΒιι:

ιιιΙιειιτιτιιτ , εοΙειοτιιτ , τιισιιοιιιτ , Μισο στο..

 



767. ;ιιιιιτοτιτ.ΑιιτοιΑπεπειε οι
τι , ιπιπιιτιο ιιοο`ει Μοτο , οΠοοοτοπι Ροτι- Α ποο νοτο ι`οιτοτπποπ πιοιοπι. @οι τοπι ροπο

τ:οιοτοπι Γοιιιτιτι , Ιοεο νοτο ιοτίι:οτο: ποπ πο

Βιιοοοττε τ τοι τιο·τοττοπιε ττωοοι ττοτιιτι,

τιοπιποπτ ποσο οι·τιπτ τ τιτ πττοτο νιτο οοιοπτ

οοοτι ι:οτοτι Γππτ , τιτ οποτο τοτ (ο ιιι πιοο

οπιτιοπτ ο το ιπιτιοιτοτιτ ΐοετοιι τοτοιπιποτ

ετοοτιι τοπιροποτο το ονοίιπο ριοτιπιοττι οτο

τοιοοτοτ,86 Ποιο οιτιοτ τοτοιο οοιπιοε , τοπο

τιο τποιοτ,οτοπιτιοο τοττοπο ροτοποτο πω

ποιοι· , τοτοποε ιο οιττοιοοτιοπι νιιττιιτι , οτ ιο

ποιο τιοτιιτιιτ ; 86 ροποτιοτο οιιιιτι , οτι το

οοτο οοτο ποπ Γοοιττοπτιτπτοε , ιιιιτ νιτο ο

τοτοιο , τιιοττιοοοπτιιτοτι , οοτοτπ πιο ιοτο

°οιτιπιτποιιτ. ι)ιιιιοδιο ιοτιοοοτιο 2οπιπιιε τ 86

τοπξι:ι οοτο ιο Γ:ττοιο , οι: τιιιι ριοτοτ , ροττιι

τοπι νιτοπι ο8ιποπτ , ποπο Πτι οι οποιο

οτιιοτι , οιοίτιοο 8τοτικ οοιτιιιο τοοωοτι , ιο

ποτο ίοροτιοτιε ετνι τιττοι·ιοτιι νι οιττιιοτο, οτ

οοτο ροέι:οτο τιιοτιοε ροποτιοτοπτ , τοιιιιιι

τιοο τιινιπιτοε τοπιτιοπι το τιτ ΐοτοτο νιτοτ

ΐοπ&ιτποοιοτπ ροιιιτοπτοττ 86 οτι ιρι·οπι 2

τοτποτοπι οοιιιοπι Γοιιιιπιοπι πιοτοιοττι οοο

ιοε οτιεοπτοε , οπτιο οιτοοτιιτι ιιοπτι ιποπιτοτ

οροτιοπτοτ , ιοτοπτιιπιπιο τοιιοττνττιοτιο

πο. (ιτονιτοτ οοιοι ιιοτοπτ το ττοιοι·-τοοτιοτι

οτ ιιιο-οι τιιοτιοε , 86 ττιοιοπιιιιτπο οττιοο ο

τοτΒιιιιπιο οιτοτττοτιοπο τοποοπιιοοπτ : »Μ

τ:τοπιε πιοτπιοτοιε τιοτπιτιιιο ντιιιτο οιοππο- Β μα:: πιο, Μοτο”, πλόιιου,ό· παππού” , Δι

οι ιιοπιιπιιιοε Γοττιοοπτ . ποιοι” τιιτοτ οτ τι

τιιε οοοιοο οοτιοπττ οοππο πιο το ιοτοοπτ,

τω οοπττο το ιοοτιοιιιιιτττ τιιτπιτοπτ.

Ιπτιο νιτοπι ροττιιτοτοπι τιοτιιοτοπτ , Γοοπι

οοτοτπ τοποοιπιπιιε τιοιιιοιτιοτπ τοπτιοοπτιτο

ι·-τοτπιτ οπτιποοπτ. ιοπι νοτο ίοπίοε οπιποτ

πιο ιιιοτοιστιε τποιο Γοονιιιοε τοπιο οοοιοο

Φώτο πιο άβατο· πέφτω έτο!ύούστ. (1οιιιοε

πιιτιπιοιοτ ]οιοτ τοΓροπτιοτ ιο οοτοοι τιτ το

τοττιοιιτιοτιοοι ιοΒοτοπετ 82/οστέο: , ιπτιπιτ,

ρττοττ ντ·βι·ο οττώτσττἰπττω , πιάτα »το τω!

ιο&τωτοτ. ιπτιοτιοο πιο ι)οπιιποιιι πιοπι ρτο

ιο τιοιποο νιτιιιιτπ οποιο οοιοι τοοοπτ :

@πετώ αυτπέτω ό· εφ247680_4%Ι6196ίου2 Βεν

1οτ , πο οιι ιττιροττοπιιιιτπιε τιοπιιπιε νοιοτιτο- ι απο ο Ετ 0πιτπο'ε :πιο , Βτυπὶκτ , κιΜ·τττοο·

τιποτε Γοτιοτοοτοτ , τοοι τοπιεοπτ , οτ οοτ

Ρτοιιοοδιοτπ οιιιοδτοπτ, 86ιοποοιποπτοε πιο

ιίιοτοιοτοπι τοπτοοιοοοε,ποο οιι οιο Γοιοοτιοε _

ονιτοπτοτ , τιοόιιε ιο τοττοπι ιοπιιπιοοε το

εοτο οππιτοπτοτ , Γοονιτοτοπι οΓροι·ιτοτο τοπι

πιοτοπτ τ ιοί-οιο πιοτοπι πιοιιιοτοπι τποτιοιοο

ιτιοπι , ιοτοπτιοπιτιοο τοπτοτιτοπι , πιιι οπο

νιτοτ τοττοποπ Γοπιοοπττ ιοποπι οοπτο6ι:οτιι,

ιοττοιοοτοτπ , τοιιοποτπ , οτ νιτοπτοπι οοτο

τοοι ιο ροτοτοπι , ιο οτοι-οτ , Ιοοοιοτοπιτιοο

νοττοτοπτ. @οι τοοττοτιο νοιοτοτιιιιο Γεριοε

Βοοτιοοτοε , ΓοΓριτοπτ οτι ροττιοτπ , 86 ριοτ οο

ι·οε ι)οτπιπο ίοιιοοτιι νοιιτιιπιπιιε, οττιοο ιπι

Ροττοοιιιιτπιονοτιιιοε πιο ποοτιτιιτ τιοοιοο

τοτ ροιιοπτ τ Πω πιο .ι οπο: ΜτοΖωτ.τ απο:

μιιΙσπζοτο: Ποιο οοτοτπ , οποιο ιοί-οοιοι,

οιοοτο86 ιοοριο ,οπιπιτιοτ 8οποτο τποιοιι:ιο

τοπι τοπι Γοριιιπτ ιιιιοτιτιοε , οποιοι νοιοι ?ο

οππο που». Ετ ορτοφιτιοω πιο”, ό·/Μοέ

στοπ”. Ατ πιο τιοιτιττπ νιττοτιιιοε οιιιιι ;

Βοι νοτο πιο νιτιιοοε οοππο Ρτοτοιοτο πιο

οτιιττιιιοιιτοε . 86 ιιιο ιο τοπιο ροτ:ιοιιΓοιιι ο

τιιτοπιιιιπιοπι τοτοιο ττοτιοιτιπο νιτιοτιτοτ:

86 τοτποπ ο Οτο πιο τοττιοτο ροτο τιποπτοε ,

86 ο ροττιο οοοιοο, οτι τποποοττπι οτοτοπι τι

νιτοτοπι ποιοι οΓ,ιτοπτοε . Γοπιπιιε οπιπιι οι·

τιοτιι;ιοε , οττιοο ιοτοπίο πιοπτιε πω" ιττ ,

οτιι ετονι τοτροτο ρτοπι , οτ ροτντπιτο τοπ

τοοτιοπτ. ιιιο πιο (πο. τοτροτο ρτιοε οιτοτι ,

86 οοτιοπι Ροτιοτο τοοετοο ττοιΡοτο οπτο

τοτι, οτ ιοτοετο ιιοτπιπο ροτιτι , ιιιιοτιοε ιο

Ποοπι ίπποι οοιιο ιποιοιι:ιο Ρτοττιιτι τοπιο

τοτ. Δ

Το @το τιιιο&ιπιπιο πιι Ροετι , ο οπο ,

τ1οι οιοΓπιοτιι ιιοπιιποε οοτιτοπιποετ τΙοοτοοι

τοσο οποτο , ιι ποιοι Γοριο , ίσιο ποπιιπο το

νοτιιιοε , 86 τοττιιοτιο ιοτοιιιτέοπτιτο , ιττιρο- ο ττοοτ τ οτ ποπ οοππο οτ οιο, οοοτποτιπιοτιιιοι

τιτοτοτπ ροροιοτοττι ιποοιιοοε τοπιοτιιιοε Βιο

τιοπτοτ. Ετ , τιοοτιιιε οττιπιιιοε τιιοιοε οπ , το

τοτοε ΐοιιιοοιιοπο ιιοπιιιιιοιο Γοροτοπτοε , οτ

νιποοπτοε , 86 οπιπιο τιοπιιιιι , 86 ρονιτιι , οτ

ττοπιοπττε , πο ?στα τοπιο τιε οιιτοροτ , 86

τὸττιοτο £τοΒιιοτ , ιπιοοτιιιι , ιπνοιιτιι , οοι

ιοπτοε . τιτοποοοε τοοι το ρτο απο) ποοιι

εοπτ , οτ οπιποτο ιπτοιιοόιοτπ ιο οποιο οο

Γοτιοιοττι τοιιτινοπτοε , π: τιοΓροδιοε 86 ποι

τοτ ρτο τωιτιο οιτιπιτποτι ποπ νοτοοπτοτ ,

86 Αροποιο οιποοιοοπτοτ τιιοοπτι: .Η οπο·

ωἰέττιττ/ἑρι6ο.τ έ:: ύοτ/.ἔττιιιο )#14!!8:/ΐοϊ τα

φωτο" ; 86 ρτοΓοοτιο οτιιοπτοε τ τποπτιοπι
τοιοοπτ , τιινιτιοο οΐροτποπτοτ , 86 το ι·ιοτοτο

το ιτι τιιοτ Τοιιιοιτιοε τιτπροτοπτ.

__ ιι.ττο οοοιοο ιιοίτο ιτοτπιοτε τοπίτοπι,
ποστ πιο ο πιο ποπ τοο ιιιοτοτπ οιοτιτοιοιτ

μποτ ροτοε νοιιπι τ Γοτι πιοιτο πιοΒιε ρτο

οποοιιιο τοπιροτιτ τιτίιοποι:οε. Ε. @το τοοι

Ριοτοτ τοοι οποτο τιιιτι νιτοτ πιοπτιιτιοτπ τιτ

τοιιοπτιιιιοιοπι τιοεοπτ, τοιιτιοι Βοποπι , οπι

ειιτιιιιοποπι τιοτοτ , οπίτοοοτιε , 86 οπο&οτ

τοτε ποο πιω νιτοε ιοπιτπο ιιοποτο ιιοιιιτοε,

ίοπιπιο τοοι τονοτοπτιο τιοτιιτοοιε ο Ειοτιοοπ

τιοπι νοτο τοοοι οτπποτπ , 86 οιοοοπτοτπ , 86

τοτιοπι , 86 οιιοπτιοπτοτο . δ( Ροιιτιπιπιοοι , 86:

τ1οοτι τοο πιοειε τιοιττΐ'τοτ . οτιοττοπι , 86 πιο..

οοτο , 86 τιιιοτιτιιοτοτπ , οοππο οιιε το πιο τιο

ιιοπτιοπι τποοιε Μοτο ο Οτποιο οοτοπι οοτο

ο το οετοΒιο οποιο ιιοποπο 86 τιτοβο Βοτι νο

ιοι›οπτ , οτ τοοτιε νιτιο ρτο:οιροιε 86 οποιο

τιοτροτοο τοοι τ οοππο Ρτοτοι τιοιιιο τοπ

τοοπιτοοε·, ιπιπιο νοτο τοτο , οτ πιο οτιτιο

τοτ. οιοτοτ οτ ιιισοπε οι τοπτιοτπ οπιτιοε.

8οτι Γππτ ριοτιοοο ποι Μουτ οτιοο ιο το

ποιιτιε οττιοο ιο ποτίι:ο τοτο τιιοτιοε τοπΓο

τιοτοπτ , οτ οτοι τιοοπιοιιοττι οπτοοδι:ιε νιτιιε

ροπο ποπ οτττιοπτ. Νοπι τοοι οιτο 86 ρτο

ι:οπτιο τοτιιτο ιοποοτιοο Γοπιο ροττιιτοτοπι

νιτο οιοτιοτοιτ, 86 τιιοτοτπο νοτοποτο ιποιο

το , ιιοποπο οπιοιο τιιπιοιιιο, ιπιπιο νοτο

ιτπΡοιιιιιιιιο , ρτο πιο τποτιι:ιοε οτιιποπτοτ.

ιτποοτιιτιτιοτο
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ω

ετττοτ.ο.

τυποι αυτο ρυτἱἰοἰτἱο ροίΐο τουτου ἰιυρυτἱἱοἱ .Α ειυκὶὶἱο Πιροτἱοτἱε αυτ· ΙοΒο·τἱοτοοἴο,·ἱυ οτο ··

που οτοἱττουτυτ , δε ουτυ ουἱ Ιυ:τυτίο τυτρτ

το: 8£οοΙἱοοτο τυοΠἱτοτουο τΙοΠιυτοτἱτ , ουἰ

οοο δ: νοττττἱ , 8ο @Ποτ , 6ο τἰοΙἱοἱἰε ἰυΓοτνἰο

τἱτ , υτ οουτἰυουτοτ, υτ ίοΒτἱο , υτ ρειτοο Γο

νοτοουο νἰνειτ Βου ρου-ο ἰοίἱοἰυυτυτ. Αντι

τἰτἱοτυ ροτοἱτυουἱτι _τυυτοτί πομπο. Βουτι

τοο τιουοτἰουσ , :το Ιο.υου:ουε οοΙοοτοτοε Πιετ

τιὶΙΙὶτυο. ΒΙοτἰτι που ἱυτυτυοΓοοτο ρτοίοοὶο

οοΓροτουτ. @τιορτορτοτ ειΠοτυπι Ιἰοοτ τοτίτο

τοττα ο:: Ιου ἱτι οθ:υ υιοτἰουτοε , ροτοτοτυ ἱυ

ρο.ττοτυ ουαουο ἰυτοτρτοτουτυτ: ουοτυυ1

οοοοἰτειτοτυ ετο ροτυἱοἱοΓυτυ οττοτοτυ, τ:υτυ α:

το Ιοουοτοτυτ , ουἱ τυοτειτ ουουτἱουι δε ἱρΓο

ουττοο οοτουε , ΒοοτὶΠὶιυυε ΓοἱΙἰοοτ 8ο οίο

ουουτὶΠἱτυυε τυοττντ (ῖγρτἱουυε Οοτττιοοἱ

τιουίἰε ορἰΓοορυε , ουοοοτυ Ιοοο Γοτἰρτοτυπτ

Ιυοτυτυ οΙο8ουτἱἰΪΪπ1ο τοττἰίἱὶτυοουο τοἔοΙΙἱτ

:το τοττυτἰἰτ , ουτυ οτι οο (ο τἱἱοἰτ, ουττ,οιτειυ

τυπο το τοτυ υοίττοτυ ροττἰυοτο οκἱίὶἰυυιοο,

Βτονἰ οοο Ιοοο Γυοβουιοτ,υτ τοέτο ροτΓρἰοἱο:,

υο τοίτἰιυουἱο , δ: οοο οΙοουουτυι τωριν

3ουτἰυτυ τουτοτίτττε τονἱυοοτυτ. το Εἔο,ἰυουἱτ,

οι ουτυ ἱτι τουοΒτΞε τιτουο ἱυ υοέτο απο ῇο

το οοτοτο , ουτυουο ἰυ Μο ]υᾶοι1τἱ5 ΩοουΙἱ

» τιυτοιουυουε :το τἱυοἱυε ΗυΕτυοτοτυ , νἰτεο

:ο τοττα: υοἴοἰυε,νοτἱτειτἰο οο Ιυοἱε ουουυε, τΠθ

το ίἰοἰΙο ρτοτίυε :το τὶυτυπι ρτο τΙΠε τυπο τυο

υ άουτ ορἱυοοειτ , ω: ουΕο ἱτι οοπττο νἰτοττι

το ἱυτοτῇυε ουἱτυοτιιε , ουοτἰ ρτἱυε τυοτειτ οπτ

» ρουοτοτ , 8ο οοτροτὶε Ιἰοοτ τυουουτο οοτυρ

ο: ροοο !ιοττυυοτυ τιοίτυο 8ο τυουτο τουτ:ιτοτ.

» @Μπι ἰττιροΠἱΒἱΙἱε , οἱοΒοτυ , τουτο οοο

τ: νοτΙἱο , υτ τορουτο τιο ροτυἰοἱτοτ οκυιιτυτ.,

σ» ουοτ! νοΙοοτιυἱτιυτυ ίἱτυ τυοτοτυο υυτυτοΙἰο

» οΒτἰυτυἰτ, νοΙ υΓυτροτυτυ τΙἰυ Γουἱο νοτυ

τ: ίτοτἱε υτοΙονττ. ΩυουτΙο ροτοἱτυουἰπυι τΗΠ

ο ου ουἰ οριιΙοτἰΒυε οοπττο 8ο Ιοτοἱε @που

ο οίΐυονἱτ Ρ Ετ ουἰ ρτοτἰοΓο νοΠ:ο οουΓρἱουυε

το ἰτι αυτο οτουο ἰυ ρυτρυτο ΪυΙΧἱτ , :το ρΙο

σο οοἱυτυ ετο ίἱτυρΙἱοοτυ ουΙτυτυ ουσ.υτΙο άο

.. ρουἰτυτ Ε ΡοΓοἱΒυε ἱΙΙο οΒΙοδτοτυε 8ο τω

:ο υοτἰΒυε, 8ο οπο ρτἱνοτυο 8ο ἱυ8Ιοτἰυε που

:ο ροτοθ:. Ηἱο ίτἱροτιιε οΠουτυπι ουοοἱο , 8ο

ο: ττοουουτΞοτο οοτυἱτοτυ οΗἱοἰοίὶ οοωἰυἰε

» υουοίοιτυο,ρτουοτυ ρυτοτ οΙΤο ουτυ ίοΙυε ο!τ:

το τουοοἱουε Γοτυροτ ἱΠοοοοτἰε υοοοΙΐο ου: ,

το υπ ΓοΙουτιτ , νἱυοΙουτἰο ὶονἰτοτ, ἰυΗοτ Γυ

.. ροτοἰτι , ἱτοουοτἰἰτι ἱυθοτυιυοτ , τειροοἱτειε

το Ξυουἱοτοτ , οτυὸοΙἱτειε Μι·ουΙοτ , οτυοἰτἱο

ο: οοΙοτίτοτ, ΙἰΒἰτΙο ρττοοἰρἱτοτ.

Ηπο ἰυτοτἱτυ,Ρο8Βἱ, τΙο (Ϊγρτἰουο ροττἱυο

οοο: ουτυ ρτἱτυο Ετουτο οτἱνοτΓοτἱὶο Γυδτοιοτιτἱ

νἱτἱοοτιτιιτ, ουειοτυτυ ποοπο άοδτοτ Με ἰρΓει

ουυέτο.,ουτο Φέτα οι: οο Γυυτ,Ιουοϊο&ο οστι

Ρτἱτυοτ, νἱτὶο ουἱο ἰρίο ἰτἰὸοπι ἱοτοτοτ. ·= ΗΜ:

ων οοοτυοτ , ου , Ωορο τυοουτυ ο Μπιτ υτ ἰρίο

το ουοτυρΙυτἰτυἱε νἱτεο ρτἰοτἱε οττοτἱουε Μ·

το ρΙἰοοτυε τουου:ιτ , ουἰουε οττυἰ τυο ροπο

» οοο οτοτ!οτοτυ , Πο νἰτἱἰε οτἰυπτουτἰουε οο

το Γοουυάουε οπου τὶοίροττιτἱουο τυοΙἰοτυτυ ,

ο τυοΙἱε οπου: νοΙυτ μη: ρτορτἱἱε :το νοτυοουΙἰο

» ΒινοΒοτττ. Σου. ροΒ:ουυττ1 οποτο οουἰτοΙἰε

Ρετ. Μπαρτ. ό· Μτυι..σπιρΙ. τ.°σ#. Τσου. ΙΙΙ.

Βο

ρυυυτυ ροᾶυτ :το ρυτυιτυοοΓυροτοΐο -Ι·υτυου ··

τοτυτΠτ τ ροίτουουι οτοΠτυο Ιρττττ·υ1ΙτουΠο,··

ἱυ υονυτυ τυο τιοτοτυοιυ υοτἱνἱτοε Γοουυότιτοροτονἰτ,υπἱτιΩ! ἰυ ιοοουυτ ρτοτἱοιιεοου- ··

Πττυοτο (ο τἱυοἰο , ροτοτονοΙο·υίττ_, Ιυοοτο ο

τουοοτοΓο; ΒιουΙτοτοτυ τυπο , τυπου μου ο

τΜυοΠο νἰἀοβοτυττοοτἰ ροΙΤο ουοτἱ τιυροβ ο

ΕΜΗ: ρυτο!πιτυτ υτ ουτε: τ οουοΓοοτο ,ο

τοττουυτο θ.ιτΠο ουοτἰ ρτἱυο-οοτυοΗτοτ πω."

τυπι ωτοετ οουοκἰυτυ νἰνοτοτ μΠοἰ-οπο ==

οαρἰίΪο ουοτὶ του δρἱτἱτιιο-ἴουδτυο ουἱτυο- ο

τοτ. Ετροίτ ρτυ.ιοο.·: Μάο υπο τοοιιΙτειο-τ!ευ ,το

Β τοτ οο!Ητο.το τουτο ,·υπουτο ἱυτοοτο , νοοο <=

ρυτει , ἰυ υιοο!οΙουτ τἰοΙουτἰυπι-ροΙΤο νοικ- ο

υοτυτυ νἰτυο οκτἱυουοτο , οτυτυοτυυι «ΚΕ- «

ρἱοτιτἰυτο Ιουοο , τοότΠτο Πιιυτοτο , ρυτεο- <<

το , ἱυτοίτἱε ῇυοοτο ροοοτο, ντοΙουυ·ε ουτε· ο

:οτο , ἴοτοοἰουτἱουε Ιοτιἱτοτοτυ , ἰτυτυυυν- το

οοο δ: οττ2.τίοο8 Γρἰτἰτυο ουἰ Γο οκρι1ευευ1- <<

ου υουτττυουε ἱιυιυοτΓοτἰυτ, τω! οουτοτυο- <<

ποιο τυἰυἰε ἰυοτορουτἰουε οοοοτο , ιιτ το· τ·

οοτἱειυτ τἱυτἱε νοτοοτὶουε υι·οοτο , τ:ουθυ τ·

&ειυτοε 86υΙυΙουτοε :το 8οιυουτοε Μοτο- ==

υιοτιτο 'οποτο ρτοροἔουτἰε οκτουτ:Ιοτο , το ==

οτο οιοτΙοτο, ἰοτιο τοττοτο._» (ζουτρΙυτο στ.

οἰτ τυο τὶοδτοτ ρτο το Με τυουτυι , ουτε ΕΠο

Γοτοτο Ιουουττι οΙΤοτ.

Νου τυουτ ουτοτυ τΙοοτοο Ποτοε, ουοο! Α

.ίοτ υου:οτ ΒοοτἱΠἱιυιιο ΑυουίΒυιτε , οοπττο

ουἰἀοτυ ἰυτοτ οτουοε ρτεοοἰρυυτ 8οουιτυΠ

πιοο οοθ:οτ , οοο υοΓοτο υττυτυ ορυτἰ Ι..τιτυ

οοο ., ἱυτοτ (Σττοοε νοτο ουτε ίυἱ ροτ , Δ: :του

τυο ὁἰΙυοἰτὶἱοτ , 8ο ἰοΒουΕο οουττοτ, 8ο ο

τυοἱἱτἰουο ρταΙτουτἰοτ ουἱΓουουι οκτἰτοτὶτ.

.(1υοτἰ , ἰυουτιτυ , Β τΣουττο εαυτο υοοοτυ

Β τυοοτυ , ουἱ οτυΠποτυοττοττουε ἱιυρΙἱοοτἰ

τουουτυτ , ουοε ἱυτοτἰτυ ο:τρΙουτυυιο . 8ε-τὶο

οΠίε , @ο τἱο Ηρώ ρττοτ:τρυο ί-ουἴοτἰτ , που

οριο τοΠ;ουτυτ. Λο οτ: ίο ουὶἀοτυ τιι1τοτοο

ΠουτοΙΠουιιυι Γυο.τυπι τω Το οτιουτὶουυοἱτο

που οΠουο τοττο , του Πιο ?απο νοΙυυττιτοο

ετο ΓρυτοἰΠἰτυἰο νοΙυρτοττουε ΗιΞίΐο-Ιτοοτυοι_,

υτ τΙο και υυτυοτυ 8ουοτἱε ἴουοἱτυτο , ο;

δε: ἀἱυἰοἰΙΙἰιυἰο 8ο·οτονἰ!ῖὶτυἰε οουοοττοττοο1..

οοο, ουἰουτὶοτοτ Γο τυοουο ἱυοουὶο μπάτσο

τιἰΙοΓορυἱ ὸἱΠ`ουΓοτυυτ , ντοτυο Ιυιτυτἰο_,_τοο

Εοὶἀἱυο ροτιο Ερἱουτο ροιΙττυιτυ τττουοτττ.

(ὶυαΙἱο τετοιου ρου Μο νἰτ ἰυ οοοΙοίἱτι -τυο

τἰτ , υοτυο τιἱίἱ ἱουοτυο νοτἰτοτἰε ἱουοτοτ.>Βο

οοτοτἰο αυτου: Ποτο τὶο Ποᾶτἱυο (Ϊυτἱίτἱουο

τοττἱο, ρου: τυυ!τει οοο: :το του] υοΗ:τοτυ υποο

_ξΒοροτο ροττἰυοτουτ, ουο:ουο Βτονὶτοτἱε του

ρ τι οτυἰττο , τυπου οοο , ουἱ υπο οποτο-υ

-'.Βἱτἰὶυοίο τυπου , ουτἰουοο τιοίττοε ροττοε

@ο 8ο τοτυροτοοτοτ υ:τοτυττι ρΙυτἰττιοτυτυΐἔο

- ·ουυτϋτοτο υτἱ ροτυἰΙΤο νοτιοτυουτοτ! οποτο

Μπιτ; ουοτὶ δ: νοτο 8ο οΙοΒουι:οτ Ιοουοτυττο

ου:οΓο , οάνοττοτ. τ. δοτἱ ουἰ οΗτοτυοτο , τω.

ουἰτ , ΙτοΞτυυο, νοΙ ροτ τυυΙτο Πορτο τὶο-.:·

Βυουτοε ονοοουτυτ, νοΙ ἱυ ἱρίο Με τουτου

οο που Γο!υπι οιτοοάυτιτ :το ΙΗ:οτοτυυτ ρτο-τ·

οτοοτἱουοτυ ροττΞυουτοτυ·τυοουτυ ο ΐου,τωσ

· Ο το

τ” ο

 



νο 7??
αιτοκοττ- εΑοτΗΙΑΝΕΝε1 ο

σ: :οπο Ήοτοαοΐοττε τοτοΡστοτ1τἱα Γοτάσσ ἰο- Α·Γσό αάουο τοα]οι·σοι·8ο ΪοττἰοτσιονἱτἱΒοεΙἰσ- α

α: νστ.σοοοοΙα οτοοἱοο Ιτοσοοα·ίστνΜε οτήυθ

τ; άαιο Ιἱοσττατο αοσυοιυΙαοτ, ·οοο στσουοτ

α» οστΓροτυΞΙΤσ ,αυτ τσοπροο τστ τουΙτἰε ω

» οιἰοἱε αοτἱουἱ υτστσοτυι·· , οὶΜΙ Ιστιοπ

ω τσο ἱο οδο ·οΠο , οΜ·οοοετυοιο ἰΡίἱ τσιπ

». ροή ΡτοΡαοαιτοα ρτοΙἰε οΜοοοο ε 86 ουοά

π» Ξρίῖ Ιαοοσἰε οΜτττοΗ ΙἱΜὸἰοἰε , νο! ἰοοοο

ω οοο Ἐαοϊιιοτ , οοΙΙο τοοεΙο ὶο Φωτο οσο

κ, Ροδο ατΜεταοτοτ. δα! ου οοίΐυοτ Μοοτε:

ω οσο οοοοτατἰ ουἱὸοτο ατοοσ Ιαιιοατἱ οροπ

υ τοι·σ νἰτοε οοοοε δέ ΐαοοτοε , οΜα οτε οοοι

ω, οοοοταοτοτ ατουσ Ιαυοαοτυτ, ἱοτυιοσΓουοτ

ο Γιιρσ:Μα , ταοτο ανἰἀἱοτσε ἱοαοἰΠῖιοα οΙο

αουτ το οτοοστο αάνστίατζἰ οι·απαοτο οπο ο

οἰτυτο ἱτορστἰοί-ο ῇυτσοοτοἱοστυτ2 <<

ντο σοο , ΡοΒ8ὶ , Ρτοἰοὸσ Μάο οουΠο

ρΙυτἰιοοε ορταοτσε οοοα οτοοἱουε , 8ο οι·ο

ρι·Ξαε Εοττυοαε ττἰουστσ , οοἱ αΠσοα ταρσι·σ

οοοΓυσνἰίΓσοτ : μάπα στἰατο οτοοἰα σΞε Ποιοι

-αουο ,το τασσατο!ατο αοἰτοο› τοΙσταοτσα-,

οιο ρατνο οοονἰοἱο σκα8ἰτατἰ ίαοΙΙσ @ο

ὸἰαὸαοτυτ τ ουοτἱὸἰο Ιοίυρσι· ῇσῇυοαοτσε , οοἱ

ὶαυτἰΠῖτοὶε οποτε σρυΙἱε τοατοΕάυτο σοτοοε το

ίτσοττ, "πιο οταρυΙαοι ουατο νἰοΙσοτστ Μ

8σίΤσταοτ , 'νἰοΙσοτἰυε :το ὸστ-οττοἰυε σνοτοσ

Βαοτ : ίσίσ νοτο ΡΙστοΓουσ οοοΓρσΧἰ τσουἱ

σ» Μα, ουαοτ·ο σοε ἴτσουσοτἰυε ατουσ Ιατἰοτ Β νἰΙἱουο νσΙτσ αιοὶοὶσοτσε , οσ€Ισοτο οαρἰτσ 5

ο Ποευα ΜαοόΙοτ νσοτἱΙἐνστἱτ; ουα ἰτα Ιστ

κ._ να Ευοτ , υτ σοε τυτοοτἰε αυτα , ίἰνο ουα

ο ρι·οΐοστα , Πνσ ουα αάνστΓα σκἰἱὶἱτοατυι· ,

ο: 1ο ουαΠἰοστ ἰονσοατ νοταοἰοσε Παεἰτἰο

οι οπο , αυτ το ἴαοἰοοτιιοι στἰατο Ποια οοΙΠ

·» τω. νΜσαοτ στεο ουατο ΗΜ ατάυοτο ίἱτ

α. ατουσ ὸἰΗἱοἰΙσ , οσο Ιαυτὶἱε σΐοα ἱΙΙἱοἰ , οσο

ο οοοτυτοσΙἰατοιο αουΙσἱε ρσοσττατἱ : οοο σ::

·» Γσ ιοἱίστἰ Μο ποστϊαοτυτ. ·· ΡΙσταουσ Μο

ατΜυοτυι· :ιο Αυευίὶἰοο οορἰοίο ασ ἴαοἰοο

τσι· , οιιἰουε , ουοά ἴαοὶ!ο οι ουἱοιισ οσε: Ισ

σα Ισοσι·σ , ασ οσ Ιοοοἰοτ οναάατ οτατἰο , Γυ

ουσΠε οσευΒιιε δ: οποίο τοοσοστσ , αουατο

ΐυανἱοε Μοστσ : τοποσ Μ οοἱἀστο :οοοσ ο

οοΙυτοσε , οοἱ ρτἱτουιο οσουσ ρσΜουσ , πο

ουσ ττἰΪατὶα υίἱ νότο , αυτ οαρἱτἱε ΡτσοἰοΓο

ορστἱιοσοτο , αυτ του!τἱοΙἰοἱ ίττοΐτοουσ σα!

οσο οιταττιΙἱΒστ άσΠοατσ ο: ιοοΠΕτσι· , οιιαο1

σΧοιιΞίῖτὶΠῖιοἰε ροτἰουε ασ οἱΜε νἱτατο Ποιοι

ΒτανἰΙΙὶιοα απο ναΙστοἀἰοσ αυτ άσεστσ το::

οοοσ αυτ τυστἰ ΓοΙστστ

ΜαΒοοοσέσ ἱταουσ ο ιοἱ Ρο8Βἱ , σσοΓσο

ουστονἱε οοτοἰοοιο το Μο Γστνοτυιο Πσἰ οο

ΜΗΜτοοτυτο ἱοῇυτἱα @το αοιιἱΙΙὶιοο αι·οσοσ

Ρστίσάσο. Ταοσο Ρι·ατστσα Βοοἱἴαοἱυο1 αο- Ο ἀυτο , ο ουα ουἰουτοουσ οοο αΒίὶὶουστἱοτ >

το σοοΠορτατοτστο , οοΙτ σ νσΜΒἰο τοαι·τγ

απο. $ΙΙστσ οοο ροίΤυτο Ιαττοοσιο ουτο Βοη

τοἱοο στυοἰ αΠ·ϊκυτο , οοἱ άσ οοΓσΙΤο Ραττἰοἰ

ὸἰε ὶ·τἰοστσ ἱο οτυοσιο αοἰτυι· , ‹ὶσ οτυοσ νοτο

οι ΡαταάΜ τοτἱΠῖτοα ατουσ αιοοσοἱΠῖτοα στο»

Κιτ. Ρτατσι·σο :Μοτο (ῖγρτὶαουτο Κοτοαοοιο,

Ρτἱτοο ουἰὁστο τοαουτο , ροΠ: τοαττγτσιο.

Ατουσ ο: ἱΙΙυίττἱυε νστΙτατσ ρατστ-αέτα Μ

τσΜΒασ , οσο τστοροτἰε Βτσνἰτατστο , οσο,

τοιιΙτἰτυὸἱοστο Βα8ἰτἱοτυτο , οσο σττατα άσ

ΐοτουα σΜοστσ Ροίΐσ , ουἰο τουτατα οΠυτυι·

οα οοοΓυστυἀἱοσ , σ:: νστστσ υΓυ οι οονατο

1υΜΜτοσ οοἱὁστο ἱΠοε ρΙσδτσοόοτο το ρτοἱο.

οι: ατουσ οοοοοΙο , ουσοπαάοποουοα Πορτο

ΜΜτοοε ρυστοε ΗσΙἰΓσο Γαο&ο ἱΙΙυὸσοτσετ

υτΓοτυτο τ-στἰτατσ ςἱἰΙαοἰατοε,8ο 8στοἰοοε οικι

άταΒσοατἱοε ιοἱΙἰτσε , οοἱ Γυρσι·οσ απο ρτοοα

οἰτσι· ατὸσοτἰΠὶιουοι Βσἱ νἱτοιο ΤσΙΜτστο

ΗσΙἰαιο ἱτορστἰνστυοτ, ὸἰνἱοἰτυε Ξεοσ οοο

Γυοηστοσ , Γαοτα Γοτἰρτυτα τοϊστσοτσ , οοο

οοΓοἱτοοε. '

υα απο ἰτα Ισ Ιιαοσα.οτ , το ἱοτστἰιο Με

ραοσιε ουα ίσουιιοτυτ ὸἱΙἰοσοτστ αττσοάσ.

Εεο νοτο 'οιο τοἰΜ εΡο ιοοοοοπ , ατουσ Μιἱο

ΡτοΜτατστο σοτστοαοτ , ουἱουτοουσ ΠΠ Βια Β Ιαυὸατἰοοι τοσα Μαιο Ι:οροοσοάοτο σωθο

τἱοτ , οοἱ (ο ουοοοεοο «Με ασΙουτστυοτ τ Ραυ

|υτο ἰτστοΜ τοστοσ οοοί:στατο ατά Μοτο αΙτσ$

πιω (ΣγΡτἰαουτο5 ουῇοε Τορστἱυε τοστοἱοἱ ,

οι·ατοτστο Παι·ταΜοσοίσοπ , οοἱ , Εαδταοτἱο

οοΓτι·ο τσίτο , τοαοοατο ΠΜ 8Ιοτἱατο σ:: απο:

οτατοτἱα Ρτοτ-σΠἱοοσ ουαίἱστατ , 8ο αάιοο

τ!υιο τουΙτα οοοΓοτΞΡΓστατ Μ Γυο εσοστο :οἱ

ταοσ:1α. Ετατ οποιο , οτ :το Μοτο Εαᾶαοτἰυε ,

ἰοἔσοἱο ΪαοἰΙἱ ) οορἱοἴο, ἀἱἴσττοῇ‹$ο οοα Γοτ

τοοοἱε οιακἱιοα νἰττοε οι , αοσττο : ἱτα οτ ΜΕ

οστοσι·σ :του υσαε υττυτοοσ οτοατἱοι· ο σΙο

οοσοάο, αο 2

πιο , ουατο Ρτο ΐστνἰε Βσἱ α πιο ρσττσουστο

οστσ:ά!στοουσ ΜιΜτατο , δατσοτ, Ιιαιιάοιτα-·

ουαιο σουἰὰστο ἰονἱτυ: τοοόο ΓοΓοσΡἱ. Εἰ

οοοσ σα. νσΙ οσΙσστατ νο! ΠΜ Ποιοι οοοου

οστσ ατοἰτταοτυτ, Όσο οοθ:το οοοτἱτοα8 οτα

τἱαε , ἰο ουο νἱνἰτουε ,τοονσοαυτ ο: οποιο ,

8οτοσουιο Ιιαοσαοτ 8: αεαοτ. $ἱ οοοσ αοτοπι

ὶΠἱυε τοοἰτατ·ἱε οιοΙσίτἱ:ι αποετ, οτοοοε ρτο

Έσ&ο ρτο Γυα ουοπαοἱτατσ ,ω ουοε οι Μισο

οοΠ:τα Ιαυὸατἰο Ρστνσοτυτα , ουΕουε σαιο ρα

ατἱτστ τσουτο οοτοτουοσο1 Μάο , ουο σοο ταο

ασἱΙἰοτ ἰο σκρΙἰοαοὸο , ατι ρ‹ἡ4 άστο σκ ἱΒοοτατἱοοσ σπιστοατο ατουσ σνα

τσοτἰοι· Μ ΡστΓυαάσοόο Μοτο. το του: οΙδωΕ άατο ὁοᾶἰοτ ; ΠΠ τω στυἀὶτἱ ασ ρτα|ταοτσα

τοΓοατ Ρατσοτἱοε ΡοΙΤσ8ε ἴαοοΙἰ τσοσοταε το..

·νσΙατἰ , 86 οαΙἱἔἱοσο1 ιοαΙοτυτο ὸστστ8ἱ , 6ο

Ρτἰοτο νἰτα σττοτσε ἱΙΙυτοἰοατἰ , νἱεὶσ οοἱά

ΡΙαοἱοσ ασ ῇυουοὸἰΠῖτοσ ΜΙσιο Ογρτἰαουσ

αιῆΞοἱατ. ο @ιιοποο ,.ἰοουἰτ , Μο αοἱτοἰ ρο

» τσοτατοε σοσ ουαοτα νὶε οοο ταοτυτο ο:

ο» Γυτο οπο. Μοτταδτυοι ρστοἱοὶοίἰε οοοταέὶἱ·

ω. οοε πουτσο , οτ ουἰε σκοἰατυε 8ο ρυτυο

φ ουΙΙα ἰοσοτΓαοτἰε ΜΜΜ Ιαβο οαΡἱατιιιτ,

νἰι·ἱ Μα εωἱεσοτἰα , στα , ατουσ ἰοἀυίττἰα ,

ουἰο , στο , ποσα στ ἱοοανἰα οι ἱοΓοἱτἱα νοο

ΙαοτἱΙῖἱτοσ , ΓοΙΙἰοἰτἰΠὶοισ, ασ τοἰΓστἱοοτὸἰβ

οποσ τοσάσαοτυι·. '

ΑεΙ το νοτο , ΡοΒοή , ποο τοο‹Ιο τοτυτο σοο.

-νσττο, ασ Ρτἰτουτο ουἱὸσιο ΡταΙταοττατο τιιαιο

ἰοίὶαοτἱίἱὶοισ ο'οΓσοτο , οτ οι οιοοἰβοε σου:

αρτιο! το ρστοστυα οτατἰοοσ σαερτσΜ , τοἰΜ

ΡτοουΙ ὰυΜο οσο ατευσοτο οσο άσί·οοάσουο

ο
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πο ιιπιι::ο ο 86 οιιειΡ:ιιιπο πιοποπτι ιπποπιπι Α άειπι86 πιο 86 άο&ειπ:ι οπιοάιτοπι πιο ομο

ιΙΙ:ι πιο ιιοπιειπιτειτοάιεπιιτ:ιε , ο νο! ειιιειιπι

ιο πιο νοε!ιιε :ποιο το !ιιιιιιεπ οι:ι!ιιιιιιιε. Ρι·οιι
κοιτα. οειιπι :ιοοά ιιιοει:ίοο πιο ιιοΒιινοειιπτ , ο

οι: :κι το ίοει!ιοτοπι , ροτιιιιτοε !ιει:οειιε :ποιο

ποπ ιιιιεοπι :ιρπά το ρτο πιοτο:ι ιπτοι· ποε οο

πονο!οιιιιιι νει!ιτπειιε ι πω πιο ριιο::ιε τοοοπι

πιο οοπιπιοτπε , Ειτοοε , ειιιο!πιοπι ,ιοί-ει , πι,

ΈειΠοι·, :οι ιπάιοειιπιτο , ρεοίοι·τιεπ ::οπι πι

οοι ίε:ιτεοε ποιο οπιειοε πειιιι:οε ΕΒΕ-κοπο

ποιοι:: 86 πιο , που ιιοειέοε δ6 ιιοοι·ιιο ιπ.

νο!ιοειε , οποε ::οιοεο ει:: νοποεειτι ροτιοε άο- Β

οπο: > οποιοι· :ιάπιοάπιτι Ρ811:293: οποεοπι

Ροεριο::οεοπι οποιο ποιο ατομο ::οπιροει::ι

ί::οιοεει , ο πι. ιπ ειιιοε οοπέιοε :Ιοοε Ρεοιιιιε

ιιιιιο::οπτοε εοί:οτοπάει ::οπίοεοε, οο ιπίιριοπ

πιο 88 οτεοειο, οοοπο ιπιροάοπτιειε άοεποεεοπ

άοπι το νιάοο , π: οπιποε ΑΡο!ιοιοε απο!

::ππι ]οάιι οι:ι!ιιιιιοι ι:ιεοάιτοτοε. ιπιπιο νοι·ο

π: Γο ιπιπιο πειτε.: ιπιπιο: , οι που: πιο: οι:

ιιοειεποπτο ::οπιι:ιτοπι :ιοεοπι Ρπειπο ::οπι

Ρεοοιιτπε , ιεει ιιοποειιπι πιο ιπιρεοιιιε οσοι

ρειεειτ:ι , 86 άιοπιτειτο ρεα:ίιιιτ , 86 !ειπάο. .

Ροτο πιο το ειειιττοεοπ , οτ :1ποπιπάειιοάοπι

ιπ πο: Ιιτεοι·ιε ρο!!ιοοειε , πρωι ροπτιιι::οπι

πιιιι:ιεποπι !ιοο ιπΡεοπι ποποτιοιιι ποπ ιπιρο

:ιιιιε , ιο!ιππι άι::ο , ποιο ειοθ:οειι:ειτο ιιοΙΙ:ο

οποιοι οι: !οοοε , 86 οπο:: οοορτπε οι οππι

άο::το:ο πο, :ιο :ιοι!ιοε 86 πιο νοοοε ιο το·

ίιοπι , 88 το άι::ιε οριίιοοπι ΐοιΙΤο3ποπ οποιο

πιο, ιιοπάοπι ιπ ιιοτιτιιιπι Ροι·νοπιΠοιιτ ι

::ππι ::οι:το ί-οι:ιε ποο τυπο οάιτει ιο ιο::οοι

ιιι·οάιι!Το,::οεπ τοι:οι:ροόι::ιπτοε ΕτειΕτο8 Καπο::

πιο πιο οι:ριοπάιε :ιο ρεοριιι:ιπάιε ::οπίιιι:ο-.

τιοπιι;ιοε άιοτιοε ιιάοΙΤοτειιιι , ιπιροάιοπτο νο!

ΡοίΕο , νο! :ιοονιε :πιο ποεοειο , άο οπο παπά

άοιιιιιπι το οι:ι!”ιιπιο ::οι:τιοεοπι.

Ι)ο!ιεοιποπι οοτο!ιοε !ιοεπιιπιειιτοπι :παπι ,

π: πιο ίοι·νι:-Ώ!ιει!!:ι ποπ πιοάο ποοιπο νοε

οι: ιιο::ιιιιιπάο , πο:ιπο τοπικ πιο: οοι ιι::

Βιοπι ίπποι !ιειιιοο ποιο οι:ιίιιιιιιιτιοπι οπο:

:ιο πιο :πιο οπο:: ιπποπεοε πε:ιτι:ιε, ίιπιο!:1πο

ιπ οοι το πιο :ιοπεεειτο!οε Ρ!ιιειπιππι , ::οπι

οι: Βοπο ιπίιιτπτο :ιπιπιο τοο παο :πει άο πιο

οιιιπιο απο ρι·ο!ιοιίοιιτπει τιιπιοπ πιι!ιι Α!

ιιοετο τοο , πο! ςιιιιάοεπ οι: ιιιιιιιιο πιο το

Ρ:πειτι οεοάειε νο!ιπι, ::οιπΡΙοεοε ιπτοε ποε

ίε:ιτεοε πιο, οοι ::οπι ιι(ρο·Ειιι 86 :ιοάιπι ιο

!ιιοι·οε , :πιο νοεο οτπάιιιοπιι ρειιτίιιιπτιιι

ιοιι€ο πιο άοδιιοι·οε οι:ιΡ:οιιτι ο τιιιιιοπ ιοί::

τοο ιοάι::ιο ιι πιο , :ιοοπι άο:ΐιοεπ ::οπίοιι

:ιππι ρπτοε. Εοε ι8ιτπε 86 :πορτα πιο πιο

:ι.πιι::ιΠιπιπιιι , πιο πιο: νοεοπι, οοπιροι·εοπι

86 οι:ει!οε:ιειιιιπιππι τοι!ιπιοπιοτπ Ροειιιιιοιι

τοπι ( πιιπι ιπτοε οοο ::ιιιι. π.πποε νοεΓ:ιπιο

Γοπι) δέ ρεορτοι· οοεοπι πιοειειι ποπ μενα

οι: ροετο ρειο::!.:ιτει εποπάοε Γοίοιιιιοει πιο κι

το, οτ ΓοΙοε , οπο. _ ι

Νοι;ιιε νοεο οπιπιππε άο !οοο πιο ποπ πιο.:

:ιο ιεπροάιπιοπτο ποπ π' Γοά απο οποιοι,

π: !οοοπι ι!!οπι , οποπι άιοοπτ άο (ι:ιππιπο«

το , νο! οι νοΙ8πε Ιο:ιιιιτοε , άο :οπο :οι πιο

που., ειτο ίιπεο!ιιει :ιάιοπιοπτο 86 ::οπιπιοάο

ι!!ιο-ε Ρειτει:ο !ιοιιιο:ιπιπε : :1ποά:ιοιάοπι απ

Οοοειιιάο ί:πτοεοπι οποιο :πει ρεοεΓοε ποπ

άοΓροι·ιιπιπε, οοπι :οι άιθ:ιιπι Ρεονιποιοπι το

::οππι!οειε , :οι :1οιιπι , ίι νιτει οποιοι Ειιοειτ ,

πο:: :ιο Μαιο Ρεκροάιιιπιοι: ιιοιιιιπιιοπε ,

(ζιιι€ιίιο ρεοριειο , οι το Γοιο ροεοοροι·ο , ποιο

Ροίι:!ι:ι. ρεκάι::ειπάο πιο οοπΪοειιτιιΪ

Νοπ:: ιπ οι !οοπ νοτια· , οπο: Ποπ: !οτο

ίοεάιάει, (ιο ποπειιιιι! ιιιι:τοτι::ει ρεπνιπιτοιπ-

ξοδιει εοροειο. Αάνοείιιε οιπΓπιοάι ιιοπιιιιοο

οποπτοεπ οποτιάιο ροποπο, ποσο Ποιοι πιο-ο

οπο: :ιά ίιάοπι νοει ροπτιιι::ιε :ποιοι Μπι:

·ειιιιι ν. 86 :ιά 8εοπιιοπι ο::οιοίιεο ποε με·

νιτειτοπι ιιοεοπι ί:ειιττοεπ , π:: ίοενοεοπι Με ,

οοπτειι :πιω οι:οειε ο!οποοπτι:ιπι :παπι , εο

άιεο ροεπιιιιτ. Ηειεπεπ ροετιτοε :ιο πι: εο!ιοε

άοπάο ιιιι:οιιίπε πιο ποιιο ; ίοά νοΙιπροοιπο Β το ρ!οπιπε οάοοοιοιτ.

:πιο ιιιοε ιιάιοπιοτιτιε ρεοίο:ιπι , οι: ιπ ::ιιπ&ιο

ειάοΙΤο , οοο , οποοά νιτιι τιιιι Γοριιοάιτειοιτ ,

ποπ ιιΓροι·ποι·ι ιεπροειτοε Γοι·εποπο , Γοά ιο

ποιοι Γοιοπτιει οεο::ιε απο Βιοι·ι:ιπτοιι ::οιο

το , άι!ιοοεο , ει:: :ποπ ι οποίοετιεπ νοεο πιο

ΑΙιιοπ:ππι εποπι , οοι επιιοιε οι :κι το Ριιποιε

ο::οιιίιοποπι Ρτεοιιιτοεπ ποιοι νο!ιπι ιπιπιο

πιε ιοπιο!οε ιιι·οοοπάι, οοιιιοοπάι ιπίο!οπτοε,

::οπιπιοποιοοιοπάι ιοπιιεοε , ει:: ριεεοε δ6 πο

οιιιιτοε ιιπιπιοε ιιοπιιπππι :ι·:ι!ιοπάι , :πονο

::ιιπάι 86 ει::οοπάοπάι , πιο !π:ιοοιε Γιοοο!ειει

Με ιεεοπτι , οπο ει !)οο νοοπτιεπε ιποοπτιπε

οο ιο ιιοάιε άιιι!ιο!ι ιποι:τειοειιιι!ιοπι άονιπ

οοι :ιιιοτιάιο ριιτιοπτπε , ποιοι το ιπ ιι!ιοπο
οιιοπάοεο πιπ!πιπο,:ιοοιιι πιο ριιπΙιίιροι· ισοπ

ι·οπι πο:: ιπ Βοποεο οι:οε::οπά:ο πιοπιτ:ιτιο πο

Ρο!ιοπάι ιποοπιι , Ιιπιππάιο !ιοιοι::ο πο!!ε:ο

Ιο::ποιοπιε , πε πιοοιιπι οιο:ιοοπτιεο ποπ:: :ιι

ι:οτιπι οποτιΙιε , ει::ιοιΠιιτιο :ιπιπιο το πιο

ι:πιεοε ιιιιπεοπι)ποπ ίο::ιΠοπι πο νοεοππι οπι

άοπι ; τω ποιο πιο :ιο ιίιοτοπι νοΙΒο οι:ιπιιε,

° ι· ει:: με. πο:: ποπ νπιοπεοπι, ιοά ίιπΒιι!πει :ιππ

Ι6::. πιο». ό· Μ”. πυρ!. 6'ο!ίο:!ι'. Τα». Π!.

Πι οπο, Ροεπι :::ιειΠιπιο , πιο:: άιοο πιο ,'

::πειιπάειπι πιο Ειπιππι :ποιο , πιοειπι άοπι

νινιε :ι:::ιιιιεοπάει,εοπιοεοε ιιοπιιπππι Γοριοπ

άοε , ιοάιοι:ι οεοάιτοειιπι πιιιοπιροπάοπάει ,

ιιοπινο!οιιειπ ρε:ι:::ιροπ άονιπ::ιοπάοε επιπιοε

ιιοποεοπι. @ιοεοπι οπιπιππι πιω Γοπτοπιιο

ρειπιππι :ιπιάοπι νιετπτοπι Ρεοιιιπιτο , απο

νοεο τιιοι παπά ιπιπει:ι οοπιιιιιτειιιιε , :ιιτοεοπι

πιοεοπι πιππάιτιο δέ ιιοπιπιεο. @οι πιοπι!ιο

!ο::οε, ::ππι τιιο.ι:ιπιο ιπ :ι:ί!ιοπο νοείοτοε, οππι

τοποεο ειοεριι.εοεπ πι: , ο ποπ άι!ιοοπτοε πο;»

πιτ. ΑΙτοεοπι νοτο ?ποιοι πιο ειάΓοιΓοοο”ίι

εοπι οειπι άο !οοο.ιΡεο ποπ ί.οοπε π:: :ποιο νι<

8ἰ!ιιπτιΠιπιο ποεπε. ΒοΙιοοπιπ 86 οιέεοοι ο εοτι

ιιοιοε , Ροε!ιιτππιπι ιοάιοιο ει.ο:1οιοι:::ιπ

Ροιιττοπιππι άοπι:ιοο , ιπιπιο νοεο ίιπιπιοπι

πιειο.Ποοοοειε , ο ροε8:ιτιι ρειπιπιιι ιππιπιιει,

οπο: ιπιιτονιιιοι:ι τω. ι:ιτο πο ριιΠιπι ::οπτεει

το νοιιι::ιτ, ποε παπα άιιιο:ιε , οιιοεοπι Ιππ

άειτιοπι ?ποιοι οποιο άιοτιπε ιπιεποε:ιτι. εοτι

οι!ιιιιιππτοε τππι ει!ιι , πιιιιι οεοάο , «τι Με

τοποετιπιι !οοπ:: :πιω , απο 86 ειπιπιι πο:
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τι: 776ἶΑιοτιι·τι ο·ΑιιτπιΑποποιο
πινο!οπτιο 86 το ιιοτιο!ιοοπτιο Μοτο οτοο Α οιιτοο`: ιποο νοτο οοτιττοιουι Γοριοπτιοττι ρτο..·

ι!!οο° οοτιτοτοπιοιτρτοποτιιι :· οποτυπι οοπτι

Πουτπ οτιοτο·ιιοτ , ουοιιιοτιπιοτιιιπι οοπτι οπι

πιοιιιιιι, υτ ιιοπο πιο ιιιπιτποτιιτ οτιιττιυο ,

οιιτέοοτυτ οριπιο , οπτιιυ!οπτυτ πιοτιτο, :το το

ιι!ι ρτο!ιι !ιοπιιποο οπιπιπ οοποτιο πιοτοπι ,

τιιιτυπι ιπττιοτιιιιιι τιιοοτιιτοοιοτιτ , 86 Γοπέτι

νιι·ι, οιιοι·υπι οπιπιιιο τυο τ-οοιποτο ρουιυπι

οπο το πιοτοτ τ.οότυο ο!ιοτιιοτ, τιιιο !ιοποτιοιιο

τιο!ιιιιτι το τιι!ιοοπτ , τιπι οο!ι:οτοοπτ , 86 ?στο

πππτιο τ:οτιτοτιο νιτιτ:υιο οορυ!οπτυτ.· πο ο·

. τοτιοο ουιτιοπι ιιοτιοτιιυο.

!ιτοπΕυτ Ρτοετοτ ο!οιιοτοτο , ρτοετοτ τυτοιτιο ,Ϊ

τιποτα· οιτρο!ιτο, 86,,ιιτ ιτο τιιιτοτιπι , οιιιοπ

τιιοοτο νοτιιο, τοτιιπι οπο ιτιοτιο , ιοιιιπυττι ,

οιι!οιιοπο ουοτι τιιουπτ , ιιοο ποτνοο οιιτ Ιο

τ:οττοο τ ποτιυπτι (Πιτι!ιτιοποο , νο! ιιτ πιονιιτπ

ιιοπιοτι οιτουτιοπι,ρ!ιι!οιοριιοοο,Γοτι ιιοο στο·

@ποοπο ουι πι!ιι!

ρτοετ:!οτυπι, πιιιι! !οπ&τιπι , πιιιι! οι·ονο,πι!ιι!

νιτι!ο Γοτιοτιτουτ , οιιοτι ου: τιοοοτιο , ιτι οπ

!ιοπο!ι:ι, οιιτ το!ιοιοτιιο ,--ουτ ΐοριοπ·τιτο, ουτ

πιπι , ιιτ ιιιι!ιι οιιιτιοπι νιτιοτυτ , Ροοοι τιι!οε Β ιπτοπτι το νιττυτοτιι οπιπιι ο!ιοιιιτι οποιοι;

δτιπιττιο , που ιτιιουο ουτπ ιιιιιυ!ιτιοτιι !ιοπιι

πιιιυο οοτπροτοτιιιιι οίι: , ιιτ οιιι!ιυο Ρτο πιο

ουιο τιοιιοπιιιο οποιο ποπτο , οο οτιοπι οι

νοτιοτιιο ττιιουοττιτιο , ι!!ιο πιυτιοτιιιυο μονο-ί

οοτι, ουτε , πιπ ιποτοτυο , ποπιο οίτ ουι το

πυοτ : ουπι νοτο τοτίτο Γοριττιιιο, οιιτοτιιυο ουιο

οι: ο!ιιο ποπ οοοοριτπυο οο ι:ιοιιοτιοιο οιιυιι-

τ:!οπτοτ ττιιιυοτο, οπιπιπ ποιοιο νο! ιιιιπιιοπ

ιιτποο ο!ι!ιοοπιυο: οιιι ο ιιοο οοτιττο !οοοίἔ
ιιιιιιτ , ποίττυπι οπ οοοιιο οπιτπο τιοττο , οπο:

ιτι οπο !ιοτπιπο τοροτιιιπτυτ , ουτπ ποπ ίο

ιυτπ 86 ι:οπο!·ιοιιπι 86 πιοοποπιιιιιιπι ιπτιιτ:ο ,

νοτυπι οτιοπι , ουοτι ιιιοτοτιιοι!ιτοτρτ:οποτ >

νιτυττιι!!υπι οουιτιοπι οοπποπτοτ @τοτιιπ

ιιιΠιτιιυτιι οπο τ!ιτ:ο ο ουι τω οι: ιπιρτυτιοπτι

ιουο , ο ροττ!ιτιο 86 οοττυρτιο !ιοτπιπιιιυο , ουι

ροπο ἴοτιιτιοτ!ονοο ιιιιιιτιοο ΐοιιουιτιο οιτΡιοπ

τιοο οοπτοπτ!υπτ , ιο οι: ιιυπιοτο!ιοπιιπυιτιο

ιιοιοπτιυο , οιτ τιπι!ουο ιιιιττιοπο νιτοτ ωετΣ·

πιιποπτιυο , οτουο ιτι ιι!τιπιοο τεττοτοτρω

τοπτιυο, ουι τιοπ ιο !οπιιο νιτιτιιοοτ , τ:οπίοο

τω; οοο τοπιοπ ουτπ οοτιττο ττιιτοπι , ιοποπι;

Ειτ:ι!οπι , οτ: τιιοπΓυοτιπιπιυπι !ιοιιιιποιιι ιστοτ

τ!ιοονοτιτπ. οι·

τ· 

-ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΙΙΙ.

οτι Ρτοποπουττι ΜοτοΓοο!ουττι , 86 Ρ!ιι!ιρρυττι

Βοπτιοτιουτπ ΡοττοτιοπΓοο.

23ο ΗοττωτρπτΜικτ !ιό:||τι η/ατοοέσι

Ρτοτοτ Α!!ιοττυο 5οττ!ιιοποπιιο.οττιιπιο

Μιποτυπι Ρτοποποο Μοτοιοο!τ:ο , 86

Ριιι!ιρρο Βοπτιοτιοο Π!ιι Γοοιιο τιυιοι!!ιττιιο ,ο
86ιιιι!ιι τιτοττιουο ιτι (:!ιτιπο οοτιπιπιιο μπώ

τιττιοπι ιπ Πο!πιπο ίο!υτοπι.

Νυτ!ιιιο τοττιυο ουπι ρο!ι: οιποτυτοτοττι νο!

ροτιυο τοιοτζτ:ιτιι ιιιοτιιοπι ιτι τοπιο νοπτο: τιι

!οτίτιοπιο ροτιτοτ οοπιπιοοπτοο , 86 τπο!οπο

ουιτιοττι,οιιοπτυπι το ροτιυ!οτιο ουτπ οοπτοτπ

τιιτιι , τιιτου!οπτι ν_υιοι ιπιροτυ @τι , (οτι

ουοτι οτι οοτιτοτιο !ουτιοπι ο,ττιτιοτ , τπο απο
πιοποτυπι τιτοοποπτιο ιιινιοοπι οοπιιτοτι οι

Γοτιιυο , πο ιτιοπιιιιιέ ποπτι τοπιροτιο (επιστο

τι!ιιιο, ιπ ιτιποτο Ρ!ιι!ιρρο ποο ρου!ιιπι τοπικ

οοτιοπτο ,πιι !:τοποποο, ίιπιυ! τοουιοτι οοπ

!ιουιτ. ιτι οο οοπιτιοτοτιοπο ίοτιέι:οτυπι ουοπι

τ-οοιττιυο οτι πιω ρτοΐοτίτο ιποιιοποιτι, οπου

τιοοιιιτιοτπ ιοπέτοο οοο!οιιτο νιτοο , 86 νοτο:

οιΡτωττο ιοτίι:οτοτοο , τιιιτιτιιυο ΐουτοπτιοτυττι

οοπτιιιο , οποιο νοτοοτιιιιι Γοπιτυπι οπο ίο

Ό

Σοτιπτιπσνι!οο οοιι!”οι·,ουοτι ο!τ ι2οπο!ιι!ιο,

πιιπο πυ!!οο, οποσ! οπ-ινο! οοπτι νο! ιεπονιο

ιιιιτιο ροπτοτιιο τιιτροο , οιιοτι .Ντ οοττυρτι

ιιοιτιιιιιο τ-τοουοπτοτ οπιιττιυπτ. τιοτο Γοπο στο

οο!ιοιιιυο οττοτι !ιοτιιιτιυπι Γυροττιοτυπι οοπ

τιο!οπτοο ,· που ουτοπι τιοττο!ιοιιτοο τιοτίττιπο:·

ουοπιποπ·!ιο!οοπτ ιτιτιοτΕτι , 86 !ιοιιοτο :προτ

ποτιτυτ ο τιοτίτιο ο ιιοο ιππττιιοπτοο Γοριοτιτιοπι

νοτο οτυτιιτοτυπι, οιιι ίο!τοιτι οιιοτι ποιοιυπτ

ο_ουι!ιυο πνο ο!οοιιοπτιιιιιο , πνο ιτιιρο!ιτιο ,

ποο πυτιιοἴο ιοΒοτο οτιποοτο οτιιΒοΐουτιτ ,

ιιοο !οισοτιοιιι Γυτιοτο Ρωτώ οτυοτο οιτ ι!!ο
τυπι !ιιιτιο τοπιτιιιοπτ , !ινο ιπ!ιυονιουο ο ίινο

πιονι!ιυο , τιυπιπιοτιο οπο νοτιτοτο ρο!ι:οπ

τπτ , οτουο ο τοποιοτιο ιοποτοτιτιο: !ιτιοτοπ

τπτ, 86 ιτι ιρίο νοτο οποτ! οποουτι πιοτιπτ ,

τ:οτιουιοίοοπτ. - ο” ή ·

(Συττιουο πω: , 86 ορ!οτοουο ιπιυ!πιοτιι

ττιοτοι τ:ο!!οοιιοτοπιυτ,ιπ ίοο!οτοτιπιττιι !ιιιο!-·

ιι Ηοτπιορ!ιτοοιιτι , ποπ πιιπυο ροττιιτι ι!!ιι.ιο

ουτίτοτιο , πιίι τοιιτιποτιτ , τποπτιοποπι ποιοι

ττιιιοτ οιιοπι πι: οτότιιιο τ:οοτευοτοπι, δζ Η τω

ροίτυ!οτοτ , οοπτιιτοπτιο τονιτιοοτοπι , πιο να·

ιιοπιοτιτοτ 8: Πορτο ιιοττοτυο οο , ιιοο νο! πιο·

:ήπιο οτουτποπτο τυο Διοτι οοπτιτπιοτιο, πο
ποπ Γοιυττι , ιι τοοποτιπιυο ο !ιοτιοοπτιο ίτυιτι

τιο ροτΓριουο ποπ τιοτ , ουτπ ιοτιο ιιυροτοιιο

Ροτ πιο ροτοοτ ο Γοτι ουοτι οτι 8τονιοτιο ιο

δτυτεο , ιιο ιρίο ποιττι τοπιροτιο ιυνοπτυο ιπ

Β τιοπιιτο , οιιι Ροτ ιοτοτοπι τιτοπο ιτι τιοτιου!ο

νιο οπ , οπιτι!ιυο οο τιοΐροτοτιυο οοττιιιιιΡο.

τυττουτιι οοττο Γοιοττιιιο οιιΓουο !ιυιυο τιοτοπο-·

ιιι!ιο ουδτοτιο ιτιοιτοπιοπτιο οτι ιυιτυτιοτιι ,

οοττιουο τωτιοω οτουο ιτι!ιυττιοποπιοιπ οο τω· τη

Βοίοοπτιο οποιοΐοοπτιοτ: αποτο οοπιΡυο νιτιο..

τυπι ουοπι !οτο ροτοοτ , οιιοπινο οο!οιοΓτ:οπ

τιιιττι οοπτιιτιο πιοεπιο οιτροίιτο Ροτιου!ιο πιω

τοτ.

Ατιτιιτιιίτι ρτοετοτοο το ποπ ιπιιιτιο πιο πιο

οοποτο!ιιοτιο !ιοττοτι , ουιιιο πι!ιι! ποοπο στο

!ιυο , ποοπο Γοτιτίτιυο ιπτοτοπο οιτιπιπιοτοο ,

ουοπι ο ιιοο πιυτιυο ιυιοιροτοπι , ουοπιοττιτ

Ρτο το!ιοιοπο πυ!!ο Γοτιο τιοτο !ιοπο!ι:οτιο πιο

ττιοοιο τιοοοτοτ ,ο οιιοπι οπιιιιυιιι οπο οοπ

ιιιιοτο : ιιοο πιιποτιο οπιο!ιιπιοτιτι οοπτι το

οπο, τι οτι οοπιτιοΐοοπτιιιπι !τυπο ρτοοοοοπι ·

ο!ιουιτι τοπιτιοτιο ττινοτο , ουοπι ο ουοτιτιιο

Ρορυ!ιο (ιιιτιπιοπιο οοποτο ουοτιοπι Ροτνο

8οτο οιοτοιοι, οτιιτιοπι τιποιρ!ιτιοτιι ιιοποποπ

τικ νιτο: , πιοτυπιουο Ρτο!:·ιτοτοιπ οτουο τω

τυτιο τιιοοιιι:οτιυτπ οπιτιο Ρττοοοιιτοτο: τιτο·:- '
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:ττ-ττε›ετ>τ·ετττοτ1π εετεεττπ.

Γεττἰτπνετο επτπποπΪ`όεΠπἔ :ιτε εεεΙεΠ:ε νἰ- Α

777'

ή 3 ππππ›νἱε :τό πιείΤετπ ΡετΡππεἰ Με , ππἰ

ἱπ ἱτπεππόοε 8 επΡἱόοε , Μπότποΐοε , Μαΐ.

Ρτιεπποε , ἱττεΙἱπἰοΓοε, Ρτοτετνοε, :το τεΙἰππει

Μετοι·ιιππ πεπετα π: (Με τπνεπ:ιπιπτ 86 Ρετ·

τοπεπτ : πππο νετο ππΙΙπε πππτἰπτε εκ Γατ

επΙἰπποτπἰπἱΒπε ΡπΙΩτι·ε Ρτεείπππιτ , νε! νο

ε:ιι·ε·Ξπτπε :απόε:ιτ , νετεπτἱππε ΠΜ νετ Ρπ

τΞόππτ Ιἱπεπππιτεῇπετ, νε! οτ› ἰ8πανἰωπ τοτ

Ρεπτἰππε, νε! ΐοττ:τίΤε ί-πἰε ἱΡΪ-οτπππ νἱτἱἰε :ι

όπΙππτἱΒπε. Νοεππτεππ πεπππππ:ιππ ε:τΙιππ

πἱαεήτπΡτοποτππι τἱπιετε όεπε:ιτππε Ρτο νε

τἰτπτε-εεττππτεε, επιπ Γετ:τπιπε 86 νετε 86 Με·

8ππεεπόἱᾶπτπ :ιΡπό Ηἰετοπγτπππτ , πτἰποτἱε

εβἴεΡεεεπτἰ Γεππἱ τπ:ιΙιιτπ πποό οοππτπ Ριτ

τπνετἰε τ, ππ:ιτπ-ποπ:ιπόετε όεί:επόετε πποό·

Βοππτπτρτο απο πονετἱε. επτπ ἰἔἰτπτ εκ

Ρτοτ:ιτ:ιππ 86 εετττΠπππιτπ π:ιπεεπιπε Ρπόἰεἰ-7

π:: ποπεΠ::ιτετπ , Γαόττ:ιτεππππε ὶπκπτἰ:ε ποπ

ππππε οοτπ Ρει·τ:ιτπ, :ιΙτει·:ιτπ ιιπΡπππ:ιτε ) εκ

Ρπππ:ιτε, 88 σΡΡπεπ:ιτε; :ιΙτει·:ιππ τπετἱ , Ιππ

ό:ιτε , 86 εο!ετε , °ΡτατεΙ:ιτ:ε πω:: είΤε π::

τππε.

Επο νετο , ΕτειπεΠεε , ρτο Με οτππἰΒιιε

τἱΒἱ'τεί`Ροπόἱ ποπ (:ενἱεπτἰε ἰπἱππἰεἱ τποτε ,

Ετό όἰἴἰπεπτὶε£πτἱίὶἰππἰ :ιπποτε :ιπεπόπιπ

.τ 77ϊ

 

Ι

ΕΡόΙ$ΤΟΙ.Α ιν.

:ιό εΙ:ιτΠΠτππιπ ΡτἱπεὶΡετπ Ι.εοπεΠπτπ Ματ·

επιοπειπ ΕΠεπίεπι.

"ξ/τ Μπιτ» :τ Ραπ @μα 6'4ιιέ.:τἰ6ω, .:τππ::

· Ρία: ὶ::#Ι:π:Ζυπε: χω:: οΜ·ι··υω·Ι.

Ι.:ιτὶΠἱτπο ΡτἱπεἱΡἰΕποπειτ.ο ΕΡ:επΠ ,

. Η. Αι.πεπτπε δωιτπωπεπετε πω'

όἰππ Μἱποτπιπ , ΡΙπτίτππιπ ἰπ (Ππἰίὶο Πόπ

τετπ.

(ΪπεΡἰ ):ιππ Ρτἰτππτπ :ιό τε ἴετἱΒει·ε ποπ εέ1 .

Β ΡἱίἰοΙετπ ,Τεό ΙἱΒεΠπτπ , ππετπ :ι.όΙ·ιππ παππο

ἱπ τπππἰππε , πεε τπἱπί ἱΗπτπ Ρτο :ιπεπίπ:ιι

τετπΡοτἱε ν:ιε:ιτ εκΡΙετε, εο8επτἰΒπε απο:

οεεπΡπτἱοπἱΒπε πιιοτὶόἱπππτππτ Ρτεόἰεπτἰο4·

ππτπ , ππ:ιε ει: τιποτε ) πι: Με , :ιό €πττΠ:πιποε

ΡοΡπἱοε π:ιβετε ΓοΙεπππε , π: πιτ:: ππε όε!εσ-

πω: Ππότ:ι Ρτἰνειτα τπππετΕππε ΡποΙἰεἰ:·ἱπ«

τεττπἰΙΒ εοπΓΡἰεἰπιπ. Ιτπππε εππι πεεόπτπ·

εοππΡΙετπτπ ορπε τπἰττετε ΡοΠῖππποΙπἱ τ:ιιπεπ·

:ιό τε ἴετἰβετε πιω ; Γεό πποό πεππεο Ιππ

Βἱε εΡἱίὶοἰπ , ππετπ Βτενἰππε ΓεπεόπΙἱε , τπ

ππε νἰεἱΠῖτπ Ρππεἱε , επιπ τππΙτἱε ποπ ροτε

τἰε , τπο ΓετἰΡτἰε απο ί-ππνἱΙΙὶτπἱε πεππε οοτπ

επππ εο -ππὶπἱ Ρττπε ντόετἰ , ἱό επ , πιτ :ιπτε Ω ίὶτπἰε εοπίοΙ:ιπετε. Μ:ιΙΙεππ τπππεπ τεΙσπε ,

Ρ:ιτεππε επε&π :ιόπποπετετπτ , όεἰπόε πότε

ἱτπί-εεπτἰε ῇπόἰεἱε πί-Ρετἰτατε όει:εττετετπτ ε

π: Παν: Ρετἰτἱ ππεόἱεἰ ί::ιεετε ΓοΙεππΡτἰτππτπ

τπτΒὶόπτπ νπΙππε ο!εο Ιἱπἱππππε, :ιο ·τππι

όεἰπόε:·ί:εττο ΐεεεπιπε, πε πἰτπἰ:τ πικαπ

εοτόπι ππἱπε Ρπττἱόἐ- ππεπαπτἰ τοτπτπ εοτΡπε

ἱπΒεἰπτ;ζ Ηοε επίτπ πτ:ιππ :ιό ποπ ΓΡετίδ::ιτε

ρδϋπιτπτιτπ ἰπ ΗἰετοΓοΙγτπἰτπτπ θππιετἰτππιιππ

:ιτόοτε-Βόετ ἰτπἰτππτεε , ππἰ νὶπἱ :ιίΡετἰτπτετπ

ΙεπἰΠῖτπο τπἰί-ετἰεοτόΜ οΙεο τετπΡετπνἱτ.

Έὶποπἰππτ τπττπτ1πππε τπἱπἰ ππἰόεπτ ποπ

τω): ἰΗε .Ροετἰειιε [Με πι Βοπ:τπ·ι , δνε ἱπ

:πτετ:ττπ Ρ:ιττεππ ἰπτετΡτετ:ιή πιπΙπετἰε,Γεόἰρ

ππ:ιππ νετΒἰε ί-:ιτἰε πτεο όείἰόετἰο Ρετ τε Ηετἰ:

πποό ππἱόεππ,86 ἱΡίπππ Έ:ιτεοτ :ιτόεπτἱΠΪτππτπ,

πἱπΗ Γ:ιπε πεππε εκΡετἱτ πεππε ρεπε :ιβε τε

ΡτὶπεἱΡε ποΒἰΗΠῖτπο , πἰίὶ ρτο τε ἱΡίο ΡΗ

τππτπ οτππετπ Γ:ιπΕπτποπτ:ε Ριιτἰτοτεπι ,. πΞτο.

τω: τποτπππ, 86 τπἱ τπεπόἰ ππτπἱπἱε , εοπΓετ

νειπό:τππε ί::ιτπ:ιτ οπππἱ:ι Ρτπε!ατ:ι Ρταπότε:·

:στο τπο ειπτετπ ΡοΡπΙο ἰπΠτὶτιιτἰοπω ΙππόΗΠΒ

πππε εοπίετνπτἱ , 86 πον:ιε , ππο:ιό Ρετ τε δε..

τ: ΡοτείΈ, πποτἱόἱε πω; , ππΝοπε δέ πω::

Ρετόἱτὶε :ιότιτπεππιπτ , 86 Βοπἰε :ιό νἰττπτετπ

:ι-όἰτπε Ι:ιτΗΠππε Ρπτε:ιτ. '

Η:εε ἱόεἱτεο όἱκετἰιπ, πποπἱπτπ :ιό τπε ππ

Γ:ε τπεπτἰε ττππππἱΙΙἱτπε ΙΗ:ετ:ιτ:ι ΡπτππιΡετ ἱπ Β Ρετ· ΜΜΟ (Με τηχης”· 3 πτ1πω1ΠΠ2Πῇ8 , π

πο:: ΙοεεΗἰ :ιτιιτππ!τπ:ιπτἰππι ΠτεΡἱτπ ΡοΡπ

Ιοτπιπ,ἰΡἴεππε ἰπ Ρτἱτπἱε πωπω Ποιπἰππε

ποίδ:ετ οεε:ιποπετπ ΡτπΒπὶτ ἰπ ποε οπο :ιΙἰ

ππἰό ττππππἰΙΙἰπε_ππἰετἰπί-ππε όἱᾶἱτππόἰ:οΒ

- Έκτο νοε , ππ Ρτ:ιπετΓεε :το ΡπἰΠΡΡε , ω:

Β :ιΙἰππἰό νπΙτἰε τπο ί-ετὶΒετε , επτεππ:ιτπ ἰπ

8επε Ι:ιποτππ1 οππε :ιό τ-τεππεπτἰοτεε δέ όσ

πω:: ποπτἱπεε Ρτπεόἱεππότ τπε Ρτετπ:ιτπΙΙ:ιε

εΡἰίὶοΙπε , ππ:ιε Ροἔἔἰπε 86 Ρπποτππἰτ:ι :ιό ί.ε

ιπνἰεεππ Γετἰοππτ, όΞΙἱπεπτἰίἱὶππε Ρετί-ετἱΡτ:ιε .

:ιό τπ.ε τπτττετε πΠπΙο· όἰΙΐετπτἰε , πποπτειππ

εκ ππετπ πππτπνἱε τεππἰτετ :ιτ8πεπτε επειτ

Βπεπόι, εκ :ιΙτετο νετο ππ::τπντε ἱπίἰΡἱεπτετ

τεί-Ροπόεπτε τενἰπεεπόἰ ποπππΠ::π·ι π1:ιτε- Ε·

παπι ίεπττο :ιΡτἱΠὶπιε πΜπ Ρτοεπετἱ. νεΙετε,

τπεἱ ΐτ:1τι·εε ἰπ Ποιπἰπο ἴπεινἰίἱἱτπἰ. Ε:: Βοώ

εἰο Χ. εαπ ΜΜΜ.

%" Ό

π·

τπΙἰτ , εεε Ιεπεε , ππ:ιε πω:: ε::πό:ιτΞπε ,

:τ Ρ:ιττε τπο , πτ :ιὶππτ , :πωπω ἰπιΡοττιιπἱ

τότε όενὶέΙο , :ιπτε πω: ΡετεἰζτἰππτἱοιπΪε Ρω

ΓεΕποπετπ :ιπτοπ:ιτ:ιε ΈπτΙΤε. ΑΜ νοτσ εοππ·:ι

παπα: ΠΙπτπ όἱεππτ εοπίτππττ:ι ἱπ Γεπτεπτπι

ΡετίἙἱ:ἰΠε , πε ππππτπτπΙἰΒετ ποΜΠππε νὸτἰε

ρτο Εεππππ Γππόεπτἱππε , πε :ιό ποτ:ιτπ πιπ

όετπ ἰπ πο:: όεόεεπεποπ πιοόο τπ:όττειτίε,

ί-εό`Ιενἱτπτἱε πίΪεπτἱτἱ νοΙπετἱτ; Η τ:ππεπ :τπτ

ποΒΠεε , :ιπτ νἰτὶ πεπεπότ ΐπτιτ , ππἰ :ιό Ιενἰ

τατεπα ἴετπἰπεπτπ Γ:ιτπιπό:ιπι :τὸ ποπείτοτπππ

τποτππι Ηττπἱτπτε όεΓεἱνετἱπτ.

Αόόππι: πποππε ΡΙετἱππε , πποό€Ρτ·:εε!ω '

ιτα ππἰόετπ ντττπτιε επ , επτπ ππετπ :ή Ραπ

ττεππ τππππ , ποπ ῇεττπ :ιιπΡΙἰιιε ίὶιΡΡΙἰεεπ-π

τἱπτπ τππΙἱετεπΙπτπτπ πιοΙείΗ:ιε ί:εττε ππετπ

τεππ,86:νἱτἰε 86 τππΙἰετἱοπε ειόνετί:ιπττοπε τείἔ

_ ΡοπότΠ-ε : Η πω. επ τππΙἱετ , ππ:ε Γε πωπω ,

ΜΜΜ νεΗτ , πω· Η ππἱεείὶ τπ:ιτττπε , ππἰ πω.

Πτ ίεοττππι Γπ:ιτπ εοπῇπεεπι, ππετπ πκοτεττι

πικαπ , π: ε:ιπό:ιε όππ1τ:παιτ Ι:εττε εοπεεόἰ

τππε: εετ:ετ:ιε νετο 86 8τ:ινεε 86 ποπείτετε Με,

Ο ε ε π)

έ
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ττοπασ Ροτται:σ σαυοαε Ρτοπἱπσιπυε στἰατπ Α·νοτο σοιππιυπσεξ τα σα, πυαπτυπι ΓατΞε του

σοἰᾶο Ρυππσο , πυἰΡΡσ πυαε στίαιπ Ρεατυτα:

ῇαιπ Ρετ ποε μετα τττιππ νοτυι·πυε, ο Τσακ

πυαπι Ιὶατυστἰπιυε ί:ασσι·σ αυΓεσ ίτυσττπτμ

- Ο νσι·σ Ρταεσπιτατπ νοσστπ, δε ()πτΙΠ:πιπο

ΡτΞπσἐΡσ οἰεπαππ , πο: νἰτοε σΡΓστπΞπατοε Ροτ

συπτ , δε τπυπσπτσιπ τσΡυπτ ἱιπΡυοσπτἰατπ ,

πυατ ΜΜΜ Γσπτσπτἰα: Ιατατ πτυπτατσπι οδοπ

οἰτ: ἰπππο @απο απο τσίτττποπτυτπ , δε αο

τσππυοε απιυΙαποαινἰττυτἰε σκσπιρΙα τταπΓ

τιποτε Ωυα·Ισ σπππ σποτ, πο Ι.εοπετ.τ.ε σα·

τἰΠἰτπσ , ιιτ Ισ:τ πστἰ Ιατα ποοἰσ απτοεατστυτσ

Νοππσ δε πτα)σΙτατστπ Ισνἰτατἰε, δε σοπΓσὶσπ

παπι στωοπο ατ8·υστστ , οτσσπτσ Β. Ρσττο :

Φαπἰ.ι· 2εωυ/ἱι: .Μ ·υοαΜτω/οπω, ό/Ϊ4.τ Ζωα

οσι ωίωαύασ Ζωέ. Νοππσ Ιἰσσπτἰατπ ππΡυ

οσπτΞπυε , δε ὶππΡυπἱτατσπι Ϊασἰποτοίἱε Ρο!

ποστστυτ 2 Τασσο Ιασίἱοπσω σΧἰΡτἰτπατἰοπὶε ,

σποτ τυἱ , ασ σσττσ Ξπ Ρτἰππε Ραττἱε τπτ , τοτο

τοτιτ18 οτππιπο σινιτατιε, ευρα οΡο$ , ποπ

οἰσο οἱνἱτἰατυτπ , ίσο τποτυτπ πια: ΡσΡοΙσπ

τἰα ΡοφυΙατιπ·. (ὶυἰο φωτ ι·σππυασ σἱνἱτατσε,

Η πυοο τοκοι· ο νστυιπ, ποο σκστπΡΙο Ρτἰυε

ἱπσσπΓασ,πιιπσ α) ίτυοΙο ππππα Ϊαοἰσποἰ οσ

τσι·τσπυπτυτ ε Εκ πυο Ετ , υτ ποπ ποίττοτυτπ

ταπτυπι Ρσσσατοτυτπ Ρασπαε Ιυαπτυε , πυἰ θα·

πα τπαΙἰε ποπ αοπἰπιιἰτπυε , δε αοπὶπἱτα ποπ

ίστνανἰτπυε , ίσο στἱαπι αποτυτπ σττατα , πυζ Ο

πω: Ηαεἱτἱο δε ταώποτσ αοτποπὶτἰοπσ ποθ:τα

απίππσπουτπ σσπΓυσταπτ , ποπἰε πυἰοστπ οσ

ἱππσπ·ἰτα Ισνἱτατσ , ατ υσ ·ἰπστυοἱτα ναπττατσ

. . . .ο . συπέΙα Ρτο σ&ο ἱτπΡυταπυπτυτ ,

πιο οοε ἱΙΙἰσὶπἰΙἰπυε ἱπσοπίταπτἱ:σ ποίττατ π

ι·Ξταιπσπτπ ω ἰπαπΞα ναπἰτατἰε ἱιπΡυΙΞπτυε,

δε α νστἰε δε “που ίἰπσστἰτατἰε (οπο: ανο·

οανἱππυε.

Ο`υατποπτστπ το οπί-στ:το νσπσιπσπτΕΠἰπισ,

ποπ ιποοο πυἱα (ῖπτὶΡτἰαπυε σε , τπἱ ί·-τατστ ἰπ

Ποτπἰπο ΐυατοΙππασ,ίσο πυἱα οπτπἰπυε σε, τπἰ

οοτπἰπσ σκσσΙΙσπτἰΠἱπτσ, ιιτ απἰτπυτπ τπσυιπ ,

πυἰ συποταπυπουε πω: ατπυσ ἰΙΙυσ ΡαυΙο παο

ιπσπτο ἰππΡσΙπτυτ , πυῇυε ἱπσσττεσ ουπἰτατἰο- Β νο! Ραυσα Γυπτ , ποατἰτστ ΓυΓσΞΡσ , πωπω

Με απποτσ τπατσπτσιπ οσττΠπτπο τυο τσίπ

τποπἱο ππστσε; υτ ίἱπιιἱοστπ πατε: τπαΙα πα Πέ

παπσπτ , Γα1υτατὶττἱΙ`τἱτἰα; πο νστο τπἰπυε ,·

Τοποα (ΞπτὶΡτἰαπατ σατἰτατἱε ῇυσυποἱτατσ απ

:πό

σἰσπτσ (ἶπτἰΡτο , οπου νστπἱ Γστπἰπα ἰπ νο

ί`ττἰε ππσπτἰπυε ΡτοΐσσΠΤσ , οἰσσπτσ ]οπαππσ

αΡοίτοΙο: Μα/υπω ύστατο και οπο” (απο

τω, , που:: τι: απα'ία»τοϋα: απο: Μ Μάταια

αωοα!απ. @Με πυἰοσπα νστἰταε συτπ ί-στπΡστ

νΕπσατ , ἱπ τστπΡοτσ στσΓσἰτ Ιπ αυΒτπσπτυπι

σοτΡοτἱε απο , πυοο , τσΠ:σ ΡαυΙο , οι

ΓΡοπία σστ:Ισπα , αοσο σοτοἰε Μοτο ατνα Επσ

συποἰοτα ποπ ίοΙυτπ νοΙυπτατἱα ΡΙυνἱα ἱστ

Βατα, νστυτπ στἰατπ μου ἴστπἱπἰπυε βαστα,

αυτ σσπτσποε που , ποσο Γυπππιππ σΡτ ,

αττυπΠο παυοσαπιυε , αυτ πυοο οι σκασ

ππιτπ , ττἰσσποε, πατα σναππσΙἰσαπι νστἰτα

τστπ , σκ αππποτυτπ ποναΙἱπυσ αΠατυτα (Ρο

τσπαυε ; ιιτ ἰπ απ:στο σΒτσΒὶἱ αο τατἱ , ἰο σα,

ΡτασσΙατἱ , ατπυσ Ξοστπ ΡστΡαυσἰ; πι αΙτστο

:απο νΞοστο πτσο πυἰοστπ Γατιτ , ίσο π- -

ποπἰ τσΡστἰαιπυε , Ρτατίσττἰπι α (]πτΠτο, πώ

δε ῇυΙΗΠὶτπυε Ποπππυε δε σΙστπσπτἱΠἱτπυετ

Ρατστ σίτ , αΡυο πυστπ (ΞπτἱΡτἱαπατυπι πιω..

τὶυτπ πυΠο-ΡτοσυΙ ουπἱο ουπἰταπτσ, αυτ π.

ῇυίπ απτἰπυα: ππΡυτΙτατἰε Ροσπαε αωιπιπ

τπαε οαοτιπτ , αυτ: μπω Ιαποτυπτ ,απποτυπτ,σ

ἴυοοτυτπ , οοΙοι·ιππ, απ:: τπστἱτοτυτπ ττἰυτπ=.

Ρπἱ ΡτισσΙατἱίππ1ἱ Ρστσππἱτστ Ρτοδοσίτο οπο::

πυπτ. . ζ

Α τσ αυτσιπ παω οτππἱα, Ι.σοπσΠσ, δ; Ρο..

ΡυΙο τυο,πυὶα ατοσπτἱΠὶτπο σοτοσ ΡστουΡἑο,τ

δε υτ τπαΙα αποπτ , δε ποπα Ρτονσπἰαπτ Ρτο

Β Με οτππἱπυε ατο Ποπππυτπ ποίττυιπ Ριτσα?

πυτπἰΠἰτπαε οπΙατυτυε, πωσ απτο πιο: Εσστρ

στπ ποπ τ:οτΡοτσ , ΓαΙτστπ τποπτσ , οτΕ τυο

Επτοπαπατ Ρασἱε (αποτο. οί-τ:υ!α ππΡτττπσπε,8

ττστυπα πσι·ιπππυσ , ασ τσττἰο Ττἰπἱτατσπι

νστατπ , πω: Βσυε σο: , σοπτ-σΠὶοπσ Ιαυοϋα

σοπίταπτἰΙπτπσ @παω τἰπἱ , ασ ΡΟΡΠ10:[2-τ

του: τσΡστσπε οἰσο.ναΙσ. Ε:: Ρατανὶο πωπω

τατουε ]υπἱἰ.Μσσσσ:τΧ:τττττ. π 6

 

τ Ε Ρ Ι Ε Τ Ο Τ. Α ν.

ο ΡαυΙο ἰπ Οπτὶίτο τ-αιπἰΙἰατἰΙἰἱτπο.

Μφτούα: ΜΜΜ: ποτε: ίαιω'::.

8Τατυστατπ πυἱοσιπ ῇατπ Ρτἰοστπ , ΡαυΙσ

πατα , Ρπιτἱππα στο τσ ἴστὶποτσ , τσ σουτ-α

ΡΙσδτὶ, τσσυτπ ἱπ πττστἱε Ιυοστσ , Ρατἱτστπυα
ο ῇοσατἱ, δε @απο ποιὶτἱε , ποσο ΠΠ πυἱοστπ.

οσ τσΙἱΡπὶοπσΡτοἔσσ`τἰ σΙΤσπτ, Γστἰα τπυΙτα τω.

σστσ. Νυπο νστο Πσυε τοπία οι , πυἱα νοε;

παει: Ραυσα..σΙοπυτ Ροίπτπ : τπαΙο τατπσπ σα

ΞΡί-α ταποστπ αΙἱπυαποο,πυατπ πἱπἱΙ υιππυαπν

Ρσπἱτυε αο τσ Γστἰπστσ. Οτἱυιπ σπἱω οτππἱποε

ιπἰπἰ τπαεἱε οσσίτ , πυαιπ τ'ασυ!ταε , ιιτ Ρστου

Ρἱο , αο το ππυΙτα οἰᾶαποτ : πυατπνἱε τοτο:

υττοπυσ σατσαπι τ ίσο ποε απἰ νὶοστἰπτ. Τα

νστο πετ: ἰπτστἰτπ πυαΙἰασυτππυσ ί'υπτ , πυὶα

:πο ππστσ Ρτοπτσοτ το τπΞπἰ σΙΤσ ατπΞουτπ, ασ

τπσ πιο : ἰτα υτ τοτυππ δε τπσ οπιπο, οπο

@απο , πυσπιαοτποουτπ δε το το ἰπ τπσ το.

Ισὁτἱοπἱε τπαΒπἱτυοὶπσ σἰἘυοἰίτἰ.

, Εσσσ τυυε (πιο οπππὶπο σπτἰΙὶἰαπἰΙΙὶτπσ :

ο ττπἰ πατώ ποπ £υστο , ἰπ το συΙΡα σίτ οτππἱε

πατε τσΕσι·σποα , πιιἱ τοσ τοτἱσε , ποΙο οὶςσι·σ

πιο Ιαυοὶπυε συτπυ!αί'τἱ : ποο ό): σπππ πυοο

τἰπἰ οπο Ρστ που:: ἱΡἴυιπ ΡτοΙατοτστπ πατυτπ

ΞπσΡτἱατυιπ τπσατιππ, νττυτπ ττο οπίσποσπ

τἰίπιπυτπ , τπἰπἰ Ραττσπ1 , υττίυίπυσ ποίττυτπ

ατπαπτἰίῖἱππυπι , οιππἰα νἱοσπσστ πα Ιὶττστἱε

τυἰε ΡτασΙατα τπἱπἰ νὶοστἰ , Ρωτώ· Ιαυοσε

τπσαε , πυαε ταπισπ απε το ποπ τατπ τἰοἰσυΙσ

οἰέταε , πυαπι νστασἰτστ στσοἰταἐ , πυ·ατπνία,

ί·-αΙΓαε , πππἰ οσ τυο πσπσγοΙσπτὶΓίἱιπο απππο .

ΡστΓυαοσο. Νοπ ”σπἰτπ ί:υεπ οτα Γσπτσπτἱα

τπαῇοτσε ποίττοε οοέπίπτποε στ:σΙσπεσ νἰτοε ,

πυοε ποπ Ρΐπυὶτ οἰσστσ , ἘασἰΙσ πυἰοσπι σ·

τἰατπ ντοστσ , δε νστα ἱπίἱοσΙὶτστ , δε ποπ νστα

ίἰοσΙἱτστ απο Ροίίσ : παπι πυἱ αππιπο στσοἰτ

 

ο



·78ι
ευιετο·ειε εει.εοτ/ε.ι

ι , 782.

πε Ιοπιιἰτιπ , εεπ ποπ και Ιοππἱεπτ , πω» Α πε πιο ποεπειιιΜ.εε ιιιὶΓεεἰεοεὁἱ:ε, 86 οι ῇιιΡεἰεἰειε

εεε Ιοπιπεπε : ει: νει·ο εοπετει , πώ ποπ εεε-_

ὸἰε φαιά Ιοππἱεπι· , εείἱ και Ιοε1ιπεπε , ἰπ

πάεΠεετ Ιοε1ιπεπε. Τιι ἱ8ἰευτ πιιοππιπι εεε πε

πιε ετειΗε , φα πιω Γεπεὶο ό.εεΙΤε, ΕἀεΙἰεεε

ποπ νεε:ι όἱκἰίὶἰ, ία! πποει πάεΠεεε επικε

:ἰπι , ππἱὸοπἱά ὸπεεεἱε τπα ἀπεᾶἰοπί Με

οπο. Λε νετο οποει ποπ και ίετιρπω,Ρτειπ

εΠεο ποίεεο Μιιτείεει.Ιεο ππρπεαι·ε ὸεοεοἱε,

απ εαωεπ πε ίεΙΠεειεε επἱππε ίπεε:επΓεο ,

πώ επΙειπ πιο ρτοεΓπε ειεἰίεἰτπειπε , εε!ἱ:ι ει

Με, π: πιπεο. πω πι:: ποεπἰπε ποπ ΓοΙιιππ ἱε

11:ιτο ε, Γειά εκετεεπ:ιε ρεοίείΠοπίε πο]εέπίππιο,

ίοπεε ρτοίἱεἰἴεππειιτ. @πιε ειιτπ Με πωπω

εε, απ ῇιιίὶἰεἱ:: ειάεΙΐε πιω είε πιπιπεπιι , οι :ι

ειπο εεοιιἰεειεἰε εποετπ:ιπεπιε ιποάεεατἰ εποε

πα επτπ πιεεεεάε οΒἱεἰοΓπ εκ:ι&ιο, ποπ νε

τεοτ Μα το8ειτε , ποπ επιιίΞε Πιπ&ιεειε , δε το..

δεἰΠἱπι:ι πω” πιοτιεο εποπεπειει είΪε ρεσ

ειι! ἀποἱο ρει·Γπειάεπε.

Ιεἱεπι·, Ιιππιειπἰθὶπιε ρειεετ , επ· ειΙἱεμπεὶ

ρἰπιπ, Β·ιιθ:ποίπιπ, πιο ρει·πεεεΙΤετιππι , ειποά

πιἰΙπ τπα νεπετειοι!ιεει.ε ρεοεπρεἰΠὶεπο επιπιο

ροΙὶιι!:ιπεἱ , ε:ιπιπιπιπι ρω παω ροπε!εεε ,

δ: ρω πτποεἰε 8: Ιιοποεἱε ετεπ εε :πεί , ρεεε

:ειοοτεινο , ΒεπἱΒπἱΠὶιπε ροεἰιιε οπιιπι νεεΗΕε Β άρπα πιπιοειπι νἰεἱΠῖιπὸἱπε Ι:ιτρϊπτυε.(Σιπ όε

πιο ροΙΙἱεἰεπε πι. νειΙε, 8: ρεο πιο οτε, ΜΜ

ειιιε πε πιο εείροπίἰοπε , ππειπι οεἱοΓπε εε,

εΠοιπά επτἱίεἰειπειε όΗεᾶἱοπἰε ρεεΙἱεεετιιτππι

Ερπει ρεποεΜε. Εκ νΞπεεπειει Χ. απ. Βερ

εειποι·1ε , ΜοοεοΧΧΧιν.

 

Ει>ιετοι..ι ν'Ι.

ω επεἰίεορποεπιπ ερἱΓεοριιπι Ατἱ

. ' επἱπεπίεπι. ε

?Η Νὶωἰσωπ ω', !οσυπωιρπό?υπω ,εκάσ

πυπἰυπεω ές#έ·22α:πω , ό· 46 πππω άσ

:επίπωκ , βε$ έπαθιβι·Μ ό· ρευι:9ΐσ2: απ·

έϊπτϋπε Μπάσα: απ' Ζωρςβωπβό2 απ:

ειρὶεπέιιππ.

Οπιἰπο νεπεεεοἱΙΞ 8: επεπεο ρεεείεειπ

εἰΠὶεπο μπει Επιιιε·ι·οι>ποπο ερπ

ωρο ΑεἱεπἰπεπΗ , Η. Αιιιιιιτι1ε δειεεππι

πεπΙΞε οεὸἱπἱε Μιποι:ιππ , ρΙιπ·Ιιπ:ιτπ ἰπ πω

πο Γα1ιιεεεπ. ε. - ο

δοΙεε.ο. νεεεεἱΒιιε , νἱε ειεἱεπἰε,πιιΙΙὶιιε επει

επιιε -Ιοε:ο ροπἱ , (επ νἰτειιει τπει8ἱε ειειίο:Ππ ,

Ε ,ιμώ.ωπ1εΞε-!ιοεεε ροίιιιΙεπειιε , πιιὶοιιε

εποε είε , πε είε περα, αι εει5.τπ ἰπἰεπἰεΞε

ποπ ρο!επΙ:ιειι εεἱοιιεεει επεπ πιεικἱτπε εππι

πεπιιε:ρεεεπεὶε1ἱπεεεἰε:ιε , πεεριε-ὰππτἰε οο

πἰεεε:ροεεΙε Ϊἰπ ειΠειιμιε άεΗόει εεἱπιεπ , ειπε

όειπ:Ιοί, ειπε ροΒιιΙππειο νοεπεἰ. νετἱπε , πιω.

-οιιἰὸειπ·ίεπεεπεἰπ ,· πἱΙιἰΙ επ , πιπιπι οιιοεΙ οἱ

ειπιπε 8επιι:ειππει δ ποπ π” Μπιτ, νεΙ ρἰε

ε:ιτε εποεπε ιιΙἱεπιππ ι·εδεε ροροΓεει:ιει Η ει

·ίππἰε·ῇιιἀἰεὶΒιιε επιπάπεπ είΐε ἀιιοἱειιε πεπιο ,

ῇπίὶἰεἰὲ>πεππὶεειεει, ίἱκειιῇπε Π:: εοπιρι·οοεεπι· ,

εεπιτπ·.ποπ ρεεεπεἰ πιω πω” εοπιρετ

εππίείΙ. δινετε ε$Τε Με οπιπἱπ ππἰΓρἰειπι πει

8εε ,ΙὶπΙεἰεἱ:ι: ΓπΓρ1οἰοπεεπ πιει·εειιτ ε; ίἱπ νε

εο οιπποε ποτπἱπεε,πε ρ:ιεεΠ: ,πετπ_επε σοπ

εεάειπες πεινειεει- ορετει ποίετει πι. Νειιπ ὶπεἰε

ρει· επ επιπιππεπω ειρει·επε είε ειὸἱειιε,οπα ν

εε ω. εε νεΙππ ποπ ἰπειπἰεεε εκοεπτε,πε οπι

πεπι επεειπι , ίειιάἰιιππ , ΒΕ εΠΠ8επεΜπι επεπι

ρεεπειεποο !ιοπείΗΠιπιο περοπο ειόπιοε

τε ποπ οποιεεει ειιιοά πε πρεπε ρετΓρἰεἰ:ιε ,

εΙυπάειπι επἰπἰ ίππε ρπιπο π!εἱι1ε τερεεεπάπ.

δειπθειι: Ηἱετοἴο!γπιεε , πι: ποΠεεε Πι!υείε

δ: εεἀειπρεἱοπἰε πιει εεΙεοεττἰπιπ Ιοε:ι,επιπ

ιϊειΙεΙε 8ποει·πειεοεε Μάριο, ό; ρτοοο Ιιοπιἰπε

ἱπὸἱεετεπε , ΞΠιιεπειιιε, πιε ειπ&οι·ε , £ε:ιετππι

μια π12]0τ ει· Ωιπθ:ο. οεπεἰεπὸἱπε Ευεπιπει

.ρπριε ἱπίὶειπεἱιιε ροίειιΙειτεει Ειέειιπι είε , ειιπι
π :ιόπιιε εΙΤετπ Βοποπἰει: , πε υπ· [ΜΜΜ 8: «ω

Ο &πε, ει: Γιιπ&ει ορἱπἰοπε Γπενὶε ποίεεΞ στοι

,πιε , ω" ΝεεοΙ:ιπε ΟΓεπεπΠε , εΠπεπι τα

€επεπε Ιοεἰε , :ιο πω” ειιἱιεεπειπἀὶε , π)

ιρίο Ειπ&α εεε:Ιείπε ίππιτπο ρειίεοτε ρεεεπεε

ι·εεπε. Ηιιπε ροΙε εΠΓεεΙΤπιπ επεπτπ πιπό:ιπι

ει πιο ποποεε ποπππῖ ειπ·ριεει· ΐιιπε εοπ:ιτι

περεΙΙεεε. @ποπ ἱρΓπτπ είΓεε ει!ἰειιιει ει: ριιτεε

ξεεεπεὶιιπι , πἱίἱ πιπιιε ρεἱνπεἰοπεπι πωπω.

εοπιπιππἰει ΞΙΙιπε επτα: Γιιπάειε , 8: ρτοΗεἰΒ

εεπεἱππι ρεεε8εἱποειππ ἱπεοιππιοι:Μ τπ:ι)οι·ει

εοπΓεππετεπεπε: πια ρτοΐεξεο επιπ πιιιΙεει

Γιιπε, πε εἰε ἴποΙενειπὸἱε Ιειοεπειπ ειιυπι πωπ

πο ειιπι επεεἰεο ἰπιρετεἰπεε. ΕΠ: επὶεπ πειτε

ε:ειιιΓε εῇπίπιοεπ , ειιπιεπ πεε: ἱπεὶιιίὶτἱιιε ,ν πει::

ιπἱΓετἱεοεε , πεο οέἱἱεἰοίπε άεΓεεεεε επρεπε,

επιειπάο επ , πποειά ποπ ροτείε , πρωι ρε
Β:οεεπι Πιπιπιππι 8ε ὸΞΙΞΒεπεἰπε π8ειειιι··, ει.: Β

«Βεπάει παμε ἰπίὶειιιεππιἰπ :ιι·πεπειπε ρεοεπ

εεεπε. Νιιεπ πώ: ποπ ιπΞοπο επἱπιο ίσο: ,

πε ἱπ ειιτπ Ειοπππεπι , πώ ρεεεεἰρπα υπευ

επεπ Ειπιει , δ£ επεπεοτιππ ΙππάεεΙοιεεε , ΒΕ

Ηε πεειιἴπεἰοπὶοπε ετἰΒειπειιεεΞπῇπίἙἰ, ιπτά

@πιω εοπΗεπε , ποποτε ρι·πιεπε 2 @Με 285

ρεεεεεε εοπιτπππεπι ιπ&πι·πιπ ίεπέι:οεπιπ 1ο

εοεπεπ , νἱὁεεπε πιἱΙιἰ εππιππιει πυρ:: εϊείοι·

επππὸΠιοτπἰπἰε εειιιΓει, παμε ἰΠἰιιε Επι: ρω;

πωπω άεει·ειπεπάειε ά απ εκεεειπιππ πιπ8πε.

νοΙυετοεαΜ το ἶΜἰΙΦ ΜΜΜ Ρ0ΐἴΠι8$ἰὸὶ , πεε ε παπι εοπειππεΙιε ΙροΙἰππὸΞε ίἱπε ῇπίὶει απο·

Μπι ἀεΓρεεπεἰο ἰπιρεεεππάἱ. @ποπ επἰτπ που·

θ: οειριιε·, ποπ επἰπἰ ε:ιιπθ:α εοπίεειοεπόιω

:πιω Με, ιιοΞ 8ε ιπ!ΗΙΒεπει Ηειέςἱεππεπι·, 86

ποπ ρεοριέει, Γεεὶ πΙἱεπ:ι εοεπιποεπι πωιοπ

πιπιει·ιιπεπε: ἱεπιπο νο:σ ποἱ ποπ εεεεεπα οι»

ρΜιεπείε , Γεό. ὸἰνἰππνεεΙἱἔἰοπἰε ετποΙπεπεπεει

ΐεθ:ειπεπε. @πιε Βιπε άπο ππειεπω ἱπ ρε

εεπάο Ιὶοεεειιεεπι , ἰπ :ιεειιιὶτεπεὶο πω πω

εἱειπι νεπάιαιπεεε, Πεκ: οπιπΞε πιώ ΓπΓρἰεἰο

πε εΠ8πΞεππί, ω φαω ρεοειιΙ όποεο άεροβ

πεπάεπι , Η μπω νεπἱε ,νἱπι·Ξπῇπεἱα ραπ

ρεάζ-πε εΠ,Τϊρεονοεπεπε ει·εοπεεπ μ Η @οπ

επιπεπε εἰτπἰἀἱεππεεπ ; παμε ριιίὶΙΠ ειπιππ Ιε

νεπι ἰπεοπίειιπεετπππε επεειππ , παπι επ

πάνετΓειτΜ , πε ειιοεοπι πο ειπιἱεἰε, ει·ΞπιπιΚε

-Ιοε:ο πειοεεἰ ίο!ετε, επρΙοτειειιπι Ιπιοεπιπ;.

.-νεεπεπε:ιπιεπ ειιιἰε ίει·ειε, @ποπ ρεεε:ειππ εφ

ερωτα: Β Ιιοποε, πώ ποπ ιρετεπεἰ ειπαμε

/
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οιιιι άΠοενο:ο :ιαιε ιιοιι ώιιοιοιιάοε οοο· Α ροτΓριοιιο ιιιι-αιταε οι: , :ιαι ΝἰοοΙααιιι απισ

·ίο.ατ,. :ματιά οτι, :ιααιτινἰε οιιο:α , τααιοτι ροτ

ι:ιαατιι ία!ιιτατια,τατριτοτ άοροιιοτιάα ρι·οοαιιι

ι|ιοιιιἱιιοτιι ρτονο::αταιιτ , αιιάο άατα:ια Βιοτο

Διαιτα .ιαθτα:α· Γαιιοτἰατιτα:.

Βίαια:: αοοαΓατιοιιοε α :ιαιιιαε ΐοιιτιοαε

ριοΒαι:οτιιιτ, :μια αα&ο: , α: ::αρατ οατατιι

οιιτιἱτοτιτ, !ιααά ο:1αιάοιιι τιοΐοιο. (Ζααιιι αιι

·τοτιι οι: οαιιΓατα ιιαιιο άτοοτο οιιιἰττο. δοά δια:

τοοι .ιιοΙἰατ οαιιι, τιια ιιιοάο ιτι ι·οροαάιε ρα

ι·ι.ιοτιιαοαΙιε , :ιαατιι ιιιορτο ταοοο , οι: Ηιοτο

Γο!για:: απτο ττιοααιατιι οοτιίτιταταε, αά Ιτα

Ηαιιι ώ Οτιοτι:ο τοάιτο. 8αιιτ ἱτοιιι οιιι Μ

οοΙαατιι ιίτιιαι , :ιιιοτιι ιιαροτ Ειιοιιαιαε ραρα

-Μαιοτοιιι ΗιοτοίοΙγταιε 8τανἱ:ατο ΓατιάιΙΠ

.τιια ιαΠ:ιταο:ατ, ώ Ι:αΙἰα :ατο ρα:ἰαιι:ατ α!.

αΙο ιτιοάο άιίοοάοτο , ώιι·ο α, ρ:οροΠι. ΗΜ:

_ (τιοο Ιιοιτιιιιατιι Βοιιοτα ιιοεοτιατιι :οταττι ο·

ιιοττατιτ τ τιαιιι Γατιά:: Βοατιταάιιιἱ ραρατ νοΙατ

ιαορτατα ΝιοοΙααιτι ώΓοΙνοαάαιιι ρτορο

ααα:: Νιοσιααιιι νοτο Ιώοτατα τιιοτα :ιο ρτο
Εοιί::ατατ άοτοττοατι δ: Η: ρτοί·-ο&ο ,Δ α: αΙιι

:αποτο ρτα:Γοιι:ιε , αΙιι ττιοΙοίτια ώΓοιιτίε , :ιο

άιοαιιι οάιο, ιιι αιιαιτι Γοιιτοιι:ἱαιιι ώιιοιοτιάι

ώ οΠἱοὶο ΝἰοοΙαἱ ρατιτο: οοοαιιτοε , ο: ρἰαττι

τι: ιιιιαΡά ροτίιιαίιοτιο ρτοΙ·ιιΒαιτ, :ιο νο! ιτα

ροδτατιι ραοΙἰοπ α:ιΙιτατιε οιιαε οατιτατο οβο

άιοτιτια:ιαο ίαΓοιριατ , νοΙ ΓαΓοορ:αιιι ιΒιιανί

αιιἱαιἰ τἱτιιἰάἰτατο τοιι::ιατ.. αιι.ν:ιαιάοιιι οτα

τιια τιοα πέτο ιιοίττα ίαρριιτατιο οοιιιρτοοα

το: , α ιιοτι ::ατιθ:α ρι·ικοΙατα , :μια τα @στα

τοΙιειοΓο αάτιιιαΠτταιιάίε οαιιι ρτα:οιραα να·

τατἱε Ιααάο άο τιοταἱτιο ιιοιιο(ΜΒ:τιο 8ο ιιιο

άοίΗΠιιιιο άιοι ΓοΙοιιτ, ιιι ιίταιτι ΝιοοΙ:ιαιιι

αρτο οι: οτιτιίΠααιΙΠαιο :ιιιαάτατο νιάο:οιι:ατ.

νοτατα ρτο “τα :ισα ιιαρτοιιααάατ τατιοαιε

Β ραττο , Βτονι:α:ιε οααΓα , αά ιιοΙτταιιι οριιτο

Ιατιι το τοιιιἱτ:ο , :ιο :μια ραιιΙο Γιιρο:Ιαε αιτια

:ἰο τω:: οί!. _

Ρ:α:ίταε αιιτοιτι ρατιιιοἱ τιιαιιο:ἰε α Νἱοοιαο

ιιοίττο , Η ΗιοτοΓοΙγπιαια ρ:οαοιΓοατατ, αιτι

ρΗΠιιιιοε οτιοαιιάοε , ιιοιιιο Γαρἰοαε άα!ιι:ο:,

οιιιαε βια:: οάοτο αΙΙοδι:ἱ οι: ιιοίτι·ο οτάἱτιο

° ιιιαΙτἰ ει: ρω: δ: ἴατιδι:ἱ να: οατιι ιρί.ο ρατι·

το: οοαιιιιοώατιτ. Ρο: οιαε ρ::ατοτοαοροι·ατα

:οιιιροτατὶε ΓαταρτΠιιιε ρααΙο αα&οιιαε οτα:

Ποτ νιτα :ια:ιά:ιτιι Παει ρατοιιιιοαια οοττιἰ:α

ααα:: 8: , Που: άοοο: τοΙἱ8ἱοιιο:ιι , Γαιιζτἰβ

Πιιιιε ἰιιἱτἱτατἱε ΓαΒάἰτοταιιι τιιοτοε ::οαιρο

ΐαιι&ιία:ιιι αρα αιιιιτιαιιι ιιιοαάαοἱο οι:::ατιι- Ο τιοτ , Βοτιαε ναι: ιιιοΙἰοτἱε Γαα απο άιΓοἱρΙἰιια

` νοτιιαιιτ , ατα νοταε τατἱοιιοε , πιο! ροτιαε

ραΠιοιιοε οοοαΙτατιτ, 8: ιιιοταιιι ιιιαιιοια Μ.

::οΙαο ια::α:ιαιιτ , οαοτιι ΪαΙίἰε τατιοαιΒαε τοι·

-το:ο ::οαατιτα:. @Με οιιιτιοε ρι:οτοθ:ο τω:

Η:: ταοάο άιΙαοτοτιι , Η οοτιττα οαε νο! ιιιο

άιοο άἱοοτιάατιι οοιιίοι·οιιι. °

νοι·ατιι τι:: ιιιαΙτα άι&αι·ο οοιιιροΠατ , ται:

το αά το αιτοταιιι ::ατιι ιίταοριίτοΙατιι αοί:τατα,

οααιιι αά ρα:τοιιι οοτιιιιιατιοτιι ιιοΠ:τα::οτιαε

τοΙἰ8ἱοτιἱε αιιτο ρααοοε άιοε ρτο ΝιοοΙαο

ταοιιάο οάἰάἰτιιαε , ιιι ααα νιάοΒιε τατιοαοε

αάνοι·ία:ιοτααι :ιοε αροττιίΠαιο τοί:οΙΙιΙΤο; ομι

οοιιίτιταο:, ιτιάαί:τια νοτο ρτιτοἰριια Παρτο

Βοτατιι ιιιοταιιι ρτατοτἱτἱε οοτταρτοΗε ία Ντι

τιΠιιιιο ρτονιάοιιι:. Ηετοτἱοοε ατομο :ιιιο

τιιατιοοε , :ιαοταιιι , ιιιαιιιιτιο:ιαο Οτα:οοτιιιιι,

ΗιοτοΓοΙγιαιε ροττιιαέιια οορια οίτ, οι:οτιι2

ρΙο ναι: , ατ:ιαο :ετα ἰτἱοιιἱε ρτιοΠ:ατιτια , α::

Βοτιο ατιιιιιο τω, αά ίτα,ςοτιι , α: απο: ,

οοιιατιι :πατατα θάοι:ιαο αάάα::οτ. ΙτιίιάοΙΞ

τιαε, Που: ι·οε ροίτα!ώἰτ , τιαιιο ιιιααΐαοτα

άἰτιοαι , ααιιο νοτιτα:οτιι , ιιαιιο ::οιιίτατι:ιατιι

οιιιιιτιοΒιτ. Ροτοετἰτιἱε αατοτιι (ΠιτΠ,τιααιε ρτο

νατἱο οοτιάἱτἱοιιἰε 8οιιοτο , τω: τιοαοτοιιι ,

:Με τατιιοιι ΝἱοοΙααε Ποια: τοττἰταε οΙτ, αοτι Β τιιιιιοτιοαε αάιαιιιοατα , ιαοάιοοτιοαε οοτιίιΙια

οαια νοταε οαι οοιιτ:α Γοιιτἰαιι: οαε ατταΙο- ρταιοἰραα ::ιοαο:. Ια τοταιτι αΙιαιιάαατια και.

ται: , Γοά :μια ΝιοοΙααε , οαἰ ροι· τιατιιιΙΙτα

:οτα ια τιαΙΙο 8οτοιιάο τιοΒο:ἰο Γο οιιιίτιιιιατ

ταιιτἱ , .οαε ατοἰττατα: ιιααά άαοἱαιιι οπο νο

ταε: ρ:ατΓοτ:ιιιι :μια ώ Με ρωτάτε: νιάοτι

τα: , α :ιαιιιαε τιοτι Ι: αιιιΒἰΒἱ: άιΙιεΕ. Ατ:ιαο

οτιαἱάοιτι οτἰαιιι οτοάο , αΙΐοτιτιοτ, άο ἰΙΙοε

άιΠαοτο Νιο:ιιααιτι , οα:ιαο άιιο&ιοαο Ιἱοτι ,

α: :ιο ραταια :ιαἰάοτιι νοΙιατ ΠΙο οατοτο: Γοά

ατι Γαρἰοιιτο: , ατι ΓοΙιτἱο , ατι ιαίτο άιιιααιιτ ,

ρτοτίαε ιαι·ιοιοτ. ΝαΙΙα οιιἱτιι ιιι αιαιοιε άἱΙἱ

Βοτιάἱε Γαρἱοιι:ἱα οπο ροτοίι: , :ιαἰ ῇαίτἰτἱιο τα·

ι:ιοτιοαι ιιοτι ιιώοτ ι ῇαίὶἱτἱατ νοτο α::ιαι:ατο

οπο: , οιιι τιιαιοτιοαε ιιιιιιοτα ρτιοροιιι: , :το

ροτίτι:Ιο τιοτιιαοάοίτιιι: Γοι:ιτιο:αε οπο ροτοΓτ,

:ται ιιιαριοτιτοι· ματια. :κι οι:οοΙΤα ρταΡ:α:,

το! άοίοᾶα ιιιτο:ιοτ οί:.

Α: νοτο :ιαιε ιιοΓοιατ Βοιιαιιι ἰΠαά οπο ριπ

ροταιι:ιατιι , ιιι ροιιατιαρατιοατίαιιι, ιιι ρα::ο

Βαιιάἱατιι Γαιι&αιιι , ια ροτΓοοατιοαο ίστατα

άἱιιοια ατΐοτο: ι αιιἱτιιώαε ἱιιἴοτἰοταιιι ίασ

τατιι ρτα:οορτα τοΠαιοιιιε , ::οτροτιιιαε νοτο

ἱΙΙοταιιι ::ατατιι άιΙιεοατιΠιτιια: άιίττώατιοαιε

άαταταε οΠ:. Ια οοιινοτιτα , :ιαοτιι οοιιιτιιααο:τι

οαττι ταιιααι: τοΙΙΒιοιιαιτιίαροτιοτοειιώοτο

οροττοτ Ε, αοτιἰε Ιιαιιιατιιτατοτα , τιοαοτοπι ,αο

ρωταω: τιιαΙιε ιαΙτίτιαιιι ::οοττιοαιε , άαΙοἰ

ταάἰιιοιιι οοττιραΠιοιιιε ,ι οιταοττατιοαοττι ο

ττιοτιάατἰοτιἰεοιιἴοινοτι Πω Γαιι&ιταοιιιαιιι το·

ΠειοΓκ οοιινοτΓατἰοιιἱε, οιιιτιι|:ιαε αιιιοτοιιι ,

ιιαΙΙι τοΒιιιιιτιιε αττοααιιτιαιιι α!ι:ιαατιάο μα

Ε Βοοιτ.

το:ιαε τιιιιιΙ ἱτι νἰτα τιιοΠαερτο Ιοοἱε Γαιιότιε

(1αιιιαε οτατιιιιαε Γαιιο ρτ::Π:αιιτιοαο

αο::ιάοτο ροτοΙτ. @αἱά οιιἰτιι ατι: ατἱΙἰαε , αατ

ιαοατιάιαε , αατ ιιοιιοίτιαε άἱοἰ ροτοίτ, :ιαατα

(ταιι:ιαε , :ιαοά :τα ραΒ'Ιιοαα:ιιιοΙατιιοιιτα το· α: τα:: :ιτι Γαοτατιιοιιτ:ι ίιάοἰ ια Ιιοτιιο ιιι:οεοτ

&ιαε νιτιάιοατιτ μια: αατ ρτἰνατἰε ατΞΙΞ:ατἰ

:πιε , αιι: τιοα ιτα οοιιιιιιατιιοαε ατι:οροτιατιτ.

Ωατιι ιειται· Γαιιθ:οτατα Ιοοοτατιι άιΠεοιιτιο:

οοτιίοι·νατιο ::οτιιρΙατοεατιιι:ατοε, ο:ἱαττι :μια

οοιιιιααιιοε ό: :τιαειιαε ιιονἰτιιαε , ατιτοοοΠατ ,

υ

ιαίτιταατα: , Ιοοο:ιιτ , οτίἱίτατ , οιαι ::ατιι αά

Γαοε , :ατα αά το :αυτι ίοιοτα το&ο άοεοιιάα:

τιια, αά ἰαιἰάοΙοε νοτι:ατοια να:: ::τοάοιιάαι

ίιάοι , αά οι·οάοιιτοε ίἱιανἰ:α:οιιι οριιιιοαιε,

αά οταιιοε τταδι:αε άονο:ἰοαἰε, Ποο ααοτοτο,

τταιιΓιαιττιιτ ε
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ωιπίπιιι:τιιτ ε Τοπ , ιιιειι Γειιτειιιιιι, “Το πο· Α τοτ ·: ·τιιιοΠ πιο ποπ οιιιιιετ Γεινι Πει οοο

@πως ι πώ πο κεμπάπ. 4ὅιιοετπποιιΙπ (απ&οο ιρἴπιπ οδεει·ο-άεοειιπτ, οι Ριπιπε πιιιιοι·ιιπι

ι;πιπΙροοι·οπι ριιιοποιεπότιε πι. Μιοι·ενετο

ρτο πιο. ντττοτο το: _ΝιοοΙιτο 88·(9.€8 ότι, ιπ

αποτο; ποιο πωπω; ,πιτ οιππιπ_ πω ποοπο

πικαπ ,αυτ ιιοιποποιοι οοπττο έ9Ευτυται 9028

α, ιιι[ιι,,(Σοτιίτο Ρτοιιιτιο ε, πι ιΠο ιΡει·ποιεπι

·οιεοιπιππε <Μοτιο- · π. χ.

@πιο Ηιει·οΓοΙγιιιοιπ _ μοΒοιΓεει·ετοι· ,

(ιπ@;οι·ιιιιι ·τ.ι·ιιτι·πιπ , οιιι ἰΠιιιιι Γεπιιεπτπι· ,

ΡΡωαπιπ,ροπΒΙοεοτιτατε πο οτιτίιάιο πιο

ιςνποτττ1τ , ιοί-ε οιιεΓειιἱιπ , πρι-πει· ποοπο

·ιωιεπιίποιπ Ωιοιειιτιιιπι πωπω, οι: (οινο

τιιπι οιιππι , Φιξ ιπ νιιι Ποπιιπἰ "κι Γιιιιτ,

·οοιιΠΠοιιιπι πά)ιιπιεπτιι ιιιιιιιιπε ιιίρει·ι:ιο.οι- `

τπτ ,ιιιπεπππειπ Γε ριπτει:επιπ ίιιρειοιιι ετι

@ιο , πι ΐιιοάιτοε ·οοπε ιιιοτίτοε πεοιιιιοποιπ

πιπποποι. ιιι€τιιιιτιοιπ οίτεπιποιτ. @πιο κά·

. τοι ,οιιιοἱοιπ Γιι.ριεπτιιιιπ ιιιιιιοιο, ο ιιιίιιπτ οι

φι Ρτξ[ΜΒΕ οι οτπιιι @οποιο όιετύτοτε, οοο

τιιιπ ιΠιιι:ιι τοπιιεπι οιιπιιιπε οσπόιτιοπιε πο

πιιιιιιι·ιΠιιπιι πετ-πια Ιἰοεπτἱιι: οοπνεττεπτει ,

οιιιιιοΙιΠιιππιπ τγι·ιιππιιιιι οΠ·ιοιιιπτ , οιιι ποπ

πι! ΡποΙιοιιιπ ιιτΞΙιτιιτειπ ρι·ικΙεπτετ ἱιινἰεἰΙετ,

ΐετι οι! Με τω ιπίο[επτει· πιιττίτπάειε πεπ

οι” Γιιοειοε ΓιιΓριιετ. ν ώ ”

Φ;; ειιιπ Μι Γε οιιοεοπτ -, οιιιιιιιιιἱίἰῖιπε

οπο: , ο: ιιἰιιιἱιιπι π Ποιπιπο νεπειιιοιΙιε ,

ποίττοτυπι;, οπι-εΙ:ιτιίδπιι Ιιιιοἰτι ΐιιπτ , !ιο

τιιοοιιε οιιοεπτιιτ, οι νία, ειιιιιπτοπιίπ ἱΡπε

ετο, ρειιἱτιιε Γε ἀεἀἰὸετἱπτ , τιιιοτιιιιι τιιτποιι °

ΡΙοτιιιιιο-τεΒεπόιε εει:Ιείπε ετιιιτπ ιπνιτί π»

πιο το οτἰο πι πο8οτιιιπι ρι·οιιιτε εοπιιιιιΗι

(ιιιιτ , 8ειιιιιιοπι τοτιιιε πια Με:: 8ο ρι·Μιτ:ιε6ο

,ποια τοπιιοπιοιιιιιεπι ι·εροιτοιιτεε , ιιιιιιπι

οιιιοειιι ΙιιιιιιΠιτ:ιτίε ΠνεΕπιοιιείτια, οπο. :κι

Βοιωτοι Ποιόιπε πιο: ιππειιιιτπ:ιτι πωπω

ποπ @τι Γιιιιτ ι ιιΙτετπιπ οοετοοπτι.:ιτ,οποπ

νοι::ιτι οποπει·ιι , ιιιιιιιο οτο οιιι·ιτοτο

ποπ ρι·οτεινε , ποπ ρει·ιιιιπειτετ , ποπ μπε

τιιιοιτει· ιοΙΒιετιιπτ. Ετ , ο1)ειιε ιπιπιοι·το.Ιι3 ι

ιιτιπιιιπ οποιο οοπτιπιτἱιι οιππἱιιο οοιιΠιετοπο

ΠιοΙιιτει σ. επιιαπω πιοτε ποπ οπο” πιιιιτι

πιτοί:εέτο οοο Ρτατοπιιιο !ιιιιιιιε μπειτε πι εο

οΙείἱιι οπιτπ ιιοίττει·ιιετιιτε Βοτετεπι:, ίἰποπ

ίιιπδΗΠιιπππιίΙΙιιιπ νετει·επι ιιίὶιπι,ῇιιιτι Ρειιο

οι·οιΠ.ιε οοίοΙενιΠο εοπΪΡἱεετεπιιιε-. ·

Μοε νετιιτ ετιιτ , τιιιἱ οποε τιιι&ιιε ποοτεε

τσιπ ριιι·ει·ετ πειπο τιιιιετιτ , ιιτ ΠΠ Βιιοει·πει

απο τε8επι:Ιο. Ηιίοιρετεπτ, τιιιἱ πι επ τοπο

ι·ειιιιιτ ΞπνΙτἰ. @ποπ 8επιιε ἰιιιτποττιιΙἰε οπι

«οι πι ΒιιίΠιο , ο: Πτε8οτιο Νιιιιππ-πεπονιι·ιε

ίο.π&ιΠιιιιιε , ετιιτοτΠ!ιπιιε , ·οΙοοιιειιτἱΙΙῖτπἱ: ,

ο: Πιιππιιτ (Μεσοι: , εοεΙείι:ιτιιιιε ιιιπωεω ,

το οοΪοει·ο ,το νοοεπιοπτει· οοτείτοι , ρετ Ριι- Ο ιτειιιοι2ιε πι ποοπο διεεοτιο ειτοιιε Αιιιοι·ο

πω οοειπο. ιιο1τι:ε ι·εΙιειοπιε , ρετ Ρωτώ

[ω ιεεειιεπιτιοπιε πάθω , Ρετ ιερτοιιιιίΠιιπ

-πιετἱτοτιιπι οοι·οπ:ιιιι , ιιτ του. Γιιρἰεπτιιι ιιτ

πιιειπου(τι:ιιι, ρτο οποίο Νιωπι , ιπιτπο ρο

τιιιε (:οι··ιίΗ , ο είε νεΙὶε;οιιἰ ΓιιΙιιτἰ ΗιιοΗιιιπ,

8Διιτ18ιπεπτο ιεΙἰ8ἰοπἱε ἱπ Βιιοετποτἰοπε Πιπ

δ:οι·οπι-Ιοι:οτοπι πάνετί.ιιε οοπττοτιο ἴοιρἱεπο

τεε τιτονέπιπε νιάεειι·ο , ειτοιιε :μιά ιρ(ιιτπ

πιειπιιιειπ .εθιοπιε στο , ρι·ιττετ οειιιιιιιοΕπεπι

ειπε., οιιι κα: Ρ;ιρο , μποτ, 86 μια ονἱπιπ

οιιιιιιι πι τει·ι·ιε ρειΓοποπι :ποοπο ΓοΙΙἱοἱιιι·

τοπιο εετιτ. απο ειιιπιια: ίιιπ&ιτ:ιτι οπω

Ιὶο , άοΕΜπει πιιιτιεπι ιπτοτ Πιιιίτιπποε , πιο

Γοπ&ιτοτε άι&οιιιιιι ιιιιιιοιιε , 8: Ιατἰποτ Ηπ

Βιιιτ ΓρΙεπὸοτἰοιιε,ειιιτιιἰΠ`ε πιειποιι:ε μαπ

τσιπ είτ. Ετ πι: ιιπτιοιιιοπι ι·ερειιιιιιιιε , Μοτ

_ι:ιιε ἰρἴε ενιιπ8ειιίτιι ιιτπριιτοΠ`ε ΗΜ ροΠιοεπι

Ιε8ιτιιτ , ιιτ Βιοετάοτιο ι·εριοοιιε οιιοοι·ετιιι· ,

.οποπ τιιπιειι ΞρΓοιπ νι·οΙεπτει 6ιΓεορτοεπι,

ίιιιιιιιιο οιιιπ 8Ι·οτιιι το Ιιιιετιι ιιΓοιιε νιτο: Με.. 4

χαπάκια, ππτιο πι ἄἔΥΡΕΟ ιιοπιιιιιΒιιιινιι: ,

Ρετὸιιιιἰτ, ι:οπιοΙενιτ. Ιτ:ι οιιρἱπιπ Νιοο!ειιιιτι

°ετπιπι τειιἱτεπτειιι , πια φοτο, ΗιετοίοΙίιππ:
Ρι·τείιι:ι. ` · ο ο

τετ νεΠειιι ρει·Γικιπετεε , ιιτ Νιοο!οιιπι πω 11 Οοτέ,ιτο ,οοΓεοι·ο , ἰρΙο τεοιιιπ, οιιοπτιιι·εο

ο ίττιιιπ,·πιπ Ρετ εττοι·ειππειεπάει οοπο μι

οΙἰοἱ πιιιπετιο , 86 οοειιποοι οοπιιιιιιιιἰε απο

τπτἱε άδειο ριιττετιπιίιτ , ρἔἱίἔἰπἱο πειτοτιιε

τιιιιπιπιίέπιποιε ετιιιιιι ιπνιιιιιπ ιεΙΗτιιεπόιιπι

ειιιίτιπιοτ , πε τπιιιτοτιιιιι ειποΙοπιεπτιε οτι

νιιιιιτ οπο: οοποπιτ , πει: ίΞιπέπε Ιοοιε ιιΙιεπει

αυτ ιπιιιΙτιιιιι , αυτ , ιιτ ιπιτιιιε ιπτετριετει: ,

πωπω ποι:ειιτι

@πειτε ριορτει· ιιοοιιίοτἱοιιεε, ποιο πι Νἱ

- οοΙιιιιπι οοπτει·ιιπτιιτ , πο το οι·ιεοΙιιτε πεππ

τιιτ ι:ιεοετ ιιοι!ιιι:ι πεπιο , οιιοιιιιιιπ ΗΜ: πιπ

π: , πι «πιο ρτποετε τπιιοπιιιπ Ροιιιιιιε τεΙἰ8ιο

.πἰε νιάειιτιιι· , ποπ Ειπε ρτινοτιιτ αΙιοιιιιιτ, Γειά

Οοτιθτιιιπιι·: οπιιιιε , Η οποτιιιπ ίἰιιτ ιιιγΠει·ιο

τιιπι Ιοι:ο οοιιιιιιειιεο , οιιιοιιε ειιπι πΡιειιιι

επιπιπιίτι·ιιτιοπο ιιεεεπεΠε οοπιιιιι οΙἱοιιειιι

ματιά οροττει·ε ποπ ιιιιοπιπι πι. Ει.ιιτι πιο

ΝιεοΙοιιιιι Οί-ιπεπΓετπ πω; Ρει·Γιιπάεο , επι

ποπ μι· οι ιπτοτ ιιοίττοε ιπιιιἱ ποπ νεπιτ πι

πιεπτειτιι τιιιοπιιιιιι ετΗ ιιειιιο ἰιινεππιτιιτ,ει:ιὶ

πι ι·εεεπό.ο ι:οποιτιο πιιΙΙ:ι ρτοοιιιιτΞε πιο;

ιπτετεΠ: τιιτπεπ ποπ οπο ιιετ-εέτιι Ιιιοοι·ετ.

τιετπ ίἱιπτ Ροτιιιε πιοΙετιι&ει·οιιιιιπ ι:ι·ιιιιιπιι , Ε Ετ ιόεο ΙιιιοεπτΤο :πιο οι ειπε , επί μι».

τι εοπνἰτἱιι ιπιιΒιε οιπιτπ ιιι:ειιΓοιιοπεε ιιιεεπ

οετ Ειπα @ψ Η ἱπ οοο; οοιιιειίτο ίἱπτ , πιο·

_Ιιιιπ ἱπ ριιττεπι οπο. οποιο κοπή ροΙΤοπτ;

Η επι Νιι:οΙιιιιιτι ι·ετει·ιιπτιιι· , πεοποοιιοτπ ἱπ

οοπειιπ , οιι:ιτπνιε πο ιιιποτε , Γεοι τιιτπεπΠ:ιιΙ

το ειπιιιιοτε νιιιεειπτιιτ , οπο οπαιτι οιιιο:ιπι

:ιπετιιπτ , οο Η ΝἱεοΙειιιιπ τοπιο οπει·ε Ιο

νιιπιιιιιπ εΙΤε , ποσό ΓοΙιτ:ιι·ιπτ νοε: οπο οο
Δ (πείτε. , ι:ιιιπ οποια , τιιπι "οι Ποεπτιιιε απο..

Ρα.Σεπ». ό· Μπιταπ!. 6°υ#τά'. Τοπ; Η!.

:ιο νιττιιτιοιιε ι:ιιι·ετ , οιιιιτοπι ι:Ιετ-εξτιιε ιοί

ρΙετιιιποιιε ποπ πιιιΙτιιιτι οιὶἱοἰτ,-8ε ειπε πιά

οιιιιιπνιε ιπιι€ιιιε νιττιιτιοιιηιοΙΙειιτ , ποπ πιο

ιιοτιο·ιι8 τοτποπ Γι:ειει·ιοιιε Γε ὸενἰπκετἰτ.

Ιτειπ , ειπε οιιἱ ιιιιΙΙο πωπω παοκ νεω

τοι· , ι:ιιπι τοπιεπ νἱτἰἱε πιιιιτιε ιιοιιπάετ , ιιτ

οπο: ειπε οιιι ιποιιιτπ οπιπιιιιιι πιτοτε , πιο

ιπιιιιιιιιιε ριιειΙιτιιε, τω πιιΠο Ρεπιτιιε πω»

[ιιοιετίτιιε πι. Ι _ π.

Β άσο

κ λ



`787 788.ΗΜ ιιττι: ο ιιιιιτοτικοοΝειε

ο

“ποο οιιο :το φοτο ρτοτ·Γοβάι8οιτατο Με.

οοε στο άοΙιοι·ο οιτιΡτιιιιο , φιτιοι Η οοοοιιοι

" Επι: :ιποοιιτι, οοε οοοάιοτιιιττοοοοο, ιιοο οι:

°οειιι<ι ιιΠο οιοἀοειοοοἱτιιιιτ , οοοΐοο ροττιιἱτ

τοοοιο5. δἰο ειιιτοοι οιεοιτειτοοι ι-ιΙ|ειιτι [ποσο

οοττορτἰ @το τοτιοοι: , τοοτειοοιιτιι οπο ) οι:

·οοτι·ἰΒ:.τιτιιτι φιο‹ὶ ο οίδοοοτιοιυε, ρτεοοΙειτο

τοοεοτιοτιι ειδτιιττι οίτ , ατφιο οι τιιιιΒιιο απο

Βιιιιάιο , φιοιιἱοττι οιιοττι τοιότοοιιε ροτἀἱτιιοι

ο·τιοΙοίΠοε τοΙοτεινιοιιιε , οτοοοοετοοι οείτε

οιιιιΙαιτιοι·ιο Ι:οτειιουτι Η Η ροΙττοοιο ιο Γοο

Ιοτιοοε όιιτιιιε ροι·ΕΕατο πιειΙοοτιτ , Μαιο τω

` Ηοτοπι οτΒο φιειτοοι· Ειοι·ιιιοιιτιι 8οοοτιξοι`Α ι·ιιιιιοο Ξτιορτοοι Βοτειτ τ· Ευρω ττιιτι ΐοττἰεδο '

πιοιο, οσο αΙιφιιιοάο Μοτο νιτι·ιιε , πω:

οσο οοΓοττο τοοιιίΠοτοειτο ίδιοοι οσο ἱτιίἰτ

@Με , φιιιιοφιιιιο οοτι ονοττειι: ,Μο Μια

Ει6τοτ Γονοοιιιι ἰΠιιεΙ νινοτιεΗ Βοοιιε ., ΒΔ πο.

(οπο, 8ο φωτο, 8ο Γπο&ι:ιτο, ·ΐτοἔἰΙἰοτο τιιιιιοιι

οοτιοοπιι'ρωΙο τ”:ιοιΙιο-ε.Γοινιιτ , οοἱ °οοτιόιΡ»

ίοΙνπιτέ (φωτο: νοτο φιἱΪφιο οτι-ιι€οτο ρο

τοίτ, τιο Γιιε :πιτ Βιδτο , οιο: τοπικ , οοτΐρίἱιιε

τοποσ , το.ιοφιο.οι ΙειΒοοιιΙΞε φιἱΒιιΓὸοοι οστι

νἱτἱοτιιιιι ττιοΙοιὶἱδτἰερτοιιο ἰοὶτοἰοοτιιιιιιτιΐο.

τιιἰιι ειΓροτρατιιτε @Με ἀοτιἰφιο οΠ: ι οοἱ οιο

οοοι νικ: Πιο: οιιτίιιτιι οιιΙΙο .τι:ι:;ιτιο τοΕιοι·ο '

·ω[1Μ 8ο , @Η τ;; οπιιιιτιο τι οΗετιιι:ιιτο το)ι- Β τιιιΠει νὶ νοΙιιρτειτἰε , ιιιιΠο εφιιιΙιιιττι οωιντ.

·οἱοοἀιιε , !ιοτιοτο ρτινοιτιοιιε , @του ροΠοτι

@το , ΒΙοτιο ροττοτρειοάιιε.

' Κοίτ:ιοτ οιιο @ποιοι τοΙἰφιο, ο φιἰΒιιε ρτἰ

τουτο φιἰάοτιι Γιττοττιο οΠ: ειΠ·-ο&ιι ειτορΙοδτοο

οιιτιι.,·οδοτοοοιιττι Ιιιιιάο , τιοτιοτο ρτοΓοφιοιι

άιιιτι. Ντιτο φιἰε οσο οι:ι8οο. νοτιοτειττοοο Πιτ

οιριιιτ , επτοΙΙιιτ ἀἱἔοἱτιιτο , Ιοοοτ απο ΒΕΠ

εἰο, φωτο ττιιιΙτἱε νιττιιτιοοε τιιΙοοτο ροτ

Γροιτοτἰτ , οτίἰ τ10τ1Π11Πει άοίιάοτοτ : ρτιο[οι·

:οτι φα, απο όοίἱιιτ,τιοο Π1:18Πο ἰο τοἔοιιτὶο

φειθ:ιιτει οΠ:2 Νοφιο νοτο οοοσ Στοιοει Με.

·ὁἱί`οορτιιτἱο , ἰτοττιο ί-ιιροτοἱοτ ροτἰιιε ειοιΜτιο

τοο οἱ: ΕΠο ὸἰἴριιττιτἰοοο άοτοττοτ , φιει εοφ

ΐτἰτιιἰτιιτ Ωτριοιιτοοι ιο νἰττιιτἰΒιιε ποο ροίΐο

οοοίΠτοτο, φιἰ νο! οπο. οοτιιοτἱτ.ιΑριιεὶ (Πιά

Β:οιοοε οοιττι, ο φιἰΒο€ οοιοιε νοτιτοε τοσε

τοπ, ΙοοΒο ΩιρΪοτιτἰοτ οίτ οιτρΙοτειττι το νἰτ

τιιτιοιιε , οι: οοοιροτε:ι οιίτιιι&ιοι φιοτιἱοτο

τιποτε οίτ Πιοιτιιοτιιτο νττοτιιτο οοιιΓρο&:ι ροτ

ΐοδοο οιο οοτιιοι νἱττιιτἰὶιιιε , φιι ιοΐοτιοτοε

8ο οιττἱτοτο,δοτιοοἰτἰ Πιοτ. $ειοδΗ τειιτιοτι στο

τιοε ιο οιιττιοτο ἴορἰοιιτἰοιιι τιιοτιτο οοτοριι

τιιοτιιτ , Η ρτει:Γοττιτο :κι οποιοι ιιΓφιο τοτε ἰτι

νιττιιτο νοτίατοοαρτο Γυο , 8: γοτο , δ( ΜΙΒ

τιιτο , οι: οοοτοτο ροτΙΗτοτιοι:ι φα τιιτοοο

τποο ,οριο ρειθ:ο ίτειτο ροΠῖτ , οφιιάοοι τιιιιιά

όλα οοτι απο Μαιο ὁιιιτοτἱτ ·ι

Μοῇοτοε τ:ιτοοτι οοΠ5τί , ΠΠ φιιάοιιι οΜ_

ἴορἱοοτἰΠὶοιἱ οποιο ί-οοᾶἰίΐἱττιἱ,ἱἱὁοιιιιφιο ρα.

ρο.ιιοτ , οι; τοκ <έοτιοτο οιττιτοι·ιιοτ·ι οιιΜ“ιιω.

ποο ιτιιτοοττοΙιε Ι)οἱ τοιιοοι·ιοιτε ιοΠ;τιι&ι οιο

φιο οποιο , οτιιοοοι τω: 'τοτἰοοοιιι , το πια

Βιε τροπο ποτε ί-ορἱοτιτἰἰἱἱοιο τἱιιιοὸἰίίἱτιιο;.

φιο εοποτιττιτ , ουι οοτοφωιο Μου. οιτριιττο

τοοτιιτιι (ιιοποο οοτιτἰοοοτἰοτιι ειοίοΙνοτιιοτ ,

τιιιΙΙιιτιι οι οοιιΠΙΠε Ξιορτιιὰοοτἱειτο ,ο το·οοΒο

τειτἰοοο ΠοΙτιτοιιιι , οι νοτοο τοοοοίΕιοι:ιειτο,

οι το Βοτοτιτιο τιοεΙἰἔοτιτἱειιιι, οι φωτ Ιόνιοι.

Ο απο , ἱο οιοττοιιε οοττιιρτἰοτιοιιι , ιο ροτοίτ:ι

το ἱοί-οΙοτιτἱιιτο , ιο οάνοτοτειτο άο]οθ:τοοοοι,

ιο ρτοίροτιτειτο οΙοτἰοοοιιι οιτΙιἰΒιιοτιιτιτ. δα!

οπο Ωιο&οτιιτο ρτειτοορτοι·ιιοι τ:ιτο απο φωτο

ρτποΙιιτει ἰιιίἰΒτιἰει οιιἰτοο οοριε οοΙοτιάει τω

φιοτιο ροΠιιτοιιο. Επ οοτι απο οι Ποιο τιτφιο

Γοττιιοοιιοι ΙειιιοΙο , φι:ιτιι `ἱτι τοοτίοιιε ρωθ

οιοτιτοε ρτοεοοτο άοοοοιιιε , Η οοἱ ο ηοβἴ;

τειοτιιοι τοιιτιοιτιεο ιιἱτοτοτιι,ο.ο απο τιιΒιιιΠω

νἰτεο 8τοοιιιιι τοπιο ρἰοτειε Ιειτ8ἰετιιτ. `Απ:Ι

Ιιιιτιο οοε 8τιιοάοοι ρτοτο6το Γειοθ;ιτ:ιτΞε π

φιο ὶοίἱΒοοτιι οιοτἱτοτιιτιι Καυτο , οτἰιιτιι

οιιτοφιειιιι ροι·νοτιτοτοε , Γοΐριτιιι·ο φ οι: ΠΜ

ίὶιτιιτοοροτο , 8ο ΙιοοοίΗίΠτοιιτιιι 6ο φοίτιίΠ/

ντάοο , Π εΙο Γορἱοοτυοι φορ ροΙΙοτιόιιε οΗ: , Β πιοιο , δ: ρΙοοιιττι άοοοτΙε οι. Ροτε οοἰτιι οσο

:οι , φ1:ιοινιε νιττιιτοε ι·οΙΞφιιιο Ιι:ιοοο.τ , πω'

ὸοίἰτ ι ίοό οοε απο Πιο ιιιίιιΙΓει βιριοιιτΙει το

Ιιοφιιιτιιιιω φιἱ , ῇιιιττει ]οι·οτοἰειτιι ρτορτια

παπι, Σιρτοπκ.τ /πιστοπτ , τι: [αοτοπι Μο ι

ίνα: «απο» [απο πά2ετωπ : οικω πρώτο

Ιιιιτι νοτο ΡιιοΙοιιι , άτακτη/Ξ· Μ3/Ξρέεπτο.τ,
/ἔτιἰτέ |Πϊϊβιοτ. Δ

@οποιοι ιιιω 8οοιιε Πτιο οτιιοἱ νΞτἰο ρτο

Βοτιιτιι οίτ ροτιιιε οιτροτοοάιιοι, φωτο ιιτ οι::

|ιιοοι·ι ροίΠτ , φιοτιτοοι φιοε ιττιιτοτΞε ρου

οἱΠἱτοοε Ιιποοτ,8ο φιοε Μισο: ιιτ οοε Γοφιοτο

ρΙιττἰτοιιοι ο1Έ φωτο οέδοοτο ροΠιτ οοοιιτιιιτιἱε

` 1τιοτοιοιιοι 8ο οατιιτει·: ιοΗτττιιτειο. Ρτ:οτοτ ορο

ΠοΙοε οτιιτιι , δ: οοτιιτο οοτιοιιΠοε Ειοο Ποιο

Ποιοε τοπιο , τονοτει Μαριε Βοοοτἰε οιτοοιρΙο

αρτιο οοΡττοε τοτιίΠτοο Γιιοτ , φιιιτιτο οιιιἔἱε

οιριιοι οοτοτοε οποιο: ροτιἱτιιε τιιιΙΙο.ε @και

οοἱττι τοροτἱειο απο ττιοι·ιτιο 8ο νιττοτο τοΓοιι

:οιο , οττιιιιοι, ριοείΕιοτοτιι , φιἱ τιιιΠὶ νἱτἰο

ροτοτιτε στο @οποίοι Μοτο: οποιοι , φιἰ οΞΙιἱΙ

| οοτιιοιιττειτ, οιιιιΙ οποιο” ουι οτίὶ οοτι Γεο

]τοίττο αΙὶφιιτὶ ( οπο οοε: ίοτοοάιιτο οσο οτι

Ποιο ιοτοτιοτ οΠ: οτι Ειριοοττοιο οι: ῇιιίἔἱτἱοιιι

οτιροίοοοοΙοτιι ἱτιτοΙΙἰΒοτο τιοε οδο ιιοοωιι.

οοε τιιοΙἱοτἱΒιιΓφιο τιιοῇοτοε. Νικο ιο Ιο.!ιιοοτ:

ιτιοοτιε τιοΡττει: ρτοΓροιίτιιε τιιοΒοο ΓοΙοτ οδο

ἱτιοὶτιιτοοοτο Βοοιι: ἰοἀοΙἱε :ιιιἰοιἱ: , ιιτ Πάτοι:

οτι οιΙιοοπ νἱττιιτἱε οοοίΜοτοτιοτιο οΗΒοτοοτ

ΙτικΠοΓο οοε ριιττοε ρτοΗτειτιο οοφιἱτοτο , οι

φιἰΒιιε (ο νἱἀοτὶιπ οιιιΒοο Ιειιιοο ροιιοιε :ιο

τοοοΠοτο. @Με Η οτιειτο ί-ιττοπιο Μοοτε: 86

πι:ιττοο φιοοιιττι οτιοἰίιι τιιτιοοτο οοιιειτἰ ειδο

φιο.τιτιιτ, οροι·π ρτοτιιιττι οΠ , νο! τοπιο νιτ- °

απο τοοῇοτιοιιε οοε εοφι:ιτι , στο: οσοιροτειτἰ 5

Ε :πιτ οοτιίοττι , Με ρτιοίοττἰιτι , φιι οοιιοιο..

οιοοτοε ιο φιο.οιιο το Ιιιιοἰτι Επι: , ΤΜ τω..

Β:τοε , Πιττιτοι , 86 οττιειτιίΠοιι. διο ᾶοτιἰφιο

Γοτοιιιτι οι!τοοοττει , απο , δ: ἱοἀιιίὶτἱιι Ρτο

τ άιοι·ιιτιι, οι: Γιιἀοτἱε , τιοφιο οι ί`ιιρἱοοτὶει

τρΙοοάοτο, ιιοφιο οι ττιοι·ιτοι·ιιτο ιιοοττ:ττο ο

τιιἰΙοε οΙειι·οτιιττι νιτ·οτιιτο ονο.άοτο 11011 ροΙΤιι·

που , τιοτι τοτοοτι ρειτνιιε οοτιιρειτοτοε οΠ:

Βιι&ιιε,ειριιά οοε ἱτιτιιε άοτιιτιιιιΠΐο ΙἱιροτΒἱιι,

ΙιιιτοτΙιτειτο οτονιΠ`ο , φιι οοίττο: ιοΒττιιιτ:ιτοτ

Ο

`
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τιοφιοατιιιιε αττττιΒοτο τ φιἰ οσοι τιοΒιε το

. Ποπ: οιιιτιι τοτιιροτο Ιαιαὸαιιὸἰ , νοτιοτατιτΠ ,

ατὶιιιἱτατιὸἰ , οοΙοτιτὶἰ φ, ορε ΠτιιιιΙ τιοΒτε Π:

φιοτιττοε , οτἱατιι παο Ιιαβὶττιτἱ οα φττιπιε οκ·

οοΙΙιιοτιιιιτ,τιοτι Πτιο τ-τιι&ιι 3 φιοιιι ιπιπιο Δε

:φωτο > ατιτο οοι1Ιοε ΡτοΡο11οτο άοΒοατιιιιε.· .

Πνοτιιττι φτοά τιίξτ)τια ιιιττΠιτια Ιαττιοτιτατι

(κατι ατι 3 φιο(τιαττι ΠτιιτΙοε ττιοἰ ιιοίττα απο

Ϊοφιτ άοντττιιτιτιιιε , φταιιι Παοοτο ΡΙτια :Μο

δτατ; ατφιο ἱτιτοτὁιιτιι τιοο αιτόττο φτιάοτιι άο

οτε τιοφιο Ιοφττ,τιοαιτο ΠοτἰΒοτο , τιοφτο άτ

ΙἰΒοτο φτινατ. @το ρτοΠοιίτο όοΠιοτατι όο το

ἰιοτιιὶιιἰε , ατο ττιαΙο αν: νιττιιτιτιιια τιιοτιτἰ οικ

ττοττια νὶτὶα Πιιιτ. (Διώ οτιἱττι ἀιιτἰιΞε φοι ρο

τοΙτ , φιαιιι ιιοτι ατι Ισοτιιιτιι ιΠτιά νο! ττττΡτω

το φιο οατοαα , τιοφιο ἰτι α!τοτο τιτΙιεοτο ,

φιοὸ το τιοτι τιατιοτο οοτιιροττιιτιι !ιατιοαε τ

Ε8ο , ιιτ τοτιιττι απατη φιο‹ὶ ίοτιτιο, τιοτι ω.

8ιιατ Πιοι Ιιοτιιἰιιοτιι τιαΒοτιάιιττι οοιιίοο , βτιἰ

οα ττιόοΙο ἰτιΠτττιτ ρτατἀἱττιε οΠ ,οτ φιοτιι Πιτ

τιονοτἱτ νιτττιτο ρτα:ίτατο , άΠτεοτο ττια!ττ ,

ΡοτΓοφτἱ τιιιτιιφιαττι : οοτιτταφιο ροτνοτΠ α

1ιττιιτ Μετα” ΓτοΙιτε οΠ: , ἱΙΙιιιιι δ£ Βέτο Πεμ

ἔὶτἱοΓο , 8ο ατιιττιο ωωω , ατι οτιιαπιοτιτα

οΙατοτιτττι νἰτοτιιπι ἱτιοΙΤο ντάοαε, α φιἰΒιιε Πε

ἰΡΓο τυο νἰτἱο αΙἱοτιἱοτ.

τιἰ , ΠὸοΙἱοτοα ροριτΙἰ ταΒατιιιιιτιιτ , φιρτιἰαιιι

ιιιιΙΙο Γαἰιἱοτιτἰα μιΙοΙιοττἰτιιό·οτόττιο·φίτττι

εἶτα (ΞΙιτἱΠἱ οοο!οίἰα Πιιο τ:αΡττο νοττοτοττ.ττ Μ:

τιιοτιΠτυιιι , (:τιτἱίτἰατιἱΠτιο `όοδτοτο οοττιΡΙο

ο θ:οιιτιιτ οττοτιοα, ροριι!ἱ Πτιο άπο Ισαάκ

ΡατοΒιιιιτ , ονοε οτιιιιτ Πτιο αττοτττιτια ίτοττΙοε ,

8ο Πτιο μαθω ναεατιτοτ , φοιτ τιιοτΠΒιια το

ιιιτοττιοοιοτιἱ άαττιιοτιιιιτι , τγτατιιιοτιιττι ατφτο

τιπτοτἰοοτΒττι τατιιφιαττι Ιττροτιιτιι 1ττοττω·οττ.

ροΠτατ,ἱτιτοτἰΒιιτιτ. ΕΠ @τικ ΠτιετιΙατο εστι:

ΠΠι1ιτι , φτοό 82 ἱρΠ πάπια τιιαῇοτοα τιοίττἱ

Πω Πιρἰοτιτὶα Ροροτοτιιτιττ ω: αἱήοδτἱε--αβ το

ΏΙιτἰΠἰατια αὸττιἱιιἱίττατιὸα ΡαΙαιιι Ϊαοἰτιτιτσίὶε

Β Ιιοτιιιτιιτιι.ιε , οσε ἰτιΠἱττιατιιιιε , οιιτττιτοατι

τ Παπ ατι Με ροτιἰτιιε νιτὶἰε , φα :το ἰΠἙΠἙβΠἱ··_

:ατο Π:οΙοτιιτι·ι τιοτι αΒιιοττοητ τ ΠταΒἰΙἰα νοτο

φωτ οκ τιοτιτα αΙιφτατιτιο οττατιι ἰτινἰτἱεαφιο.

τττΠο οτἰιιτιττττ, Πατ:τΙο ἀΗιιἱ ροΓΠιιιτ α φώτο

τιΒιιε φα Βοτατιιιιε. Τατιττιιιι τα !ιἰτ'Ινἱττιιτὶ

ρατοα ,πιο ἱτι νται ιιοΙττα Πο ἴτοἀἱταα-φ

φωτ τφαΙιτΠε α ΓαρἱοτιτἱΒιτε Βαφή πιοτιί-ο-·

Ιοατ, τιο ιτι εοτοτιάΞε τοτιιοτἰταε , ουκ-τομ;

τιὐροτο τιοι:οατ , πιο ιιΠα οττατα, φοιτ (όρκο

φτοατιτ [σα. άαιτιιιαΒΙΙτ ΡτοΙαρΠοτιο νἱττιιτοιιι.

(Ϊοτοτα οτιιτιἱα ΠαοΠια Γοτιτ φα ΠιΠἱτιοαα , τα

φιο ὶιιΠτιτ , τιιακἰτιιο Π τοΙἰφιατιιττι νἱττιιτο

νοτιιττι Ιιατο ό:: φιαττο Ιιοπιιτιιιτιι Βοτιοτο(: άοοοτο ιιιίταιιτατα ροΠῖτιτ τιιοΙἱοτιιτιι φτου..

ΡΙιττα Ποττα!Πε , φιαττι Βτοντταε οριΠοΙατιε φ·

δ; απο οοοιτρατἱοιιοε ττοΠαοτοιιτ. Ευ: φιο

8οτιοτο φιαττιφιαττι :τα τοεοτιτὶα (ζτιττΠϊατιο

τιιττι ΒιιΒοττιαουτα , Πνο ατι οοτιτοτνατιάα τοΙἰ

εἱοτιιιττι Πα:εΙοτα , αυτ ραιιοοε , αυτ αάτιιοάιιττι

ιιιιΙΙοε τοροτἰτο ΡοίΠιτιιιε , ιιοτι ΡτοΡτοτοα α

τιτττιο τιοΒοττιιτε οιτοἱὸοτο. Ρωριιὸἱατἱε οτιἰττι

ττιοάτιο, τιο φιἰΒιιε ὸἱιτι όιιοΒιιε !ιοπιιιιιιτιι

ἱιιιρτοΒοτιιττι ΒοτιοτἱΒιιε , 8: φιαττο ἰτι ότε

τιττατο Ποτ Ραιιοὶτατἱα ΓιιΒΙἱττιὶτοτ ροτΠΠοτιτο,

αιιθ:οτο Ποτιιἱτιο , όο ἰΡΠι ιιοΒἰε εοτιετο ρή

ττιο φιαττιντε τταφ1τιιτιι , τατιιοτι νιττυοΓοτυπι

φιτόαττι οοοιιττοτιτ , φτοε τιιοτιοτατιτΠε τοΒἱ

ττιἱτιιτιιιε αίΠιττιοτο ναΙοαττιιιε , τιἰΠ Ποττο φιΞε

Πατἰοτιο άοΠοιιφ , 8ο τατιιφ.ιατιι τιιαοτιο απο

οοιιιροιιΓατα τοὶοτατἱ. . . . τ

Ηοο οοο ιτι εοτιετο , οτ τα! οαιτίαττι τοόοα-·

πιω , ΝτοοΙατιτιι τισΠτυτιι τιοτι τιιοόοταΙοττι

οπο: οΧἱΠἰτιιο , φιοτὶ οιιιιιιιοταττ ουττι οοτοτἰα

:ιοΒοατ , νοτιιιιι οτἰατιι , φιἱα οτιτιΠΠο , 8ο Πι

Ριοτιττα τιιττΙτιιτιι ροτοΠ , φτοτΙ Ρο(Πτ @άτα

πιτιΙτἰε οι: Ποτ: ΒοτιοττιτιιΒιιιιοτοιιιοο ΙικΠοίο

Ρτα:Πατοτ -

Εφιἱὸοτιι , ΠιανἰΠῖτιιορατοτ , ρτο Με σαιτ.

(τι οτανι το Γατἱε , δ: νοτοοτ τιο Ιοτιεἱτιιιιο πιοα

αΙἰφιἰεΙ τοττιριιε τιιἱε 1ιοΒοτττε , Π πιο ΠτιιιιΙ τατιι

τιιιιΙτα Π:ττΙ:οτιτοττι , τοτιιττι @με , ρταετἱρἰατ.

Νατιι τω ττιοΙοίΗα , φιαττι ΗΜ ΞτιεοΠοτϊττι ,

ὶτα ἀοΠρἱατ , ιιτ φτοε ιιΠο οτΠοιτΞειτο νἰτἰοι) ιιὶτιἰΙ απο , φιοτιἱατιι ανἰ‹:Ιο οιιΡἰοτιτἰ ἴοΙοτ

1αβοτατο ΡοτΠιοιτοτττ , τιαιιάφιαφτατιι :τά ότε

τιιτατοττι αΙἰφτατιι άοΒοτο αότιιιτττ ιιΠο τοπι

Ροτο ατΒἰττοτιιτ. @στο οοττο ἰτιΓαιιἱΠὶιτια Πα!

ία: ορἰιιἱοτιἰε τοτιιοτἱταε οτιιτιοττι Πιιι&:τ οοοΙο

Πε , δ: ετιτὶίὶἰατιτ ΡοριιΙι ίτατιιτιι Π1τιόττιιε

ονοττἱτι ατφιο ροτνοττἱτ. Νατιι οιιτιι ΠιΒΙἰττιοα

ἱΠοε φιαττἱ 8οτιοτἱε νἰτοε , ιὶο φιο Ροτιο ροΠ:

αροΠοΙοε οιτοττιρΙα Γοτιτ ιιιιΠα , φιοτιἰαττι όοα

Γοτιτ, αίοἱτο τιοφιοαπιιιε , Π ΪταΒἰΙὶοτοε , Γοά

ταττιοτι ττιοΙἱοτοε ατιῇἰοἰαττιι1ε , ΓιιροτοΠ: , ιιτ αυτ

ΡοττΠτοε ἔιοτιιἰτιοε ττιοότοτι1τιι ότιοτιιττι Βοιω

Γοττιιο, φιἱ ρΙαοοτ , οτἰαιιι οιιιτι νοττιοΠοτ οΠ,

πω; μπα! τοτιιροτα οοτιΓιιτιιΠΠο. ()υριαττα4

τἱε αι1τοττι , αι: ὸἱΙοδτἱοτιἱε οτΒα πιο τοπ φωτο:

τοΙἰφια οττιτιἰα ατ8ι1ττιοτιτα πιω οΠ: ττιοοιια ,

φτοτὶ οτἰαττι οι: ΓοτΞΡτιιτια τιοΠτἰε α πιο ροτ Γα

οοτόοτοττι φιοττιόαττι οτε τοτε ἰΙΙα νοΙιιοι·τε ιιιι.ι- .

τιτατι , φια: Γοτιτ τιιιι!το φ.ιατιι Μα οριΠοΙα

Ιοτιεἰοτα. απο τιιἰΙιἱ ροτΓιιατιοο το τιιιΙΙα Ητ

τοτατιιττι τιοΠτατιιτιι ΡτοΗιτιτατο Ροδο τοττοττ,

απο οα ατι το Π:τιΒιιιιτιιτ , φια: Γοτιτ ο]ιια πια

τιιτατ, αφτα οΠτ , τιἰ ΠαΙΙοι· , Ιικο τιοΠτα οτιιίτο.

τιιττι ΩΙιτἰΠἰατιὶε τοΒοτικΠε τιταεΠοιαπιτιε , αυτ: Ε Ια. ΤαΠα οιιἰτιι μι· ιιοΠτατιι Ρατνἱτατοτιι :κι το

Ροιιἱτω τω” ; φα φιἰὰοττι τιοτι Γατα ὸο-φ

&τττικ ἰιι1ιιΠἱοτοε ραττοε , φιαττι φορα 86

ΠιιΙτατ Πτιτ'ΡοτΓρἰ‹:ιιιιττι οΙττ Πτ οιιἱττι οκ Με ,

τα: Π τιοτ'αττο ττιαΙοε ρτατΠοἰοτιὁοε ριιτοττιτιε ,

Ιιτροε ετιτΗΠ 8τοφΒιτα ἰιιῇοοἰίΐο , ιπιπιο ονοα

ἰτι στα Ιιιτιοτιιτιι οοτιττιιΠίἴο ττιοτἰτο βάτα.

ττιιιτ. $ἱτι νοτο _ τιιιΙΙτ τιοφιο οκ ιιιαΙτε ,τιοφιο

οκ Βοτιἰε ἱτι (ΞΙιτἰΠὶατια τοΠφοτιο Ρτ:τΠοιοτιατ

ΙΜ. Σοφια τα· τω». ση!.Ου!!. τω. ΙΙΙ,

τιιιτιο Ιἰττοτἰε ροττοτιιιιτιιτ , φα ραΙατιι οΠ ,

φιοά οατιι ΠΜ τοΙἰ8ἰο , !ιοτιοΠαε , νοτἱταε , 8ο

ῇιιἴτἱτἰα ]τιτο οΡτἱττιο νἰτιὁἱοαιιτ. ναΙο. Ε:: νο

τιοτιτα 1τν. οαΙ. ]ιιΠΙ ΜοοοοκιτΧντττ.

ἔἔἔ

υααη
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ΕΡΙ$ΤΟ!.Α νι!.

οι! δ; Οιι!!ο!τπιππ (:οίο!οπΓοεπ τοπικ οα!!π!ε

πειτι·οιπ οοτπιππποπι.
.;|

@Μα Νἰσσὐωπι πω!ιαπωψ «ο ωέωἰπξβτπ

πω· Τ:τω%ικό7.ε , απειρα ει: έππ“· πωπω

σΜυαΞωπποτ.
ι

. . Απ.πεπτοε δωιτπιππεπειε οτε!!π!ε

Μἱποπιππ , πειτε! (Ξπωει.Μο Ο.Δ.επιεπει ,

ο!οπΠ!τπο τποο!οπἱα πτοΪοίΪοτἱ,οΩ τοεἰπε πο

Βτεο το!ἰΒἰοπἱε ποπ! οοπιππιπἱ.

Νοπ ποί!!ππ οπο , οπος! !!!σοτο ίπποι· ,

Α !·ιοτπ!πο το!!πποΓο , 86 8οοΙο ,δέ ποπ! _ :ιο

ΐο.π&ο ίπποι οο!οοτοτ!!!!ιπο, 8οιιοοο!ἱοπἱε,

πι: πει ά!Χοτ!ππ , 86 ἱττο!ἱΒἰο!ὶιε , ποοπο ο!!!ιο= ·

ποιοι τπο!1τοπ11τπ!τ!5 , πο: οοπί!!τιππιιτ , πω:
ποτπ·πιποειτ. Α

· @ποπ ί! οι!!ιιππ Πι!ποΒοποπτπ το!!ε!οΐοπι

ν!τιππ ποτο!πε, ἱε οπο ,,οποπεπτπ ο:πίπιπο ,

‹!ο οπο ιποπἱε πιι!ο!!ο:ο πτἰ!ἰτοτἱε ε!!Γποπά!πιπ

Γο!οΓοοιιοπιιτ , πτυοίοι·τ!τπ Η ο°πιπποτο παο!!

οοτοτιππ οχι!τοτ!ι: , οι!! πωπω· ἰπ !!!!ε !οοἰε
ο οοπί!!τιιτπε, ο ποππ!ἰε !π πιοτἱοπε 86 Βάο π.

ί!!τιιοπε!!ε , δέ πο !το!ἰο. πτοπο!!οτπτ. δἰπ νοτο

!επειτπε οιι!ο!ιππ !!!ἱο πππτιο ο!! , (μια Γο

οποπτιπτ !ποοτπτποε!ει ποοπο πο!Η, πο! ο ν!

οι.ι!οτο :ιο τι·οποο!!!ο 2Π!!Τ10 , οπτ!!!!τπο μποτ, Β το ο!ἱοπο τπ!!!οππο ποο πτοποἱίοοπτο: Πάο

οιιπι οκ Βοποπἱο τοοοπτἱοπε 86 Παροπ

τ!οπε ποοπο , 86 Μπα , 86 πιιππ!ε οποτ!ο!ἰο

:π!!π οποττιιτΝ!οο!ει! ποί!τ! Ηοί!ποππε :ιο οί

πω !!Ιο πιο ππποτ ί:ει&ο ι!!!ποι!οοποπι τοπ

το ί!πτ!!ο οι! πτο!ι!!:οπσ.!οπ1 Γοπό!:οτιιπι !οοο

οπο! ἰπ πιοτἱοπε οοττππτἱεοει!οιπἱτ ` Ηἰο

τοί-ο!ντπα τοεοπε!α πτεοΕοοοτοε , @οί-οτ

τ!πτ ετονἰτειτο , πω: ποπ τποο!ο πο πω

τοπ! οι·πά!τοτιππ πτοοοτιπποπο οοπί!!!ο , νο

τιππ οό8π1 ,οποό. !π πτ!ππε ά!οοπε!ππ1 πο,

‹!ο Γππππἱ'ποί!:οτἰε , :ιο πτἱποἱπἱε τπππο!! πππ

το 86 νο!ππτοτο , πο! (`!π!ίΗ ἱπ :απο ποίο

ποπι εοπι: , Γοπεοπτπι !!ποοποτο πτοἔοδ!:ο ο

1·;ις_ ο.

Ηι1]ι1$ πτοἴο&ο , οπ1ειτπν!8 ο ππιππο οπο·

το οοίο!πτἱοποτπ ππάοοιιτποπο Με! τποποτἰτ ,

φπα οπἱπἰο ?ειπα δέ !1οποι·ἱε οπο νο!ιοτποπ

τ!ιιο!ιοο!τπι· , ποπ ίἰπο ι·οποπο Βιον!τοι· ίοτο.

Νικο Η ἱπνἰεπε ο πιο @απο ε!οπο!!-πε ο!! ,

ποπ: ποπ ουτπ , πιπιπτιππ Άπω! !ιοππποε Γο

ποε !ιο!ποτ , πιοπποΦῇιιτ!ει !ποο!!!τιππ πιπε

ω! , οπο!!! τπιι!τοτπω Γοπτοπτἱεο απτο πτώσει

νοτοπτ 2 δ! νοι·ο νο!οπε , 86 ί-οἰοπε απ! πωπ

τἰοποπι μι: £οπ:ο πιιτεπ:ιπ· , !ππτ!!!ιππ τπο!ο

!οε οκοιππ!ει ὸονοτἰοπἱε, οοο οο!πιο!τοπτοο

!πΐοποτοε πτ:κοοπτει το!!π!οππ , ποο αποπ

τοπτοε !ππο!οΙοε πο!! πάστα: νο! ο!οοιιπποπτο,

νο! οοπί!:οπτ!αππ ,νο! :πτειιποπτει π!!ο ποπἰτπε

τοποιτο!ποπτ. απο!! ποί!τοππο άο&πιπ :ι!!

οποπι ππ!οτ!ε ,πώ , στο το πατα· , ἰε απ: , πι

οπο τοτ παπα ἱπ:οπι·ἰτοτἰε ,·ο!οἀἱ:ἰοπἱε,ιποο

οπο! , Βιιπο , 86 πιιι!τειι·ιππ πτεοτοι·οο νίττιι

τι1τπ , π: π! !ιοο υπο Ν!οο!ειο οοπνοπἰοπτ.

δα! ί`οπτ , ιιτ πο! ππο ποτ!οτιιτπ ο!! ο πι!! ά!

οειπτ Ν!οο!ειιιτπ Μπα! ἰπ ποοπο :ιΒοπο!!ε ποπ

ιππ!τπιπ νει!οτο,οοτποτο νοτο 8τειοΜοπι οπο,

ποποε!!ε πιἱππε οκοι·ο!πιτιιιπ , πο! το!οι·ειπε!οε

!:ι!›οτοε ποτοποεπ ἴτιιπἰ!οπποτἰει ποτἰιιε οπο.

τἰε ά!!!εοτο: ἰ!!ἰο ειιποπ1 86 πιο τπιπ·ίε, πο το·

&!ε_οοο!οίπιτππα !πί!:ειπι·ειπο!!ε , 86 πιο δοτο

οοποτπιπ το!ο!ο οοπππτΙπποποει , ποοπο:: ν!νο5

ιιτ οπο! , δέ ποοπο! οοπε!!τ!οπο , αποτο ,

86 ποπο α!!κοι·ππ νού-το ο.!!οπο οππο οπο. Ο

οοτπΓ:ιππ !ιοτπ!ποπι οεοο!τοτοτπ ι οπειίἱ γαι.»

:πιιτοτιππ , οικω ιποι·ιππ :απο πωπω οπο.

!Ηειπ!ε πο -ισο!!π!οί!ε !ιει!σοπε!:ι Πο , οποτπιπ

:ι!εοπ', Η ποπ οιοί!πτ , ποπ πωπω πιέ!:πτο ο!!,

π! τπ:ικ!πιο πο! Γεοπἰπε ο οειτοοτἱε,ίὶι!νο ἱπ πο.

Μοτο!!! ποτνοππ: , ποπ Γο!πτπ ἰ8πονἱ: , Γοο!Ι) Με πο!ἰπἰοπο πο!!τεο Μο! , ο!!τιπιπι:ιπ· : απο

!ονὶτο:ἱε 86 ἰποοπΠειπτἰα,ποπ :Παω οτ!ιποπ,

οοι·το νο! τπο.ου!απ1 ποπ Βιο!!ο ο!!!ποπάοιπ

ἱποιιτςἰτ. Νοοπο οοπτι οιι!!οπαιπ οι! Γπ!οοππ

οπο ίῖνο !αποτιππ Γειτο!πειε , ί!νο ποτἱοπ!οτιιπι

ι!!ίο:!τπ!πει ἰί!ιππ οπιο οοοεοι·οτ,οποποο ποΓ

Π:: οιππἰο. Ειο!!ο :πω Γει!τοιπ πωπω , οπο!

ἰπνἰτο πιο Ραπ: πο!οπτἰ , νο! ποπ νο!οπτἰ πο:

το ἰππποποοοπτιιτ. @οοο Η Γοο!!Τοτ ,ππ.!!πε

ο.άνο:Γπε οπο! !π!!ο ποτοι·οτ οοιπιπονοτἱ , οιι

ῇιιε άπο!! νο! τπἱπἰιπει ποτἱο ππ!!πτπ οο!!πιο

πο οππ!άππι οιι!άοιπ οττ!ποι·ειτ , ιιτ πιιπο πο..

Ποπ! ποπο οπιποτπ ποτνοίἰτ.
ν πω!!! , ο!!κοτ!τ ο!ἱοιιπ , :ΠΜ οοπί-π!οπτἱ

τ! νοτο , Η ‹!.ο :ποοπο ποια , πο κοπή οπἰάοιπ

ἱπ ΐπ!:!!τπο ποττο&ί , οποππνἱε Ηι!ποπτ!!υπε

!ειοποοτἱἰε ει!!οπο. ο:: πατα: πο!!!ιπι: πτοε!οΙΤο.

Κο!ἱ8ἰο οπἰιπ πε!ο! ίἰπο πποεπιπ Ππππ!:π! πα

Ρπιπτἱο , απο ΐππά!επε οι: πποπτ!!υπε ειπα!!!

11οτι1τπ ονοιττ!τιπ: , οπτ , πε τπ!ππε !οοποι· ,

οο!!πνἰοπο ποθιπε!!!!!τπο νἰο!ιιτπτ. Νοππο

πι:ο=:ιοι·οο !οποπαππιπ!ε ποοπο !πιππιπειιπ Βιώ

!!τοτοιπ, (!!ιτ!!!πιπ:ιπι ππτ!το.τοτπ , νοτοτπ π

οοτἰτοτοτπ, οα:!ο!!οπι ίπππ!!ο!ι:ο.τοτπ π! οπο

ΙΒοπο ποτπἰπο , !ππο!οΙοε !ιοππποε 5 απο πά

ππι·:ιοππεπτ , απο !ο.πε!ο.οππτ , απ: !ππω!σιιπ

τω· , οποιτπ ειίποτα Γονοτἱτοτο , 86 νιι!πίπο αι!

Βιιε απο πτονοοειπ:!!:ιιε ,!ιοο ἰ!!ιππ ἴοοἱ!!ο ε Ε !!ό!τειτο , 86 ἀἰειοο!ἱοο ιποπε!οί!πιτο όοτοπ·ο

Επο νοτο οποειθ:οι· ο!οεππ , ποππποω Γοιποι·ο,

πο! ο!ε οοπίἱ!ἰπ οΙΤοπτἱπτπι· , ππ‹!ο πο:: Έτο

&ιι οπὶπἰο Ιον!τοπε οκοτ!τιπ· , ω! 86 ί! οι!!

απ! πω: !!!ι1πι οπον!ε οοπίἰ!ἰο οοπο!τοπιπτ ,

οοο ε!!οο 8ο ο:ι!!!:!πο:Μοπο ποπ” !ιοππἱπἱε πο!

!εππ , 8ο οοπΓο:νοτἰοπο νοι·ο Βιπ&οτιιππ Ιο

οοτιιτπ ποτνοιπ τοτἰοποτπ !πιοοτο. απο οπἰπι

ποτά! οπο !π οποοικιππ 8ο Γιιπά!ε !οοἰε ,οἱ

Ι! οπιπ!πο !πΓο!!Ξι :απο πτονὶὸοπ‹:!ἰ , Η πω

οπιπιπ; ἰπ πιο πποίοι:τ!πι ππτπ, πο! 86άο

οοι·ποπε!! πω Γο,86 ν!πε!Ιοεπε!! ειο!νοεΓιιτπ οοο

οτππ!ο Με, 86 !ἰ!›οι·:ι πιοο!τοε ττ!!οιποπτ. Ποπ!

!οε οιποτπ οοτποτἰε ν!ι·οε τπἰτιππ ο!! , οιιοπι

νο!ιοιποπτοι· οιιοΓο!ειπι οο!νοτΠιε Ν!οο!οιιιπ

ποί!:ι·ιππ ποττπονοοπτ , οπο!! ουτπ ποπ πιο

οοπτοτοιπ , 86 ρπππι Γοτνοτιιπι Πο! οοπί!!

τποπάιππ Ηἰοτοίο!νππἰε ποτοπτ , ία! νο! πι!

!!τοπι , νο! πτ!ι!οτιιτπ,νο! πωπω ει!!οιιοπι,
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νο! τποταΙΙοτιιπι τοΙΤοι·οπι , οκοἰΓοτοπι πι!» Α τοτπ Ροι·‹ιιιαπι ίτιιεΕΙι αιιἰπιο πι τοΒιιε εποπ

τιιιπι , τποπτιιιτπ Γιιονοτίοτοιπ,αιιτ πιιοπιριαπι

οι: Με , ποι άστο οροτἰ ιπαιιοἰρατιτιιτ , ποι

οιιοπιαπι οτε οοτροι·ιιπι ροτπιααπα τωτιωτιο

ποοοΠατἰα οΙτ , πιοιτοο ΒιιοαΙοτιιτπ , Βοιιιιι,

Ροτοοι·ιιπι , ατιτοτππι , τοτνοτιιτπ οατπἱΒιιε

οιιιιε Ιιαοοπτ , πιά ατπιοτιιπι , οτ τοΙἰτιιιατιιπι

τοτιιτπ ροπτΙοτα νοτιιιπτ , ποι ριιεπἰε 8: οαΙ

_ οπιπε, δ£ ἀἱνοτΓοτιιπι τοΙοτιιπι ΒοποτιΒιιε πια

ἱπνἰοοτπ τποτπιστα οοοιΙιταπτ , ποι τοπιοε ττα

-!ιιιτιτ , τιιιοτιιπι Ιατοι·α ατι οΙατιιαπτὶιιιπ , οτ :τα

τΠοοπάιιπι ίὶιπτ ναΙἰὸα, δέ ποι πιο Γικιοτο,

αττιιιο ιπιοτιτιιιε τιοι·πιιιιπτ. Ηἰ , Η πα πο Νι

οοΙαο Γαριιιπτ , ιτιπΙτιιπι οιοΠΡίιιπτ , οιιοπιαπι,

ιιτ ποίτοι· Ηιοτοπγπιπε αὶτ , τοΗΒιο ποίττα

ποπ αττιΙοταιπ , ποπ παιιταε , ποπ πιιΙιτοε .

Δ ποπ ί:οΠοτοε , ΐοτὶ ΐαριοπτιτο οτιιόιτ Γοδτατο

τοπι. δοτὶ Η αΠοιια όοτιιΠοτο ναιοτικιιπο οτα:

ατανατιιε ποοοΙΤατια ιτιποτα ποπ ροΠοτ πιεο

οιοτο , πιοε οι Ραττιιιε οτιαπι (απο οτἱτ , νοΙ

ιπνιτο Γοι·ναπόιιε, ιιτ ιιιπιοπτο αΙἰτιιιο , αο τπα

Χἰιπο αίιπατἰο ίὶιΒνοΙιατιιτ.` Νοτιιιο οπἱιπ πι

τοι· δαταοοπἰοιιε ρατοτοτιιτ ἰπτοτ οππάιιπι ρο

ποίι:τοε τιοπιιποε ειιπαππω τοτπἱΠο πτειάιι,

πιίι πιαεπο οοπι ροτἱοιιΙο ροΙτοτιπε τοιιιαποιι

τιιιτπ τατόιιιε ονα8ατἱ , ποι οα οοΙοτἱτατο πάο

Με ροτοετἰποε οοπτιιιοιιπτ , νοΙ ροτἰιιε πα

Ιιιιπτ , ιιτ νικ οσε Γαπέτα Ιοοα τταποιιιΙΙο ατι

Ρατναπι τιοτατπ ρατἰαπτιιτ ἱπνἰἴοτο. .

νοτιιπι οπο ΝιοοΙαιιε ποίτοτ ιπίιαπι ιππο

πιιπια τπαοιιΙοτιιτ , Η τΗΙἰΒατ σπα , Η τατόιιε
ω Ιαο τοτπΗΤιιε , Η ί·-ταειΙιοτ ιιι τοΒιιε $οτοπ

απ , πιιιπ ρι·οριοτοα πω, οιιἱΒιιε ρτ:τόιιιιε οΠ:,

οοπίιτιοταπεια ποπ οτιιπτ2νἰττιιτοτπ απἰπιἱ Ιο

τιιιατ,ρτπὸοπτἰατπ,νἱτα: Γαπ&ιπιοπιαιπ,όο&τι

τιαιπ,τοιι©οποπι,οιιιοπε ποπ τπιιτοε, ία! πιο

τοε ἱπ ΕταττιΒιιε, ἱπ (:τιτἰίτἱαπἱε, πι ιππάοΙιΒιιε

ιπΠιτιιοτο,οοπιροποτο,οοπίι:τιιοτο φωνε

τιιο8ο ρΙοτοΐοιιο οοτιππ, τιιιἰ τοΙιειοπιε 8ο

ΐοτνοτιιπι οπιπε τ:οπΓοαπτιιτ ποιπιπιΒιιε,οι!ι

εοπτιατπ οτιποπτιατπιπ ιπΒοπτιιιτπ πιαοΙιιπα

ι·ιιπι , 8; ΐιιονοΙιοπόοτιιτπ πιαιιἱτπἰε πιοΙιοιιε

ει:τΗί·ιοιοτπιπ ρτοπο οαΠοτο ; ποι νοτο απ Βο

Ιαπι μοι πταεΒιταπι οοπίοτνατο , ασ Ϊονοτο,

αυτ πιιΙΙοε , αιιτ αόιποοιιπι Ραποοε. δοτΙ δ: Η

αΙιοιια ἰπ το ποτοπιιΙα Ιινο ιεπανια , ίἰνο ιπΓοι

τἱα τοιπιΠιοτ πιοτιτ Νιοο!αιιε ; ( πα οπἰπι τα

παπα Ιιππιαπα ἱπτἱτττιἰταε , ιιτ τι» ιρΓα πω· Γο

πιἰπιιε ΓιιΠἱοἱατ ) ιιτ τα νοτο αΙἰτιιιαπτΙο αποτ

. τοτ , ιιτ ιποττια 8ο τΙοίιτΠα Γαερἰιιε Γυροι·οτιιτ τ

τι, ιπτιιιαπι › Νιτ:οιαιιε ταΗε ί:ιιτιιτιιε οίτ , οικε

το ρτιτπιιπι απ τιἱε,τιιιἱ ιπ τιιιιιιΐπιοτιι ποΒοτἰἰε

ίαριοιιτοε πει νιόοπτιιτ , τιιιιε ιιι ωιιωπ ατι

τιιἱπἱίττατιἀἰε ποπ Έτοοποπτοτ ἰιιιιτἰΙΞε πι: , ποο

ταπιοπ τοΠτιιιιε ἰπ τοπικ ατιιποοιιτπ ιιτἰΙιε 2 Ε

8ο Ρτκτοτ αροίι:οΙοε , δ: αροίτοΙιοοε ποππιιΙ- Ε

Ιοε νιτοε ποτπιποιπ ατοιττοτ οιιτἰτἰΠ`ο τ Γοτὶ

ποτιιιο απ, τιοοιιιο Ι·-οτο , πιά ιιι οΗιοπε το

τπἰπἰἰτταπἀἱε νὶτἱο οιππἱ οατιιοτἰτ , ιιτ ποτιιιο

ποι· πιοτοπι, ατοιιο ιι(ιιιιι Δ: ρτορτιππι ετ οτι

νατιιπι , δε !ιιιπιαππιπ , ποτιιιο ροτ αετατοτπ ,

ποοιιο πετ οττοτοπι , δ: Η ποπ οοττιιτιτο, Πι!

Ο

ιιιε οιιιοπιιαιιι ροοο:ινοτιτ , αιιτ αεοπτΙο , αιιτ

ποπ αιτοιιόο απ:: 8ταΒι ποπ άοποπτ δ: αει

ἀοοοππ -

Ιταιιο @πιτ Ρτιιιτι οι·ἱπιιιε , ιιτ τιιιοπἱαπι Π
Δ πιο νιτιο ιπίτιτιιταπι τοΙιαιοπιε ?οτπιαπι πιιΙ- ν

Ιιιε αόπιιιιιίττατ , τιτα:ποιοπτιιιπι τοπικ 8οι·οπ

ιιιε ιιΙΙιιτπ ροπἰτιιε τιοΐροτοτπιιε 9 Μἱπἰιπο , πιι

πιο νοτο οοπι αΒιιππαπτ , ποι Γοο!οτατο , ποι

ποτάιτο,τιιιι ποτιιιιτοτοαιιΓαιτι το!ιαιοπιετιιοπ

τπτ , τοπι οοπιιιιιιιιἰε ιιτἰΙἰτατἰε ποαΠαιιπτ, πιι

τιΠοα οιποΙιιπιοιιτα ιιοπ οιιταπτ ; τυπο πατι

πιο οτιατπ ΪταΒἱΙὶοτοε , ὁιιπιιποτὶο ποπ ποιο·

τοε ιπίΗτιιι τΙοοοτο οοπΓοπτιιιπι οίτ. Ταπτυπι

Β πιω , ποταπάα ἰιιτἱτπιἰταε απ Με , τιιι-ιτιιιε πω.

ΒοτιιαοιιΙα τοποπτια οοιπιπἰττἰπιιιε ,ι πω ιπ

ε τιιππαταε νιτεο 8: Ηπα Μετα οριιιιο , πω ιπ

τοπιιιοταπε απἰπιιιε δέ οοττιιρτιιε , αΒίιπτ ιιτ.

ίοδτατατ πιοτιιπι Γοτάοε , αΒίιτ οοπτοτπρτπεζ

οοπι τπο Γι: , τιιιπ ρτο αΙἱἰε τοι.ΐτο πομπο:: απ

πάτο το8οπτικ νιτα:: Μπιτ όοπιάο ποτέιο&α

επτα ίοπιμοτ πιο!ἱοτἱε τιιιατοποι τ α!οπτ ροίττο

πιο ποτιιιἰτἱα ΡτοποιοποοτιιπιιιΙΙο πιοπο Ρο

πἰτιιε οοττιιρτοτιιπι. Ηα·:ο , ιπαιιαιπ , οπιπἰα

Ρτο Γιιἱε Ιοοιε Ιοπ8ο ατιίιπτ , ΡτοΡοΙΙαπτιιτ ,

αϋποιαπτιιι· _, τατπ :ιο Ιιἱε , ποι ιπίπτιιιιπτιιτ ,

τιιιατπ τιιιι ιπίτιτιιιιπτ , δ: τσιπ πιιΠο οοπι πιο

τιι ΠΠ Ξπίτιτιιαπτυτ, πιποπε οτιαιπ Ριιιτἰπια ιιο

Πιπτ. Ναπι ποο ιιι 8οποτο οπιποπι τιοτπιποπι

ποοοτ , δέ (ΠιτΠΈπιππιπ πιαιιἰπιο άοοοτ,πιατέ

πα τ:ιιπι @ο Βοπο αιιιπιο οπο , ποπ τω”

τιππ Ποιιπι ί·ιτιο!ιιιπι, οιιἰ αυτο όο!ιιπτ τοΙιτιιια

Γιιρριοατ, φαι ιιιιιιιιε το&ο ί·.α&α , Η πιοπο

ποπ πω: ΐοοΙοτατα ποπ ιπιριιτοτ , τιιιι αιιδτο

τοοτοτιιπι ιπίτιτιιτοτιιπι πω” ποπ οτιιτιοΙΙ

τοτ ριιπἰοπτια ποιι Ματ.

Ποπιιιπι ἰπ οπο Γατιε ΝιτοιτικιΡο ποπ

Γιιοτιτ ,τιιιοτΙ πο οοτροτιε όιιπιτακατ νιτιιιιιε

Ιοοιιιοτ, πιιπι α ίταττιΒιιε, πιιπι α τωιπ , ιιιιπι

α ωιωιτπ, ιιτ ρατοτ α πιο τοΙοναπόιιε , πι

ναπόιιε , ίονοπάιιΓοιιο- ποπ επτα Ναπι φπα

αιτία οίτ , ιιτ πιἱποτἱΒιιε Ρττεί·ιοιαπτιιτ πιτιιο

- τοε , πιο ιιτ πιο πι οπιπιπιιε , οπο: α8οπτια

ν πο Βοατοοιιο νἰνοπάππι νοΙ Ρτατοοτο Ϊοττπιι- Ι) οοπτιπΒιιπτ,οπτοπιροταπόι ρτοπιτα νοΙιιπταε,

Με αιιτοτπ Ιιοποίτιε ἰπ τοπικ ιτιιροταπάι Π::

τιιΐοτοτα ροτοίταε. Ετ τιιιιτιοιπ,ιιτ οιιοτι Γοπτιο

οΙοοιιατ 3 ροπο πιιΠα τατιο οίτ ιπΡτιτιιοποπ το

Ηαιοπιε , ειπα-ποπ τα Ρωιιειπ οαιιΓαε ταοἱΙο

άοοιιοατιιτ , αυτ απ οτε οπιαποτ , ρτοποιίοατιιτ,

ο άοτἱνοτ. @πιο ρτοί:οέτο Μπακ οπιπιε ντα το..

ΙἱΒἰοπἱε οαιιΓατ ρατ:οιπ ρατιιιιιτ , τιιιιοτοπι αιι

εοπτ , οοποοτόιαπι τονοπτ : άιιπι πιτοτ ιιιίτο

οπτοπιροταπτοε , 8: τοότο ἰπιιιοταπτοε ὁινἱΓα

ροπτἰοτα , 8τανὶοτα οποτα Ιονιότα οπιτ:ιιιπτιιτ.

Νατπ οποια τπαιοτοε μι· ΙοΓο οΗἱοοτο πο

τιιιοιιπτ , ιιιτιοπάο 28ι111τ; οιιοτἱ νοτο τπἱπο

τοε τιιί”ροποτο ποΓοἱιιπτ, οποτιιοπάο οοπΓιιιιι

πιαπτ. Ετ Ετ ρτοτοδτο αριιό οοε , ποι πιιιτιια

πει ἱπνἱοοτιι Γιιἄταἔἰα οιτΙιιοοπτ , ιιτ αΙτοτπἰε

οοτππιιιπιΒιιίτιπο πωπω αι! οαΙοοτπ οα ροτ

όιιοαπτ , τιιιοτιιπι οιπτιιε 8ο ρτορτιο 86 ρτἰνα

το ρτα:Πτ;Πο ποπ ρατοπατ. Ηοο οίτ, ιιτ πω

πω· , τιιιοτι ΐοι·ιΡτιιτα ίαπ&α ποε ατιπιοποτ πί

πτω ιιι
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υτιετιιτι τΑιιτυιζΑιτευειε

ετιιε : ΡΜ!" φα πατα-τυο." α[τατ76° . οτι-ΦΑ τορο ΑτἰωἱιιτιιΠ Πειτε: Ατωτιιτυε διατ

σί·υέ2α:/ΠΜα. Ετ τυο Ιοτο Πάτοι δτιι0τιι·0τι

Με : ΜΜΜ.: Μιάου: :β [Μετά ,φωτα απατα -:

Ηαύτα: οπο» ετααίαωτα:απαβτέεταιί.οβω τ

ααα: α:Μει·Ι: ο αύ αίτττα/αίτέεταττ Ρα /ἱιϋ ,

φπα ατέα'ετέ: , κα:: ααότιβύΜυαα:τωβ τ

ό· αίαπαΙστέα: άπο , ]Θ·υτύπατατ που”.

'ΖΧαα: οασπαάα σα!τ7ΐτ 2 Ε: μα” 98ΦΜΜ χτα

τυα!αετιίτ :ατακα απατα , είπα πιῇ#ται σέ , ό·/ιι

αυτώ” “Φωτ αο75εευ πααιρέται·. _ Δ '

(χω: τυω ιτο τω: , ΠιεινιΠιωτ μποτ, ρτο

Πτ:ιτυε ντίὶἰοἱἰε τυἰε , τα ιιυωἰΙἰτειττ , ουειω

ωἱΙιἰ σου. ττ οτυοι τττιπροι·τ Ιιτιοτυάουι ρτο

ιτι-ιτιιιτευειτ οτάἰτιὶε Μιτιοτυω , ΡΙυτἰιιι:ιω

Πι (ΠιτιΠ:ο.Γο.Ιυττω. ο ο

Αυττ οοο ωιι!τοε άἰτε , υτ ρταττΙ:ιττ τιοίτι,

τυω·ροΠ: ι·τάιτυω ιιοίττυω εκ ττειιιίωοι·ιιι:ι

Γειοδτοτυω πουν: ίὶιΙυτἱε Ιοτοτυω Ρτττοτἱ

τιειτιοτιτ , :τά @τι τουτου Μιτου οτειτιτυάι

:ιιτ Ευτειιιτ μου: ΓυτιᾶὶΠἱιτιἰ ωττιτο σιτυ

Μπιτ τάτω που” , τιιΙοτιειιιτο ττωροτιτ

ἴρτιτἰο Βοτιοτιιστ τοτττω ιΠο νττίοτυε Γυω.

Ποτ ττάτυιιτι τω άοωυω το το ττωΡΙο

τοωωυιιἰ, ω ουο ρτοΡττι· άιττιιάι τοιιΓυτ

τίιάιτιτω ἰτι οωυιιιω οτο ουοτιάιτ ττειω :ΜΠ

ττΙΤυε του” τιτο ωιτιοττ Βάυτιτι, ουιιω οτο- Β άυυε,ίτωτΙ· τοτττ ειττιάιτ,υτ Ιιοωο ουιά:ιω,

οιιε ω ττιτ ειωοτ τυυε άτ ττ τιτιοτττ !ιοτττ (ι
ττιτ ,ά ττ ουίτττο , ειτουτ οτο , ττ ιυΡωτιτττ τά

ίἰτυτ υτοἱττοτ , τυυε , ἱάτωουτ , ουευιτυω

ωι!ιἰ νἱΓυε τίτ , ρττιΒγτττ τωρα ιιοΒἰε οτ:

ωοιιτο , ρτιτυιιω τἱΙ›ἰ το.ντιπάοε το: τουτου, τυττττττ τ ουκάτω τιιιτιι τυο ιιοωιιιτ κίτ

ΝιτοΙτυω τιοίττιιω τουσ. Γυοοτιιατιττε , ουο

ποιοι τυω τοΙΙ:ιτιυυε ειτουωτιιτιε τιιτειιιτυτ ,

ἰιιάἰοτιἱ Γυιιτ , ουι!:ουε ω άτιωιιυυι ,οτ ιπτ ττ

τττιάειω τίτιιττω ΐειυθ:οτυω Ιοτοτυω τιάτε

τουτο τ. Πτυιάτ ΡτοΡττττυ ουοά που

τυΠιι ωοάο , ουἱ Μουτ υάωἰυἰΠττιτιά:τ ρτο

τυοτιοτιιε :ιυότοτ ω” Πιωτ νττυω ττι:ιω τι

τι , το ωυΙτο ωτιειε ΝἱτοΙτιο , υ·Ιτττι ματιο

νττιτι , :ιιτττἰ ρτοωοτο Μπιτ υΒίοΙυτιουτω

τυτρὶΠὶωιιω τΙΤτ άυτο , ρτοωοντοάυω .ωτο

ιιορτττ εαυτο , δε άι!ιεττιτττ οττυτττιιάυω

$υτΡιτιοωτιυ Ιιοττιιιιυω , ουἰ ιά Βι-δι:υω , υτ

νυΙοο Ετ , ντιτἰτ ιυτττρτττατιτυτ , που ουο

οωιιιτι άτ τιοΒιε τιοωιτιυω ;ωιτυ 8: ουα

τω Ϊυιιτ Ντακ ροΠιτιιυε , ἴτά ουο Με ίἰτ

ωιικἰωτ τιοίττει ίΞιΡιτιιτυι ΠΙτιιτιυω ιιιάιττιι

άυω, ουτε ιυΠ:τυα ποιου ντΙ Ιτνἰ οτωίιοιιτ,

ντΙ νττιίιωιΠ , το [Μιτου ρτ:τάιτει τοπια:

τυτα ττιι·ρι τι) :ιάνττίο.τιιε ροΠ”τ νἰάτιιτιιτ.

Ροίτττωο ουτε , ωἰ ρειτττ ορτἰωτ, ρτο τυο

ίὶιιάἰο , ρτο τυο ωοττ , ρτο τυο ιιιίτιτυτο τιτ

ουτ άδειο , ιιτ ΝἱτοΙυυε ιιοΠ:τι· ΡτἱίἙὶτιο τισ

τιοτι, ουσ.ωνιε ωτιοτιο αυτι οιιτττ,ττιειω ιω

Ιτιιε,Γτά Ροτἰυε τττιἰττιιε,8ε ττρυΒιι:ιτιε ττΠ:ι

τιι:ιτυτ.αυοά υιιιιω Η τυο ἱιιάυίὶτιτιτοωΡΙτο.

τω, τ:ιττο ουτιω ωΠιι ττω ΒτειτἱΠἱωυω τατ

τἰε. Με άἰτο ροτἰιιε , ουτε ρτοΓτέτο ωιιιοτυ

ΐυιιτ. εττττ Γιιτιἐτἰε Ιοτιε ρταίἰάἰ:ι ω:ιοικι τιτα

Βάτττυ , ωτάτνοΙοε ο ττωττἰτειττ ρτ:τρτάιττι

ότι: ίτι!υοτττιωττ ΡτονιίιοιιΞε τ:οωρττάττιε,

ΝιτοΙαο @Μάτ Ποτυω ἰιιΓτίὶιΠἰωυω τιάιἰ

Βυττἰε , Βοτιοτυω τἰΒἱ οωιιιυω , ουι ι·τέττ Γει

Ρἰυτιτ , δ: ειωοττ 8: Ιτιυάτ τοωροτεινττιτ,ουι

Βυε (ττιτ ρΙυε Μάτια ΝιτοΙτυ άιοτιιτειε :Μει

τυτει τά ωοάο τττυρτττττι , ου:ιω Ρτκουττειτ

αυτ:: ΓυΓττοττι. Ντικ. Ε:: ντιιττω.
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ι τά Ι). Οιτιί'τορτιοτυω τράτοουω Ατιωι

τιτιιΓτω.

τω» βήματα α /Ξ· ακί·υτΜω· ·υΞταμαατατε.ι·

τ πιατιντατα φΜ'αίατα , ό·:.

Οωἰιιο νττιττειοΠι δ: ωττἱτο ρι·ιτίτου

τιΙΙὶωο μπι (Συιττετοτυοιτο του

σ

Ο

:ττιτ , ουυτ·τιοι ωοάο τιτρΙιτυυάτι τουίτιτυι.

ΑιτουτΙιοτΙΙυω ιιτἴτἱο ουτω , ίιντ τουτο

Ισ.ω οιιουιάτω ιιοίτττιω το ντΙιτωτιιτιυε νι

άτττ Ιτοτττουτ ρτττυρτττ , οικω τωρα· , ιιτ

άιττο:ιτ , τιάνττΓυε ρττάιτυω Ιιοωιτιτω , Π·

που Π: τά ωτΙἱοτ:ι τοτιντττττἱτ , Αυτοιιιυω

ουτυιάειυ Ρειτιοτωιτουυυι, :τά ττριιάωιιάυω

ωειΙτάιτυω ἱΠυω ίυυω , ντΙ ροτἰυτ Ριπωι

τυτιι ΐττΙττυτἰΠἱωιιωουτ ΙἰοτΠυω ουτω ιτι

ταου ΗττωερΙιτοάιτυω,τάἰάττυωυε. Ηυιτ

τοσ τ ντίτιειο ειρττττ ωτΡουαι , 11υΠο5 ωτ

!ιοτ ττωροττ ΙἰοτΠοε , ίτά ιιτουτ τρἱίτοΙιιω

υΠτιω τιάνττΓυε ουτωρἱεω τάἰάἱΙΤτ ρι·εττττ

υιιτιω , ουκ τουττα ωιιττγτυω νιτυΡττειτο

ττε :τά Ευοτιιἱυω οτιμω άτΙυτο. τα. Ησ.ιιτ Η

ντΠτε , τιιτ ΙΠ:ιτττ άειτυτυω ΓΡοροτιάἰ. Β ,

τυω Ικα: ιτε ιι:ιττεττω , Ποσο υίΪτττἰοτιτ Ετ

ωτινιτ, ττ 8τατἰΠἱιιιο ειιιιωο αιτ:τ:τρτυτυω , Η

ττυω ουτε που ρτττττε', τιοίι:το :τά ττ Ρτυάιο

άτετττττιτυτ. @υπ τυω οι: Πιο τιυάιΙΤτω ,

ΒιτἰΙτ ωὶΙιἰ , Ειττοτ , ΡττΓυειΠ , που ττ πέτο

άτ τιοίττο «που ττ ειωοττ ο: ρτοωρτο τιιιίωι

οΒΓτουἰο ΡοΠτ τ:τιίτυποττ , Η που ττιουτττιιι

ροΓτυ!υτιτι , ουτε που ιιιΠΡιτιιτττ τοττειΓΓτ

ττΓρυτιιτι ειυάα&ττ ἰιι8τττττω , που ουι

άτω τά το ττυάιτιιάυω , ουι ωτήοτυω πο

Ιττοτυω άοΙιτειτα τωιυ Ειοιτιτιτιιε , που ορυε

ο του” τιοίττο τυτί:υττ ντΓτἰ , ί.τά τά ωτ τω.

τιεττιάυω, Η ιο οΙἰουο τι νττο τοτττειι·τ ροτ

Γριττττε. δω νττο ωυιιτττ ΕΙιτΠΈϊωτ τττττ

Βιρτττ Γττἱϋτιιάο τττιΓτττε , εάάτττε ρτο τυ:τ

τ:ιτιτ:ιττ Πττττιε ιιοΡττἱε οτειτιουιε τυα Πάυ

Βτττιωυω ρυττοτἰτιἰυω , υτ νἰντιιάο ουσ

ουτ ίιτυτ Γτ:τιοτιιάο, το άἰττυάο τττίττ ιιυω

ουιιω άτβουιω , τοσ ΡττεΓτττιω τυἱ τουτο'

ττιιά:τ ροΡυΙἰε, ει:: ρυΒΙιττ άιΠτωιιιυυά:ιτ

τνειιιοτΙἰτιιτ ττυάιτιοιιιε οτιυε ἰιιοττιτἰε ορτ

τἱε ἱωροίἱτυω τά. (ὶυο ω οΗἰτἰο, υτ νω

Ε ττιτ τα : .92/αί τυααατι·έμ έα ααα/α!έωο·τ αά

αἰὐἰ!απα τυα!ετ Μπα , πω” α: πα2:τα:α›·|ἔυα: ,

ό· στυπα!:::αι· αύ &αταίαΕόα:. 5ρΙτιιάτ:ιτ τιιἱω

Ποτ: ίττωο άο&τιιι:τ , 8: :πάτα , 86 :πάω

τ:ττ , ιιἱίὶ καιω: ΙΞιιιέΗιιιοιιιυ τοωρουε.τυτ , τι

τἰυει ίοτάττ , Ιειτιουττ , άτΠοι·τίτιτ , τωοτιτυι·.

Αττἱρτ ι8ιτυτ , Ρειτττ ορτἰωτ 3 τιοίττ:τω

Μπιτ: ται Γοτι:ιω ουσ.Ιτωτυωουτ τριίτοΙειω 9
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οικω οοτιττει τισ-Με τιιιιι·τγτιιιιι τιιιιιοτ οάιάι- Αροτοιιι: τιιττιοτο απαιτει , ιιτ οτιιιιοιιι Μπιτο

τοοε , 8: Ρτο πιο στο :ιττοτιτἱι1$ , ια οοττο οι

πιο: , ται το·ροΠιάοετ ατοττιο. Μοτιο , ιι:

που πιοοιο Ρτο ττιειττγττοιιε , οιιιιτ το!ιοιιει Ρο!

Ποοοι· νοτισοτιιιτι νοτιτ:ιτο ροτίιοι;ιτιι , τω πι.

τοοιιτιιιι νἱτιι οιτοοιιιιιιι 3 τοτυπι Βοιωτώ

τιοτιι οοιιίιιτιιτιιοττι.

Πι Ηοτττι-ιιΡΙιτοάἰτἰ ειιιτοπι ΙιοοΙΙι τιοἴιιτἰιιττι

οιιδτοτοττι , οιιτιπινιε Ιοτιοο τιιιΙιτ ιετιι τοτιιρο

το νοτο ἴιιοτἱτ Ρτο ΓοοΙοτο τιιτΡιτιιάιτιιε οιιιε

ΡΙιιτἱτιιιι οιοτοτιιιτο, οι: ιιοοοτιιιιτι το.ιιιοτι οιιοτι

το (Πιτιίτιο.ιιοε ροριιΙοε οιιοτιάιο όιίΤοτοτιότ

Ιιτιοοπιιιε ΙαιΒοτιοΓιιτιι , οιιια ιιιΠιι ιιοτι νο.οειτ,

ίοι;ιε πιο ιιοτιάιιττι ειΠοιιτά ΓοτἱΡτἰτοίΪο. Επει

τιιτιι , οι·τιιιιιι , ἀοδττἰΩῇϊΠτ1°ι , ιιο ρτ:τίοττιττι

οΙοοιιοιιτἰοε ΓΡΙοικιοτοτιι, οι οοιιιαπι, τιιιιι

το&ο 8ο ΓοΙιιτιι ντόοτιιιτιιτ ειΠοοιιτι , Η Ιιοτιοιτει

οιιιιιι:ι ρι·ατοορτοτιιτιι ‹Ιοοιιτιιοιιτιι ω Μοοτι

τιεττι τιποτα τιιιιιοτιιιίΗοτιιε ττηιοιο.τιτ , ειιιτ :κι

ρι·οοο.οττο.τοιιι άοτοίττιτιιια τοιιιοτιτοττε τττιιιιι

οιιιιτ , ειιιτ τιοιιιοιιο :ιο ττιιιΒιίτοτιιιττι ιιοτειιιιιιι:

οτιιἀἰτἱοτιἱε , δέ τιιτοτι.ιτι Ιιιιιιιτἱοτιι ::Ιτοττικ

οοι·τιιρτιοιιιε οοιινοττιτιτι ι

. Ηι ρτοτο&ο τετιιιτι τω , οτιιἀἰτἰοτιοιιι ειο

το!ιο:ιττιτοττι, οικω τοο τοριιοιι:ιτιτοε , τιιιΠο

τιιοάο Ροδο οοιιιιιιιεἰ , τιοάιιιιι οριιό στο

Π:ιειιιοε , οιιοτι Ι)οιιε τιιιιιοοιιτιοικιτιι Πι τοι

το :αποτο ειάτιιιο οιτ τιοίιτιε ιιιιτιιιι οιιιιτοΙοτιι , Β τιιιιτιόιοττιιιτιι , ιιτ τιιιιτι Πιο οντιιιοοΙιτ Ρ:ιιιΙιιε

οποιο Ιιοο τοπικ: ττἰοτιτιἱο αυτο τιοίττω Ρτο

τοδττοιιτε ἰιιἰτἰιιτιι Μ. ΡοττειτἰοτιΓοε Ιιοτιοίι:οο

οιιοΙοίοοτιτοε δ: (:ΙιτιΡτιιιτιο οοιιιοιιτοε , :ιο Π.

ΒοτιιΙιτοτ ιιιίτιτιιτοε , Ρι·ιιιιοτΓοιιττι Μ:ιτοΙοει!ι

οιιπι , 8ο ΡΜΙιρριιτιι Βοτιάοάοιιτιι τιττιιοοε ιιο

Βι·οε Βιιτιιιτ:ιτιτοτ ΐοτιρίιττιιιε , ιο ουο. 8ο απο

. ο.Ιτοτο οοι·ιιιιι, οιιιοοε Ρειττοε πιοοιιπι του”.

` ίοτειτ , ιιοΪειτἱιιιιι οριιε ιιἱιοττιἰιιοτ , 8ο οτε μι

τιτοτ οιιΙιοτττιτιτἰΒιιε , τιιο οιιτόρι:ιτιι ειΠοιιιτι

ί-οτἱΡτιιτιιτιι νἱἀοοτ τιοΙΙιοοτι. @οοο ιρίιιττι

@κι οΠοοιίΐοτιι , Η ιιοτι Ιτιοοτιιττι ιιιοοτιιιιι

Ρτ2ὁἰέΪτει τοτιο τοΙΗτιΙΤοτ. $οτὶ οάοι·ιτ Μοοτιι»

τισ , Η Ποιιε όοάοι·ιτ , τω” τοττιριιε , οιιο

Ιτι!ο ΡοΠιτιιιιε :ιοοιιιιτι:ιιιοει άιΙιιοτο , ουτε το·

πιω τοτ ιιιττι ἱτειΙἱιο οἱνἰτειτἰοιιε Ιιτιζοιιτι τοί

Ριιοτο 8ο άοΙοτο οοτιιιτιι

Ατ ιτιειΙἱοι°τι οοιιιιιοττι, 8ο Μο ττιιτιὶ , ί:ειτοοτ,

οίτ ΙοτιΙοο ορττιτιιιε , ιιτ οσθ:ειτιι τοοτο άοεοτι

όσο 8ο Ιιτιοἱ 8ο νται: τοι (Πιτιίτιιιιιτι οοιιΡτιτιιτε.

οίΐοτ , οιιο ιιοιτιιτιοιιι οοτιιτιι , οιιι νοτιττιτοτιι

τιιοτἱ ίοΙοτιτ, οιιοττοτοτ ικινοττιιε τττιρτοι:ιοε

απο τιιοτιιτιι οιιειιιι Ποιά οοττιιτιτοτοε Ρτο τιι

ο τοποσ. τοΙιοιοτιο ΙΡοι·οε τιΙἰοιιοε οιιτιοτο. δοοι

οοιιττει ἰτι τι:ιο τοττιροτιιττι ιιοΠ:τοτιιττι ιιιιοιιι

τιιτο , ται οιιτάο.ττι ροτιιτοιοίιίΠιτιο 1τττοτειτι ιτι

Έτιι&ιιοΓο τω τιιοτοε ιττιρτοβοε ί:οτιιιι'τ , ιιτ

οιιιιιιο. τιιττιττιοτιτο άο&τιτιιορτο οποιο οιτ

Ριιοτιιιιιόεο κατω , τιοτιοίττιτιο, Βου: , Ιο

ν Βιιτιι, τοΙἰοἰοτιἰε , ΙἰΒοτττιτιε , 8ο οτιιἰοἰτἰεο άο

' τιοτο Ποτ νιάοατιτιιτ Γιιιιιι·τιιε νιτΙΒιιε ποιή

τοιιόει οοτιτοιιάοτο. απο τι: , ιιτ ἰε οιιἰ νοτι

τατοττι τιιοτι Μο , τιοΙσοτ τιιιτοιιι οιιιτι οιιοιιά

ΡοτοΡτ , Η ιτιοτὶο Η ί:ιιοοτο ιιοτιτ , Η ΡταΪοτ

τιτιι οιιἰ Η τοοτο* οΙοίιτ οττιτιἱε (ἶτιτἰΙὶἰιιιιιιε,

τιιοτἰ. @οι οτοο (Μια, 8ο ΡοτοΠ: νοτἰτοτοττι ,

Πάσο 8ο τοΠοιοτιοτιι άοί:οτιτιοτο, ίιτ Πιτιο σκιε

τιο οιιιτι οοιιοοοτο , ιιτ οἰε νιττιιτιοιιε ἰττιτιιο

Βοο ιιοιτιο ποσο οοτιοιτιο ίἱτ ίιιτιιτιιε ιοί-οτι

Πιο > Η τιοτι άοίοτιιιοτιτ. Ατοιιο ιιτιιιιιττι ουτε

οοετοιιι τΙοοοιιτ Ιονιο οΠοτιτ , 8ο ΒιοτΙο τοΙο

τιιτιοτι , τ-οττειΙΤο Ρτιιε ιιΙἱοιιὶε οτι Ροτιιιε ἀἱΠὶ

ιτιιιΙ:ιτιάο οοτιΓοτοτ. Νιιιιο νοτο οιιοά Ιιιιίτιιο

ΒΠιπιιιτιι οι, ουτε τιιίΐιιιιιιΡτιιε οοοιιο οιιἱιτιο

τοτε” οιιττι ιιριιά ΡΙοτοιοιιο ΙΙΙοτιιιιι , οιιἰ

1τττοτιο οιτΡοΙιτἱ τι:ιΒοτι νοΙιιτιτ , ιιίοιιο τιόοο

τιττι:Πειιιτι:ι οτιιάιτιοτιϋ Ηιιοἰτἰοτιιιιι Μισο ροτ

τιιιιττο Μ, 8ο τιιτιτἰε ΙἰΒτόἱτιοΓοτιιττι ΐοττ:Ιτιιιιι

Γοιιτοττιιε πι: τοοτο οοττιιιιτιι , τιοο τιιει]οτο Πι

τιροίτοΙιιε ιιοοπο τοιτειτιιτ , νοτιιιιι το ΓατιέΙἰ

Εοιιτἱοιιοττι νοοο.νιτ, ίοοι τιο τοπιο οοιιττΙιιιτιι

οιιιτιοττι οιιο(άτιττι ρτιοοΙοτιοτοε, οιιι οι: οστο

τιιιιτιι νιιΙετ οττοτο ἰτι ειΠοιιιιττι νοτιττιττε Ιο

οοιτι οττιοτίι!Το, ατομο οντιθίΐο οτοιιιτι ίοιιτ.

(Ποσο , ιιο τιιιιΙτοε οτιιιτιιοτοτιι , οικω πιο ,

Ιιοιιτ άιοοιιτΗ Γιιτινιτο.το οιιΠοιιτιτ , ιτε ΩιΙτοτιι

το Με ίοιιτοτιτιιι νοτιτειτο ιτιιτττιτοιιτιιτ , το ο

τοιτιοτιο Ρτο Μ. (ΪαΙἱο οτο απο. Πιιιιιοτιιιιι οι

Ιιοοτιτιιιε Ιοοιιιτιιτο οιιιιτ ντΒι·Ιιτε :ιο Γιιιιοτο

όιοττ οΙο.Βοτατι , οιιιιτοιιο Ποπ τοοτο τιοοιιἰ

τιιιιτ οιιἰ Ιοτιοτοιιι ἔιιζοἱιιτιτ, οοι οοίττιδτι ίοιιτ

νοΙιιοτιιτιοιιε , οτιι οιιιοτΠιιιε Γοτνιιιτιτ , ιιοτι

ο οιιἱ Ιιιιτιιτιιιτ , οτιι οοτινιτιιε , οοι ΙτιΓοινιατιιττι

ΗΒιιιιτιο οοοιιρετι , τττιροάιττοιιο τοτιοιιτιιτ.

Νοο οιιριάτττιτοε 8ο Βιιι:ιιτι θιοιΙο το οοιιοιτι

!ιοτιιιτιο οπο ροίΪο , τιοο εεττ ιι: ιιιιἱτιιιιε Ποι

άιτιο όοτιιτιιε , ιιιιοτο,τιοίιιιοτιο ,οιιρἱὸἰτιιτο,

8οοοριτι τττιροτιιτιιε,ροΠι-τ τιιοοιιε ιΙΙιιοι, οιιοό.

τή: τιοιιοΡτιε νἱτἰε το οοεἰτειτιτιο , ιιιοοιιόο ,

ειτοιιο ιιοοτιτιο θ: , ιιΠο. οι: Ραιτο ΐιιίτιτιοτο :

τιοο Μοτο ροΒ:τοττιο οοιιίιιιιι @το ιιΙΙιιτιι οτιι:

τοτ νοΙιιοτ:ι.τιε ειρροτοτιτιοιιι, τιιοιιττιοιιο Μοο

τιιιιι , απ· απο τιοιιοἱ Γοττιροτ Ριιοτιιιτ, 8ετιιιτιο

(Μοοτιι: Ποτ , οιιἰ ἱτι Βοτιοιτιιττι .ατττιιιιι ΜΜ

Β στο: ,πιτ-ουο το οοο Ιτιιιοτο νοτΓοιιτιιτ , οιιιιιι

νἱε απο :ιιοοπο τ”ιιοτττιτ Ρωτώ». οΙοοιιοιιτιο·:,

τοοτο νοΙιιρτειε άιοοτιότ , τοοτο Μ” , τοοτο

@πιο , το.ιιτιιε Ιιοτιοε. ΟΙιτοτοτιότιτ ίοιιτ ιού,

ιιιοιιιτ, οτιιτιοε νοΙιιρτιιτοε , τοΙιτιοιιοιιτιο. Πτι

οτι όοΙοθ::ιτιοτιτο , Μάικ , ιοοιιιι, οοιιιττνιιιιιι,

ίοττιιο ροτιο ΈιτιιἱΙιτιτἰο ό.οίοι·οτιόιιο._ @πιο τοο

οι Ιιοο 8οτιοτο Πττοττιτιιττι τιοτιιιτιοε οι Ι:ιτι.οτο

ίτιιοιοοιιοτιοτοττοτ. ΝοΡτοτ οιιοοιιο Ηἱοτο.

ιιγτιιιιε Ειιιιο Γοτιτοιιτἱιιτ οοιιοτιιοιιε , Ιτττοττο,

ιιιοιιιτ, ττιιιτΓιιριιιιι·ι ιιοτι Γοοιιιιιιτιιι·, νἰεἱΙι:ι

απο οοττιἰτοε Γιιτιτ , Μοοτιι ίοοιιο, ιοιιιιιιο

τιιττι που Πιτιιτιττιτιε , οοτιτιτιοτιτι:ι: που ματι:

Με 6ο ιιτ τω. τιΙτἰοτο ι·ιοοο το. νοτιιοττιιιε
Ε ι ο

ΐοτιρτιιττι Μοοτιι οοι ειάτιιοτιοτ , ἀἰοοτιε : Αν

υιι|έ·υοΖωικ «οποιοι :πιο έπτυ·σέ&Ι:ρρωτα .,

προ· [ΜέύΜωΙ έ:: σοφτυ·οβΜΞω Μαιο τ

.$'ΡΜτα.τ Μέσυι[ωτδΐο.τ όῇἰρἰἰυτο ιιιιέΐιν , ο|α

@τι ῇὸΐιιπι έξ/ξ·έρειίω. $ειΙοτιιοτι οτίειιιι , ιιτ

οίιοτιιιοτοτ τιοοιε ιιτροτιιιιι οίΐο ίὶιιἀἰιιιιι το..

Ρτοιιτιιιτ , σα: ἀοΙἰοιιτει 8ο τιιοΠιει οοιιι`οᾶιιτἰ :

6°ἔὶῖ£'|# , ιιιοιιιτ , ἰπὶοστάσ »του «Ια/πιέστε ο

στ” :ποντικι ποντικι: , τα «Μίπτω ?Ντιπ 27421;;

  



:799 θοΟΑ ::.::::::. είΑιντ ΗΜ:: :Νειε

]%·πω: ::ρεεω::": , έουέωυ·:ωμ:ΜΜ:2- Α :τουσ ::::Ρι::::::::οω :σΡ:οΗ:::οσ:ο. @Με :σ..

πω:: , κάνα:: :»Μ:::π:_μΜή:: ιπέ!σβέέ: ύ::

·επίππω.

Ηιήιείοσωο::: :ιοω-ἰοσε -, α:::ΡΙοδ:σ::::σ

ΈΗ:::ετο::-:ο·:ιε , Μ:: ::::ΠνοΙσ Ρστο::σε,

:δε ίὶέ:ο ίΒΡ:στ::σε, ίσο νοτο οο:·:ι:Ρ:οε , :ποε

ίο:ο :::οοιιω Ρτο Με:: Βτ::ν:::::σ 8ο ::η:οΞε

δ: ::ί-Ρσ::::ιτ:ε-, νο: ::::οι:ίοι:σ Ρ:ο8:σίΒ ω::ίά

::::·οοΙ::Βο:σ:. Νοε:: :ιιι:: Ρτοί:σδ:ο ::ΙΞοιυ.·σ::

Ρ::::σ ποιοι:: :::οΙσί:ίε: Ιον:::σωι:: , Το:: Ρωσ

:ι:::: οοωΡ::τε:ε:ο::σ μια:: ίὶ:::: οι:::::2, (1130

:·ι:::: οί: Ρ:ἱω::::: ::::Ριι::σ:::::: ωειΙ·ο:::τ::,οοε:

οσΙ:::::::: οοε:::::::::::::: σε: ::ι:Πο Ρ·ι:::οτο μι. Β

Μ:: 8στσ:::σε , :τουσ ::οοσ:::σε , ίἱ οοττἰεσ:σ

::οΙΙσι:: , ι:::::::::: οι:ο:::: ΡοίΤο::: , κι οΙειω

οωτ:Πει:ε ε.οο:σ οο::::σ:::ι::: πω:: ί: :σ Ρο:

τΙστο::: , Βήτα:: ει:: :Με οο:::::::Ρο::ιἰἰε ει::

Μι:ι::::::ί::ο: :σ-:::Ρσ::::σ:::. Π: σοὶ:: ::ο::::::Ι

Η: , σ:ί: πο:: ::::οετε. Ιε:ι:ε , πω:: ::οί:::: μι:

ι:οτ:ε νοΙ:::::σ:::ο Ρτο:σεο:σ , οι:: Ρ::ίίὶω ο::

:Ρίο Ροίίι:::: οστο:οε ίε:8ο::::ε ῇε:&:ε:ε: ·οοΠιι

ν:οι:σ ::οί:;:::::. ν:οί::τσ ; ο'ι::σθ::: νσ:ο οικω

νἰε ί: άσίΡσ::::::ε ::σ:::::ά:Π:ω:ε Π:ἔἰ:ἱἱε·ὸσ

οπο:: > ::σοι:::οι:α::: ::Ποε :::-::)·ο:ο άε::::ε:::::οι:σ

οο:τιιωΡιω:. $οίι:::: σ::ίω ο:ἱωο:: ::2:σίσοε

οί: ,οι::ι:ε ίι:οσε οοο ί”σο:ο:ίι:ε ΓστΡἱ:, σο πο::

τω:: :πωπω , οικω: ίἱἀοἱ ΜΜΜ:: :Ιοτ::οί::ιιι·,

δ: ίι:::δ:::::σ::::: νοτί:ει::ε ονσ::::. @σο νοτο

::Ροτ::ι:ε ::δνο:ί:::ιιτ , £ειο:Ι:ι:ε :σί:ί:οι:όο σο..

:στἰτ::: , πο: σί:::Β::ε , νο! ἱονοΙιιο:ἰε Κιτσ::

:ἱι:::: :σ::σ::::τω:: οί:::σε::ι:: , ::σο :::::Η::ε Ισ

Βι:Ιἱ οι::::οι:ίίε ο·ο::ί·-ονσει:τ , ία: ίυοἱε ΓΡΙσ::

::ο:οτ:: πο:: :.ο:σ::ε , ο::το:::ι:: , οπο: , οφ::

:ι:: , ::::::ο:::ι:: , Ρο:Ξ: , σ:::ο:::ι:τ. Ρ:::::οτ

:πωσ ,ε ::::1ι1α::: , Ι::::στ:: ::σί·.ο.::::::: Ι:εε:οίοοε ,

οι:: ἀοωο:ίεἰΙἱ::ε Ξ:: ίσο:σ:ο Γεω:: , οι:εω :ο

Ρι:Βί:::ο ποσα:: , ::ι:Πιιω οί: ο:::::οι: απ:: οσ

:στ:::::: οοο Ροοσει:ο. οιεἰιἰειτ:: Π:: ::ίο:ι:::: ε::

οί:: :::::Ισία::::: οτι:::Μοτ::ε , 8: ΡοίΙ:οσι:ει:: δ::

ν::::Ποε:::ι πω:: όο Με οπο:: ::::έ:οτ:ι:ε , π

ουσ :Με ::::α::::σ, ίἰ :πο μα:: ::οί:τε: :ο

Ρτο::::τσ οο:::Ρσ::σωνε.

 

::>ιεΤο:Α α.

ω: Ι:οεει:::: Ρε:Ρει::: ΡΕι:οσο::::::ι

,2ιακιω έ:: Ρω:2:»ά2: πίοἰἰπ9π©κ#ὶἔπ:Ρα:ἰ.:

ω: έ:βεια!:απα.

' Ι) σ:ἰ8ο1:ό::::: ::ι::ι:ε Ρ:ονἱι:οἰε:: οοΙίι:Ρ

ίἰο::στ:: , Βοε::ἰΠἱωσ μποτ, οι::ι:ε τω:

Ρίε:οι:Ι: τ::σ :::::::ί::ιιω οι::::::ν:ε ὶωωσ:ἰ:ι::::

:::ί:::ιιο:ο , ωι:Ι:: ::::::ί ::::Ρσό::::σ:::ο Πιο: ε

Το:: Ρτο οι::::ίοι:ε :Ποιά :::ίοίοι::σε: οι:οε σο:: ”

|Ρ::τ:ἰτσ Ροίίι:::: , ::σοι:ο ο:: :πιο Ρ:ονί::οίε: Ρο:

οοε ει:: τοί::1::οε :πω ονσ:ί:: ::οΡοΠοτσ , οσί

::ι:ι:ο:σ,ο:ο:ι:τοπ:ο. Τιισ::ει:τ οπο:: ί_σίο σο::

οἱ Ιἱοσ:::Ι:: που:: ::::Ρι:::::α:σ τ::::ίοι·ι::::, οικω

Π:: ::οω:::οε οι:οί:::εω Ρ::::Βι:ἱΓίο οοι:ί::.

τοπ:: , αρα:: οι:οε Ρε::τσε ίἱιοε :είδε :::έω:..

_ ::::::ο::Πεοε ::οοιιί:::::σε , ί:: οοι::σ:::Ρ:ι:::: ο:::..

Ο :::ιιω Ρτεείει:ο:οω , ι:ο Ρετι:::: οι::::ίσω σά°

ίοοΙο:ἰ"οι:ε οο:::2ι:: Ροίί::::: ι οοππο:: ίσί?σ

οίε.ω::σε:: ο οΙοι:::::ειτ:ο::σ :σ:::Ρο:::ί:ι:::: Βιο

τοε :ω:::ι:::σε ε οι:οε 8: :Ρίοε ί: τ:::ίίο :::στι:

ίει:οο:ιιω ι:ο:σ::άο::::ιιω Ρι:::ίο:::, Που: οσο

οοε τἱωσο, Γι:ι::σ:::::: Για:: ω: :Με :ιοστ

ί::οτει οοτ:: ::οπ::ωε :στ::Ρο:ειίΙοι:ε, οι:: , ι:: ο,

8:::νἱίίὶι::ίε νἱ:ἱε £:&ι:ε (απ: σο:είο: , ἱι:ἰοι:ο

Πιτ:: :τύπω ::οοσΡ:ι::: , ί: Ποστ :::οοε Γι:οι:::οε

:ο :::::ίοε οεί::8σω , οι:οε :ΡΗ Γι:: ί:::στεε:εσ,

(α: ΜΗ:: :ι:ί:ί:::: , :σίἰ8ἱο::ὶ Γι::::ίΡι:στι::::.

Εί:ο σ::ἱω , Βο::ἰίίῖωο Ρ:::ο: , Ροοοενστι::::,

Βάσω , τ:ωοι:σ τοσοι:: , οοο:: πο:: ίοι:εσ Β οι:οε ἱωΡἱἱ :ιοοιιί::νοτιιι:: , πω:: ::Ρ:::1 Γχς"Η

νστιἰειοἱίἱιιε Π: , οι:οόε:τ:: Ρι:ο:ο:σ ::ει:ιιτ::ίί

το: οοοι:ί:ι:::: θα, οικω: ί: οιι:::::::: , ι:: :τα

:Παω , :ωΡι:άΙοε :ωΡιιά:ο::::: , ε:τοί:σ ::Ρστ

τ:: :σωστ2 Ρ:οο::οἱ:ο.:ἰε ἰωΡοὰσο:ἱ:: Ρσ:Ρσ

:τσ:ι:: : οι:οι:::::: ::ί:οτιιω οι:Ηοω σ:ἰ::::: ἱ::

Με οι:ἰ ν:::οί: Πω:: , ε:: :Ρί:ίΡοέ:ει::::ιιω

νσ:οοι:::ά:::, δέ ο. :ἱωο:σ σκἰί:ἰωε::ο::ἰε , :ο

ουσ :ο ::τ::ο:ο :ιάι::::::τε:π ίξιί:οω νἰ::ι::ἰε

π:::::ο.:σ οσ::ίοι:οσω οί: , πο ει:: :Με οί:σε:

::ε:ε, ει:: :Παω Ι::::ειε , ει:: Ροί:::::::::::: Ρο:·..

ω:: Α::ο:οω νοτο ίοΙε: :::ίοίσ::::ει Ιεί-οἰνΙσ::

τίε ί:ιιΙ:ἰ:ἰ::ε Η:: νοι::Πο:::: οι:οι::::::: ::οτ:::ἱίἰ

:::ί::::ο ί-ι::·ο:σ :::τοπ:Ρστει::::ε Ρσ::1ίει:::ίεσ οί::

::::ι::·, :μεσω Ρ::::ο: Ι:ο::σί::::ε 8: Ρτοοί::::ε

ο:: ίΡι::ο:::: :ι::Ρ::ιιάίι:::::: τοιοσε απο::

< Ητεο :ιάνοτίιιω ::οί::: :σωΡο:ἱε ἱωΡστἰ:ἱί`

Πωσ Ιἱ::ο:ει:οε , ου:: Ιοοι:ε σΡἱί:οία: Η:: Γι:

ο:::ι:Η: , ε: τ::σ Ρει:οε: Ρ:ο·:ς:ωΡο:σ :Πάει ίι::::,

οι:οτ-ι:::: :Με ί: ν:τ:ι:::::ι:ε σίίσ::: οίε:σέ::ι ,

νο! Ροτἰι:ε ΡεοίΙἰ8ε::, τ::ι:Ι:ο :::α8:ε νσΙίσω

πω: Για ί:::οσ:::ει:σω :ο ίΞ:::6::::::σω :Ιάσο

::στο , 8ο Γεω: :οπο ίἰοσε::ὶίίὶωσ ΙοΒ:ἰοειε ει

:::οΙσίοσ::::::: Η” , ω:.::ι:ω σωο::άε::οι:σ:::

Ρτοτσεστο , οι:::::: :::ίΞ:ι:::::: σ::::ω ::ο::::::ΙΙο

μια: Ρ:·ονσ€::: α:ε:ἱε :ο Β:ιε:::Ξε Ι:οσ::::ειω,

Βοπ:ἰ::σε :ΜΙ-Μο σ:ἱειω οστ:οτιιω ωι:ίοτιιω

Ε:οίο:::::: στ:: , :ιο πο:: Ρο:ἰι:ε αΡι::ί τσΠε:ο

::ἱε ι:::::ο:σε 2 :ἰοωἱ::ἱ νοτο ΠΠ 8: εοοίΡίι::::;

εοοοίἔ::ἰοτ:σω οε:ίιι::::::2, οικω ει:: ωει:ο:οε

ι·σΠε:ο::ίε σ:ἱε:::: και:: :οί-ατο άσ::ι:ίίίο::: ,

ε: :::σεί:εεω Ριωἰ:ἰοε:σω :ι::ιίο:ι:ω :ο ::::οί::..

τ:: άσ::::σ::: , 8ο :τ:::οοσε::σε ειοσ::::ι:ε στου:

:::::::ι:τ, @Με οποία πο:: Ρ:ο::::εοε ::οοσε:

:σεί:::στοε εΒἰτσ πο:: ίἱ::ι::::. Εεο ::ι::σε:: πο.

ουσ :ε:ίο::::::ι:ε Ρι::Βε::ἱοτ:σε:: οι:: ο:ἰωἱ::::

::ο:::ε , οσοσο ίο::::Βιιε Ρ:::::::::: ::::Ρο::στ:

οπο: :μισο , ::οοι:σ ε: :::::::ωε :Με ί:ί:ο:εε:

:στο ι:::ἰι:ίοιισ οκοἰὸσος:ἱ ν::Ιοο σκ:οτοι:ο:σ.

δικ:: σε:Ξω ὸὶίἰ8στιτσ: Ιοοι:τι:ε οπο: :ίοι:::::ο ,

Ε οι::::οι:σ Με οι:οε οο::ί:Ι:::::οε νοο:::::. Ρο!

Ποσε::ι:: Ποι::όσω :πωπω ίσο τ:σσόι:::: σε:

ί::οἰι:::: , οσο ί:::δ:ι::οε :Με ωἰ::ἰ ί`Ροε οί: _

οι:ο::::ιάωοοιιω Ρο: οσε :Ρίοε :Ιω ι:σ :Πο

τι:::: ::ιι:::οτο Πιτ:: ε:Ρσ::σ οοι:::οίο, ω:: Γοί:

ί`σο:σ:ἰι:ε :::σοιιω οοι:ί·-οτι::::. ν:ι:οο: σ::::::

ν:::στσ τα:: Ξ::ἱοι:εω σίε ν:::στ: , ί: φοβο:

οσοι:: ιὶἰοστο ί.οίο::: ί·ι:ἰ ί::::ι:ε ί::οοὶε Ρεωἰοοἱε

νο: Ρ:ι:::::ίε , ι:: Μπι:: , ε:: οί: , ί·::::τ:Βι:ει

οι:οε σ:ἰε::: Ρο: οο:::οι:::ι:ω Πο ::ΡΡοίίε::: ,

ι:ίίο Ρ::δ:0 :στ::::::αι:άσιω οοω:::ί:::::::. ΙΡ:

- τι:: ξ

 



δω Ε-ΡΙ$ΤΟΙ.ΑΞ εειιιο._το. ο τω

τοτ ,οοιιτιΠιιιιο μποτ, πιο ρτονιιιο Μοτο· Α τοπι ιποτιιο οοιιΙιιτοτι , πιο πιο: Αιτιο- .

τιοτ πιιιιι νιτιοτιιτ , οποιοι ο πιο. ·ιιιιι&ιτιιε , πιοο, πιειστιο. οι! οριιε Πιριοτιτιο , οοιιτιιιπ ει.»

τιιοιτο τιιιοτι πο Με ω το ΓοτιρΓοτιπι , νοιοτι ιοιποποτιινιπο πιοποτο οιοιτιΙΤο οποιοι οπο

οτιιιπι Έπειτα οιοε ιπιιιτιπι τιινοτιε , οποιο οοο Βοτοποιο ιπτοτ:: ιιινιπ:ο τοίι::ιπτοτ. ΕτΒο

ιπιο1οιιιε ροτιιιτι ποοπο οοπι Γοοιοτο8ο απο- ποε ιιιιικιπιο ιιοπο , ο ποπ οτ ιιΙο ριτωιτι .

οοτο ρταιιιιπτ , πιο , π ιιοοτ , τιιΙιοοπτιοε Γοπιιιε ι ΜΜΜ! ΜΦωδ8 @Μιά Πιτιο.60ϋω·

τπιιπτιοε ,οτ ίτιιττοε ιΙΙοε , πο ποιοι” Βετο ι-ιτ,οιιοτι τοιιοερι·οοιιπτ,οοοιιιοΒοηιιοοπτ,

ίοειπιιιιιιι ιιιιάινοτιτ ιοπιίι:ιτιιε πιο , :κι το οοιο- 8οοοιι:ι Γροε πσοἰ$ Φώτο Πο 2131161 Πωω ΦΠ·

τιοε.ρτοιιοιίοι ρτοοοτοτ. απο Ειδιο , Ιιττο- τιοπι , ποτιιιπι πρωι οοπιιιιοε , ποε ποπ οπο:

τπε Γειπ&ιτιιτιε τοο: ιοτ:ιτιι :οι τιοτπιποε , ετο ιι:ιτππτιποιότ , ποπ τποτιο ιο οιιιιιιε το&ο ροτ

τοπι τιιπιιοπι ποιο Γοπτιππτ ειροττο ροτίρι- ροτιίιε ιιτποο·οοιπρϊοοθΠο8,ι(ι οιι€, φΠΠΠΠι

οιιιπι. Ποπιιποε το τοο:ιτοι· οπιπιροτοπε, Β. Ρ. ΜΜΜ ιΠ€ωοιτοΗΠιΠιο Θα ι νοτιιιπ οτιοπι οι

ΒΧ Ριιτιοει , απ. 5ορτοιιιοτιε , Μοοοοιιι.ιι. πιο ποιο πιο , οτ οιι&οπι οι; ποπ Γιιπτ ποοιε

Β πιοο: οιτριοτπτ:ιο, οοο οι ιπ οιιιοιιε οτιππι

οιιιιιοιτο οπιπι ίι:οτιιο ιπνοπιοποι:ο νοτιτιιτιε ,

ΐπρο πιο ναιοτιιιιε. Ηιιπο οπο ποοοιιιτιίιι

οπιτπ τιιιι8οπτιιιτπ ρτο νιτιιι πιοο ιΠι οποια

Ι·"Μποπι Ι. ωσπου” βφρίιάσ μαιοπέιωι , ρτιοοοι, ιτι ποπ ο :ιοοιιίαοειτοτ , ρτο οπο πιο

ή!" ό. φ%φέ Λ,.Μ|ΜΜ#; °&".”Μ τιιπτοροτο Πο.8ιτειιιι. @οι !ιοο οιιΙιεοπτιιιξ

/δ· υπέκφιωσ ρωιιοΜ_ ρτει:τοτ οιτροτιπιοπτπ πω: ιιο(οιεξ !ιοο πιιιιι

πο πιο ροροτιτ νοτιτιιε, ιιτ ιιοτπιιιοπι ριοο

Ι το ροΙΤοιπ , νοποτ:ιπτιο οποτε απτιιι:οε, τοποιοπι τπιιοπο ΓορρΙιοιοτ τοεειτο οριΓοορο

ττιιππιιιιιο 8ο ιοοο 8ο τοπιροτο, δ: ποσά Μπι νοποτιιοιιιοπι , ΑτιπιιποιιΓοιπ πιοο δ:

:οποιο οι οριο, ροοιιτο ιιπιπιο οοπνοπιτο , το , πιιιιιιε Έοτο ρα:ππε ιποοπτιοτπ οποτο

ιπιροττειτοττι ?σταδιο ποε το , οοπιιιιτο. τ:ιτιο- τοπι ιιιοπι ιοοτο ρτο πιοτιτο οοπίιιτοοτιτπ.

πο ετο ιιιιιιτιει ,ρ ποπ ι:ιιοιιπι οτ τοιιτιοτοε ποσοι ιτειποο ποπ το ροτοε :κι πιο πιάτα (αιρ

ποπ πιοτοοτ; τω , ιιτ Βιιτοπι οίιοποιοτοε πιο ο απο ροτ !ιοο ο ττιπτειο τιοιιε ρο.ι·ιινοτο.ε μι»

οι οοο οποιοι , ποιο το 8ο ριιτιιίιο πιο , 8ο πιο τοίοι·το ποπ πω, ίιιιτοιπ οιοίιππε πιο

ειδιοτοπι πιοο, ο ρτο πιο ιιτοιττειτο οτπποο ρτο τοπ ιιοιπο.πιτοτο , ιιοτ ιρΓο οοΙιτιοο ρο

οιο π. 1. Οιτοιιτοπίι , τιοο‹ι ο πιο ποπ πιει8- τοτο , ιιοτ ειροττο πιοτιιοτο. δοπτ οπιτπ ιπ ιιτ

πιτ ρτοοιιπι ιπίιιιπτιιι ροίτοι:ινοτιιε. @οοο ο τοτιε τοο , 8ο ιπιιιοιει ιποιι€ποπτιε ιιπιπιι , διξ

οιοτιοοιο ποε το Γοιο ιρίο ιτιτιοπι Γοιοε ιιπρο- ίι8π:ι οοιπιπιπειιιτιο , ο: , ποοιι οίι: ετιινιοε ,

απο ποτιοιτοπι , εκιιιιοιτιε Γοοτιιε τοτοπι οι:- νοΡτιιιιο. οοττο&ειιιτιε.

τιτπιιτοτιοοε οτεινιοοΓοοο ιοτιιοιοιιε , οπο ρει- Ατ οπο πιο (πιο ρτοι·οδοτ πιο Ποιπιπιιτπ

οπο νοΙ ετο ιτινιτο το , οι οι ετο οτο τοο ρτο ιιιοπι ποίιτοπι πιιτιΠιπιοπι €οτιίιοπι ιιπιτ:ι.

ιποο ιιιτο ρτοοιιι οποιο οιττοτοιοοτοιπ. νο- τοτοπι , τιοι οοιπ τπ:ιιοοιοοτοτιιτ , ποπ τοπιο

τοπι οοιπ ιιτ:τοπιιο οοο απο ρτινιιτο- τοοιιπι' ι:ιιοοοειτ , 8ο ιιτ νοτοιε τοιε οτπτ , τοπιο απο

Ειτπιιιιιτιτοτ,τιο:ιιπ ροοιιοο οοτιιπι πιο πιο οοπΓοιοιιτιπ 3 (τρωει οττοτπ (πιο επ ιοοο

οιιιιιτοτ τοττιοτιιο οιιτοιιτπ , ποπ ρτορτοτο:ι τιικοτιε, πο οτεινιιιε ιπτοτρτοτοτ,ιρίο κάποιο»

ο. ποοπο πιο Γρο ειπιπιο οοποιτιι , τιοι ροτ- ρτο ιπιιιοπτιτιοιιο οοπινοιοπτι:ιπι , ρτο οσοι

ίοειι:1οιιιιι τιοοτι νοΙιπι , ίιοοτ πο τι οποία οιιι- τπιιιιιτιοπο τπιικιιιτιπι ειιτοτ:οπ , ρτο οοττο&τι
τιοτπ οοποιτιιίΐο πιο ετοιττοτ. Αεοτ οπιτπ :ο τιοπο ιειοό.ο$ τοιιοττο ροτειτοε Γοπιι Ετ οπο

ροτι ρτοι:ιοπτιεπι τοπιο Βετο ριιτνιίιιιπιι Γοο- τιιιιτιοιπ οπιιιιοοε ρτορτοτ Ι)οοπι, τιο:ιιιτο

πιο , ποοπο οι Γοοτοτιοε ιπτοτ το οι: ιρίοπι το πιιιΒιε τιοι , σοι ρτιοτοτ ιιοποτοπι τ:ιπτι βοοε

οικοττιοιτ, ποσά τοττιιίιο ποο ιοτει ιιτπιοιτιτο , όοτιι , ποπ ΓοΙοιπ οιοοοο τονοτοπτιιιτπ , νο

ποο ροοιιοιο Ιο8οε Ειοοτο ροτοιιιοπτ. Νο.ιπ τοπι οποτο ρτορτοτ νοτοτοπι ειπιιοιτοιιπ, :πιο

αι οι ναι νιε :ππτιο ροτοπτια , οτ Γοοτοτιοε ροπο ειιοτι τιοοποιειτπ ιπ Γοοιιι οποιο ιικο

ροτ (ο ιπιιιιο.τ , οποιο νιοΙοπτιιιε ιττοεοτιιτ ο τι; Πο οοιιπιοε-; ποτιοαοοπτπ οιΙο ραδιο οπο

ρτπΓοττιτπ ιο σ.πιπιοε ιιοπιιπιιπι, οιοι ιτε πο: οιοτιοπιιοπι-οοπινοιοπτιιιπι ροτο. Η μ;;

ιπίτιτοτι , οι: οτοιιοτο τιο το πιιιιι ριοτιτπει · · Ρτοιπτιοοτο το,ριιτοτ οριιοορο,οτ ιο ριο

ροτΓοαιιοτιτ , ιποοπιοπι ιιιοο , απο. , απο, &οπόιοοτττιπτιοπι τιιιττιιττι τποοτοτπ οποιοι,

οποιοι: , 86 τπειεπει , τιοοτι Γοιο, τιο πιο πιο , ποπ πιο ροτοε ποιτιοιιιιτπ φοτο τοπιοτο-,ποι

τιο:ιτπνιε ρται:τοτ :ιο ιιιροτ πιοτιτ:ι πιοο, οσοι- ο: οοπίιιιο ιιιποιοτιιτπ " ποοπο οτωιτιιπτω..
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το τιοττιιπιιπι οριίοοροιπ (:οτοποπί`οιτι.

πι:ιτιο. @πιο οπιπιπ οοο ροποε το ποοοπτ _τοπι ιιοπιιτιοπι ιο οπιπιοιιτ οτι:ιτ,8ο τ1οιιτιοοτι ο

οΠιοοτο , ιιτ ποπ πιοο ροτοε ποιοτιοει.ιπ τοπιο· ο [οιο τι πιο πιο ,τοποσ ιιτιιιπο ροτιοτο , ποιοι

το Ει&οιπ , οτο ποπ οο πιο‹ιο τοότοπιιιτ οοο οποιο τιοιίοπτιιιι :«ιιποτιοπι ποτιοτοε._Οοπο

το ιιοτι οιοοοτο ροτιιο:ιε. - πιοπτιο πιο ποπ νοποτειοιιιο ρι·2Γοι , ππτιο

Τειοοο 8τιιτιοιπ τοι νοποιοοιιιε ρτιοιιιιιι- ιιοποτειπτιο οιπιπωιτιπω. Εκ Ρειτιιιιι πιο!

πιο, ποι ρτο οιτροτιτποπτο πιιιιτειτοπι 8ο το- Μειττιι Μοοοοιτι.ιιι. τι - - ο ·

τιιιπ 8ο οποιειτοπι , απο ρτοοιιοπιιι οιιιιοτ , οι: ο . πι.. ο '_ ο -- ο Η π”

ρτοοο ποτιτ Περι: πρωι ρτιοιιιτοε πιω τοτ2ι- · ο . · Π. “ΔΣΘ ο . · -·

νοτι:ιτιοπιο,ιιε οι: ιιοοοιιιτι ιπποκιοε, 6ο πιο τ· . ρ _ · τ - ο τ.

ιιοτιοπιιι ποι τοι ιπτοτ. Ιτι οιι:ιτοπι τιιιιιοιιιτ:ι· . Η η ° ο ζ

πι. τετοια. οπο”. στη!. 6ο!Μ7. Το», ΜΔ _ Ε ο ο Πρ
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ΕΡΙΣΤΟΙ.Α ΧΙ.

οοἱ οοπιτποπι δοτριοποπι οιιιίοοροιπ Μοτἱ

ποπΓοπι.

12τσοβατ ἐἰἔπὶωττ.τ Ρ.Ϊ¦Ϊἴ›

ΕΕοτ:οτοπτ πιο ποπποΙΙε ιιιοΙοΙΗε Ηττα

ο τα τω: , @πιο νοτιοτειιτιο ποιο οπιπἰ

τοπιΡοτο Ρτε:ΓοΙ , ποσά ποτε ΓοΓριοετι νἱΓοο

οτ , τιτοοτοτοε τιο!οἱΠο πιο ρεπότ:το ιΠε ει..

οεπε πιοε , το ποιοι” ει! πιο Ιιττοτεε Γοτιτιτε 3

ττοιε οτι ιιοποο οοπτιοοτοτπ : πεπι πιο νεΙτὶο

Ιιοι·τεττε , οτ τοτοτπ οτι επιἱοο νοτο πιοο , οτ

ο: τονοτε οίτ εΙτοτἱ ρεττἱ , ιττιπιο οιτιιιόπτ ε

Α νοΙ πιιπιπιε οοπιοέτοτε οιιετίιΙτο. ΗΠοε Ποτ,

πο το:: Βοτοτ , τποο οι πιοπτοπι , Γοτιοτοιοπ

τοο τοΐοιροΙοε τΙοοε ττεττοε , οι: πωπω ιπ

οτ8πετι Γοπτ τοΙἰοοἱ , ι·οτιοΙΓε πιεττο, ποπ

Δ Ποάιο ΠΠοτοτπ Ρτο οιτοοΙΙοπττε ρτἰνετοτοπι

ἰπτοτροΙΙενοτετ , τπἰπεοἰ ΡτοΙιἰΒἰτὶοπο τοπι

ροίοοιτ , άιοοιιε: Ρετάέ.τ Ηύτατ τ:τι!έσεω, οπο:

@τι ύὶύἱ:τιπιι.τῇιω τ @τισ Ϊεόὶο , πιο ίεΠοτ ο

Ρτε:Βοιοπάοτοπι τποτἰτε Ρτε:ποτειιτοτ: 8ο Π

ιιτ Ρτε·:Γιιτπρτε τοτποτιτετο ι·οΐΡοποοπτΠιοε ,

Ροβωτω (τ8πει·ι οιιιτπ οτεπτ Ιιοτπεπετ ΪτεΒἱ

Ιἰτετἱε,) τοΓΡοποιτ Ποττιιιιοε: απατα μ»

έσω :κατω Μέσω , πιοιο ΡτορΙιοτιοα οτε:

ποπτιεττοπτε πιοο τοοτ , πάστα αοτοπι ω!

πἰπιε: πιοιο , τοτο πιο οι·οτὶεττι τ ποπ ί:οτιιιι- Β α'σ.ιτττπτω πω” στ! ω' βιιαΜυπ , πω: Μ

οοε , ἰποοἱε , τοο τοεε οτἱεπ·ι τεοοποεε , οοο

τιποπάείοοο οοτἀἰ,επιἰοἰε Ιετο Ρεποοτο,ττοε

τι νοτο οπο οιο το , ιιο ίἱεπιἱτιἰ ίοοτοττοτ , οΙΙε

οι: Ρει·το Ϊοτπιἰόοπι. νοτο Μποστ , πο δοἰ

πιο , πιἱ μποτ ορἱίοοτιο , ο Με τοιιτετἱο ποειιι

νοοετ τιιιτπεπειπ, τιοετπτιοο Η εοοτοἰιιε τΙοεπι

το ιιοποο ἱπτοτρτοτετοτἰε, ἴοττεΠῖε τΠεοοΗ

οεπι εΡΡοΙΙετοε , πιο τἰτἰΠετοτ , ποτιοπι οτ

Βοτοτ, ποπ οΠ: ἰπ ποτποτο Γεοοτόοτοπι ίοοοπ

οοε , οοἱ :τίτοε πιοοε τΙο οιιιίιποτΠ το ερωτ

τἰο:4 οποιοι τοτἱοε ΡτοΡεΙετοπι , οτοεπι τοπ :

οοεπάοοιιιτιοτπ Με πιοο , οτ ορτεα , ίππο

τἰτοτ ΡοτΓοεοοο , εοτ το Ιοποο τποο πιο επιε

τι οοεπι ε τιοονἱε οτοί:οΙΙιοπο τοτε , ε ποιοι

πο τπεἔἰε. δα! Ιἱοοτ εΙἱε, οτ νἰε, Π: οεοΓε

πιοε Ιιοο τοπιτιοτο , εΠε ρτἰοίοοεπι οκ ρεττο

ττιεΒἱίἙτετοπι τ1οοπι νοοεε ποτοτοπι τ ιιοΠε

τετποπ οειιΓε ροτιοτ ερτιά πιο οΙΤο τιοΙιοτ, οτ

Γοἱο , τποοοπι τετοι;ιοττε , οοετπ ειιιιιικ πιοιο.

@οοἱ ο πιο ἱπνἱτοπι :το τοριιοπεπτοπι το οεπι

ποιο οοτππιοπἱε οοτιἱ 86 οοοτἱοτἰε οττΙιτετιε,

ει:: ποίτττο τοἱροωιοα ττειτοττε °, ποσά ιρί-οπι

Γοπιτιοι· οτἰεττι ε ρἱιἱΙοί-ορτιἱε ρτἰνετἱε οποιοι”

πω οοτιιτποτιιτ τΠνιπιοε οΙΐο ε:: Ρτε:Ιτετο

ΡοτειιτΙοπι οίτ , τεοιΙο οτι οοπιιτο Γειιο`τε

ίοτἱρτοτε εο ΓερἰοιιτἱΠῖιιιε ττιοοΙοΒἰε τοΓροιι

οπο” @το ·υοόέ.τ , τὶοπι τεΙοε οΠ:τε , οτ ω το.

:οτ νοε τιοτιοτοπι νεπε οοπτοπτιο : 61οιίπεπι

ΓοιΠοοτ οκ νοοιε ντόοετοτ τοτε πιειοττ Γοά

τ1οιοοε,τιοο οίτ , ΠΜ, ίο!ιεοτΠ, πιοοπι οίι: οτι

το, πατάω ρων:2τιω @βεβαιο :που , το οί): ,

Ιιοπιι!ιοοε πιοτιτιοοε , ποπ τπΠεττε τιοπιιπι

Βοε, τ1οι π: ιού Ρτεττῖοἱοιιτ: τὶοτπ Ιιοο ερ

Ροτοπτ , άοπι οιιτιοιτοπτ , ιιτ ΠΙοοΙ ΡτοΡ|ιο

τἱοοπι οιο ΡοίΪἱτ ερτετι τ 22%” ττἔπτιοτττιπτ,

/έτί πω; τ:: πιο. ·

@οσο Η ροΗ:τοπιο οοιἰοἱετ ΪοΓορΙι8ε Πε

ιιιοΙοπι, οτ τεοοεπι ΗοΡτοτ το8ιπεπι , Γεπ&οτ

τιοπιἱποε πιειτἱτπο Ρτιποιρετοε Ιιοποτο οτἰειπ

εοπτἰοοε ρτοί:οιΠο τ ο τιιοετπ ειἰοτὶ οπο οτε:

οίΓο τ-τεττιΒοε , εΠοά εοπτιτιοε , ροτο πέτο

τοΐροπάοτο.' νοτοιπ οοιπ οοττο ί-οἰεπιοτ , ο·

τἱετπ τὶἀοΙἱοοε ττεττιΒοε οροττοτο οδο οοἱ

Ρτετίιπτ. Νεπι Ροττοε δέ οοτοττε εροίτοΙι8

ὸεοπιπἰ οοοΙοίια Ιιοποτο Ρτε:Ιετοε οΙτ , πο

πιοε τοΓροπΠο οΙΙεπι οπιπιπο οεΙοιπιιτειπ Ρε

τἱετοτι εΠοά πιοο οπο , οοπι οοἰἰοοεπι τιτα

Ιἱοἰτοτ .' Ιτι εΙτοι·ο οπἰπι , ιιτ οι τετοιο τι

ιτε Γετριοε ίεέτοπι ιοΒιπιοε , οΒοτὶἱοπτἱεε ντι·

τοε, 8: τ1οιιτάεττι , οτ Πο τΠοεπι, οοτοιπροτειι

οι ΓοΒ τττοτπε @το εο ἀἱΓΡοΠτὶοπο ὸἰνιιιε

Ρτοοετι ροτοΠ: Ιεοτἰεπόε οοιιτοπτἱο : οι Με

ὸοτοπι , τοττοπεπι τιοιάοπι πιιτιι,Π τιοεπι πε- Β τοτο εοτοτιι ΓοΙε Γοροιτοιε οοτοίτεπάε οτι: ,

Βοτο Ποοτοτ , 8ο τ-επιειπ οοεπιντε ρτεο!ετεπι,

δε νιτεπι οοτ οπο ρτο οοπιπιοπἱ οτἰΙἰτετο

ΗΒοτιοε οδιπι€οποεε, επιτπεπι τπιπιτπο..,%ιπί

απο: , εἱτ νοτἰτετ , μ·οο[ο/τ ὐτιωἰπέ , π' »πω

τίτυπ Μὶυττ/ἱυπ Ζτισκωτ, απο” ωτυῇω άτ

πἰωοπττωι μιίαιω·2 επτα νοτο το8ἱτιιἰπἱε

επ οπο ὸοττἱτποπτο επἰπιετ , Ιιεο ποίτι·ε τπειτἱ

πιο τοττιΡοίϊειτο , Βοτἱ ροΠιτ , ντάοτιο ἱρίο τιοἱά

οτοοετ , οΒο ποπ οτοτΙο : Ρι·ετΓοττιπι ο εΙι οε

τ-εοοο τιοτοττε , Ιιοο οΠ: ἴοτποΓετ ειιιοἰτἰοιιἰετ

οιττιεΙοτ τ οτ ποπ οιιιτιοπι νοΙ ποπ τροποπ

οοε ,νά ποπ ορτεπττοοε , νοΙ ιπνιτιο, 8ο στ»

:οπο τιο τοοοοΙιοε πιέτἰτἱε ττἰοοετοτ 8ι·ετιοτ

|ιοιιοτιο , Γοά Γοροττιἱε , Γοά εττοΒεπτἱε , ΓοτΙ

πιἰΙΙο πιοτΠε ΪτοτἰἀἰίΙὶπιἱε άοτοΡτετιιΙιτοτ εο

οοἰτετοτ. _ _

(:οπίοΙο Ρεττοπι οτ:οιοίικοοο ί-εποΗΠἱιποε

τποτοε,Ιοπο νοτοτοπι ἱτιΡτἱτοτε,τοΡοτο τποπιο

τἰε 8οίτετπειοτοπι,86 είὶ`οι·, ο νεΙοε,νοΙ ΕΜΠΙ

Ιοπι οιτοιπΡΙοττι , τιοο ποιο Ποοιτιο οοιπρτο

οοε εΙἱοοοπι ΓεπΟ:οτοτπ_,οτοτπ οιοεπι ΡτιτοΙΤοτ

σ-7

ποιο τοίτιπιοπιοτπ νεπΗΠτιιοπι οοτὰἱε οι: πιο

δικια:: Ιἰοἱὸἰπἰτ οοπιτπεπτΠ ροτΙιτοοετ.

@το οοπιίτε Ποτ , εοτ ιτε οίΤο οιτἰίτἱτποπι,

ἰπ τιποτε: , πο δοτριο , άοΙιοοτεττοπο αιτιο

Πο , οτ οπο! πο Ιιεο το νο! πιοο νο! εΙιοπο

ίτοἀἰο ποιού ίοΙΙιοττοτ.

τι ροίττοτπο Ρτο επιοτο οτΒε πιο τοο πιοο -

τοπἱτοπτι οΒίἰΡτεε , τΙοοά οι: ΡτετΓοΙετο οιτοιιι

ΡΗ οεοΓε ποΙΙε ΓοΙΙἰοἰτοτὶο πιο άοοοετ , τΙο

8οοοτπεπτΙε νοτο ιο πιοο οτἀἰπο πιοε τοπ

8ἰοπο πἱΙιἰΙ :το Ιιοποίτο εΒτιοττοετ; Με βι

τίτ Ιιεττοο , ἴετἰε Βοοτοο ι ποΠε οοιτΙοιπ εοτ

νοτοοτοπι ἱπορἱε , εοτ ι·ο8ιπιτπτε ερροτοπ

πει τω ΓοΙε εΒΓοπτἰε οετἰτετἱε τοπ. Νεπι Η

εάοΠοε , νο! οΒο ειιοΠοιπ, ποο ροΙΤοττιοε ιιο

ίττε ιιιἰΓοοι·ο οοΙΙοοοτε , ίοττεΠιε'ρτο πιοο

@το ἱιπροττετοπι εοτ το > ιιτ οοτιίοΙτε τετἰο

πο το Γοπτοπτἰεπι πιοεπι ττεπείοι·τοτιε. (Σα

τιοεΙτε Πτ , ποπ οΙτ τιοιοε ιιοποο Ιοοι ιιοποο

τοιιιροτιε οιτρΠοετο. νεΙο , πιἱ Ι:ιετοπε ορο

πιο. Εκ Ρεάιιε, χιπ. Μεττὶἰ, ιοοοοοιτι.ιιι.
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ω! τττετοι.π ετιιιοτ'ιτ. 8ο6

-. Α Ιοπι τιιιιοοτο φιιτιιΠοιιιιτ.Νατπιε οίι οοι οοπι 

ουτε το τα κιτ.

το Ροποιοτπ ιιιοτοπτιποττι.

Ριπέα6/6 το ττιωἰπιτττἰα›ιἰύα: Μπέζ/ΜΜΜ, ατά

β τι το [απο τιια/αύαπ:ατ.

Κατα ΑΙιιοττοε δαττιιἰαποτιΠε οττιιτιια Μτ

- ποτοπι πιιπιΠ:οτ, ΡοοΒιο ίοο ΡΙοτιτιιαιτι ιο

@πιο Πιιοτοτπ. .

τοσοι οτο οοτιίοοτοιιιπο πια , Ροεπι τα

τιιιιτπο , 86 οτο φοτο νοτοτιε απιιοττιατ ποίιτατ,

οτ Πατπατπ πιοατιι , οοαπι ι:οπνοΙΙι δέ τ:ατρι αιι

οιιττο&ατοτιιιοε οοτττοτοτ , επτα ειιιιοοπτιίΠ
πια τοοτοτια. Νατπ ποιοι αιιοτι ττιιιιι τηοοιΠο

ροταπτιοε οτ , ποατπ οιιιιιιτπατιοποπι πιοαπι

.τοπιο τοτατοα , φταπτιοποιτιοτπ τοο τιοτπιπο

τοο νιτ ιπΠ8πιετ-τατοτ Βεπιτιιιιτι τιιο8 αειφο

ποιτ , ποιο ιρΠ οιιιοοπτιοε οιΤο ρτοΓριοιοπ

ποιο ; οοπι ποπ τιοΠπτ , πιο Πνο α τοτεο , Πνο

διαιαπι , τοο τποτιιοατιτ , ατοπτοε τοο οι οιτι

πιαε τοτταε , οτ Πο τιιοατπ , ποοΠιαπι ο Πεπτι

ιιοε τποιε οτανιτοτ ιτι(οδτατοττι , οοι τπιιιι ιπ

οΙοοι;ιοτιο ιιοιοΠποιιι πιιπιΠοτιατοε , ποοπι

ιπνιτοε αο ιπιποο απιτπο απο 86 τοιοτο , τω:

οποιο ιοτιτα8ια ποοανοτοπτ. Μαειίιτοτ› οτα:

τοτοα ποπτιιιΠοε , οοι ίαττ&ατ τιιοοιοεια: πιο

φοτο τιτοΠτοπτοτ , ατινοτιοπι τοο αοτττοτ οοο

τι , ποσοι οοο ιπΓοιοπτοτ αΠιοττιοτ , ατομο αιι

ιιοιαπι , 86 εταοιοτπ 88 τιιοπιτατοε οοτοπι πι

οι ττια8πιροπτιαπι. δο-ροτ τρώω οτ ιιτονι

τοι· πιο τοΓροπτιοαπι , Π:ιαε οιιπέι:α οιΤο οτι

πιο” ι οπο: Π τοι:τοτιιε , ιρΓα οοιπιοπο ιο

6τωττωο ιπιπιο Ματ ; Π ποπ οποιο , ασ: τοο

πιιποε αιινοτιοα ιιιαιοτιιοοε ιιοπαιτττιτ , :ιο

ποοιιοοπτια τοταπιιατ απιιοιτικ τοξιο οοιραπ

ποε οι; Π ιτοτωιττοι , πιαεποτιοτο ιαοιιαπ

ποε , φιι τιταετοι· οιΠοιοπι.νοταε ποοοΠιτο

τπιιιι Ιοοιιοι πιοα ιιοπιιιιτατο ι:ιιοπιΠιιιιοτπ ,

πω: οι οιιττιιιαΠα ιιοπιιΙιτατιε, ποαπτοτπ ιπ

ιοί-ο οτι , τιιιιοοπτιοα Ρτοεοτατιτ , τποτιτο νι

ταπι οπιποπι ατι ΠιΙοτοπι πιοατπ ιπτοι· ναι·ια

τοτοπι ιιιΓοτιπιιτια Ποτιοαπτοπι τοτιίΠτπο Ροτ

το τοΙιοιοΓατ ΐοοιοότιοπιε ιοοαΠο Ριτταπιιοο

οίι. Κοιιφτι νοτο ναπι ιιοιοε τποι Βοιωτια

Παοτοτοε,τατποοατπ ιονιίΠτπα·: ποΒοια: τιοτπι

οιτοτ τταπΓοοπτια, τ1οαπινιε ιΙΙοτοττι ταπτα:ιπ

πιο ιιοπονοΙοπτιατ πο: ροτατοτ ιτιοτατοε οΠ`ο

ποπ ιιοιιοατπ τ ποπ πιο ταπιοπ ιτα αΠιι:ιοπτ,

ποπ πιο τι·αιιοπτ , ποπ ταριοπτ α‹ι Π: , οοπι

ποιτιοπι ιΙΙι,οτΠ πιο ιποοττα ποαιιαπι Βιοτια

ιιοποταπτ, οοττο ροτιο Ροτιοιιιο , οποιο οτιατιι

τπαοποτοιιι ρΙιιτιπιοε οοττοιΠο οοπιΡοττιιπι

οΠ:, Ροπιιοια ιαιιιτο πιο Ιοτ:απτ.

Νοτοπι ατι τιιαειΠτοε νοπιοτιιιοπι οιι , το

οοιιιοε νιτιο , στο το ιιιιι8οτιτιοε, Π ιπιιιτοτοτπ

. πιοοτπ οιιι Γατιιοπτι ΡτοΒατισιοπι οοιιΓοαε. ιο..

νοτιιο οτι οιε οοοΠιαττι , οοι , Πατοπτιιιοε ιρΠα,

ναπα ιπτοπτιοπο ιιιαπιε Βιοτια 8τατιιιτπιιιοπι

ιιοτιοτιε αιιορτι ΐοπτ ι τω ΕιοΠοα οοττο&ι 86

ιιοδι:ιΠιτπι δέ ορτιτπι οναίοτοπτ : ποε οπο αι:

οττατο ατι νιταπι οπιοτιοατιοτοπι τοτιοοπτοε ,

86 απιτπο , 86 οτο , δ£ οπιπι οπο οοτποιοδτοτ.

Ο Σποτ 86 αιιι οοι δέ ιΡΠ τιο&ι ρατιτοτ 86 οσοι

ιοοοπι ιιιοπι ιιοπο ,οτ αιοπτ , απιτπο ποατΠοι.

τοτιτ: 86 ποε οοο , Π ιτα το ιιαιιοατ οοτοτπ

ατιιττιιια, πιαοιε τιτοιιο ποατπ ρτιπιοτ , τω, οτ

πιιιιι νιτιοτοτ , τπαειε ρτοοαπόι νιοιοτοτττοτ ,

Π ποπ οοαεΠΠοπτ. Τοττιοπι οι μποτ ποδιο

τοπι ατοοο ίαιι&οτοτπ , φιι ιοΠι ατοοο ιττνιτι

ΠαιιιΒιοτιφ αιοοτιοιοτοπτ : φωτ ρτατιιιέιιε Ππο

οιια τιοιιιτατιοπο Ρτετροπο. δοτι πι, τοπ οτι

ιοτ , παο ποΓττα τοττιροίιατο τιοττατι Ποπ, οτ

ταοοαπι , ποΙΙι. Νοε τιοΓοπτ οοι οτοιιιτι πιο..

ιιοπι Ππτ , τω νατιι , οι ιιιίοιοτιτοα , πιο νι

τιιτύ5 α €16 0ΒϊΓθωττοϊιΒ08 @Πω-ΠΠ ω” , Β τα ίοτιιιτιι ροτίονοταπτ , ατπαπτ τατιιοπ οοο φιι

ποοε :το ιπΓοιοπτια τοτιιρτοΠιίιι. Πο απο

το νοτο Πιο τοο τοο , τιοαπινιε οιιιΒοι ιππο

πιι Ποτ , Ρτοτ:οιτιοιιιο ιοπΒο πιιττοε φωτο οτο

τοιι€ιοιιο 86 τιπιοτο ι)οτπιπι,πιιιιι παο ιπ το

τπο ροτροτατιι αποτο ροταίιι. διοτι ποσοι τοπι

το πιο οατιιιε οπο τιοιιοιιιτ , το το @Το ορτι

τιπιο τιιοτιτοε οπο οτοτιοτιιιοε οτ , φιι οι ιρΓο

το:: πιοπτιε ιοτιιοιο ποιια τοτποτο ι-οπτιοπτια

φιοτιοοιοΓα Γοπτοπτια οοπΠ:ιοπτιαπι ποιο Πα::

τοτοπι τιοοοΠατιι το , ιτπο οοπΓοιοπτιαπι

τοαπι οτι-οποιοτο πιαιιιιιιι.

ιιοπι ίοοτ : ιο τ:1οιιιοε ιιαπιπο ποοτι πιαιοπι

οι , ιαοτιο ποοτι ιιοποπι. ιπποποτο οοιπτο

ιπνοτιιοπτοτ πιο ποαττιε ιπ οπιιιιιιοε ΠπιιΙοα,

ίοο φτι οιιιο ιπιπιαπιΠιπιο ροτΓοποαπτοτ , ιπ

νιτιοαπτ ιτοπο ατοοο ιπιιοέτια. Ηοο μποτ οι:

Π: τοτοττιπιοπι οποσ. Ε: τατποοαττι ιο οτοποιο

ιαριτιοπι τιτοτιοιοτπ , Πο ιιι τπαιινοιατπ απι

πιαπι, πιαοπα ιαδτοτα το αο τοιιποοτοπι,τιιαιο

Ιοοατατπ οίιο ίατιιοπτιαιπ , Π τατιιοπ Γαριοπτια

σ.ιιοοπτια οτι , ποπ 86 ἴο τιοττιατ 86 αιιοε ποπ

κάιΠοοτ.ΚοΠατοοΠτοπιοτπ Βοποα αττοιτ Γαπο,

Α! €80 ,το "Μπιτ Ρωθι8 πτω8 2ΒΓοινοΠ% Ε αο ιιοτοΠαπτιοτπ , οοτοτπ οοι ι€πατι ροπιτοε

τατιτο οποιο απο ιιοιοε τπιιιι ιττιιιοΠτι οοι·απι

το,οιπιιπιε , οοοιι οι εοτοπτικ οοττο Γοιο, Γοτπ

ιπιρατι οτ ιΠοε πιιιιι Ιοποο πιαπιε τιιιιεοπ‹ιω

οιιιιιιτποπι , οοι ίοοτ ιπιτπαπιοε ατινοττατι ,

οοαττινια οοι· αποτο” τπἱἴοτἰοοτάιαπι , Π

, νο ιοιιιτ:ιοπι , ποίοιο , τιοΠα νοκ ιπτοτ Γοιιτα

8ια οιτ τατιτο νιτοτοτπ ιιοπιοτο , ρταττοτ οπαπι

τπιιιι αι:ινοτία τ·οοτιτ ; τω Πιο ποπο οοι ροΠοα.

ιπ Γοπτοπτιατπ τοΙιποοτοτπ οοιοε Γροπτο οστι

νοιανιτ , οτα οοτοτιε οτππιιιοε πιιιιι ατπιοιτιοτ

οιι,τιοτι ποια Πανοπτιιιοε οι οποιο τ τω ποια

πιο πιω όοιοθ:ατ,ιτα (ζιιτιΠοε πιο ιονοτ,ριοε ιι

Ρα. Σαιντ. ά··ΜΜ. απο!. θά!. Τσαν. ΙΙΙ.

οττιπιε ιιιιοταιιε οτοιιιτιοπιε 86 (ειπε οιοδιτιπατ,

ΓροτοιΠιπιο 8οποτο νινοπιιι , ιοΕιοτιοι αττΙοο

ιτππιοπιιι , ι:ιοποε οοπτοτπποπτ , τπαιοε Ροτ

οοΙΙοπτ 86 Γροτποπτοε τιιαιοτοτιι Π:ιτα , ποε:

Βοοτιι οοι: ιιοτπιτιοε τονοτοπτοτ. Ε:: πιο οπο

οποιο ιιιτροτ , οττωτ , Ρτινανι ,οποιο , αιι

μοι πιαιετιίιοτιο : φιοτπ τιιοοοπι , ΐοιο , 86 ιρ

ίο ροτἴοποοτιε , 86 τ1οιιιοπι Πιπτιπίοδιαπτοτ,

οο τπαοιε οοο το ιιοποτοε Ποτιοτιιο πιτπιοτπ

απιβιοπε , φωτια ποιιιε ποπ τιοτιιιτ , ποιαιπ

ιιιοιιοε οτατ,ιΙΙοτι νιτιοοε οτιτοτφ1οτο αει μη

τοε το τταπεΠοτοπε,α τοιιτττιτατω Π: ποιο σιτ

Ε-οο τι -
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τἱππἱίΓο ΒΪοτἱατπε οπ:.·Νοπ τατιιοπ ππτπ: οοπ- Α ρτοπανοτἱτπ ι·οππι , πε οι α πιο πππα Ροπο τα.

@οι ἱπ νἰποπΙα , πποπ αππε ίοι·ταπο ΕοοιΠοτι

ποπ τοππΙατι πΙΙα πἰΓοἰρΙἱπα Ρ!ο&οππππι απ:

.ΠΜ , ππἰ δέ πωπω ταιιτἰ οττατι Ιποι·οτ , 86 το

Ηππιε τοττοτι ποτοτ , πποπιιππε παπα τοτποτο

απποτοπτι 86 πιω πιο οκτἰπιοε πιιτιοτοπι ,

.παο ιρία , Η ΗαποΙΙα πἰοοτο :παπα ,ποπ πιοα

Γροιιτο , Γοπ τιιατιπατιτο τπιπι Ροτιτιποο πια

:ππιο , ΠΠ αΙΙαταΓππι:.

παω οκοπίατιοποιπ πιοαπι , Ρο88ἱ , Ριπ

:πιω νοτπτε ί:οτταπο ππατιι ορπε οτατ; τω”

ππτπ, ποπ ρΙπτἱππε ππαπι πτἰΙο οτα: αο ππτπ

τπιιι οίἱ. Ναπι αππἱτα τατιοπο οαπΐα: τπο:: ,

ππἱ νοΙ απιαπτοε νοτοπατιτπτ, νο! οπἰο πα

ποπτοε τ:αΙππιπιαπαπτπτ , ταπιππαπι τοτιιπι

τατοπι ἰπ τοππε εοι·οππιε 86 οαππε πιππωι.

πιο ποἰποορε , Η Γαπο Γαρἰαπτ , δ6 πι α

ρτα:οἱρἱταππα ίοπεοπτια αποπστππι Εα&οτητπ

πιοποίππε δ6 τποπππτπτ δέ πἰΙἰποιιτ. οι νοι·ο

πἱ ίὶπτ ππἱ ποποιαπτ , απο αππιοτιιτι οοπ

τοπιποππι , πω: ροίΗιαο οπτι:νο&απτοε εοππο

αιιἰπιο τοΙοταππἰ Γπτιτ.$ατἰε οπἰπι Ιὶπο ποΡτταπ

ππαπινιε ποί·οπΓοι·ια , οπιπτπατιοιιο ρππιτἱ ο·

ο τππτ , ππἱ π. πε ιπίπποπτια, πο πιοατιι οι·

τιοπο ι·οπιτο ἰτοτππι απ (Στοταπι ποππιποο

οοποοπἰ ι ΓπΡΡΙἱοαπτοτιι ταπιοιι ιπο ιιιΠ:απ

ειπε , π: πιω: ταπτππι ιιοο ,ατππο πατιτπ το

πἰτοτ : πο ρππποα νοτοοπππἰα αρππ οιπποε

νἰποτοτπτ οστά-τύπο , ποίοιο ππα ριοτατο θα·

ΒἱΙἰτατἱ ἱΠἰπε αΠοιιίπε ίππι : πα τατιιοπ , ιιτ ω!)

ραᾶαπι πποπι ω πιο ππο ποοορτἰοπο πω

ππΙοπτἰα:, πποπιαπτποππιπ ροππ!ατατ , απ εα

ΡἰτπΙππι ποίπππι αΡππ Ρατανιπιπ Ρι·οιπτπο

οοΙοπταιιπππι , ππατπ οοΙοτιτοτ τοπικ ποικ

τοτ. @παπι ταπιοπ , πο πἰκι , ιπτοι· ποτε ραδτατιι

Β πποπι νοτοοι: πο ρτο πΓπ τιιοππαοιοτππι πιο·

ι·ππι πιιπἱ ποπ Γοτνοτι

Επο νοτο πιπποτιιιππε, επτπ ρτο τοπαπταπ

πα οιτιίππιατιοτιο ιΠιπε,τππι πιαιππιο Ρτο οι»

Γοπποππο νοΙ ραττἰτιι τιπι , πιαΙο πα τοοΗΤο ,

ππἰ Έοτταπο ΐατιπε ί:οοοτιπι , π αΙιτοτ ί:οοοαι

τιπι , πω: οπ δέ ρτο ΓαΙπτο ἰΠπιε , 86 πιο πω.

ττατπ ἰπτοτροιΙαπτἰε ι, Ρι·αΐοι·τιτπ οππι :π , ππἰ.

Γαριε ρτο Ι)οι τπἱί-οτιοοτπἰα ππαε Ποι·Γππτ >

Ιοπεο πιαπἱε ορτανοτἰε , ατππο , πτ οοι·το Μο,

οοπίιιοι·ιε , ρΙπεαπἱπιαο ιΠιπε ππαπι ιιιτπω

Με οατπαΙι ίιιιο πππἰτατἱοπο οοπΓπΙοπππ-ιιι

:στο _ ΡτιιΙτιπα ατππο οοπίοιοπτια , Η ππαιιι ο ΪπἱΙΪο. ()ιιοπ τποπτιι οοπίιππιπ οπιπ τἱπἱρτο.

παποαπτ , αππποπτπτ. ναΙο, 86 πιο απια , ιιτ

ίοΙοε , αι: απ πιο αΙἰππἰπ τοΐοτιποτο πο ετα

νοτιε.

Ε:: Ραππα , Χκιτ.-Ματτἰἰ , Μοοποιαιιι.

Οτο το π: ποοπαι·πο Ατοτἰπο πιο ναΙπο οπιπ

ιποπποε > οπιπε ίοΙα τοοοτπατἱοπο Ρτο νιττπ

το ίπα ΡΙπτιπιππι τοοτοοτ. Ιτοτπιπ ναΙο.

 

Ε Ρ] ΒΤ ΘΕΑ ΧΠΙ.

απ Β. ε. οοιίοοοιιπι Ατἰτιιἰποπίοτπ

πι: πιἰτἰω· @Με σιιω/`παιτε]υ. 6'ατύαπτύ, οἱ

9:ιε μτιπιβ/έ κι· απ' οπιπιπ: απαϋπετ.

Οποίπα Ιιττοι·αι·ππι τπαι·ππι , νοποταπ

πο οιωτιι απειίιοε , ππα τπο πτανποτ,

πι: το παο; , 86 ίιπο πΠα οπΙρα ιαδταπτιαο,

ἱπιπιο οπτπ πιοτιτο Ριοτατιε οταθ:ι , πε τ. Ϊ.
Δ (Ϊατπατοπίι ) ππαπτππι Ρατοτοτπι· ππτπ, ιπἱ

ΐοτοτοι· , πω: Γαπο ττιοτοτπτ , ποο οιπππ ατππο

Ροπο οιττοτπποι: , ιιτ, Η ποπ Ροτοτιτ , τπαῇοτο

πιοποίπα τιπι τοπιοπποατπτ , ππατπ α πιο πα

Βιτανοταε. νοτππι ππια ποε απιποε ποποοιο

πίππιοε , ιπο ππιποπι πιπΙτα πἰ&ατο , το νοτο

πιππ:α πιδιατα Ιοξποτο , οπτα: ρΙπτἰπια: νοταπτ,

πω: τιπι νοΙιτιι ρτο πια οατἱτατο 86 Γαρἰοπτἱα

πτονιππε ροτίπαποαε; οπιπἱα α τπο οι·πα ἰΙΙππι

ποπ πω) Έαθ:α οπο τπαππα ιπίππα , νοτιιιπ

οτιαπι ρτο τονοτοπτια ροππΙαπτιο πιαιοτο ππ

ίοι·Ξοοι·πια , οππι ταπιοτι ἱΙΙππι απαε Ιάιιο οι:

Ροι·τπε Μπι τπαιοτιππε Ειτε ιπαιτἰπιο ροττἱπα

εοπι. αποκτα ,πε ορτιπιο ποίΗ , οοπτοπί-π

οπιπἰππι ἴαρἰοπτἰιιτπ αι: Γαπ&οτππι. ιπ τω

εἱοίἰε νἱτἰε αποΙοι: ρι·οι·ίπε οπιποπι οποπιοπ

παπι , ρτἰπιαπι ππιποτπ νοτοτπτιι οτππἱπττι π

πω: ρτοπεοατιτπτ,ππι Ποο ίοΙοιππἱοπΙἰ8α

τἱοπο πιοατἰ Γππτ.

Νπιιο Ρτα:τοτοα οτίι ΗΙππι αποο οοττππτπο

πατππι πιω: το ἰρἴο αοοοροτο, £ται:πττι πιω.

πο. 5ἱπ τπἱππε 86 πω: ἰρίππι πποποπτπππο

πατποι·ιε, ππατπρι·πππτπ τα πιἱπἱ νοιαοττοι· ιπ

ποτποτιτ , ρτο τπο ατπἰττατπ τ-αοἱοπππτιι ρπ

ι:απο. ναΙο 86 οιτἱππἰτατοπι πιοατπ οτατἱοπἰ

ππε απιπνα. Εκ Ραππα πππτιο πἱο Ματτπ,

Μοοοοκιιιτ.

 

ΟΚΑΤΙΟ π. ·ΑΙ..ΒΕΚΤΙ

δαττπἰαποτιίὶε οτπἰπἰε-Μἱποτπιιι , παππα

πι οαρἰτπΙο ποποταπ Ραππτο οο!οπτατο

Β αππο Μοοοοκι.τιι. νικ. Μαπ.

Παπιππαπι πω οπιπιπ , οΙατἱίΠιιιἰ [Μο

ττοε , 8οπ:οτππι τπαιππιοτππι ἴαοτατὶίἰῖ

πιατπ πιοπι ιΠατπ Ρτενοιιιοιιτοε ,ππατ πο νο

τπΡτο πιοτο , 86 ρτορτοι· τγρἱοι πππιοτι Γαοτα

πιοπτππι @ακα αΡΡοΙΙατἰοπο πιτ:ιτπτ ΡθΠτθ-ι

οοποε : οταειοποπι ιΙΙπίποπι τι πιοπο ἰπ οπι

τ:οτοροποπι ἰπ ποο νππ!ιατππι ί`απ&.ιτπττι

οταενἰο τοπιροτο, 86 πιο ππιποπι Ρτο οίποιο

επι πππιοτππε οταΓπιπ , πποπππε οι:πιποτο ,

86 νοε πιο πονοτιοπο οοΙοπτιτατιε αππιι·ο ο·

οποιο ποπ πππιτοτιι : ππἱα τατποπ οΙἱποιιπἰ

ποπἰε ραποπε ιποποι,ππι ταπτω τοΗπιοπι πο·

πω: οταπποατ , ποπἱοτπο πιο ρτατοἰριια πω.

ποτπ , ατππο οα οππόλ:ιε επτα πιποπε παποτι

πα οΠ:: Γοπ απιε απ&οτιτατο,αΙιιε οατιτατο,οπτι

πιο ππΙιτατο2 αο πο ρτορτοι· απ8πΡτιαπι τοπια

ροτἰε πι οιτοι·πιιε πἰπτἰπε ἰτιιιιιοταπτοε,ποοοΕ

Γατια τοπιποτα τοΙἱππἰε ρταοτἰρὶαπτπτ αποππιε,

ατππο οἰ ιιιαιππιο ποΒοτἰο πποπ ιιιτοτ πιαιπ

τπα ποί,τι·α οτα:οΙαι·ιιπι οίΈ τ στο Με ρτἱτπππι,

τοΙιΒιοπΙΙιττιι ραττοε αο ίταττοε ἱπ Ι)οτπἰπο

ατπαπτἰΠὶπιἱ , πι: α πιο οπΙτπτιι αππποτπ Ξοι·

τποποπι ποπ οιτρο&οτἱε , ππὶ ππο Ιοππα ιο

τἰοπο α πποππο οτἰαπι οΙοπποπτιίπιπο πιο

 



8ο; Ει>ιετοιπ εειΕοιυπ 8ιο

οιπιἰΒοτἰ νικ ροτοΙτ : οι·αΓοττιιπ οοπι ι·Ιιοτο- Α οΙιεοππι οποιο ιπτοπτι οερἰτἰε ει: Ρειιιο ποπ

τιοι οεπιριιπι οΙοπιιἱἱ οιιροτέπε οΙοπιιοπτιε ίἱ

πο πιιιΙτἱε νοτοιε ποπ οπιπε” οΙοπεπτἱειπ. Ατ

τιιπι ποἰππο , νοε οιπποε Ρετιτοτ 8ο ιπΠεπτοι·

ποι· οτιιοἰπΧεππ τπιιππἰ ίε!ιιτοπι 8ο οοίοοτο 86

οβτοΡτοι· , ιιτ τεπτετ ποτοππετ οειιΓε: πο:: πιιπο

νοι·Γετιιι· με: τπεπἰοπε τοτο 8: Γεπο ΓοπΓιι,το

τἱ 8ο Γετιι Πιιποετιε ιποιπποοτο. 8τιιποο πιπ

ποπι ἰιπρτἰπιἱε πιε8πε οοπι εττοπτιοπο :ιιι

πιοππι πια μι· ποο Ποιπιπιιε νοτεοἰτοτ ροτ

ίιιεΐοι·ιτ : εο τιιπ·ι ποπιιιπι οι·ππι πἰΙἰποπτἱε οο

ι·ιιπι πω: ίοπτ το8το εοι·οππι. 8ΡΙοπποετ ο

ιιιτιι Ιιοοτ Γοτπιο ποέὶτὶπεο,πἰίἱ νἱτα Γεπέτιτπο

Με οοπιροπετιιι: 5 οἰτἰιιε Γοι·ποι:, Ιεππιιοτ,

ποποτοίοιτ , οιποτἰτπι·. Νεπι 8ο πἰοοιιτἰε 8ο

Ιοπ<ἐο νοτιιιε ειιπἰοπτΞε οοπετιιε οτππιε ἰπεπἱε

οΠ: , ποι ΐι·ιι&ιιε εποππι ει: ιιτι·οπιιο ποπ απ

'πω. οπιπε οπιπι πἰοοιιτΞε 8ο ροτΓιιείἰοπἱε

οΙτ οι·πεπιοιιτιιπι 8: ροτίιιείἰ οιιοτπΡΙιιπι. Απ.

τἱο νοτσ ειιπιοπτἰε 8ο Ιατἰτἰε ροι·Γιιεποπτιε 8ο

ΐι·ιι&ιιε ειιπἰοπτἱε τποτἰτο οκτἰπιεππε οΙτ.

Επο νοτσ , πο Ιοππιιπι ΐεοἱετπ , ιτπΡΙοι·εω

το ΒΡιτιτιι-Γεπιθ:ο , 8ο ροι· Μο οΙοπιοπτιεπι

οιτοτετε 8ι·ετιε πο” ; πο πιποιιε πωπω πει·

τιΒιιο ,Η ποΕπε νεοενιΙΐοτ , ΐιιιΙΤοτ ε ποοἰε πιι

πἱοίἱπε πιΠοτοι·ιππιπ,τπο τοτιιπι επ οιπιοττεπ

ποοοιπε ετπιιο επἰπιοε νοΠ:τοε Βτονἰτοτ πιπ

ποπι , ππε.πτιιπι οοπι Βοπιιπο οοτοτο, ίοπ

ῇιιιιτε πετι·ιιπι νοτοτοε ξεπέτἰοποε πΙΙιποπτΞΠι

τπο οοπΪοτειπ. ' π _

Οιππἱε ειιτοπι οιπιοττετἱο , πο Με, οετι·οο,

π·ιπΙτισ ἰπιπιοτοτ , πιοπο ιιι ω.: το πιίττιοιι

τἰοπἱΒιιε νοΙ πιειππιο οοπίτετ ι ιιτ Ρτιτπο π»

εΙἰπιιἱε ρτοΒιιε , ιιτ μια: , ποἰππο οετιτετο,

νοτἰτετο πιοπἱε , ιιτ ποπἰπιιο ποπ ἱπνἱτο ε πο

Βιε επἱτπο πιο ποίι:τε: τοΙΞπἰοπἰε ΓεΙιιοοττἰπιο

οερἱτο οΙιπετιιι· :πιιοτιιπι Ρτἰπιιιπι ἰπ οο ππετπ

Ρταποιοπιιιε , ροίττοιπιιπιιιι ποοἰε ἱΡίἱε , πιο

ν πιιιπι νοτσ ιιι ετιιππωπ πιοπιίε , τοοοιιιο

ίπ οΠ:.

πο οΙοδτὶ νιτι νιι·τιιτιοιιε οοιπΡΙιιτε ποπ πιοο.

Ξετἱε οπιπι ΐπροι·πιιο Γιιπτ. οε πι1ετ πἱκἰιπιιε,

δ ει) ιιιε ἰΡίἰε νιττιιτιοικ ιο ποι ε!ιοε ΒιιΒοι·

Μπιτ , πιιιππιιεπι ποίινοτιτ τ Π, ιιτ πι νίττιι..

Με ί·-οοοιιππε πεππε , παει Ετ ιιτ νιττιιε ε!τοι·π

οι: εΙτοι·ε ροπποετ , ιτε πιιοπποε ρειιοἰε ορ

τιιπε πιι:οπιιο πιε.πεΒιιπτι δεπᾶἱπιοπἱε πιπ

ποτπ , Ι··ειτοοι· , οριιε οίτ ιιι τοπιιπιπο, ΊΠ2ἄ

τποπτε ιιι πιεῇοτἱοπε 8ο ρτο οοτππιππιιιτἱΙἰτε

το οπἱοἱετ τ 86ι1°8Πι 2οΙεπτἰε Ποιπἰπι ε ττεπΠ

πιοπιοπτο Ι·-τετι·ππι τπτοε οοιιιοοετ. δεπ&ι

πιοπἱεπι νοτο Ιἱποε , ΐροε , οετἱτεε οιππἰ τοιπ

Β ροι·ο Ροροιοτιιπτ ., ιιτ Βοετιιο ΑιιΒιιΙππιιε ιιι

Ποιο ΕποΙιἱτἱπἰοπ εροι·τιΠιπιο οι·οπτοτιπ·ι

@ιιεε οιππιε πιω μότο ΠΠ ποοτιιπτ ιιτ τοΠπιιε

Ροτίοοιιοπιε ιπΠππΞε εποπιιετιιτ, πιιοπι πιεο

τοτ Μπιτ ἰπτοπτιτετοπι ιιΐιιίπιιο-ποτοππετιιπι

:οιιιτιι οποοοετ, εο οπιπιτοι·ιιπι , ίειιέτοιπιπ ι

νοτοπιπιπιιο ἰπ πιιιοιιε νοι·ε Γερἰοπτἱε νὶποετ,

τοοτοτ οοπίοΙτετιοποε 8ο Γεω οπιπε οοπΙὶΙιε.

πιι·ιπεπτ , 8ο πιατα· ρτορϊἰει: οιιιιιίπεπι τοπο

Ιεο ποτπιεπι 8ο οοπτἱποιιτἱεπι,πιιοπ επ το ει:

τιποτ,οοτοιιε ιτε Ρτεοϋποετ,ιιτ, πατε οοετιιπι

Ροττπιπ , ΐοι·ι·πε ?εδτιιε 8τοπιε οκ επἰπιο οπι

πιοι19 οοπίτιιετ , οπιπἰΒιιε πιο πιοι·ιτιο πιω

ίοπτ ρι·ορτιε οιππιιο πΠροι:τιετι ποπ ἱπΗο

τιιι· Ιιοποιο , ποπ ιιιΓοΙοϊοετ πιππιτετο , ποπ

ετποετ οπρἰπἰτετο›πο πἰτο τοι· 8ο ρτοπο ιπε4

πο: πι1επι Ρείτοι· ιποτἱτο ρειίἴἱτ ΙιεΕιοι·ι › εο πο

πεπιπετιοπο τγτεππἱοεπ , πιιοπ, εΠοτοπτο Ποπ

πιἱπο , ρι·ιποιοιιπι ποι ίοπτ Βοπτιιιιπ 5 Ρι·οο

μι” οίτ,πιιτο ἱπ ίὶιοπἱτοε ποπιιποτιιτ δέ πιι

Ροι·οτ. Ν:ιτπ ρι·ετοΙετο πἱτπἰε ε Μετα Ποτώ

πἰοο,πιιοπι πονοτἰοπἱε οπιπε ποιπἱπο5 Βετο:

οπιπι ιιι (Πιτἱίτο ποίττἰ Ρεττἰε οοπι Ρτεποιίοί,

ἰπ @που ρεττιιιιε ἱτἰποπι ποοἰε οίτ ι πιο πιι

τιιπι , πω., ιιπροτιιιπι οοπτοι·πτιιπι μονο

οετ8ε ΓοιΠιοποππ ἱππποἰτ. Ἐπὶ τοι τοπιο οίΈ

ΠιιΙτιτιε Βοοοειπ,πιιοτπ εοι·ιτοι· ιτποοι:επτοπι

Ρτοριτἰο απο 5Ρἰτἰτιι-Γεπᾶο,πιιἱ ἱπ τιποτα· ΒΡοΡιΠικ οποσ τοριιΙἰτ , ιιτ πο ιιιιπο πιπποπτ

πιο οπιπιππο νοΙιιτὶ Γιιπιπιιιε ειιτι(πε ποΙτοι·

ιιοΒιε οτε:Ποιοππιιε οίτ, πο πιιἰπ ειιτ τοπιοι·ο,

.ειιτ ιπίπποπτοι· επεπιιιε , 8ο .οοπιιτο @Με Π

Ιιιιε , ίὶπο πιιεΓοπιΡοτ πο: (πωπω οπε

Βιιππι :ιο οστά νεπειπιιι· , ποο Με, ρεττοε, ίπ

ΡτἱτπΞε οιπιοττοι· εο πιοποο , ιιτ , πιιοπιεπιπο

πιιιπ ι·οπιιΙε Με ποιττε ονεπἔοΙἰοε ετπι1ο Πι

ΒΙππιο οποοοτ 8ο ρτοοΙεπιετ , επ Γοτνἰτἰιιπι 86

τ:οιπιπιιποπι ιιτἰΠτετοττι £τεττιιπι , νἱτιιπι πο

Βἱε ιιι ρείτοι·οπι :ιο Ρεττοι·π οοιππιπποπι το·

τιιιε ποθ:ιεε τοΙΙΒιοπιε ΡταΗοἱεπιιιειοε Πιάτο

· ιποπΞε ρι·:επιτιιπι,πικο τεπτιππ ιπγίι:οι·ιππι πο

οοετ ι οε Γερἰοπτἱε οΙ:ιτιιπι , πια τεπτετ οΙειΠιτ

ΒιιοοτπεοπΙιε τποποιοτιιι· ι οε ιιοΡτι·οτπο πι:

οιοτιοπο , πιοποίὶἱε , ιποποιετιοπο , ῇιιίἙἰτἱε

ποο ροΙΙοπτοπι, ιιτ 8ο οοπτιιπι:ιοοε ποι· οοπ
Πεπτἰεπι ει·οοετ , 8: ί·αι·ει8ιΙοο ιτιἰἴοτὶοοτπἱει: Π

πιι οοπτονοπποε οκοππετ , 8ο πωπω πσππ

»πιο τπἰπἰίτοτἱἱε ρτο νἱττιιτο ρτε:Ποιετ, πω

ίτι·οτ οθιοπε , 8ο ἱΠοτιιπι , πι ι·οτιιιε ρτε:Γοττιπι
8τενἰΒιιε ίαεριοπτοι· Π:ετιιοππιε £οΙιοιτοτπιιο

ποτοππιτ,ιιτετιιτ οοπίἰΠἰε ΓεΙπτετἰΒιιε,πο οπιπε

οιοεττἱκ Με οΒπιιδτε Πιτ. Τιιπο οπἱπι ποοοπι

πἰνἰί-.τ ττἰΒιιε ετπιιο ε ποπιο Π:ινιπ ρτοι·Γιπι ,

ι·οίοιΠά πιιτππιιεπι πι ι·οπιειπ οοοπἰοπτἱεπι

ποτπι1εΠενιπ ιιΙΙο τοιποοι·ο τοπιίΐο Ιοπιιπτιιτι

Ιπιτπτ π: πο νιττιιτιοιιε Π:ετιιοππι ποοιε ποιά

ρείτοτἰε εο Ρεττἰε ιειπ ΠΙοετπ , πιω οπιπε ρει·+

πτιο ποίττε οτετ 5 πιιπο (ο επιιπποπτιε τπο

πιο , ποιο Γοοιιππο Ιοοο πἱοοππε ροΓιιἰπιιιε ,

ο; πιποιιε ποο ἰρίἰ τοττιΠιπιο πιο , νιτιιπι

ποι:πε, Η ποτιιι· , ρτοι:ιιιπι ἱπνοπτιιιτι ]ιιιιτε οοτ

Ποιπἱπι πέτο ροτίὶοἰεπιιιο , εΠπιππ τιτονιτοτ

οιππιοοπιιιε. ι.

'Ετ πιπποπι οπτππιικτε εροίτοΙιιτπ ΡειιΙιιιπ,

Ειιττπε πιἰΙἰτι:ο ποίττετ ποπ οειτπεΠε , Γοπ ἴρἰτἰ

τιιεΙιε Ποτ εε Οοο ποτοπτιε ι επιππιοπςε Γεπο

οπιπἰε επ οετἱτετοτπ 8ο ρεοοιπ τοΪοτοππε ρω

τετπιιε , πιιετ πιω ιπτοι· ί·ιιι&ιιε τρωω οπο·

πιοτετ Μοτο Αποίτοιιιε : Ρτιιἄιι.ι απο” , πι·

πιιιοπε επ (ΞεΙετεε , /ῇιπἰκε: βια! Μάιο: Ά

84%έ”ΙΜ,ρακ,Ρα2ἰ:π2Ια , ύ:›:ἰὅ·π2ω.πὑυπὶ:ε:,

Ισπςφιπἰωἰ:‹ι:,»ιππ/ῖιε£ιωἰσ,/Ε`πο: ,σοπ:Μοπ:έα ,

πτυπςβο , τοπ/έτει: , ποιο πιπποιτι οι·ππιε οι:

· , Ε ο ο π)

Οι
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€οιΙππίτ , ΓοΙει πατάω , ρ:ιππ ι:οιπιτπ , πο

Με ίιιΜπιπτ. Νπιπ οοιο ιιτποπιιιιι άππτιτ ,

ιιΜ νο! ΓοΙο πιιτιτοε πτἱτ 2 . ]οπιιπάο. ποιοι

πίτ, ριιπιππο ο εποπΓιιπτο. :ιο ιποοπΠ:ι. αιτι

Με , οιιιιππο οιιιιιππι πιιΠο ι:οπΐπιπιιτικ πιο.

εοτο τιιΠ:οτιιπο πιιΠοοιιπ ιττιτοπιππτο Ετε1&ει

πιοΙοτιιπι πο”ιπτοΙπτειοιΙπιπ πποιιἰτἰοπι όπ

Βιιιτ τ Ρπτιππε ἰπ ειάνπτίιε ρπι·ρπτιππόιε , οπ

πιοο: ποιοι Μ Βοπιε ποίΗΜιε πιτΙιιτιππάιε :

πιοο , ποιο πιιΠο. ρπι·Βόιιι νιο!ιιτιιτ : ποπτἰ

οοοε πιο πο.Ιτει,επιπ πιιΠο. οοίποππα ΐτπάιτοτιε

Ισ.οπ ροΙΙιιιτπτ:οοπτι 86 ΙοπΖοειπὶιπἰε,τιιπι ιο Με

οπιπιιιιιε ιιΓοιιπ πο νιτ:π τπτπιἰποε 86 ιο Γεω

&ιε ιιοπιιπιοτιεοπτίπνπτοτ, 86 πιπιι πιπ&ιε το

:Μπιτ Γπιποπτ οπιιιιτιιι·. (Μπι ιτειοιιπ πιιτιτοτι

ποπο οπιπι:ι Γπορπτειπτ,ρτεπιριιο τιιπιππ οπτι

οειπι ποοπτιτιοππ πιπιι! :Μπότα πο:: 86 πειτἰτιιε

ιπόινιοιιο(οπιπτειτπ ρ:ιτιτπτ ποιιιἰτιιπτιιι·. Οτι

τίτειε οιιοοιιπ,πιιπι 86 ἰρΓο ιιτ ποιοι ιιτ 86 πω

τιιπ-Πιπ&ιιε ποιοι· πίτ : ?πο :ιιτπτ τπτπΡοτει!ιε ,

οΙτπτ·ατπι·πιιε :ιτπιπιτιειιπ οτεεπἰριιπ παπα πο

τπιτππι ; οπο: νπτο ποπποττιια:ιππέτο πίτ. νο

:πιο 86 ρ:ιτιτπτ οπιππε οπιπο , μια, Μπι

τἱει ειτοιιπ ποποοτάιο πισω! όποιο.ροτιιιπτ ιι

πιτοτπιπ. 5π‹ι ἰρἴειτ Με: νιττιιτπε οιιειΙπε σποτ, _

Η , ιιοπιιΠ-ο. Η:ιιιόπ , ιιοΙο , ·ΙιτπιιΙειτιοππ ει::

τππιιτι:ιπιο ί:ειΙίετ , ί:;ιΙΙππτπε ΠπιπΙοτεποππ π

ι·ιιπτ , ππιτπ ἰποππε τιιτιιτιιε Γιιπτ : πτοο86νο

τιτ:ιε πιε :ιὁῇἱπἰππἀει πΙτ , ππ ποε Βιίτιο ιιΠει νει

πτπ οΠ:πππιτιοΜε Γιιτπιπει πιπιι ιο&ιιτει :Ιππι

Μπιτ.

-Αό. Με @τπτ Γε:: πιο ιιιιιιΒιιε ποπΗειτοε

νιττιιτπε Η ποε τοτοε τοπιοιιιιτπ :κι ΐτιΡιππτιίΠ

πιω οιιειΓά:ιιπ ιιοπιιππιε ποπΓιιΙπποειε ίἱιιππτἰ

τπτ ποπιεπτππιιιε, ιιτ οιιἰΓοιιπ ιπ Ροττι1τπ ττι

τἱΠὶπιιιπι , ιτο ἰπ ιΙΙ:ιτι1πι ποπ οοπιιοΜιιιιι π

πι: πΙΙ:ι οιιοιτατιοππ τππιριπιππε τ πτιιπτ ποΜε

το πιο πιιππτο ΜΜΜ , ΕιπΞΙιο , ρτοΐρπτει , ιιτ

ππ ιπτιιιπτιιοΕι οιιιιιππι Ετ πιτποι·τιιτιο πο

Ιττει , πιιΠιιε Μποστ ρπτΠιειίιοπιε ἱπτιπἰε. Να:

οποιοι: οι(ΐπτπτπ οιιοπιεπιι 86 Ιοιιοιιπι Δ; ΜΚ Α Βετο πι τοκοι:: πιοο. ΑιΜτ ποΜε οιιΙπππττιω.

τοπ πιιτἰτοε , οποιο ρπτΠιιιιιπτ τιιτιο. ΑΜΠ:

που: , οιι:ιτπ 86 ιιειτιιτει ιΡπ ρι·οοΙτιπιειτ. Α:Μτ

ποπποτόιο,οιι:ιτιι (:Μιίτιειπιιπι ποπιππ ΜΜΕ·

πιιτπτ πιιοππτ. ΑτΜτ νπτιτειε,οιιεπ (Με οποιο

ποιο οπιπι τπτπροι·π ίιιρπτο.τ , νιππιτ , ττιιιπι

ΡΙιειτ. Αοίιτ όππιοτιπ ιιιιιτπε,οπειιπ Μπιτ πο

πΙππει,οποπι Ρι:ποπτ οτειτιο.,οιιοπι ττιπιιιτ(Πιτι

το -Ι)οπιιπι :ιο Ππι ποίτι·ι ίὶιπιπιο οπιιπνοΙππ

πο. νπτιιπι πιτ Με οποτὶ επιιπιτιει (Πιι·ιΙΙιιιιιο.

ι:οπΗπτιιι· οιιΞε ποπ τὶιιιπτἱτε Πι νπι·ο οπιιιιει ο·

Β άπο ΡτεππΙειτο Γτιπτ :ιοιιιιπππτο,ιιτοιιοππτπτ Με

ιτπτιτπ , πι Με οιιιττιε πΙ:ιτιΠιπιοτιιπι οοπτιιπι

Γρπ Με ρπι·ιπέιεπει ποε πτιτοππτ. Ντιπ ππἱτπ,_

οι: οιιιόειτπ π Ρο.ττιοι.ιε,οιιιΓοποπι τπ&π ί·-πι·τιιι:

ιπ Γρπτπ,πιιι πιειΙα τ:οπίπιππτι:ιε Γπι·ιιιιιιΙιιε ιππίδ;,°

Ρπιοτ ιιιιτππι ποπίπιππτπιπιιΙΙο Ρτοί:πέτο πΠ: , _ι

οιιιιπι οιιε Ροτ:ππι ποιοι , οοτἱτιιτπιιι ΓΡπτ

πιτ,ιιπιτειτπτιι Γπιπάιτ,_ποπποτάιοτπ ρπιίποιιι

τω: , ιιτπιπιτιοπι Γρπτπιτ , νπτιτειτππι Ε&ιοπο

ποττιιτποιτ , 86 οοπττει ΑροίτοΙτιπι ιο πιππότι

πιιιπι οπτιππτ τ ρτεπίπττιπι ειιτπ οτι Μπι: τ:ιπι

ΡταΡωπτπι· πει·ποιει τοπτιε ιππιτειπιππτιε πιο

οιππι ΡτοτΓιιε ποτροι·π ποπ άιπο πιοι·τιε , ΐπό.

πποΙίοππτι:π πιτπιτπτιιι·. Ετππἱιπ οοιο οΙιιιά

ιιιίτιτιιτιο ποίττο ρτοπΙιιιιιιιτ2 @πιτ πειτἰτειτἰε

πίτ ποπ πιτ τιποτα, ΜΗ ιιτ πο ποε ποπτ:οτάιο.

ιιιΙιοοπιιιε , οι12π πιειττιε οτι Μἱοε ιιιιιοτππι

Ρι·πεππΙΙειτ. Ν:ιπι Η πι:ιτπτ,ιποιιιτ οπειτιιε Έπιπ

πιίτ:ιιε , ιΠΠοιτ 86 πιπιι! ΕΙιιιιτι Ποιοι οπιπο

Ιππι , οιιιιιιτο οιΙιοπιιτιπε όποπτ οιιιε ἀἰ!ἱἔπι·π

86 πιιττιι·π Β·οττππι Γιιιιιτι ΓΡἰτἰτιιοΙπτπ. Μπι: πι·

Βο ιιπτιπιιτιι ποε ιπνιπππι ποπιρΙπέτοπιιιτ. π

:πιο οπο :κι όινιππιτΜά πίτ πό ΟΙιτιίτιοπιιπι

άοοπιει πιιΙΙιι πιοο το ππτπτἱε τπΙιοιοίιε τιτιοπε

οτιπίτο.τ , οιιἰ ιιτποιιιιπι ί-τιπτιιπτ , οπὶοιιπ τι».

τιιτι ίιιπτ , οποιο πο.τιτο.τπ › οιι:ιπι ιιπιτοτπ ,

οποιο ειιπιπιτιει , Ρειππ , ποποοπιιει , νπτιτει

τπ. Εο ππἱπι νο! ιπ:ιιιιιιιπ πΙὶ πι: οπιοτιε Ιποπιιι ,

@πειτε Ιποπτπ νοπππιιιε, οπἰ οιιτιτοτπιιι ριπ

πιοι:ιτ , πικαπ 86 οπιἰπἱτἱιιιπ ποιοι: ,τοπου

νπι:ππόιιιπ πίτ οιιοπιἱπιιε ριιτππιιιε ἰΙΙ:ιε πο- Β οπιπο ίπινπτ , Γπι·νειπάκ ιιπἰτοτἱ οπιπι τπιπρο

Με οπτιιιι οιιι·ειποΙπποειε, οιιιπιοιιπ Πιιόἰο πο

Μτιπποειε ι·ποιιε πιιπ&ιε οπτππιΠε. Εοτποπττει

πΡτ πΜπι ιΠειτιιτπ οιππιιιιιι,86 τιιοπιτιιε 86 οτι

Παω , οιιι!ιιιε οιιιόπιπ (ιιτππιιε νΞττιιτἱΜιε Βπτ,

ιιτ οΜπέτο πιοΙο τοτροτπ , οπἰ Ηποπππτπτ πο

πιιτπ πποΙιοππτιει τππιιΠιιιε οπιάριοπι οεπι·π

ποε ποπιοπΙΙιτ ; πιπιιἱπιο οιιιτιππι τω ΓοΜ·ιο

ιππιτπιπππτο Μπρικ· οτππιει ποίττο ιιοοπτιιτ ;

Ρτιιτίπετιιιιου.π Ιιοόιπ οοοε ιΠιιά ποίττιιττι ,

οιιοτι ιποοπτιε πιτ ορπτιε ; άπίιοπεποπε πΠ:

οπιπο ποΜε πο:: ιιτιππιπ ΒιιιίτιΜπιρ άἱπ , Ρετ

τα· ποτπτπιιπἰε , πιάτα· ονιιιτπ πνιιπ8πΙἱπο

:πιο οιι:ιττπποπε,τιπιτ πιτπτπιτιιε @Με ει δειπ

&ο δριτιτιι πιτοτ:ιποιιεεΝιιππ οποιπε πτὶτιιιιε

τοΙππ·ι πΙιοππόιιτπ :ι ποΜε οπιπιε το.ι:ιο Ρπι·ίιιο

όπτ. Νο ι€ιτιιτ ιο πωπω οΙἰοιιππι !ιοτπιπππι

ἱιιπἱτἰειπιιιε , οιιοό. πΠτ ιπἱίπτιω ; οπο ἴροπτπ

ποίτι·π ι:οι·τιιοτιιιτι οιιππιοιιοπι ιποΙιιιιπτ ,

οιιοιι ώ: ρπτάιτ:ι·: ιπ:ιΙιτιεπ,όπιπιππτω πποιιιτιο:

πι: ροΠη·ππιτπ τπο!ινοΙππτια ; οι: πποπειποο Με

πιπιι ΓιιΜπέτιιε ποΜε άιπειτιιτ: Πει!» πιτ το

το ίτπόπειτ , νπτἰτιιτπ Γππιοπτ Ραι:ππΙΙειτ. Επι:

Μπιτ ιιπΙΕπι::,οιιιοιιε πιειτπι· πποΙππο 86 ιιτ Ιιι6τπ

Γιιοε ρ:ιτνιιΙοε ειΠτ , 86 ιιτ ΓοΙι‹ιο πιοο του

τιοτπε ΕΙιοε πιιττιτ. Ηιτ: οίι:Ριιπιε ποίτπτ, πει

τἰτειτπτπ πιοο , τιιπο πωπω, οιπο ειπιἰπἰτἰπιπ>

ιιπιτοτπιπ,ποποοτόιιιτπ,νπτιτοτπιιι , οιιππι Επι:

ππιπ οιιἰ τιιιιΔιι, 86 Ποιοι· οπο οπἱΓοιιπ που·

Γπιιτ,πιιπι τιπΓΡπτετιι Μοτο :ποτε ντιίτιΙΜπι τιπ

Γπττι ΐποππτπι·. ()οιιοιιιίιτιο τπι·τιπ ρτοιιιιΠιο

Με :οπιπο ποπΓιιπιτιοππ ΗιιΠτειΒιτιιτ. @πιά

οιιοτὶ πο οιιτΜιτοε οιιιτιππι πτίἱ πΙιτΞΙτιππ:ιτ πει

τιτειτιε πιο νπτιτειτιε ιοπιιτι πωπω τιπιτ:ιτιε τει

τπππ , οπο, ιιπιἰοἰτἰεπ , ιιτοιιπ ποπτ:οτάια νιτ

τιιτ , πει: ρπττποιτἰτπει Ιειτιιιτ. @από ππ Ισπ

Βιιπι ίπποι , οπιπο 86 Ρτ:ππΙοτο πιτπιπΡΙο έιτ

οπιπο.

δπιριο ἰΙΙπ ΑίΪτἱποιιπε , ιιτ νπτπτπε Μιτο

Με ΐπτιιπτ , πιπιι πάπια Νιιιιιειπτἰει ππέπτειε

ΗιΓΡειπιει: ρ:ιττπε μια: ποπιΡοππτπτ , Τοπο

Μπι οιιπιποοπι (:πΙτιπιιτπ Ρτιππιρπιπ ποπίἰι

ιπτ , οπο ποπ τι:: Ντιπιππτιπτι πιτ Μπιτ ιτι

 



οι; επιπτοιΑ: εε1.επταε. π., ` .

νΙ&α ε!πι·αΙΤοτ , απτ ροΠ: απο:: ονοτία. τω- Α ττπιπ , οΧΓπΓοΙτοπιπε ,πτατἰαιπ πααῇοτιππ πο

Ρτι·πτππι, ααΐοίΐοαπιπε ποΒἰἴοπτπ ία·αττοε ποτοπιε απτοιπ αι1παδτοτ τοΓροπὸἰτ : οοποοτ

:Πα ἰπνἰέὶα , ὸἰἴοοτὸἰα οκἰτἰο ἴπἰτ. @ποπ Πο

τπαπἱ τατππιιαιπ ΠΜ αο πο ίπ :ΜΜΜ ω: Ιοοο

αοοοροτππτ,ππἱρρο ππὶΒπε )αιπ ὸοΪοὸἱτἰοι1ἰ

Βπε ὸἱΓοοτὁαπτὶε τοτἱπε πτΕπε πππτὶαπατπτ,

(ἔταοοο πω· αιποἰτἰοποπι ἰτατο ποΒΗἰτατἱ ,

πποά ἰπτοι· απέτοτοε Νπτπαπτἱπἱ Ϊατὸοτἰε πο

τατοτπτ : Νπιπαπτἰα απτοπι οἱτοτΞοτἰε ΗἱΓρα

:απο παπά ρτοοπΙ α ναοοοἱε δε ()απταοτΞε ἱπ

οαρἱτοθαΙὶτἱατ ίὶτα,πΙτἰιπα €οΙτἱΒοὲοτπιπ ξπἱτ.

@ποπ ὶἔἰτπτ ποίττππα ἱπΓτἰτπτπτπ ποε οποοοτ,

πιιοό (ΪΙιτὶίὶἱαπιιιτι όοπιπα ρι·οοΙαιπατ, πποπ

απατα· οοοΙσπα ορροπίτ , πποτΙ πωπω Ρτο

ἔΙοτἱα οοΙποτππτ,ποε ποπ οοΙοπιπε τ Ραοοτπ

ἀἰοο , οοποοτοΠατπ , ατπἱοἰτἰαπι , ππἱτατοτπ ,

8; ππατ ποίττατπιπ ταπτππα ραττἰπτπ (ππτ,οα

· :ἱτατοιπ 8ο νοτἰτατοιπ , πια ποιπἰπα ἰόοἰτοο

Όοίττἰε απτἰοπε ί:τοπποπτοτ ἰποπΙοο 8ο τω

οο, πτ πω: απτὶππα Επίττπ:ποπτα ἱπτἰκα ἱπττα

ποίτι·α Ρτποοτὸἰα , ππΙΙα ναΙοαπτ οτ:οΙΜοπο

(πω.

Ι)πιπππε Γατἰε πο αὰῇπτποπτἰε, πω: ποε

ΐανοτο ππι·αΜΗ , πιιοπι οΙοοοαππιε πο!πε οτα:

Βοοιτο , ίὶπο πΠα ίἱτππΙατἱοπο ]πναπππτ. Ρο

ίττοτπο ποπε Ιοοο οΧποτται1ἀἰ Ροτἱπε ραποἱε

απΠπ είπε, ο ρτοοὶ ραττοε, ο Ρτο8οπτοε Παπ

οποοτππα , 6 ρτοΙοε Μἰποτππα , ππἰ πο εναπ

ΒοΗοο ί-αΙἙἱΒἱο πατἱ ΪιιἰΡτἰ$ , πποε νἰτα αρο

Π:οΙοτπιπ ἱΙΙπίττατ, πποε τἰτπΗ ΠΠ ρτποΙαι·ἰ

τοΒἱα: οπωπ ΡαίΪἱοπἱε ἰπ πατα: απατα: «παππ

τπατἰοπἱε οκοτπανἱτ , πποε ποοοτατ οαττπε

Γαπότο:πτπ , πποε ἱΠπτπἱπατ @Μπόστ ποοτο

α·πτπ,πποε ο!ατοε τοὸὸἰτ οΙοΒαπτἱα ατππο οοπ

Ιταπτἰα ρτατὸἱοατοτπτπ , πποε τοττοε ταοΞτ Έτο

πποπτΞα ΙπππἰΙὶπτπ , πποε τοἀἰιπἱτ ποοἰΙἱταε

αόνοπταπτἰπτπ. πα πο ιποτἰοπτἱπτπ Ϊοττἰτπ

απο , πο οτππἰππα πππο οοετπτπ ἱπτταπτἱπιπ

:ππΙτἱτπὁἰπο ππὶά Ιοπποποππα οΠ: 2 ΝπΙΙα ο

πἰιπ τοΙἱ8ἰο , ππΙΙπε απο ποε νἱποἱτ , ποπ

ιἰἰοο οἰε οτππἰοπε ποπ Ρταἀπτἰτππε , ίσο! πο

ὸἰἔπἱτατο ππἰὸοπα ποποτατοτππι πίπιιο απ

Γπιπιποε αρἰοοε αΡοίτοΙἱοοε , ποπ ὸἰΗὶιΙἰοπο

ἱΙΙα Ιοππο οτππἰπτπ ΓαΙπΒοττἱιπα , ππα ΓοΗ το

το οτἱατπ ΒατΒατὶοο απο «Ματ Γοπππα Ρτο

τπΙπππε , ποπ ὸονοτἱοπο τπαῇοτπτπ, ππἰ :τά

ποε οτἱαιπ ροοοατοτοε ,8ο Ιιοποι·ο τοΙὶἔἰοπἰε,

8; αιποι·ο ταπτἱ ρατοπτἰε, πποπα αεΙππταπτπι·

(ῖπτἰίὶο ματ οππδὶἱε ίῖιπὶΙΙὶτππτπ , παπα άοΙο

θ:αποπο αθἶοἱππτπτ.

_ΩοτπρΙοο πποεΜατπ οοτρἱ , Η ππι·απόατπ

ἱΙΙαπι οτεα ποε ὸἰνἰπατ Ρτπόοπτἰπ οπταπι νο

!πο απτο οοπΙοε οτοροίποτο..,ΩπΙοπε οπτπ

Ο

Π

Μπα , αοοοι·ίαπαπε τοΙἰἔἰοπὶε ίὶΙἰοε τοτο απο

άΓΡοτΓοετ οππέΙ:ἰ ἰπ πππιπ οοαὁτἰατὲποτοπι,

ππο ίἱτππ! α€τπὶπο ατα ἀονοτἱοποπι απ :απαε

8οι·οπο2 , πο!πε ἰπνἰοοπι π0Π:το8 απἰτποε

οοποἰτοτππε , Β:: ππἱ Ποο . . . . . ρτὶιποτἰ

Με ποίττἰε ποίτταπι ποοοΠὶτατοπι απτο οοπΙω

ροπαπτ , τατπ οτίἱ ππἰππο Βοατἰ Ιππτ πο νἱΠο

πο Γαπότκ Ττἰπἱτατἰε , ποίττα οτππἱα πονο

τὶπτ, ί-οΙΙΙοἰτα ΜΜΜ ατποτἱε τἰἱΙὶΒοπτἰα ίἱππἰ

Βοοπαπε,τπο πποππο ἔοτπἰτπ (πο ραττιππ οπο.

οοτἀἰα ίπποτπαπτε:ε οσε ΩΙατὶΙτἱαππ οοτπ

Β ραΠὶοπἱε οΙοτποπτἰ ίὶιΓπττἱοἱπ Με νοοοε Ια..

πιοπτα!πΙοε οτππαροπτοο , απ ποίὶταιπ παπο

τατἰοποτπ οτο οοτππιππἱ, τπ:οππο ρτἰγατα πή

Ιἰτατο Ηε:&απιπα. Ιταπο ὶπππ·ἰοπτοε , ο ἰπτο8τἰ

ρατι·οε, ο Ρα ρατοπτοε , πο:: τπἰππε οΙοιποπ

τοε αΙπιππἰ , παπα πΙΙα ποε τατἰοπο δε Η τπα

Ιο τποτἰτοε αοποττοοἱτἰε τ πΠο ποε ραδτο αἴ

ροτπαΒὶτπἰπὶ , πΙΙα Γονοτἱτατο ποε ποίΗτπτοε

α νοίττἰε απΧἱΙἰἰε τοΙἰππποτἱε; ππὶἱαπε πατα·

πα αο ιπατοτπα νἰΓοοτα (ῖπτἱίὶἰαπα νοταοὶΠἱ

παει οΙοπιοπτἰα ἱπΓππτ ἀπΙοἱα , Ρία, Γπανἱα.

Απ ποπ ατἰοτἱτἰε ποπὶε παο ποτα οτΒατὶε ,

ποπ ΓοΙπτπ νοΒἰε ππἰ Ϊπἰίτἰε ρτἰππατἰὶ παοτπτπ

δ: πω: Ιιιήπε απότοτοε , οπίοτνατοτοε , οκπἱ

Μτοτοε , νοτπιπ οτἱαιπ οτππὶ πππο τποτἰτο ίπο

οοΠ`οτο ίοΠε , ρτἰνατἱε , (παταω ατο νἰὰπΞε τ

νοπἰ,ρατἰτοι· οοπο!απαοπαπε, ορτἰτπο πατα·

Ρταπο1Γοο, οναπΒοΙΞοἱ ο:τΡΙοτοι· ο!οππἰἱ. να

:π ο νοίτἰἔἰππι Γοπποπι:Ιαπ νἰα: αο κήπο, ππαΕπ

Ροτί-οέτἰ ππἰππο οοιπΡΙοπἰ (ππτ , ππατπ αρο

_ίτοΗ ἱποοΙΪοτππτ , ππατπ τπατοτ Ποτπἰπὶ βετ

νανἱτ 8ο οοΙπἱτ, ππατπ ροίττοτπο οπωωπ

ίὶἰτπἰτ, ΐαοτανίτ , δε· Ϊοοἱτ. νοπἱ ,ο ὶπια8ο
οτποἱίἰκα: ΓαΙπτὶε , ο πππαοπΙπιπ Δνἰέτοτἰα: ,

ραοὶε 8ο ίἰππΙἰτπἀἰπΞε οπωπ , ο ποϋ:τα: ί'Ροε

νοπἰα: , ί:οτππα ῇπίὶὶτὶαο απ: ποτιπα ροτἴοᾶἱο

Με , νἰττπτἱε, 8ο οαπίππατπιπ ὸοτπἱοἱΙὶπιπ.

δοά 8ο το , πατα· Απτοπἱ , τπἰε ποπε οοπ

Ϊταττἰβπε Γπονοπἰ τ τιι οναπἔοΙἰοἰ ί-ατοτ τω

Με :Μπα , τπ οποτπρΙπτπ οοπίἘαπτἱατ πο!πε

οοπίπΙο , τπ νοτἰτατἰε τπΒα ποε οποσ: , πι

ιπἰταοπΙοτπιπ ΐπΙποτ άοοΙατα πποπα οΙἰΒαε,8Ε

:αποτο τπἰταοπΙο ππἱο οαρἰτπΙοποΡττο οτα:

Πάοαε , πιω τοΒαε , ΠΙπό. :οΗὶοἱαε , ατππο

οοιπρΙοαε , ππἰ ππΓππατπ, ππἰ πππαπιιαπα τα.

ΙἰππἰΠο οοιπροττπε πε ππτΓππτε το @παπι

πΙΙατπ ροίτπΙατἱοποιπ οΗὶαΒἰταςἱτ. Το ία·αττ,οτ

οοΙππτ , το Ραάπα Γοτνατ , το(απέΗ ὸἱΙἰεππτ,

το ροοοατοτοε ὶπαΡΙοταπτ , το ὸοπἱππο οπιπἱα

πο οτππΞε ιπἰτατπτ.-Νο ποε ,α'απατοτ , το ο

νοΙατἱΙἱπτπ τποτο , ππΙΙπε ότε τποΠἱπτπ Ϊοοοππ- Ε τατππε ιπαπποροτο , πΙΙα οκ ραττοπαο ποτα

ἀἱτατο ρτονοπτπε ίξτ , οτππἰα τατποπ οτίὶ ποπ

απ Ιιπιπιπ , απ τοΙὶἔἰοΓατπρατοἰτατοτπ πποτἱ

οπο ΐπρροτπιιτ , αο πποπ οππέτἱε τπα]πε σπά

ίτἰτπο,ίἰ ππα ἰπτοτὸπιπ άοϋπτ , ατ ππαππο πο

Ιἱπτ,ῇοοππ‹ὶα Μπότα ραπροττατπ τ-τα8ταπτἱα,ίἰ

ίπππε νεπ ρατοπτπτπ ΒΙΗ,άο ἰποὸὶα ΡΙππππιτπ
απάοαππ1ε. - ν

ε ΕτἱΒὶτο ἰταππο , ὁἰΙοᾶἰίἰῖιπἰ , απἰπαοε , δε

ρατἰτο: ἰιπΡΙοτοτπιιε παοτἰτα νοτπΙΗΠἱπαα ρα

άοΓοταε, απο Γαο:Ιε οΠἱΒπε ατΠίτοπτοε , Μπ

δίππο ἔτο8ἱε ῇατπ ποπ ρπΠΙΠ , Γοά πιακὶιπἰ,

:ιο ποτοτπτατΞε ὰοτπἱπἰοατ ροΙτπΙαπτοε , πω.

απο το απΓοοάατπιιε , Βοπἱ8πἰΠῖτπο πατα: Απ

τοπἱ , ππἰα πο:: ί:ατπέαττ τπακἰιπἱε Ια!:οοποπο

νοπιιπιιε.

Ετἱἔἐἰτο, ἱπππαιπ , ἱτοτπιπ «πω, ὁἰΙοέἘἱίζ

πω , απἱπαοε νοΙτι·οε , 86 οανοΙΗΜΙΠ Π0Βἱ$

Γπιπτπα οπτα οπτατο , πο ἰπ @σάπια Π0ἱΪταπι
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Μ

ι·ο!!Βιοπι ποίττπτ νο! οιτιεπιιπι ιππτοτο τοπι

Ρτο!ιοιππτ ; πιιἱιι οοππο ι!οιππε οροτππι , πτ

οι·ιιιιιοτπ τπιιτ:ο 8!οτι:ο πιιιρ!ι!ιοπτιοπο ηπει

·ι!ππι ο!πτἰ!!ῖπιπ πιο οιτο!τ!ιο !πτοΓε ο!πά!ε πι·

°ίτππτππτοτ , ειπα! πο ορτἱιιι!ε ρπττ!!ιιιτ νοτιίἱ

οπο επι ποο 8οπιἰτπ πιει-ποπ ροτο!!, οπτιι

ι!πνιτ!πι πο!!τι !πιιὸπτἰ!!ῖπιἱ ποτπιππ οτἰππι πο.

·ΙτίΒιιε 8!οτιππι το!ἱεἰοπἰε πιιιτι!!·ο οτοτ!πιιιπτ.

(Ζππτ οπιπ!π. τ!οΐΡοτπτπ Γπ!πτο πετ! π ποτιπι

·ποπιιιπππτ , πι!! ι!!!!Βοπτιπ πό!ι!!ιοπτ!! ιιο!ι!ε

Επι! πττιπο ιιιτοπτι οπρἰτἰε , Γπιιο πτοπο ωτο

ετο ίοπ!π, τπιτοπιιο πτάοτο το!!ππτππτ!π οπι

.πιποιι!ππι ιπ!!πτιι ροποπτοε ἱπΐπιιιἱα ποτπιιι Α

`

 

ε* ι>”11ε(π ο τ. ιι Χιν. ο

πι! !ιοπτ!!!ιτππιιι @παπι Επεοπιππι Π!. ·

Οτο: φο#ο!ὶτπ: °!!:τοπτ.τ Γστο!Επέ τοπτΜ:.τ π”

το·υσσα.'
!

Ετ!πτπιιι ο!! πι! τπο, ΒοπτἰΠἱπιο μποτ ,

πιιο!”άππι πισω! Βοπτιτπτ!!ποπι τιιπτπ νο

!ιοιποπτοτ ιπΙτπτο , ιιτ !ιττοτπε ποο!!ο!ιοπε ,

πππε μπι νιι!επτο ποτπιπο Μπιτ· πιπππππι

προο!!πιππε , ρτοτΓπε πιο οτάιπο πο!!:το πιπ

δτιτπε τππ ποο!οπτ. @πιο τοπ , Η πόιπιττπτπτ ,

ι!οπι πι: τοπει!!!·ιοππόπτ > Η σουτ ο!! , ονοτΓπτ Β Μπι! οποσ πο νοτοοπιιόιπ , τ!πτππππι απο

ίππι!!τπε πο!!τω τοΗ8ἰοπἰε ,πττ!ριιοτπππε ;

ποπ οὸἰο ἰιιιιιιππἰ, ποπ οπιιιι:!ιτπτο τοεπππόι,

ποπ ππιοτο ιι!Ιο £οττπτιτο , ποπ ροττιπποΞπ

ιτοΠ!τοπτ!!, ποπ ιιιπ!ὶνο!οπτἱπ πτ-ιιτιωτιι, ποπ

Ροτνοτίἱτπτο ιπι!!οϋ πο ποο !ππθτο Ρτοροίἱτο

ποε'π!οι·ἰρἱπτ , πιιτ π!τοτπττπ , ία! ποτιπ!!!ιιιιπ

Ροι·ίππ!ιο , ππτ οπ!ρππ‹!π Ετππε, ππτ πο!ττπ

=ιι!!π οπτππ!ιτπε , ν!τιιτπ ίππδτπιπ τιιιοπι οτππ

τπι-πε ποΒιε $ρ!τἱτπε-ἴππ&πε ρτα!σποτιτ, ο!!

8ππιπει ρπο!!ιοπιιι, πο! πππιιἰπιοε ποε @που

πα; ο!οιιιοπτοπι , ππἰ οι·ι·πτπ ίτππι!ιτπτιε το·

πιιττπτ , 86 ρο!!ιτ τοπιρπτι !ιι6τπιιτπτ!!ιπε πο·

πιο; ΡτπτΙοπτοιποπο , ππἰ ποτοπόπ οοπίι!ιο

όιτιππτι ιπίτππι ε!οπιππο , ππἰ ο!ι!!:ιππτοε πο·

!ο τποπτ!πε , πο Γοτνππο!α το!!Βιοπιε ροτοπτιπτ.

Ηπο ί! πέτο τοοοτιιππε , ορτιπιἱ ρπττοε, τππι

τιπππι το!!οτοΓοοτ πο!!τπ το!ἱ<ἑἱο , ωιιιπιπ

τπτ ἴπεοπ!ιιπι , !ιοτπ!ιιτπτ οοο!οίιπ , οοιι8ππάο

Βιιιιτ πιιἔο!ἱ , οοπετπτπ!π!›ιτπτ ()!ιτ!!!πε,οο!

!ετπ!ιιτπτ Ποιιε Ττπιἰτπε , ι!!πτιιιο ἰπτοεοττἰ

πιπ πιπτοι· Ποτπιπι,ιιτ πο !:ιοειτο Ρτπποιἴοο πι!

:!!οπιιι , ἱιι οπιπτ Ρίο 8τοιιιιο πο!ττει το!!ειο

86 π!ιιἱτ 86.οιτοτονἱτ, ιοοππάο ρτει:!ιτ!ιο πο!ι!ε

πὸοτἰτ , ιιτ ονππ8ο!!πιπ Ε!!! , ειπα! ππτο Ριο

Γο!!! Γπιιιπε , τπιιτπ Γππττἰοο πάιιιτ!,!ιπο ιππ

οπ!π 8τπνἱοτἱε οπ!πιιιπἱιτ ο!ιΓοτνοτππε.

Ι)ο ροπτἰίὶι:ο πιππιτπο πι: ρπρπ οπιπιπτπ

(:!ιτιίτιπποτππι Ειιεοπιο οοπτ!!!!πιο πἱ!ιἰΙ τ!!

τ:ο , επι! ο!) π! ιπ ποο οτπτιοπιε πο!!τττο π πιο

οοιι(π!το Γοτνπτιιε ο!! ι πτ_οοττο πονοτιιτιιιε

Εππι ποε νο! !ιττἰτἰπτπ , νο! ι!ο!οι·οπι ι!!πτιι.

τοπ Ειπέ!:ο ρο&οτ! οιιιε , τιππ!οιπ νο! !ιοιιπιπ

νο! Γοοπε ιιτονιίιοποτπ πο!!τπτ,ἱιπιιιο Γππτ το!!

Βιοιιιε ἴοοοτἰπιπε. Μοτπ!οπι τππειε ιιππιιι ππτ

ιιοιιτπιιι έ πιιτ οιπ:π!τππι , πιιτ οτπάιτππι οπι

τἰοποπι , ορτιτπἰ ρπττοε , πιο νοε !ιπ!ιιιιιππε ,

τππι τιπἱπ ιτπ τοτ Ρο!!π!πτ, ιπι!π8πτ!ο οιιιιπ

τοτππι Γιι!ι!!τιιιιιπι οτ!! οιτοο!!οπε ο!τ,πιιππε του

πιοο !ιπ!ιοτ πτ!!!τπτιε πε! νἱτπιιι , τιιπι νοτο πο

πιπιτἰτιιο τιπιπ()!ιτιΡτιπποε !οτιπι πο! ο!!:οπτειτιο

ιιοπι ίτ:ιοπτιπο πο νοιιτοΓπιπ ιπότπτιοποτπ ποπ

τ!'οοοτ. .Μπιτ πο!ι!ε οπιιι!!ιπε 8Ρ!ι·ἱτπε - Γπτιο:

τπο,τιπο μι· ἱπιιιοτἰπιιι ι:ιοτοιιτια ρτο!ι!!ιοπτο,

πιο πεοπτἰἱε ροτροτειπι τονοοοπιπτ: ιππο ροτ

ο!οτποπτἱπτπ ιιι!!οτιοοτάιπ:πτ!ιπνππτο , πο πο.

ροι·πιπιπιππιπ , δ£ !!!ιοττπτι , 86 πτ!!ιτπτι πο

!!τειτ το!ἱ8ἰοπἰε ο!! π!!πτιιτπ. Νοπ οπἰπι πο

ίιιπτ οτιππι ιιι οττ!!πο !ποοττ!οτπιτι ιπνιτ!ι ,

ιπίο!οπτοε , 86 ττπτοτιιππι ρποοπι ιππικ

πιοτο απο ιπ!οδτππτοε ; ππἰ Η πιπ!! π!ἰιιιὶ

τιιιοππτ οί·Βοοτο , πποππο οπιοτιε ίππνιτπτοπι

ἱπἴππἱίἱἱιιιπτ οοπτοπτἰοπἱε !!πτ!ιο ροττιιττιπτο

τ:οποπτιιτ. (ιπππι. πιο!ο!!Ιππι Η ιιπιπ οτἰππι

πιο!ο!το ΡτοΡο!!πτ , ίἱτ ιτι ἴποπ!ἰ !ιοπιιπιππε

Γοππτ!π!ππι,οππι ροτΓΡἱοἱιιπτ οι: π!τοτπττπ το·

πιιπιπι οοπτοπτἱοιιοπι ἰπτοτ ά!οπτοε οιι!τι.

Ειπε Γππθτιοτιοπο , ποο ο!! ()!ιτ!!Η Γοτνἱτἱο ,

ΡοτπἱοἰοΓπ ίἱπιπ!τπτο οοπΗπτι. Ιτι οπο Βοποτο

Ο ιππ!ἰ ιο 8τπτ!πτ ο!! ππιιι!ιοτ , τΙπππτ!ο πρωι

οπο: ν!ποπτ ιπΡτ!ότ οππίπ τπ!πίτποιιιτοοτποπ

τοο , πττο!τιποΙ!πτπτποπτο6 ἱππ!ὸοοπτοἐ'οπιι·ι

Γοπτιοπο ιπιτο!'τοπ'τοπ ,πιο ιιτο ποι:οπτ!!ιπε ,

86 πιω ποοοπτ!!ιπέρπτοππτ!

. δοιτ'ιππ ίππ&ιτπ3, !ιοπτ!!!!πιο μποτ , το!!

ΒΞοποιιι οοππο· ιιιτοτ το!!διππο ιιι ο!ι!οτιιι!πιπ

Γποοτόοτππι τ.ιιι!Το π Βοτπιπο τ!ο!!!ππτπιπ ,

ω! οιιπι ππ!!πε !Ξιτροπ πεοτόοτ!!5πε `ρτττ!ιοπ

τπτ, 86 ιτι οππίὶε !ποοτάοτπΙιΒιιπ ι τω! ( τιια

νοτο ιιΙΙπ ο!! Γποοττ!οτιιπι οππΓπιιοτἱοτ τιιιππι

πιιιπιπτιιπι οπι·π πο Γπ!πε) το!ΈπτιιτοίοιΕ!:ο , π:

τιιπ ίππᾶἱτπε , «πιο Ρτιποοροο!! οιιιιιἰπιιι Γπ- `

τ:οττ!οτυπι , οοπτ!ιπτοτιππε πιιπ!!'τοτ!! "Με ,'

!ιοο πο!ιίε !ἰ!σοτο ττι!ιππο: πι: ιππι ττιΒιιτπ

τποπτπτ προ!το!!ο2 ππέτοι·ππτιο Γο!πτ!π :0!!1:ί:

Ρ!οτ!!ιιπο ππἰ οπ ι!πτο ι!ο!ιπ!!!οιιτ, νο! !ιπ!5οπώ °

τ!π ρτπροόἰππτ , νο! !ιπ!ιιτπ ρτοΓοτιππιιτίιτι

]!)οιπιππε το τιιοπτπτ οπιπιροτοπε , !ιοπτ!ί!ιπιο

ρπτοτ. Ε:: νοποτϋπ ν!πο!ιιπο τιπειττο οπο

οπο Μ. απ. Μπιτ.

 

ε υ ι ε τ ο ιζ Α Χ ν.

τιτ! !ιοπτ!!Επιπιπ ρπρπιιι Επποπιιπιι Π!.

Οτο: ι·ώπωπΕ οσπντπ:πω Εοπιιι·έοΜω /Ξπ

ι!!'έ @ΜΜΜ , τέ·υέιιπωι πΙάβποπω Μέ.

οσωιπαποτ , απτά· |τπ:το.τ/ἱσὶ Μειωτ- ο

Τιιττἰ.τ τομίου.ι·.

!.ιιι:ιι·τιιπ !!!ο Ροι·ι·πτιοπί!ε οοπτιοιιιοιι

το ΠοΓπτπε , !ιοπτ!!!!ιπο μποτ, πιο πιπ

τοπτ!π το&π οποιο ο!οοοπιιτ , οοπνοι·τππτπτ , ει; ι!οιπ 86 ριππιιπι απο ρτπτω!$ @Ωω ο δξ ΡΟΗ:

νο!οπτοιι 86 Γπριοιιτοτ,ιιτ οτπτ οοο!οίἱπ , οτιππι

το!ιο!!ππτοε ιιο!!ι·κ Ιστοριτιιιε νο!ππτπτοε. Α4

πιοπ.

πΒΓοπτοπι , ττοπποπτ!!ιπε !ἱττοτἰε πιο ἱτἱὸοπι

Ιτιπιπ!πτ , πτ !πίτοπι νοΙιοπιοιιτιπε πισω! οοτο:

τ!τιιά!ποπι τπππι , πιω οοπνοπτπε ι!!ο !ιοπτι

Ποιιιἰπἱο!
1

!



Μ; η

ν:ιοτιειιιι τοάιΞειτοτ. Βροτιοπάι ρτ:οτοτοει οπτ

τι:ιοι το8ειοτι , οτ οἱνιτειτοτο Αίἱίἱοπτοτο ποί

οἰο οοο οι οοτιοοΙο τ:οοΠ:ιτοτειιτι , τοτο Γεοο=

_τιωπ Βιοοτοοιοοτοτοοπότιτοτο : ποσό οποτε

θεοι ποπ ιτινιτο ποοπο οιτοποοτ: απο Ετ οπ

οἰνἱτειε οιιποὶἱτ Μιοοτιίιοε ρτο οιττιἰΒἰτἰοπο

τοπτι Ρει.τοπτιο,ποποτοε ο!τ Μπιτ Βοειτοε Βικιπ

οΞίοοτ , 8: ριτηι€ττοοε ,οτ νοτο άιΙΞεοπε ΒΙΠ

οιτοτιοο ττΙοτοοει; Ροίττοπιο Ιοοο οΙοιοοπτἰοιο

τοτο Γοπᾶιτειτἰε οποτο , οτ ωττωιωτ απο·

πω σκοπο ο τοπ Γ:ιοδτιτατο ετΓ8ττιπάιοπτΙοι

οοἔοτὶει πιἰΠ-οε , ΐοτὶ απο ΤΙιοοοτοτοττι οοο

τιποτε ἱπτοτοορτοε , 8ο ἰτιτοτοορτἱοοο τρία

οτιοτινοε , οοειτιτοάο τοο ποπ οιττιτιιοτ τοπο

ποοπτιοε. νοοιτ ειοτοπι πιοο ἰο πιοπτοοι , Ρο

ττιιτο Ποιοι οτο ρτιάοοι οτοΓοοιιτοτοε οτειτ το

(ὶτοεοἱειτο , ρτο ιΙΙοτοτοίο.Ιοτο , ποι ιετπι πιο

πιο πάτα Γοἴρἱτοιιτ ΡΙοίοοοπι τὶιοι τι πιο

ΡοΠιτ , τ-οτοτοιιι ιοΙοοοοτο ετο ί·-ττιττοε οι·ετάβ

τίτοε ο τοειπιοοε ΤΙιοοοτοτοτο οτιριοπτιοεϊ

απο 8ο Ποέςοειτο ιΠοτοτο ιοπάοποπι Ρτοτιο

οπΙΙο:ιτ , 8ο ιο οιΠιοπι Ρτονιοοιιε !ιτιοοειτ μι.

ι·οοτοε οειοτἱντιε. Τοπτοπι ΠΠ πιο Μοοοιι το

οπο” ροοοιιιο.τοπι , ππτιο πο οοπττο οΡοττα

το οίΤο οιτΠτιτιιο, απο οποιο ἰοεοπἰο οτ απο

ποστ! ο!τ Διοτι;» ρτοάοπτιτο,τιοο.πι ποοπο απο

τ:ειρτινοε πιω ειτοιττοτ Ιιοοτειοόοε. Ποπιιοοε

το τοοπτοτ οτοοιροτοοε , ΒοτιτιΠιπιο μποτ. ΒΧ

νοοοτιιε ιοττν.Ο&οπτιε Μοοοοιτι.τιτ.

Ει>τεΤο1.Α πο.

το οοειτιΠιτοοπι Ρ:ιτιποι ΕοΒοοιιιττι.

 
ο

Όσωπιτπέατ έ” τω»! ΜΜέβηιω.

' Εατιτοοιοοπι το:τοι 8: οτο ο: οΒΓοοτο,οτ

πιο Πιοοπτειε πιἰοἱίὶτοπι Τιιΐοιτο !ιοι:ιοειτ

οοπιπιοποιειτοτπ , πιο ρτ:οτοτ οοτοτει , ποτε το·

οτο ειο τιτοτιοπτοτ πιο ,τοτο Βιοδτιττιτι πονο

τ τ το το το τ. .ο το ο τ. ε, ο τ π.

ΒοιπἰτιἰοιΡοτττιτἱοοίὶε το τοπιιΙτιτοιο οπο, Α,

·ο

Ο

το

 

ΕΡΙΕΤΟΕ.Α :Ντιπ

πό ΤοτοειΓοπι ΒιΒιοτιι οι: (:ΥΡτο τοοάιοοιτἐ

_ το8ἰιιπι›

0ι·ατιιΜνιτ αἱ ?πιο τ:: @μου ε·υιαβώ , @απο

Χαμ: Μ· πιο έ&έτίσω πωωτβ·πτυπι @φωτ ο
@πάτο τοξο έ

| Ϊττοτα τοτο , τοι Τοπιείὶ όιιΙοἰίἰῖπιο χ

Ρτοτίοε οοο ορἰπτιοτι τοι!ιι απτο !ιοο

Β ττιόοοπι τοαΜέτο , ποοπο πιο 8; νοιορτοτο

8: πιοΙοίτἱ:ι αΙΐοοοτοοττ οιοοτιιτο ιι!τοτιιιιι ιο..

οοπτΙοε πιοο πιοο το ποε ειονοοτοε οΗἱοιτ ;

οΙτοτοπι τιοΙοτ ρτο οοτοπι ροοτιοΙο Μοτο

πιο τοτοτιοΓοτοοτ , ποιου: μποτ τοΙιτιοειε

οτπποο οοιΙοτοιτοτοε , ρτο οτ πιοτο !ιοίτιΙτ ντο

ο):οτιτιοε Γο!οτ Ιιοοι·ο οοοάΙιτιοτ,οιοοτιάιο το"

οπτἰοι ποίΗε ττοοο!οοττΠιπιοε 8Ιο.άιοε οοτνι- ·

άτυπο ἱτοτοἰποτ , οοπττο ἰπ οσε :ιο οοΙοτὶτοτ

ἴεονἰτοτοε. ΑτὶνοτΓοτο οπιτπ ιΠοε , Η ποπ τοο

οπο ἴοἴρἰοἰο , ποοπο τοἰΓοτἰπ μπαι ο!τ,

ποπ (οπο: ἱ8ιιιτιοε οο!ιοτοπι ποοοπίτι οποιο

Ποιο ιοπάοΙιοπι ιο Ιιοπιιοοε πιοο :ιο ποοΙοο

ιπιοιοτειτο ιιοπιειοιΠιπιο. ΡτοπΗτο, ποπ ό2ίΠω

πει τοοόο ιπΕοτοπτο τοπιροτοτἱτο ο!πόιε , ο::

Γ:: ΙιειΒοτ ροροπιτιο, οιτἰΙιοπι , Γοτνἰτοε , π.

εοΠο. , τοπια, 8ο οτιτοοτοε , δ£ τοΗτιοα το πο

ποε ; Γοτι τιοοά Ιτιέτοοποε οίτ,τιο1 ρτοίτττοοπ.

διοτι ροοιοιτιποι το:τττοπ:ιτοπι , οποιο νοτο

ιποίιτιιτο. τοτοπι οτο πό Ροτάοοά:ιοι :οποιο

ά νιτο: 86 πιο 8ο οιιτειτοπι ιιοπιιοιε οπο

τιιτοπι , ὸἱΒοἰτειτοπι , ΓοοΙιπιιτεττοπι, πιο τοϋ

ποττιπτο Ι)οπιιοο , Ιιτιοτοπτοτ.

°Ιοτοτ οπο νοτο @απο οποιοι ιο τοοιιοπι, ι

:το Πω οορττο, Ιοθ:ιε Πττοτιε απο , ετ:ι.τιοε

οΒἰ , τιοοά το-το ττιπε!οπι αΙιτιοαπόο οκ απο

Ιιοττοποει νοττι8ίπο οτοτἰοΙἰοτο ροτιοοΙοτοπι

Βοποποιο οινιπο ρται·ορτοε Πε. ΙιιτιοΙοο τοπ

πιοο τοοι ΠΠ ιιιιιιιοιίΠτοο οοοιε , οτ , οτ πιο.

ΟΠΠ θΙΙΙΟΈιτϋο Β'ΟΨ.10ΠΕιΒΙ18 ΜΙ τοο ΠΠ6ϊι8Β τω; 8 "τζη;ιω ηοη Πει ,ς;οι·ω αποτο", Μ»

ροΠἱοοτοτ ;Γο οπιοἰτιοε φοιτ ρτο Μοτο τοπ

Βἰοπἰε τιοοπτιει Ποτ , ιοοιοτο Γοπιροτ Καπο

Ειοτιιτοτο. (Ποιο Γποδτἰ ἰοίτἱτοτι οτοπιτΗΠ

τοπιο :ιο_μιτοτιδτποπι ειπιτποπι ποπ οτοιττοτ

ο ποοτιοεπι πιο τοτοτττο Ωτριπτ οΓροτοτιπόοπιι

Νοπι ο οοοποτ οπιοιτιοε ιο ποί'ττο. τοΙιειοοο

ρτο οοπιπιοπἰ όοἴοτνειοτἰο , οτι τοοπε , οπ οο

τειοτποο Γοπτοπτιει, οποτο τοο πιιοιΠ:οτ 8ο όο

ΐο ΐΡοπάοτ ,8:νοτ:ιοιτοτ @το Ρτιτὶοτπ απο

οπο; ίἱοτοτ τοττειίΠε,οτ νοτοΠ:ει Βετο ποίττει ,

τοιοοπι,ποοπτοπι τοἰΙιἰ νιάοτ:οτ ποοορτο δ: ποε

οοπτιτιο Ρτο:Πόιο όοίτττιιτο; ΤποΙοτ πιο τοἰ4

Γοττιτοι ποοπο, ρἱἔοτ ἴοοιο&π ματια, ποτἱ

τοτ τοτο άοίοοτειτιοποπι τοοπτιιο Ρτονιποιο:

τοπ. Τοτειπιοπ τ-οΙιοιοτοπι Ροτο , πιο ἱο Ιτβ.-Δ

Πε ποίττει απο ί-πτοἱΠἰοΙο πιο, πικρα τουτο ,

τοπιο τοτο νοΓοπτἰε , τιοτιπι ο ειροοΙ ςγρτἱοτ

.ιιιωτιτοει οοτο ιτιό.τοτει οπο” , Ιιοοττο.τιε , νιτο

πιο ροίτοοτοο ποοπο ΓτιΙοτιε,ἱπτοτὶπι οτιοπι :το

οοΙιοιοτοπι οποττειτο τιίΠοοτοε.

πιο άιοετο οοΙΙερβι τοΙιειο , @πιο ποσ.- Ε Νε90οιππι πο οοο απο , μα: πιο μα”

παπι οονοΠι 8οποιοιε νοτοΙτειτο , οποιο νοτ

πο τοπιποπτο τοοιΡοτο τοποτοΐοοτοτ. Ποτώ

ποτ το τοοειτοτ οπιπἱροτοοε , Β. Ρ. Εκ Ραἀοει

τη. ΑρτἰΙἰε Μοοοοκι.τντ

.'

7ττ. 8ττποτ. ττ- Μωτ. τη!. τ:Μ, τω. τη,

οοτοΒοοιοο τοΙιΒοτιτοτ ροτποιοποει: τοι,οοοι (ο

τοπιροε ἱὰοοοοπι ττειοιτ. Νοο οπιπι , οποσ,

τιοτοιοιε ἰοΒοιιἱοτο , τιοι ποπ :ιάιοιτττιτ οοο,
τιοπιιποε οοο οτιιιΓετε,Ιιοοτ 8τειτιτιοε , Η ποπ το Ι

τιιοιοε οπο 8: οστΙοπι, δ: εποε , 8ο ποτε , 8:

οττιιε , απο τἰἰιτοτἱπι , πιοο πιο :τοτο τοΙοο

τοπ. νοε ετο πιο ΐπρο τοΓοτιοο. Μιττο το το

Ιιοπο ποπτιοπι,τιοο ττοιοοιιδοι οοι·τιοε πιο οοο

Μπιτ Ροτίοτειοτοτ. Ε:: ΜοάιοΙοοο ιιτ. πιοο

Ροοτοατιτο Μοοοοιττ.ντ

Η ί



ω: ΑΙ.ΒΕΚΤΙ 5Α-ΚΤΗΙΑΝΕΝ$Ι$ 8ι.ο_

τ

Α εο,απἱπιο ἰρΓο ετἱατπ ραπΙπΙππι αιτιΒὶεατπτ,ἰα 

ΕΡΙ δ Το Ι. Α Χνι11.

τοο!ΤΙιοπιαΐππι Βἰτιἰππι ει: Έγιιτο τεεἰππι

πιεὸἰεππι.

α Ο: “κόπο” ωιέσέ:έε ό· έ: πω!ΖΜι °

έκυέάεκπο.

Π Οτι (απο πΙΙο ρα&ο ποπ Ροίΐε αρτιο

Ναπιἰεοε εεπἴεο , Τοπιαίἱ ωειπωε ,

τιιιοπι π: επική απἰπιι πιοΙείὶἰα. Μἰοπἰὸεπι ἰπ

αάνει·πε απιἱεοτππι αΠιειαπτπτ, ουι το νετο,

ιιτ ὶΡίἰπε αιιιὶεἰτἰ2 απτο ροίτπΙατ ,Με ρτοί:ε

δω απιἱεἱ τω. Αττιπε Μ εεττεεπιπ ἱπ οπιπἰ

εαιιΓα ἰπτετ εοε αεειάετε ΓοΙεατ,τπτπ νετο

πε τπακἰπιε οπαπ«:Ιο Βοπα @εποε Μή Μιά

εεπι ει:οτιταπτεε , εα Ρετ ΐεΓε , πεοπε ρτο α!

πτετο οπεππτ είπατε , παμε π: Ρετ α·

Ιὶοε εΠΐειατιτπτ επιεοτατε , ίιπε ί:τπέτπ άείπ

τιεπτ. νετπππ Με οπιπΙππι τπο!είτιατπτπ Ιο

επε πι επινιοτ , Με ἱπττα πιία ρτιεεοτὁἰα αἱ”

Μ&ατ αεεττιἰπε Ε, ει:ετικ:ιατ ὁπτἱπε, ποπ Η

ειπἱ απιἱεἱ τερετἱαπτπτ ιπετατὶ , το οποεΙ Ω

τιε αεεἰόετε ΓοΙετ ; ΓετΙ Η Μ οοἱ απιιεἰ αΒ α

"Με ἰρίἱε ρπτεπτπι·,τατιιοπαπι τιεεΙεθ:α ορει

τα,πτ ποπ ὰἱεαπι ποπ ὸεὸἱτα;τερετἰαπτπτ ποπ

οΜπετε εοε ουι νεΙ τπαιπιπε ατπαπτ.Ρτεοπεπ

τετ,ΐατεοτ,ιπτετ τποπαΙεε τερετἱτι εοπτἱ.8ὶτ>πτ

ίπ τιοπιπιππι Ρετόιτοτππι πωπω ατιιἱεἰτὶἱε

ρΙετἰοιιε ιππι·ατι ίιπτ , ποπ πιοπο ατι Ιιεπείὶ

εὶα τείετεπάα, νετππι ετἰαπι απ! τπαΙείιεἱα Ρτο

εεπείὶεἰἱε τετιεποεπάα. @πο τιοπιἰιιππι πε

τιετε απεο , πιεα Τεπτεπτἱα , ΜΗΝ τεττἰπε οι ,

πτ εεε τιτοΡε εαπ:: ιοί-ο ἐεπιπαπιοτεε ειπΙτί

:Μπιτ

τω ἱπεεπππε ἱπ απιἱεἰτἱἰε αιιἱπιπε πι απαιτ

πε απ ἰππτατο, απ: ποπ ι·εόΜπε Βεπεπεπε

Ρτο ιπαππαπιτπιτατε ποπ 8επιπτ ρτο νιττπτε

νετο πω Γατ εΠ: ; πεε ειτρετἱτ τπετεεπατιειπι

ι·ετιεπίιοπεπι οπἱ ετατιε απιατ.(Ϊππι απτεπι Μἱ

τπαΙεθεια τείετππτπτ τ ἀἰί-εἰτ ἰρίε ἰπ ρτὶτπἰε

τιποο εππι απιἱεο,ἱ‹ἰ ποσά ροΙὶτεπιππι πινει·

πιο Βεπεέἰεεπτἰαπι επ , ποπ απατ ἱπετατπ.ε τ

οπιπ τιοτιπε τι Ιιοπιο το πι, τπ8επτι οπιάεπι

εΙοτια εΙατπε , αε πιετἱτο ·πιππετε οτπατπε ,

"Με πιαεπα οπαπαιτι νἰττπτε ἰπίὶεπἱε παοετἰ

Γο!ετ._ ει νετο (ΠιτιΠ:πιππε ποπ , Ϊοττἱοι·ε

ροτεπτἱα εοι·οπαΜτπι· , ατοπε εο ποετιπε οπο

(Σ

Π

πιαιτἰπιε οπι Γκρε ρι·ο!ιατπε Μ.

Ιταειπε π! ειπα! νει·ππι ιτε Γαερἱπε ΠΙιεπε τε

Ρετο , ΜπεΙ εΙτ`ἱπ απιἰεἱτἱα πΙππιππι ΓεεΙπε 3·

π ποπ ὰἰεο ειπαπτπιπ !ιβετ ἱπ :επι απιἱει απή

επε ιπεπτπεεπε , Ιαποτετπ οπιπεπι τεπτατἰ Ρτο

Μο πεΒοεπ ί:τεοπεπτετ ατπἱττατι ἴεό Η νεΙιε

ιπεπτετ απιαπε ατιιιεπε , απτ πωπω απτ πι

ΙιἰΙ απιατε ειΜΗτπετπτ ; τππι Ρταεΐεπιπι εππι

ιάεπι ἰρἴε ουι απιἰεπε παοεπιτ , ῇπτἰἱεἱο ε:

εΙεδτπε τι ποΜε,εππιοπε εοε ι·ει·πτπ ποίττατπιπ

εοπϋποι·πιπ, νοΙππτατππι , νἱεἱΠἱπιΪοἑΙα εοπι·

τπππἰταερτοτιαεοε επεεεπτ , εππι ροΙττετπο

Β Ϊταπάε πω ππΠα πτποπαπι εὶεεερετἱπτ.(ὶπο

εαίπ πώ απιἰεππι απτ ἀεροπἰτ απ: ατιιἰεἱτ, ειτ

Ιιοττετ, ϊπἔἱτ , εοπτεπιπιτι νιτππι Ρι·οΐε&ο

ειιπἱτ > ΐ:εταπι νείϊ:ιτ. Πι τεΙἱοπἱε επἰπι ἱπ«

εοππποάιτ οπιπἱτιπε , Η ποπ ἱΡΓο οΡἱπἱο πο*

@τα αττετιτπι· , Η ποπ τότε. πεεατπι· , οποτί

ἱρΓπιπ Ρετται·ο ποπ Μπιτ , τεε Γα!τειπ πτω

Ιιατεε απο Ιαεάππιπτ -, οπΗοπε Μπιτ· απιἱεοε

' ΐεερε δέ αεοπἰτεπτΙα εοπιτποπα εοιπραταπτπι·,

ο: ουτε ίππτ ρατατα Γει·ναπτπι·. Ατ Με Ιιοπιο

πώ πππι θα τοτε οΙΐεπτπτπι·. ΙΜ πινει: , Με

πατπτα ρατεπε οττιπἰππινἱοΙατπτ;ἰΒἰ κάτω: Ρεπ

απο ; Με ατιιοτ ατπἰττἰτπτ,ὶπεείτατπτ 8: Ρε.

τἰτ , Μετρο π: απιἰεἱτὶα νετο. , πα ειπαμε

νιττπε πΙΙα εΠε ποπ ροτείτ. Ναπι τπτετ Μετα

τππι αιιιἰεππι 86 οίΐεπίπιπ ἰτἰἀετπ επιιεππι,

ιρίππι ατοπε τιπιοι·επι , ιτιαιιἰτπο ιπτε:Ράτιο ,

ίππιτπα εὶιΡταπτἰα , δε οπιπἰ ιπτετ Γε τατὶοπε ,

τεΙΜιπε ετἱαπι τπαιοτιεπε , ΡΙπτἰπιππι Με

τππτ.

νετππι τιπἱε Ιιοτπιπ όποτππι , Ιπίππι ·ἀἰεο

:το Ι:εάεπτεπι , Γπἱε 8τα«Μιπε αΙτετἰ ιπΞΓετἰα ,

ἰπΪεΙἱεὶτατεοπε [παπα , Ιπιτπιεπίπε τπαΙὶτἰα

( π επἰπι αΙιρεΜιπόπε πι απιἱεπε ιπετατπε)

απ απιιεπε Βεπεπο!επ·τἱα πε ΕιεΠε ὸἱκετἰπι.

πἰπιἱπιπ επιπι οι Με οπεποππτ , 8: Με οΒ

Εεπιπτ.

ΐλπα: εππι ἰτα Επι: , Τοπιαπ εατἱΠἱιιιε, νε

Ιἱπι πω ρεπιτπε ρεπίπαάεαε , πππιτιπατπ ιπε

ταεἱτπτπτπ πειτε , οποπιἰππωιά ιτε Πττεταε 86

πππτἱοε άεΜπαΙΐετπ , Η ΓΡεπι ιιΠαπι αΙιοπαπι

ἱπνειιἱίΪετπ εοπΗείεπτΜΙΙιιιε αρπό ειποε επρἰε

` ταπι πιιτιἰ πεεεΙΤατἱἱ , δ£ Ιιοπείτἱ , δ; πτΜε ,

τΙπαπι ατἀεπτἰΜπιἱ νοτἰ τω. @ποο εππι Ρετ·

ποίττππι τπἱπιΙτετἱππι απ ὁἰεπι Μαπι οπο

ιπτπ€πιοι·ε εκαἔἰτατπε τ-αειποτε , μειώστε Ε νοΙεΒαε τιπει πετιπἱετἱτ; πω: πι Ρτἰπιἱε εαπΐα

διοτι: ἰπῇπτΞα·ΙαεεΠἱτπε.

ΝΜΗ πι επὶπι εκτετπΜπ κοπο ἴεεΙείτἱπ8,

86 ειπα! απιἱεἰτἱαπι πιαΒἱε ΜνεΙΙατ , τιπαπι ἱπ

8ταταπι πιαΙεΒεεπτἱαπι εκρετἱτι ; εππι εοπτι·α

νἰεὶεαπιπε πποποιε ί:εταε οεΙΙπαε μι· Μπε

τιταε πεπεπειοτπτπ , αφοπτι ἰτππιαπἱτατε ,

εοπεἱΗαιτἰ. Ατ νετο ἱΠικἱ Μετα ππαιπ Μετ

ροτείτ ἱπτετ απιἱεοε απιαΜΠπιπιπ επ ; Η Σμιτ

ετεεπιτπτνεΙ ποΙΙε ρτο τε απιἱεἱ απιτΜπε ω

Βατἰ , εππι πε πιοττε οπιάεπι , πεπππι Μοοτε

πΙΙο νει·α ατπἱεἱτἱα τετπιἰποε παοεατ. Απιἰεἰε

επἱππ ετἱαπι ποθ: τποττειπ ρΙπτἰπια άετιεπιπε,

πωπω τιοε.ι°ειἱἔἱο τ-αειτ'οπίττιότοε, νεΙ, ειποά

οι εοπίεοπεπε , ποπ απιατἱ απιιεοε απ τω

ο

?Με , επι· ατι τε ΪετὶΡΓετἰπι πΜΙΙ $ πε πΠα πιο

ΙεΙΗα το απιεετεπι , τιπι επεδτπτιι απἰπιππι

τπππι ί'οττε τιπτατεε τατιιοπαπι Γρε Πετάει α

πια8πο Με τπο νε! ὁείἱἀετἱο νε! ρτοροπτο

εοπεἰὁὶίΤε. Εππιππε παω: πιεαπι εαπτἱ απισ

τἱε Ιαπόαπάατπ,πιπ ί·-αΙΙοτ, τποἀετατἰοπεπι αε

πιοάεΜαπι τπ εο τταιεεει·ιε , π: τε οπετατιε α

πιε ποπ ἀἱΙἱξεἰ ετ ταπιτιπαπι εττατο οποοιιαπι

τπο αΙἱοπἰιὶ εοπιπιετπετίε , τε ειπαίἰ επινε

ιιαπι,πτ τὶἰεἱ8,8£ ΡετεΒτἱπππι Ραττἰεε τπατα πιο

πια!ο τπο ὸεΙΗτπἱ τ πι οπεπι Γρεπι οπιπετπ

τπἰ ραττοεἰπἱἱ πιαεπα Ιἱὰπεἱα εοΙΙοεανεταε,

ί:ατεοι· τὶΒἱ ίἰιιιρ!ἰεἰτετ, πιἱ Τοπιαίἰ 3 Ρετἰπτὶε

πιο Ρει·επΙετππτ ΙιπιπΓεε ορἰπἱοπἱε Ιἰττετεε
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82.1- ΕΡΙ5ΤΟΕΕ δΈΕΕΈΤΆΞ. Π· τα

το: με Π τεΙο 8ε Ϊοττἰ, δ: Ξπί-Ρετατο οοἱί- Α ρἰεπτὶα: ίαΙοτατε εοπΠΠοπτ λεπττοΐε!Ιε νετε

τ1οατπ Βτανἰτετ αρΡετατοτ. ο
ίεΠεο εοπΠΠο ἱπνἰόὶα νἰπτΠεατα εΠΡ ΠαπἰεΠ

Εεε πετ εεττε Ποπείτα οτππὶα ρτοΐρετε. ἴαΡἰεπτἰῶτπο τποττειπ πποΠτα οι. Ηεοταεοτ

εεάετε αε ἴανοταοἱΙἰτετ ρτονεπἰτε οετεπρἱο,

οττΙοε εα Επεπι οιιετπ ορταε Γοττἰαπτοτ , το

Πἔεπτἱοε εΙ:ιοοτο: θεά ΜΠΕΙ α8οτ ΙιπρετΠ

τπεπτἰ αοτειπ εαοίαε πε τπο!το τπατττε ρετΪο

πατε ιπαπόατε Πττετἰ8 Ποπείτοπι ποπ οικω

απο πε ἱπ αοτε οοΠ;!ετπ Γαρἰεπε αΙἱοοἰε αν:

απ ροτοπι ὸἰεεπὸαε τοτΠταπ ατοτττετ'οτ.

νετεοτ τατπεπ πε ρετὸἰτἱΙΠιπα Μα ἰπνὶ

τΠα, ρεΠοε οοΜεπτ εοτπτποπἰε ορτἱτποτοτπ

οτππἱοπτ ατοοε οτππἱε ΡταίἙαπτἰαε;τἰοτ αεππιΙα

Πτ , ποπ ετΠ ποΙΠοτπατο ΠοπΠπτ,Ποτ τα

τπεπ τοϋ ῇοὸἱεἱο νετετοτπ ὶπ Ρτἰιπἱε εταντε

ῇαδτοτα οι. Νατπ το θτεεεοτοπι εΠ: νετοε ΠΙα

δε ρτοοατα Γεπτεπτὶα , πἰΠἱΙ ειποΙοπτεπτἱ πα

Ποτε ἰπνὶὁἱατπ , πἰΠ οτ το οοο ί:οττε ἰπεΠ ,

εοτπ οτ8πο ΙορρΠεἰο ρτο ΓεεΙετε Ρεεεαπτἱε

εττετοεἰατ: οοαποοποτάεπτ εα Ιαοε 8: ταοε

ἱπνἱὸἱα τΡο ὁετείὶαοἱΙἰε ερτ , ειπα: οοποε

ποοίΠοετ Ιπίεότετοτ , πο:: ΙιοπείΙἰΠἱιπα Πεετ

εατρατ , ποπ αΓρετπετοτ ρτατεε!Γα , πω: Πιπ

- το οοατοιιε ρτοί:απετ, εοἰ τοπικ ΠιΡΡΙἰεἱοπ1

είτ , δε απποτ τοττπεπτοππ ,αΙἰοτιιιπποε,οοαππ

ἀεπἰοοε ίτεοπεπτετ ατΠἰκἱτ , οτ πε μισο

οοΜετπ , ἱπιτπο ἱπ ἴαπτἱοοε τεεεπε πατἱε , αυτ

ίοο ΡΠαταοπἱεἱπτρετἰο,αοτ ίοο Ηυτοἀἱε η

ταππἰἀε ρερετεἰΙΪετ,ἱπ οοἰοοετοοοά οτ ἰρίἱοε

Ηετο:Πε πττωτ πάτο ?οἱτ , πιοπιΠ 5αΙνατοτ

ἰπεοτἰα εκττπ&οε είε Π ·

Ο ιοοπΠ:τιιτπ ἱπνετετατππα , ποσο απά

οοἰίΠιπο τποτε αε νετετπο οΓο ΠοππαποΡτ› α

πΠποτπ ποτποοαππ Γατοἔατοππ_ὸεΡοἴεἱτ,οοοἀ

Β Γεπιρετ εἴοτἱεπε οτιετοττΠα άενοτατ , ποσά

Βαοἀὶα πτοείτα οΠεπτατ. ΚἱΠιππ εποπ ποπ πα- _

το , Γεά Πποἰτ ῖπνἱὸἱατ ποτποοαππ ε:: απἱ

πιο τἰὸεπε 5 πἰΠ το αάνετΠε τ τοτΠταπ 'στοί

ρετοτοτπ νετο.ι Μετα ε5ττοτοοετ , ποπ τρία Ιατ

τα ποπ είτ ΡιιοΠεε οιιἰὸετπ οεετεΠεπΙα τπ

νττο απίτπο τωετατ , ΐεεΙ τπτεττπι Γεετετἱοε

πποέτετ. (:αποε ἰπτεππρείτοε αὸἀοεἰτ , Γεπε

εταπι Ρετπἱεἱτετ Ρτονοεατ, _τποττεπα αεεεΙε

τατ. ετουε Γρἱτὶτοε ττὶΡτἱε , 5αΙοπποπο τείΠ

τποπἱο , Ποτπαπα Μία , ἰιπτπο νετο ππεποΙΙαε

ἱπνἱἀοτιιτπ εκΠαοΡτο νἰἔοτε 8: τοοοτε εοπ

Γοππο οεΠεεατ. νετοἰε Βτανἱὸα τοτοετ , αἴ

νἱε ρτοκἱπιἰ ΠΠ Ποτ , σκοπο επτοιοτπεπτοπτ Ο ρείτο τεττα ΡαΠεΐεττ , Ρατατα :το ὸετταἐ1ἰο

ἀεττἰπ›επτοπι ΐοὶ ετο ἀεΙἰίΠππα θεο.

ΠΠ οοοποε το ἰρίο οτοεεοποπο , οτ οπο

νετοο ετιπ&π εοτορΙεδτατ Βοπα οτππἱα ἱπνἰ
ία απο πεπτο πεἴεἰτ , ο τΓαρίτ. Ναπι οτο::

πεποε Πεοιπ το εα:Ιο τενετἱτα εΙτ , στο Ρετ

ιΠαοοΙοτπ ἀὶνἱιπἰτατεππἱπνὶὸἰτ , οοὶά μποτ ἱπ

τεττα τ'αεττιτα εΠ:Ξ @οποία τω!» απώπίέ , οτ

ΐαπέτα Πορτο”. τείτατοτ , που: έπιππί·ωϋ έ::

«κάτω τακακια. ΟΠ οοἱοειπ τποτοο τετετ

τἱτπορτο τε, οοἰά Ποιοἰπἰ οτΠεετε ετἱτ ίατἱε,

Π παοττειπ ἱπ πποπὸοἰπΗἰἔετε ρατιιτπ τοπ?

τ πΠ·ΠΙ εεττε Με ετΐετατα ΒεΠοα ττοεοΙεπτἱοετ

Ρτοεαειοε, ἰπΓοΙεπτιιιε τΠεί ροτείτ , ποτε Γειπ- Β πατε εΙὶ ττοΙττα εοπατατ απο τατπεπ ρΙεοε ·

Ρετ αονετΓοε ριι!εΙιει·τἰιπατπ εατἱτατεπτ , Π οἱ

ΠἱΙ αΠοά πετ-αι1ε!ἰ ΪεεΙετἱε αὸτπἱττετοτ , οτππἰ

Ηπα οοἰοοε Ρετὁἰτεε πεοιιὶτἰατ Ροοπα εοπ

πω.

_ Νοπ ἰΠατπ ΓαπεΗ ΑΒεΙ ἱπποεεπτἱα τεεεπτἱ

τποποο εοππΡεΓεοὶτ, ποπ ]αεοο οτα Ποι

ΡΙΞεἰταε απ :επτοΙατἱοπε τ-τατετπα ΞεΙἱπἰνἰτ ,

ποπ ριιὸἰεἱ ]οΐερΠ ἱιπρπβετειπ ἰπποεεὶΙΠτα

τεπι τιιἰΪετατα είτ , ποε ροοετειπ ετἰαιπ οοο!

τα :απο τείὶἰτποπἰα αοπΠτατα. @Πρμ πο::

ππτεπτ Ιεπἱτατεπτ δε ππαπΓοετατπ πτἰΓετἰεοτ

όποτε Πανἱά Πὸεἱἰε 5αϋΠπα ΠΙα ἱπί-απἱα Ρετ

Γεεοτα εΠ:. @οι ποσο Ρετ ἰπνἱἀἱατπ ετεεα

τοε νετε τοπε ποπ ρτοοοε ]οαο αάνετΓοε τε

εἰαπτ Πεπενο!επτἱατπ ΪοττἰίΠτπο ὁοεἰ Αοπετ

ΡτἰπεὶΡε τπἰΙἱτὶ:2 οοιππε 5αϋΙ ἱπτρετατοτἰαιπ

ευτετε!τοε Ι)αντεΙ 8Ιοτἰαπι πτετοεπε , νἱτατπ

οοὶὸετπ ρτοοτττοπε πετ-ατἰα ΠΠ Ρταετἰροἱτ; ίεά

πποι·τε ἰρί-α εἰ οΙοτἰαπι αποτο , οοατπ εοιιί·-τα

το ίοο πεοοἱΙΠπια επτπΙατἱοπε εανεοατ_ ΠΜ

νετο αε Βεπετὶ ίοο τπαΙεὸἰε'το ποπ εοετεἰ

τοε ἰπορἱιτ,ὶερι·τε,θοκοεἱτπΒεεἰΙΙὶτατἰε δε ΒΒ

εΠὶ2 ιπαεοΙατπ το: ετατππα ἔτανἱοτα ]οπτοτποΙ

1ο τεπτειΠο εκρἰαπὸα. €οΠεπΠε οιιαπταε π

Ρετ. .5'σου: ά· Με». απο!. Ευ||τέΐ. Το”. Π!.

πεπι , αττπατα αό οοῇιιτἔατἰοπεπτ , ρτοππα :το

ἰπΪατπἰαπ: , ἱπἔτατα :το εοπνετἴατἰοπετπ , Εα

Ρτἰὸἱοἴα ω. Γε , οπετοΙα :το οπιπεε , όεἴρεταἈ

τα απ Πεοιπ , Ρώτα απ ό:επποπεε τ νεπιιτπεια

τα το ΪεεΙετα , ἰὸοπεα ω! τεπεοταε ΞπΓετἰο.
τω. κ · Ι

Ταεεο νεΓαπα ίτοτΠα αττποΙατΞοπἱε πωπ

εα: ,ποπ Ποτπὶπἱεσ: @το ρταροτεπτο ιετατἱε

ρτατεΙατἰοτετπ ρτἱτποιπ ὶπ Ππἱτἱτπἱε ρτονἱπεἱἱε

τατπατπ τπαΙε ΓοΠἰεἰτατοτο οτοε οοίεοτατε ία

τεἔἰτ , αε ρτεεροτεπτἰε Πεἰ ΗΠοπι 86 οΙοτἰαπ1

ορετοτπ 8ενἱτεε τα&οτοτπ εοπτετετε αε εοπ

ὶΠα τπαΙεΠεα 8: ἰπνἰπἰα νεπαπατα εοεεἰίἱὶιπα ,

Γείε τπατέτε οι εΠεε φαω (ζΠτἱίὶοιπ ποΙεπε 8:

ἰπνἱτα ατΪεεετἱτ , (!οοπ: οοὶεἱεππ ιρΠοε (:ΠτἱἱΗ
ποταεο!οτοιπ ΐΡΙεπόοτετπ το Μοτο ροροἰο- Π

ποπ τοτοἱε τπεταταεοπτετπΠτ. @οτε οοἰόεπι

ἰρΓα,!ὶεετ όΜπα εΠει1τ,εαοετποοε οετοταπ

απ., πὶΙιἱΙοτπἰποε ἰΠα απ όα:ιοοπεε απθτοτεε,

οοοπ εκττετπεποπ ὸετπεπτἱα: , ίεά ο!ατΐ›Πε

Ματ είτ , ποΠο ΡοεΪοτε , ποΠα νεπἰα τετοΠτ,

Μα ἰΠα ]οόετα ρτορΠαπα είτ , ειπα: $αΙνατοτἱ

οτππΞοτπ οπ Γοΐαττηποαιπ πετείτατποτ 8: οο

ῇοτΒατποε , ἱπνἱοὶαπ1 ἰο (αεετάοτΠ:οιε Ποπ

ιπἱε τεΠέήοπετπ , αιι&οτιτατειπ > ροτείτατετπ,

ἱπί-ετἰοατοτπρετἱτἱα ετοὸιτἱοπἰερταείταιττἱὅιπ,

Ε· ἰπἴεπἱοτἰοιιε οροΠ ῇοεΠεΠ εἰατἱτατεππ., το

ίἱτππΙατἱοπε Ρ ατοπεοτοτπ ίαπδτἱιποπἱα: νετἰ

τατετπ ,]τπραεατο απἱιπο , οποιο τπετο πο ΡΜ

εειτα Ϊετἰτατε Βε`οΒίΠπατο τ-οτοτε Γειπρετἰπ

νἰτΠτ. ΡοΠ:τετπο ἱπ ὶρἴο ταΠο αε Ρετ Γρεεἱεπ1

νετἰτατἰε άεεερτο ρορο|οποποτεω ππα]είτα

το ατηεεἱτ , ίρτενἱτ ,πετἑανἰτ, ΠτποΙοοε στη

πεε οΠνἰπἱτατεπτνεταιπ το ρτείταπτίΙΠτπο

ΐρΙεπάοι·ε τετοιο Βείτατοπι Ρεττἱπαεἱοε εοπ

τεποετοπττ Λε πε ἰπΠπὶτα απο τοτΠε νετοΙταα

τττπ
Α



ο” Αιπειι°τι 5Απτπ1ΑΝΕΝειε π.:

Ο

ω, φωτη πονἰ πἱτοτΞε ροτοπττατπ φα οτίὶ τω- Αποτο ππακἰιπο νοτοπτἱπτπ οοπτπιποΠατπ ,

τπππα Γπἰ ιποτάακ , πἱπἰΙ τπαΙΙ ποπ ίοοἱτ ω

νἱᾶἰα , Γοτπροτππο νἰττπε , ιιτ ποίτοτ Ηἰοτο

πγτππε αἰτ , οκοοΙΓα Ποοτ, ἰπ ΡτοΡαιπΙο του

τὶΠἱιποε αεπιπΙοε παποτ.

δἰ Βετο ἰιπτπαπἱε ΒοΗπα ταπτοε πω, ω::

το , Τοιπαίἱ, αυτ Ρπτοε ππππιποτπ , απτ πποτ

τοτἰε οθ`οπΐππι Ρ (ὶπἱΡΡο ππἰπ ιπαΒἱε π1ιτατι

όοΒοασ,αΒ οα Ροίτο το ππὶόοππ 8ο Ρατπτπ Ιαο

ίππι δ£ , πποπ ποτἰπεοίὶ, πὶιπἱε πΠατπτπε δοπ

ί-Ρτοϋα πταπἰε ἱπνὶὸἰαπιό οατἱτατοπτ πω ροτἰπε

_τοΐοταπαπε. $πππιε ἰπ εποε Ιππο απἰτπτἰ , ιιτ

Ιαπόοππππο οκοοάοτοπτ. νοτπιπ επτπ ποε

(απ&α ΓοτΙρτπτα οΗΠποπτοι· απτποποατ , πΒί

ποπ οΠ: απτΠτπε, πο οππππαε Γοπποποιπ οοπ

ττα πίτπιπ ἔπΙιπἰπἰε ΐτπΠ;τα οοπαι·ἰ , ποτώ

Με οΙὶ ππἰ νοΗτ ΠπΙτἱτἱπ ΐπε ππαππρΙιιτἰτποε

ποιποίΗοοε ίαοοτο. Ηπο επτπ αΗἰπΞ τπο , Ρα

ττο τποο ο:: Ι.αππο νοτπίτο αποατο Η ἰΡΙο πι

ρτπί-οπτἱα ΡοΙΤοπι οοπί:οττο, ππἱ @τι τπ οπ

Ρἰε ,πιο πποππο οκορτατ , 8: τπ Μποτπ οπτπ

Μο ΐροπτο ίοτΠταπ ἱπ ιποαπα Γοπτοπτἰατπ νο

πἱτοτἱε. ναΙο ο:: Βπίτο ατίἱτἱο @ή ΙπΓποτϊπτπ

:Ζω ἴοταοἰε , Ιιοο τα τοΙπποπ ροΡπΠ δ; οπο ιπο αυτ. Μαἰἱ ΜοοοοΧιν. Ι)πιπ ΙΙΙἰο ρτο πο

. ΡΙοοὶε Μοπ1οΙαποπππτπ οἱνἱτατἰ°ε , (ῖὶπἰΓτο Μο πποιοοτεοὸἰοαπὸο οιτοπτποππτοε τπα:

Ρ°τοΡἰτἱο , παππ ναοπἰε ππαπἱρπΙἰε οκΡΙοτα Βποε ΐοττο Ιιττοτπ οοτπΡοτιίΪοπτ, απ (:οτποπ

ππτπ πιοΠο , απ οκοιποΙπτπ δαΙνατοτἱε οἱνἰτα

τοε 8ο οαίὶοΙΙα,οΡΡὶτὶα ατππο ίποπτοαπα οἱνἰ

τατἱε οἰτοπτποαιππεδοοπίπτποπτοε νο! ἱπ στοπ

πο ροοπὶτοπτἱπιπ ροοοατοτοε. Ιπ ππο πω

ἔταπτὶἱ ιππποτο, Η ποοπ ιποΠοτα ατππο α!τίο

τα , ΠοΕ τππποτο , ροτνοπτπτα ποπ ίὶπτ , ππ

παππ ταπόοπι αΠππαππο ὸοΕππΒἰ οοπτἱππατ.

(3π)πε αΡοίἙοΙὶοἱ τπἰπἰίἙοτπ απο ί:αρτππο , Η

ίοπΠι , Η ΐρἰτἱτπ , Η οοπίταπτἱα , Η οτπὸἱτἰο

πο , Η οα:ΙοίΗ , πο τΠοαππ ππιπαπα , πω: Ρα

πιτπ απ ΓαΙπτοπτ ναΙοτ, οΙοπποπτἱα οατοαιππε;

Η ἀοπἱππο , Η πποπ ππακἱιπο οΡπε , ιπαππα

Γοτπ ὸοἰπιὶο οἰνΙταἔοτπ οοΙοτἱτοτ Ρτοί:οθ:πτοε

ναΙο ιτοτπιπ αο Ρτο ποοΞε οτα.

 
.οτ

παω ΤοοΑ ΧΧ.
απ Ρ. Απτοπἰπτπ Καπάοπίοπτρτοί:οΠοτοπι

τποοΙοπἰα: 8ο οοιππαπππ τοΙπποπἰε.

ΜΜΕ! κατ:: ω! ο2πω;εω &ωπΕ!2 Ικα ωφέ.

Ε ίαΙΓο ἴοτίἱταπ ατοπτοτΞε , ΚαπόοπΠε

ρατοι· > νο! 8οποπε τπἱ νοΙ Ιοοὶ οΒ]ἱοἰ α

παο :Μ :αποτο 8εΞπΪοΙοπτοτ ατππο ιιηπτἰοΓο

ἰΠα ἀἰΙοτοτἰοπο Τρἰτἰτππιπ ίἱιππε ἰτπρατοε; Ο ΙΙΗΠΊΪΪΪΓΘἙΦΠ › Μαϊ Εἱω και” ππὶὸοππασ ΠΟΠ

οοπτι τατποπ παο οπο όοΒοτππε , ππἱπε πιο

τοτπ παπΙτοτπτπ ρτοοἰοπε ίαοΠο οοπίοπποπ

παπι , οιππε πποτὶὸἰαπο Ι:ιΒοτο ίπ πΙοτἰα.

@πιτ , δέ π: αοἀἰίἰοατὶοπο οοτροπε ο]πε ,

πποπ οίτ οοοΙοίἰα , ιππΙτοτπιπ ΓαΙπε δ: ομα

τπι· δε ππ:οπτπτ. ναΙο. Ε:: ΜοοΠοΙαπο ΧΧ.

οπο Ματτπ πμ”. '

 

Ει>ιετοΙ.Α ΧιΧ.

το ΡαπΙππ1.

τατπ ἴοτἱο ππαππ ῇο τοππποὶαπτἱα οοπΙὶἰτπἱ.

(1πιτπσΐα , ορἱποτ, τατπππαιπ πο απποτο ἰπ

το τποο πο ρτοππα , απποα πο νοταοἰ Ιπτοτ-=

ρτοτατἰοπο οοπἴοτἰΒἰ5.. Νατπ Ξε οε , ππἰ ίἱοπτ

ρτο:·ΓοΙοττἰ ἱπποπἰο ετανΙτοτ επέτα άπιιἀἰοοε,

πα πποππο Ροτ απἰιπἰ Ιοπἰτατοιπ Ειοοτπε 8ο

πτατιιε ΓαΙοε :ιο )οοοε !ιοποίταε Ιιπτπαπἰτατἱε 8ο

ππἰ α τοΙπποππ Γονοτἱτατο πππτιο αϋποττοαπτ,

ππΠο ίτπἀἱο οοπτοπτἱοπἱε αοοἱρἱαε.

° Ωποό ΠοΗπί ππἱόαπι ποπ:ἱποε , 8ο ποπ

_ ταπι $το'Ιοα τἰπτἰτἰο ππαιπ ΡΙοΒοἱα τπΙτἱοἱτατο

ποταπΞΙοε, ποο ταιπ (:ατοπιαπα πτανὶτατο οοπ..

( τοπΓπΙτα πτανἱπετατἱοπο , ΡαπΙο πατοτ, Β ὸἰτἰ , ἰιππιο ἰποοπ‹ἰΜ ρτοτΓπε ατππο ἰποΡτἱ ,

νἱὸ·οοτ ιπἰπἰ ροτἱπε οπί··πτπτπε ίππαιπ

ρι·οπιτπτπε πομπο ίαπ&αι·πιπ οωπι πωπ

Γατιιιπ,π,πποπ ραπ, ποπ νοοατπε ἰρίο πιο π.

ποταπι.ΟΡὶποτ οπἱτπ οοε,ππἰ α ποίττα (αποπ

τἱα Ιοππο ἀἰΙΤοπτἰιιππα Γπα ποπ ΕιοΞΙο (ποπ.

ίπτο5, οι: ππα:πιπο πποπ πω ατΒἰτται1τπτ ποπ

οπο (πατπιπ Ραττὶπππ ΐαπτοτοε. απο θ: πτ Π

ιπωτΡτειε, ποππο απότοτπατο , ππαππ πω·

Ιατπ παοοιππε ; ποππο ΒοπονοΙοπτἰα απτ Μο ,

ππαππ ἰπ παο το ποοπο ποπ παοοπτ , οοε ίππο

:ατο ροΠὶτππε.$ἰ τατποπ-ποποίποτ πΠααο νο

τἱοι· οαπίξι ιπο νοΒἱε αΓοἰΓοοτοτ , δ: Π:ποΠα απἱ

τποίὶτατἱε πο οοπτοπτὶοπἰε ίἰποοτἱτατἰ απο νοή

τατἰ , πτ Ρατ οΠοτ , οοποοποτοπτ ε οιωιιο

Ρτορὶτἰο , ἱΠα ροτίπαοΙοι·οππ ποπ οπίὶἱπατο ία

Ρὶοπποπε , πω: Η αΙἰπτὶ Μπι οΠὶοοτοπτ ρεεε

τοτ πτὶΗτατοιπ οοιπππιπἰε Βοπὶ 8ο ίἰιππΙτατἰε

5ποτπ , ὶπ οπτοπἰαιπ Γα!τοιπ πιιατπόαιπ α:: ῇο

' οππόατπ οοποἰΙἰαποποκπ Παιξτε πω] πω Βο

πονοΙοπτπο ,πι τοὸἰπτοπτατἱοποππ αΠοποτπτπ

απἱτποτπιπ π) ἰΙΙἱε πιει Ιιπιο ταιπ ποποίτσε :οί

ποττἱπαοἰπε απνοτί.απτπτ-, ιπαππο οπππ πο

ππαιπ Νοτοπἰαπα οτπάοΠτατο οτποπτἰ , ουτπ

πἰπἱΙ πππιαππτπ ἴαρἰαπτ ) ιπιιΙτα ατππο ιππο

τα 8: τπιποπτὶε απΙππ , 8ο νοπτοΓ:ο ῇαἐταπτἰα:

ατππιποπτα ιποΙοίτα πἰππε Γπροτἱπα μα: Γο

ί:οτππττ επιπ ππἱππε ποο νἱταπ·ι όποοιππατπ,

ποο @τα ατπἰοἱτἰα: τ· ποο Πππα ΒοπονοΙοπτΞ:τ

οοιπππππἱοαπὸα οΧἰίτἰιποιπ 3 οοΙΙοππἱ τποο .

δ; οοττἰὸοτο , δ: νἰοἱΠΪπι ΒοπἰνοΙο οΒΓοππἱ ,

πιππΙ Ιοποι·ο Ποτοε ππ!οποπποε , ίἱιππΙ ππ

πατἰ , δ: ίἱτππΙ ΙιοποΡτατἰ , ὸὶΙΪοπτἱτο πατα·

άππα Ππο απο , τατπππατπ ἰρί-ο ποππο ίοοπτπ,

ατππο ἱρία τατἱΠΪιπα όΠΤοπποπο οοποπο μπ

Ε πιπαε οοπί-οπίὶοποε , ποοπο ππτπ: ἰπνἰ

οοιπ , απτ οΠΓοοτο απ ἱπνἰοοτπ , όοΠτΙοτατο απ·

ίοπτοε επτπ πποΙοίΗα 3 ίὶιἴρἰοοτο νοπἰοπτοε

οπιπ !εττἰτἰα. επτπ” οκ τοππε αο ΠΒπἰε , πτἱ

ποίττἰ ππαῇοτοε ει·απιιπτ , α οοτεΙο απποοτπτπ

Ροτ σε , Ροτ Ππππατπ , Ροτ οοπΙοε , Ροτππο

ιπἱΙΙο ιποτπε πτατἰΠὶτποε , τατπππαιπ ππιιε πω!

τοτππα Ροτ ΒοπονοΙοπτἰαιπ οοπΗατιπ· ιππτπα

αι: νοτα ατπὶοἱτἰα απἱπππε. Α ππἱππε οπιπ τπ

ίὶἱοἱ ατποτοε , 86 πτἰπατπ οπαιπ αιπατοτοε Ιωα



Ρ?έ .ε

Βετο ΕΡΙ8ΤΟιΑ5 εετεστε.4· με

8σ @Με , οροττστσ σοε ετΙ:ιττοτ ιιι ω άιι- Α Ατ νστο σ8ο Με Ιοιιεσ.ιιιε]οτε επι τσ ε!

τιτἱτ: ει: τιιίΠείτετσ τσΠτιτιιιἰ τ εισαι ετ! ειιιοτιε

ετΒιιτιισιιτε , Μ ειιιἰσιτἱε: τιιειιΠιστιιτΠιιστιι ετ

τω:: , @το οτεποτισ ιιινετιιΠ , οι σιιτιι ρε

πιιιιτιιτ τιοδττιιιιεεσ τιιοτἱοιιε σιτσο!σιι‹Π , 86

σιιτιισειιστιιιτ ορσ στιτιίΠειιε ε!σιιιΠ Με.

Απ νστο , Κειιάσιιίιε , ιιτ τιτοροίιτε ρτο-ε

ίσοιιετιιιιτ , πι οιιιτισττι ιιισΙΙσ Πιιτιιετιἰτετἰε

τσΐρστΠιε σε. ]ειιι ττισ ειιτΠεε ιοσιιιιάειιετ

τετιτστιι. (ῖιιιιι ιιοε τσ ρτιτιιιιιιι σκ Μσ«ΠοΙετιο

εΠΓσσιΠτιιιιε , ιιοΐριτσε πιοε ἰΙΙε πιε ιιοε σο Δω

ειιτστιιστιιΠετιιιτιι σιτσσριτι Με πιει, ιτιοιιετιι ,

ιιοε ΡτειιΠιτοε σιτσσοιτ πισω όισειιι ?Με πιο.

Πνσ ιιτΒε σΙετε ΙὶειιἀστιΠε,Πνσ σοΙοτιἱε ιιι

ἔσω, Πνσ`οΡΡἰὸιιιιι ιτιΠ8ιισ, ίινσ σεΠ:σΙΙιιτιι

Ρστειιιαετιιιτιι. ΑΜΠ νστο πιο ειιιετιτιοειιισ ειι

τιστσ πισστσ νιΙΙετιι,ειιτ οιιειιι νιιΙ8ο ΙτιΠιοτσε

:ιιι νοσειιτ σεΙΠτιειιι ; πια ιοί-ε ρεττιο τιιοτσ

_ τιοΠ:τετ Εττιιἴσεσ ρτονιιισιε:, σερειιιιε ροπιιε

νοσετσπιτ. $στι τσέΠιιε ιιοε , ετοιττοτ , στιττιιιε

σιιιιέτε σοτιιρΙσιτι , δ: οτιιιισιιι ρτορτισ επ1ιιο

εσσοτιιιιιοόετσ ετ Ιετιιισ ὁἱσστιτΠ εβίοΙνσιιιιιε

ρτοσιιΠιιιΒιο σοτιττονστΠετιι , Η Ιιιίιιτιτσιιίστιι

εἔτιιιτι , :πιτ ,ο τιιιοό. νστιιιε οτι , ΙτιΓιιβτσιιΠε

εΒι·ἱ Ρεττστιι , επιιισ σετιι ΡστοιιΠΙΙετιι :Πιεστι

τιιιιε ι οιισιιιετΠιιο:Πιτιι 86 ε8τιιιιι νστΒι σειιίε

νστοιισιιίσιτι επι: νστετιιιιιι , ειιτ Ρισσιιιιιιι ,

ετιτ τισ Με ιρΠε εἔτἰε σιιιι&ε ερΡσΠει·σ ΓοΙσ

τιιιιε , ποπ :κι Ρτἰνετοε σίνιιιιιι Ϊοσοε επιιισ

επι Πιιιιιτοειιε τοτε, Ιισσι: Ιετιιιε ροττσέι:ε ,

Ρσττιιισειιτ.

ΠΠσ ιτετιιισ ρτιττιιιιιι οειιΠιτιι ε ιιστ-στιΠο

ιισ ιτιιιστιε τσστσεπ , ιιιεετιειτι τσνστε εε ?πιο

τειιι ιιιιοΙισσ , τιιιετιι Ρτινετσ , δ: ει: οτιιτιΠιιιε

δ: ε Πιι8ιιΠε Πιτιιιιε Πιιττιετιἰτετστιι σιτρσττἰ.

ἔστι δ: ιιοε ΗΠε νισσττι 8τετικ τσρστιάστιτσε τ,

Γιιτιιτιιε εττσιιτιοτισ ω άινιιιε σερσίσστιειε ,ο

στα ρτο τστιιροτσ σίΤσιιιιιε σΠ&ιιτι , ρετιτστ ε

νιΙΠε ετοιισ σκ ειΠεσσιιτιοιιε σείτσΙΙιε τιιε8τιο

σοιινσιιπι δ: Πιτιιτιιε ί:τστιιισιιτιε ρετιτστ οοπι

τιιιε τιισάιτετιιε , εΠε. Πισω ό· ιιιτι1ιεττι , ειπε:

ΚειιτΙσιιΠ ιιοτιισιι σσιστιτσ Ρφ61°81°Ο; σο8τιίτε.

Ρτοοἱτεε , σιτἰιιιἱε ειιιιιιι νιττιιε , στιιιΠπο Πτ

ι:στετιιιιι ο: σΙοτιιισιιτἱε: ίρΙσιιἀοτ; Νετιι Ρισ

τιςιισ Πεμ: σόι ιιτει:σΙετε ρτοΓεΡἱε Μιωτιω

σιτοττι , επιιισ ιιτ!ιπιτιι ίιιε.τιιιιι σΙετιιετσιιιε

τιιαΠε Με σε ενω: ἱιιΠἔτι·σε Ιιεισιτι τω,

ιιι οιιιτιι·ι::ιττιστι νιτιοτιιττι Βσιιστσ·ίστιιιιστ Μι

τιιιιισ νστΚιπ , .ρεττιετιιίιιετιιφτιιιε ἰιιΒσιιτἱ

ΓσσΙστσ ί:ε&οτιιττι τετιςιιετιιιιιΠ2τιι ποτε-ιστιο

ιιιιιιιοίετιι ί:σσστσ. οπιπε ιτιιιΠετ ιιιτιοΙσε ετιἱ

Β ιιιιΠΒιιε δ; Ιοσο δ: Γειιιιιιιτισ Ρτοστσετι Πιιιτ ε

ειιτ Ρτεείτειιτιε τιιοτιιτιι, επι: τΠσστιιΠ εε Με

ι:ιστιτΠ ΒΙοτΞε,ειιττσοιιε νιττιιτσ μια! ετε ττιειτἱ

ιιιιε 8σίΠε , ορἰτιιοιισ τιοτιιιτιιε ότι ΗΠε σιτἱττιἰε.

8σιιιτε , εε τετιιε Πιι€σιιτιοτσ Ρτοΐσδι:ε , πιι

ιιιοττεΙσπι ω: ρεττιπ 8Ιοτιετιι Ρετενστιιιιτ ,

ΙΙΙιιίττετο ΡείΠτιι Για ιιεπνιτετιε ορριτ:Πιιο,σιι

ιιιε ετιτσ σοε τισ ιιοτιισιι οιιιτισττι Γοτιιιστει: ,

ιιτ ιιοτι ιΠσετιι εποε! ιιΠε οτἰεςο σΙετιτετιε οτ

ιιενστετ.

Ιτετιιισ ιιειιάειιι ροτιιιε σΙΤσ Ιιττστιε οτισ

τεττι , νεσειιόιιτιι σίΤσ νιττιιτιοιιε , σιττιτιιετι

παπι ιιοε ιιοιι ιιοΠτι σειιίε , τω τσἱριιοΙἰ

Ο σε σίΤσ τιετοε , τιστιιισ ΡΙιιε οπο ιιοΙὶτο οιιειιι

σοιιιι.ιιιιιιι ιιτἰΠτετἱ ΡτοΠεισιστιτΠιττι. ει ειπε νο

το ρτο €ΠτιίΠειιε τσΠειοτισ ε!ιτιιιειιτιο τσθ:σ

εσπστιιιιιιε , εά [)σιιιτι τιοίι:τιιιτι ιιιιττιοττεΙσττι,

ορτἰιτιιιτιι, ιιιειτιτιιιιτιι , οσιιἱνοΙε 8τετιΠσετιο

ιιι: δ£ 8τετε ΒσιισνοΙσιιτἱε τσ€σι·σιιάιιιιι; οιι

ιιιε 8ε ιιιιπι , οι: σΠ_έΠοτισ οιιιιιιε ειιτιστιιειι
πιτ. Τιιιιι ιιοοιε οριί:σιτ ΠΠ: Πσιιε ,Π οιιτιιιισ

οιιιάσττι τισ (σ ιτιστἰτἱε , ιττιιιιο νοτσ ρτο Πω.

Γιιτιιιιιε ρἰστετσ , ΡτοΡστιΓε στιετιι ιιοίὶτε ιιι

ιΠιιτιι νοιιιιιτετσ , πιτσ ιιι ί`σ ιιιστιτοτιιισ ΓΡ°·ε

τειιτιοιιε , πιω τετιιισιιι σΠισιστ , ιιτ ΒΙοτίε.

ιιοε ΠΠ ιιοιιιιιιιε , Ισά Ρετ ΙιιιιτιιΠτετοιιι ιιιιτιιιε

ε τιοοιε ηιιε:Πτε Γσσιιι€πιτ. Ρεττιειιι νστο ιστ

ιιισετιτΠιιιε , ω ποσά (ΠιτιΠιιε στοιζετιάιιτιι Β τστι:ι: τιοίττετ τιεπνιτετιε , ιΠΠιτε νιΠτετσ ορἰ

ττιοιιιτ , Ρτοπιτσ 8: ΙιἰΙετἱτστ ιιιιΡεττινιιιιιιε.

Με νστο Πιτιιιιε Γοιιιιιο ίιτιιιιι δε ειιιιοτιε τσ

στσετἰ ε ττισιτιοτιε δε Γστιιιοτισ ιιιιι!τε σιιιιι ιο

σιιιιοΠτετο τισ τσ ΙιεΒιτο. Πτι σοττιάστιτσε,εισ

Βειιιιιε , Ιοσιιτιι , ποσοι Κειιτιστιίιε ιιοΓττι πιε

°ιοτσε Πιτιιττιε σιιτιι Ιειιτὶσ ιιιΠ:ιτιιστιιιιτ; σιι ε

Βτιιιιι ιιοε ποι ιιεπιε , τιοτιιιιΒι σάιισετιιε σίἱ:

ΚειιτισιιΠε , ειιίιτ. Νετιι ιιιιιε τιοσ ίετιιιε ίσο

πετ εδώ. στι ροτιιιε ιιιι‹ισ ΠΠ , Π Βτετιιττιε

:κι πιει Πτιειιτ , ει·ειιάσ σοΒιιοιιιστι σίτ , ιιτ

ιιιστιτο ΚειιτισιιΠε νοσσπιτ.

ΑΠι οιιιόειιι ἰιιτστ ιιοε στετιτ , επι τσι ετι

ιιιιτετιοτισ Ρτοτιιοτι , δ: ΙοειιιστιτΠ ρειιΙο Πνσ

ἔεσστἰοτσε , Πνσ Πιιστιοτσε σιιιιιιιι ρετοιοτσε ,

ιιι τετιπιιιι Πσσιιπ:σ σπιτιιρστσ ροπσιιτ, ιιτ ιιι

σστσιιτ. Ηἰσ ροπιιε Ιοσιιε ιιιΠειιιιΠιτιιιε σΠ:

σσιιΐσιιτιιιε , ιιτι‹ισ ΚειιόσιιΠε Με ιιοίτστ , νἰτ

]ιοτιότεπιε 3 τιοτι τιιιτιοτ ιιι σινιτιιιε Πτ ; ιισ ΠΠ

σοιινισπιτιι εΠοιιοτι οτιισδΙτσιιιιιε ; ἴσά ρΙετισ

ιιιιιιοτ ιτι πιίΠοιε ΠοιιοτεοἱΙἰτστ εΠσἰ οιισετ.

Τιιιιι νστο , οτο τσ , τιιιιε τἰΠιε σιτοττιιε σίΈ 2

πω: οτιιιιἱιιιιι εα:Ιετιιεπο ε ι

ιιιοτιιε, Ιιοιιοτσ Πιιιιιιιο ρετιτστ Ρστσιιτιιτστ

Ρτονστιετ. Πσσιιε οιιοεπισ ιΠιιίὶτἱε μπι σΙΐσ&ε:

@Μια ιιοΠι·εσ ΐσΙισιτετσ οοι·ιεοιτ , επιιισ ,Ι

ποσά (στιιρστ ιιι Ρτιττιιεορτειιόιιιιι σΠ: , ιιι οτ

άιιισιτι ιιοε ιΠιιτιι σα:Π ειιιρΙὶΙΠτιιιιτιι στσρτοε

ἴεσιιΙο ; σιιιιιε Ιοιι€ε νἰτε ι:ιιιοτιτΠετιε ιιιοτε

σίι: >σιιτιιΙειιτσε (ειιδτοτιιττι , τιοίττιε ι:ειιισιι.__

ἱτιἔσιιτἱΒιιε ρεπε ρστισιιΙιε,εό 8Ιοτιεττι ΓιιΡστ

τιοτιιιιι σἰνἱιιιιι , 8: :κι ἱτιιτιιοττεΙσιιι Γστιετιιτιι

Παω ττετιεί:στστ ττἰιιιιιΡΙιειιτσε. Νσσ πιιιι ιιο

Ε Με οτΠσἰστ ιετιοοιΙιτεε ΙιιιιιιΓσσ τσττιροτετισε:

ιιοίττε: :κι ιιιοτΠσιιιιι ρεττι:ειιιιιιιιο νστο οιιιιιἰε

ο Με ετιτ τιιιιιι‹Π τιιιιιιε ρστσΒτιιιετιο,ειιτ ρετσι

πιιτι !ιιιιιιι!ιτεε τιιιιιΙ σσττσ ιιοσσωτ,οιιιΒιιε σ

τα ιιεττιε σοσΙιιιιι , ο: ρετστ Ι)σιιε , ιιιεειΓτσι·

ΕΙιτΠτιιε , ττιετστ Με Μετἰε , τσειἰε νιτεο,εσ

Κσ8ιιιε σωΙοτιιιιι, σοιισινσε ειι€σΠ, ό: τω

ττσε δ: ίοσΠ οσετιίΠιιιοτιιιιι Ιιοττιἱιιιιττι σα:

πιε. Τιιτισ , ιιιἱ ΑιιτοιιΠ στἱιιιιιε νστἱ ]στο

ίοΙγτιιιτεε ιιιε8ἰε σμιετιι > νστι (ὶιιἱτιτσε.

(Πσστοιιι τετιιστι ΠΠ πιο , Ποτιιιτιι σιώ

τισττι σοιιἴιιΙετι , επιιισ ιιιιι οι: ιιιε ποπ τω.

τ τω;

ιιιοπιτιι σἔτσ8ἰπ ιιι Με επι ετιισέΠε ιισεΠιιιι Επι



8η..

ιιι.πειιτι εΑιιτιπιΑπεπειε: πτιεττοτιπ.'_ 82.8

τοΓοιγιιιππ οινιοπε ,Τοπ ·ιπποπει: Κοιτα πω· Α

τιτιοπε,ιιππιιιιτπε 86 ιοπι86 οπτιπτιε πι: ιππτιι

οιε 86ιιινιτιιπ ιποιι·οοπτπ οιιιπέιππιι: ; οπιτπ

πιπιι πτ:ιΞποπ-πιιπεπιππτ πο· ππτπτιε τποπε νοτι

τοδιιιιιππ ιππιπιπ 56.8; οοιιπε (πιπιι 86 οπττιππι

ιιιιιστωτπιιιι δώ πτ.οοτιπετιιιιιιιπ τιιππτιιιιε ,.

πινω: ιι.οιτπτ,οπἰ86 (ιπιιιπεπε86 ΐπιπτι ιιιιπε

Ρριιιιι€ιαοτππι ιτποπτιπιπιππι πιπιι” πΡτ,Βπτιι

ιππτπιτιοπ τπτπππτινιτπτπ τιπιππιτ , 86 ιπιτιιπι

ιιπτιιιιιε τιινπτΓοτιιιιιπιιτιιιιπιππι οτιιιε τπττπ-ι

τππι·πιοπιιιιιππτππι.πιιππιτ ; πο ιοποτπιιιιἱπῖ

οπιιππε ππίπιτππτ πιιπποειιπρτπΠιο ι:πτ:πτπτ πω
ιιοππιιτιο πιπτππτπε. ι

. Ριπππιτ πιιιιι τππππι , ιἱππιιππιιε, Με τιππ- ο

τιιιιιπττιπτπτ : ορτπτιι: πιτ νπτιπτι ΓπππτπΓποπ

Γπιτο , οιικ πιπιοτπ πιτ ρπττπ ιιπτππτιπτ , ιπι

τποττπιιε ιιττπιτπτιε Γππτοπτιπ τοιιοτπτι. Οτο

ιπιτπτ το πτ ιιοιιπίιιιιιιιια οποια τππτι ροπτιπ

τιε νπιιε τιποτε : οιιππι πιο Ρπτιπτοι· , οιιι π.

Μ , πτ πιιπτιτ,ιιοτιιιιπιπε πιι: , τιιιιοοπτιιιε πιτ

ΡιιππΜτ. Εκ Βτιιτιπ νι ιτιπε ]ππππτιι 1446.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΧ11.

πιο Βιοτιτιππι Ροτοιινιππίπτπ.

Οπωποκα'ω ἰ||ἰ πρπέμπτΜεσπι οιιἰποιιπἔἰπτα

πούΜε.ηθωΜπ.τ 8τικέεπ[:.τ , πιω/Μ/ππόΐο

@Δω :Μάο , πΜπιέπ.τ Μπιέτπ:ιε , Βεπ στι-β:

οιε ρτιπιππι ιπτιπτπι Νππιοιιππι ππιπι πο. το Β ωωπ/Μ, Μ"έρ,Μ άω.υ”ΜΑ

πιππε πιιπε ιιττπτπε τοιΡπιτπ τιιπ ιοεοιο. Ηπ‹:

νπι·ο πριΡτοιπ 86 ιπιτιιιτπ τιιπτιτ πιιιιι ιιιιιιτπ

ι:ιπιππιπ πιο το τιιέιππτιι , 86 τιιιι εποπτ οπιπ

πορε νπι :παπά πιο ιπι·ιιιππτιι , νπι , οιιοτι ρο

Ιιτππιπ ιιπιπππιτπτιε απ, οτο ιπι·π ροίτπιπτιο

Με πιπιι: πιπτο ίπο πιοοιιιο Ριπι·ιτππ τποππ

τιππτιι οπι τοπ πο πιο τιιδτππτιπ ροίππτπ

οπππι τπιροπτιππτιπ τπροΓποτπ πιπιιππι. ΟΡτο

τππιππ δ( στο , π: πιπιι ποι:ιε νιτππ οπτιππι

Ρτει:πιρπιεπιπτιτιειιινιπιτπε ποτποπτππιιιε,οπο

ποΜε ιἶππτιππίι πι: δπιτΜππππΠ ίινπ ορτιιτιιε,

ίινπ, οποτι πιιπτι ππτιπποπτπ Ροτιπε ππτινι-·

τπτιε ιιοιιτπ: τπττπε νοιππτιε , τππι ιποππτιιιπε

πο Ρπτρπτπο ι:τπππιιιε ιιοπιε ιπτπτπιΤπ τ:οπτιπ

οπτ. πω. Εκ (ιπιπτπτπ οποιο ππιππτιπε Με

ιιπε,τπιιιπίιπιο οππιιτιποοπτπιιτπο οππτιτποπ

Ιιτπο οιιιπτο > ποιο Ρετ ιπιιιππιιιιτπτπιπ ποτ

Ροτιε π Ρτιπτιιππποι ιιιπππτπ Μτιπο νποπτππι.

ιτπτππι νπιπ.

 

ΕΡιδΤΟΕΑ ΧΧΙ.'

πιο πιπτιΜιιιππι νιτππι Π. ιιτπποιίπππι Βπτοπ

τιιιιι νπππτππι.

Ιω ριπτποππ τοτ ιππι ροτ ππποε οποιο

:πατε ιιπππνοιππτιπτ πτ8πιπππτπ ί:πειιπ πιο

ιιοπιιπτιπτ ,Βιοποπ ίτιπτπτ, οιιππτπτπ πει ττδτπ

οπτππτιπ: νιτπ: ιιτιιιιιπ , ο οπιε πει οπ ιιποτπτ ,

ίπνοτπ τπιτπισιιι ιοιππε πτιιιιοπι·π Γοιπι·τιππι,πτ

οπο ιτιπο ποπ οοοε ιιπιιππε , πιπιι ιιοππίι:π

πιτροιππτιε , ιιιιιε πιο ππ πιτΡιππ‹ιπ πιτιιοττει

τιοπιε ποίι:τπτ ππιππτιιιπε ιππιτπτι τ ποπ ιιπίι

πιπιι τπτπππ τππι τιι›ι οπτιοπιιπτιπιπ »πιο πιτ

Ροππτπ , οπιπε ΐοιοτιπ νοιπτιτπτπ ππίιπ πιω

τπε , ποπε πτιππι ιοπιιπτιιπε οποτι πιίιπτπε Με

Με ιοπ8π πιιποτπ οπτ:πίιοππ ίιππ πιιο οποιο

Ϊπιιιππτιπε. Ετ οπιτιπτιι οποτι πττιππτ πο π

ειπα ι)πο οπτιιπιτιπ οτπιιιιπ Ρτοροπτπιπ , πι:

οποιι πιιππτπ ιπιιιτπι πιτριιπππι , πποπποππιπ

ρπποπε οοριιιι Βτιιιιππίιε , οπππι οποτιτιιπ

ι:οιπιποππο , οππτπιιπππ Με νινππτ , πτ Ρωι

Μπιτ: νιτππι νινπτπ ιιιοεπτιπιπ ιιππτπ ποπτιτι

οπτ τ ποιο ποιιιιπε 86 ετπνπε τππι νπι·ο απο
Ειπα πο οπιποιιππιπτπ86 πο πιπριιιιε τιππιιππ:

Γπίπ Ποιπιπο ι:πτνππτιιιε τιπνονπτππτ τ @τα

πτιρΓειτ Γριτιτπ Γιιιιιιτπιοτπ Ντιπ , 86 πι:

ιιοππ Γρπ πιτ ποε ποπνππιτ , πιπιοτπ ω τιιπε
ο , . . . .

.Κε:Μτι/ωπ Μαιου/ιιτ, πρωτ Ρ'επε:ι/ινωτικ.τι) Πει 8τω8 1Πιι”Μ"Μ ι ωΡ'ωπ τακιω Ε·μ

τοπ/Μπι πωσ ππο/πιτπεπιπ:.

Ντιπε οδιπνιιε οπο:: ποιτπτ , ιιπτπππιιιι

Αιππ Βπιιιπτπ , ο ποπ τππ πιω οιιιινιο,

οπο πιο τππι Ρι·επιπε Βτιιτιππίιε ιππιπιο ιιιιιπ

“ποιο νοππτπ°ππτπιιι , ιιτ ροοπιπτπ 86 ποιοι

ππε,οποε ιιπιιιποΠΠιιιιοε ιιοπιιππιιπε , 86 πτ
βοπιιιοπππι πειιιεπτπτ,ρπτιοπιοιπ ιιτππιτπτπ ιπ

νιππιιι τιιΠιτιππτοε , πει ρππιε π.τοππ πωπω·

πω: ππιτπτπιπ ποιιτο οπιπιππι Γπτιι , Γπιι πο

ιππτπιπππτο Ρα πνπποπιιππ τιοπππιππτπ τπ

νοοπτππιπε. νπτυπι οποτι ιπτπττ:πρτο ιτιππτπ

ποίι:το πο τππιροτπ πω ροτ νπτιπε οτππίιοππε

ποπ ροτπιτ ι ιτιιριιιπι ιο ιιπππ τι.ιππι πιπιι

Βοπιιπι πιιτπ Ειριπιιτιπ Γπιπιιτιτπτ τιιιτπιιτ. Ετ

παπι Ρπππ ιπ Με οτππιιιπε,οπι τππιοτπε πιο

τπτιε 86 ππτπ 86 πιιδιοτιτπτπ ιιπιιππτπτ , πτ τοι

τπππιππι οτπ·ίιππτιπε ρπτπε , ιε ππιτπιιε τιινιιιι

τπε , πτοππ ππ πιππε πιτ, ιιτ οπιππε ρτπττπτ .τπ

Ρτοιιοε,οπι ρτ:τρπιιπι ιππτ,οιιτπ ιτπ.ττιππεποπ

πιιιπτι νπιιπιπππτιιιιπιπ πιτρπτππτ ι Γπτι πππιι

οιιππιιο ιοί-π τππιιτιπ ρππποτππι ποπέιοε ιπττιπι

ιο πτπιπιτιπτιι·οπτ ιπΓοιππτιπιπ πο ιπνιτπτππι

επιτπτιιιιιε 86 ιιιπππιστιε ποτιιππτιε; οπο πατ

ιπιτιπ Ρορττππιο ΐοιπτιπ ΗΜ τοποπιτ:ιπτ , π ίπ

ποιο τιιπιπιτππτιτπ ποποιπιπτ , (ιιτιιιο τππι

ίπποι-ο οιιππι ι)οτπιπο οι επιιΒιιι πω) τω

&πτ Οπα: ίιπππτιτπι· πιιιιτπτπ. νπτπιιι οπιπ

ιτι πιιι προί'τοιιτ:π ππέιοτιτπτπ ρτπ·:ιπτο ποπ

οππππτ πιιιππτπ , τπιττο ιπ ρτπ·ίππτιπ πιο ίππ

όι:ιτπτππι Εποεπιτ μια ιιππτιιιιιιιι ιιποε ?τπ

ττπε , ιιτ ιιιωε οτπτιιτιιο ΐτιιδτποΓπ ιπ Επτιιτπιπ

ορπτπ ρπτιπιιτ ο οππε ποττιπ 86 ππιπιο ιιπέιτπ

ππε οτοροιιτππι Ρποπτπτππτ. αππτπ τππιοι·πιιι

ιπ πιοτιπιπ , πτοππ ιο ρτιπιιε , Βιοπτιπ Ρωιο,

ποε τπ τιπτο , πτ Γοιιτππι πιπιι ποε ιιιιτιιιιπι

τυποι πιο ιιιτπ ποιππιππιε ιιπππνοιππτικ πο

πω: , πτιππι ιιιιε πτιιιιιιππε , τιπ πιιπ τιιπτιιτπιο

τιε πιοτ:π ποιτιπ τπποοπι 86 οποια 86 ποιιιε ιπ

τπττ:πρπτιο ιιιιιιι τωιωιιπω , πτ ίπ τππι πο

πορτα τοι πιιοππ πιτ ρπττπππιρππτιπ πποιιοππ.

τιπ ιοτπτιιιιΓοππτ , οπο ιιπτ , ιιτπποοτιππι τιπ

οπο ΓπτιΜπιπε, τπττιιπε πιτρπτιιτππι τιπιπποι-π

ιπ&πτπ ιοποιπε οι·οττπιιπτιιτ. νπιπ ιπ Ποιοι

πο. Εκ Βτικιπ Με. ιππιπιτιι πω.

 



Πού---ν----- -

οι Ει>τει·οτιοιιτοοκιι ιιοΝιιΑιιΑιοι. Μ
  

_Ε Ρ -Ι δ ΤΠ Ε Α ΧΧ-ΙΙΙ.

Ωι:ο8οτιι ()τιιιττιτώοινοτιοτι Βοιωτια οοοΙο

” 5κρτοτοιιοττιττι ,ο ω ΟτοιΙιοπι νιτΒιιιοττι

° - άι: ΕΝΒιοτιά6 Βεροια

ζ τ Ο

ΝΠροι· οιιτιι ἰβΒΡττΘτπ ί·-οτιιιιιιιτιι εοιιἱττἱ-τ

ο . . οοτιι τιιτιττιιηστοπτικ νιΠταΠοττι ,ρειιιτ:οι;

οριετάειιιι ρτα!οσιττί το ιιι Γιιιιότι ρτορο!Μ τοι

ΞτιοικΙΞιιιιιε τιιοτιτἰοτιοτιιι οι.ιοό τοριιι:Ιι:ιτιο τα

τοτιἰο τιιιρτιιε , τ:α!οίι:οιιι ΓροτιΓιιτιι οΙοΒοτἰε ,

86 @και οο.Ιοτιτοτιιιο ί·οοιι!ο , ιό τιιοτιειΡτο

τἰιτιιι απο. τ:οτάιο ιτιτοτιτιοτιο ΓιιΓρἱτοε : τω»

Μπιτ ΗΜ οΒιι:οιτο νοΙιιτιττιτοτιι ριιττἰε τιάνοτ

[οτιι , 4 τιοιι ὸἰοοτιι οτιἰτιι ρ:ιτοτιτιιπι [ ΪΔΦἰΙἰ8Μ]

απο ἰρίΞι , ιιτ αυτή; Ωιιιδτἰτιιοτιἱτο ΓροοιιΙιιιιι ,

τιιοντιΙτ το ίρότιΐτιττι Πιι·ΙΠ:ί τ:οτιιοτο , ητιειττι

ό; οποιο πιο ΓοΒοΙοιιι οιτροιθ!ειτο: 86 ἱτι Με

το ρΙιιε Φωτ , 86 νἰτιιιτι ΓιιροτιιτνἰΒοτο ετή

τιιτρ οτιι ιιιιιΙιο!ιτι έτι Γοιτιι πιοΙΙιοι· οΙΤο οστι

ως”. (Παω ο8ί Ποο ιιοίττο , οι ουο σωρο

τιο.τιιιτι ορτιτιιιιτιι 86 οττιτιο τἰοιιιιττι ροττοτ:

τιιττι51οιιιτττινι ρτο·ροίιτιιτιι τιιιιιιι , άρτι Γρατι

το , ροτ: τιοτι ΓοΙτιπι οι! ΩιΙιιτοπι οτιἱιιιο: τω:

ροττιιιςτοι Γοά 86 ρΙιιτιιιιιιτιιπι νἱτ8ἰιιτιτιι,τ1ιι:τ:

παπι οΙ:ιτο ἰτιιιίἱτιιτοτιιιο οιτοιιιρΙο , ω ί:τιιΒοτιι

ττιοΙἰοτἰε νιτ:ι ττοι!ιοτιτιιι·. Ωιιἰτι τα τειττιι· , ιτι

@το ρταοορτοι·ιιοίτοτ νι&οτιιιτιο ( ειΠιίτο

Α Για οι: ιιο&οτιριιε οοοΙοΠιιΙτιειε οετοεἱο των

ΡτιιΙιτ , δέ @Με ττοιτιίτιιΙΜοτ ο οι :οτιι τι Ιερο

ι·ιΒιιε Ιιιιιιιτιιιιο ἰτιιτιιοτιιτο τιποτε Γιιτιίτιι!ιίΐοτι

@πιά τ:οτοτοε ριοΓοςιιειτ 2 τιιιοτιιιιι ίοτιρτει

ριιττιπι οιττιιιιτ,ροττιπι ιιοΡτω ιιοΒΙιροτιτττι ρω

τἱοτιιιιτ, :Μα οι: οτιταΙοΒο Γοτιρτοτιιιιι οτ:οΙοι

βτιΡτιοοτιιιιι ι ιιιΙιΞΙ ἰτινοτιἱοε αφτο οτιιτιιιιττι

ιτιροτιιιι 86 Πττοτἰε οοΙοιιι·ιιτιιιιιι

. Ρτο τιοΙιοιτε οΙἰιιι !ιειΒιιοτιιτιτ Γατιότἱ 86 οΙο

ςιιοτιτἰΠῖττιἱ νιτἱ οιττιοττατι νἰτἔἰιιοε, ίὶιΙτιτοτἰ=

Βρε όοτ:ιιπιοτιτιο ἰιιίττιιοτο , Βιιιέτο.ιιι Μπάσα

νἰτ8ἰιιἰτοτοτιι. ΝοοοΙΤο οτιιιτιι ΐιιιτ ότι οριο τιιοι °

:Με εάνοτΠιε τειιιίτιο: !ιατοτιτοττ1τιι Ι:ιτττιτττα..

(ΠΓριιτειτοι Πτ οτιιτιι Ηιοτιιιιτ ςυπάειττιτ τιιοτιΙἶ£

ται Ιιοιτιἰιιιιτιι , ορια άο Γοτιδτει Ττιιιιτειτο ,

τισ οοτοτιίτιτιο ὸἰνιτιἰε 86 οοεΙοίἱτιίὶἰοἱε τιιγΠο

τἰἰεἱττιρἰοιε Ετι!Γειίτιιιο οριτιιοτιοε ρτοττιιιοτυτιτι

Μι ιιοτιιιιιΙΙι απο ρτοΠΞτιιτἰ_ρτιᾶοτἱε , το οτιι

Βρε τω ρτιτιοορε ]ονιτιιτιιιιι5 τ ιιτ ρπιτροτιοτο

Διώ Ποτ πυρά” νἱτΒἱιιἰτοτὶ.()`ιιοτιιτιι τσιρά

τιιτοπι άοδτοτοε οτιττιοΙιοι όινοτΠε ντιΙιιττιἰιιἱ

Μια οστιθιτατιιιιτ. (1ιιιτικιιιιά οτεο 8ο Με το

οο8ἰτοτἰ αυτ Δια ροτοΠ:, οιιιεΙτιιιιά οΙο Βιοτο

τιιττι ΐοτιρτιιτειτιιττι τοίτιτιιοιιιιε τιἔοττἰ, οοτιιπ1

Ιἱττοτἰε τ:οτιτιτιοτιιι·. @απο Β:ιιτ!ιοΓιο νἰτττἱ

ποε οττιιίΒε τἰνιιΙἰε 3 :ιὸ οοτυπι Ροτιτοε όοΙοεοΐ

τριτο. αυτό. οιιιιτι ο πιο ττιοἰςιιο ίιτιιιΙΙΒιιε , Η

οΙτ ροοοειτοτΠιιιε, 86 όινιτιοιτιιτιι ΐοτιρτιιι·ιιτιιτιι

ττιότΒι15,ειάτιτ ροίΪοτ Πι τοοτο οιττ:οΙΙοτιτιιιπι

Μ: ιιτιιιιοριο ιΙΙειτ:τγιιι:ιιιε ρω: Βιιιιόἰο, _ιιτ Γο- Ο ίοτιρτοτιιττι οοριε , τιιιδτοιιτειτο , ρτοιείτειιιτι:ι 2

Ιοτ ): βοοιΙται ιιοΡττ:ιε Μοριά ίετι!ιοτο. ΕΚ ο

τιιιιι Π:Πιιε τυο-ε π! Ιιτήιιίτιισάι οιιτιοττοτιοτιοσ

ιιοτι ἱιιοΠἰοειιτ. Οτοάο Με ριιιττι ρειττοιιι οστι

ῇοᾶτιΠ`ο οκ οριπάειτιι ορἰΠοΙο, τρωω )ειτιι τω:

ὸοοοτιιιἱοιιό ιιονιτιυτιι(:οττιιΜιιιιτιι Γε τἱρτειτιι·,

ΠΜ ΙοροτιτΙειτιι τιιἰίἱ. δοτὶ δ ιιιιιτιοε οιττιοτττιτἱο-ι

τιοε τιιοπ , θ νοτια ΐροε , 8 νοτια ΜΜΜ Βοιώ

ιιιιττι : Νψ` ΒοαΜα.ι· ωΜα·υστέι έυππυκ , ί::

παπα», ία&υπωσαιωτ ριά Δά6%6'486 στο» , ω:

ιρΓο ιο ΓαοιιΙιιτιι τοάιιτ. Μ! οΙιΙἱτιτ τιιιοτοΙει

οι: οιτοτόἱο ιιοίτι·ι Γοττιιοπιε , ροτίιιΠιιιο ραι

οΠι·ιιιιι τιιιιιιι 5 τιιιτιιιτιιτιι Ποιιε άοιιιινοτιτ ,

ζω: Δε! το ἱτιίτἰτιιττι οτοτἱοιιο τιόιιινοτο αιτιο

ΠΟ ὸοτιιιιιι Ποτ ρττιεοἰριιιιτιι , τι ΑτιΒοΙἰε

τ:οΒιιατοι νιτριτιιτ:ιε ιιι τιι:ιττο νιτριιιο , δέ τα

ΗΠο νιτΒιιιιε οοιιΐοοτειτο ι Το νιει αιεΠ , 0.1

Βιμ τιτιετιιοτιιιιιι, τιι άοοιιε ειιἰιτιτο , το @Ιαν

ὸοτ , το οοτοτιοι ρωταω , τμ Γυρω· ρου.ίτιιε

Ποτιιιιιἱ τοοιιτιιτιἰε , το ιιΒιιτιιιι ίοτιιιοτιε , ότ

οοιιτο Γοτὶρτιιτο ἱιι ΑροαιΙγρίι δ. ]οΙιιιιιιιιεε

Ηἰ/ἱοπ 9ιιΕ ω” πω!τεπώ.κ Μ» @κι 6002

ραΜιπέ :ο ·υέπόϋπε: Μίκι /τυπ , ω /έρτυπιπ

άρτιο» μσσωποπο ἱ87ἱ!. Πι τριἱἱιυε , νιτΒο

(:ΙιτΠΗ εαοιΙιο.,ιιο ριιτοε ΐοιιιιιιτιε ραι:τοτιι·ι,

Γειά ροτ νἰτιΙο ΐοιτιιττι ιιτττ1τιιτιτιο ΠριιιΒοοιτι.

@οι 8ο το τ:ιιιιι Ποτιιιτιιιε το οντιιιττοΙιο Ιο

τιιιιτ τ τρωει τιυἰὸοπι νἱἐτοτἱτιἰ πιοιιιτττ ιιοτι- Β τιιιοτοτυτ : Ν” Μπα:: , ιτιιιιιιτ , ωρα." πια

ο1ττο8Μ1τοτθιετττιι15 , το8ειτιτοε , ιιτ Με Ηττα.

πιο Β2ὸὸΠ1 οετἰτατο ίὶιἴοἰρἰτιε , @σε ίο:Πιιιτι.

τω· , ροτ: ιρ(οιπι οτιι;ιτειτοτιι άο νιι·ιτιιιε ιτιρο-·

τιἱἰ τιοΐττι τιιοτιτἱιιτἱε.

Μιιιτἱ οια:οΙΙοτιτττιιιι όο&οτιιιιι τοἙἰ8ἱοτιἱε

ειιτιίτιτιτιπ,τριι τιιοτἰτο ΓτιτιέΙἰτοτἰε 86 ἀοδττἱ

τω: οΙειτἱΠἱπιο οα:Ιοίικ Ιιιτιιιτιο οιττἰτοτο , :ιο

ρτοί:οδτιι νὶτΒἰτιυπι , άι: ΜΜΜ , τι: τιιοτἰτιιιε,

τιιιΠιε ορἰΪτοΙΕο οι! Γιιοτοιε νιτριτιοε ,- Γοτἰρτἰέ

τετιιιιτ. Ηιτιο Με τ:οΙορτοιτιιο ορἰΡτοΙα: Ηἱ€το

ιιγιτιἱ Μ. Ειιίτοοτιιιιτιι 86 Ποιτιοττιιιτιοιιι Πρ.

@Με , 86 ΑτιιΒι·οίιτ ἰτοτιι :κι Ποττιοττιεοιοτιι.

Μπι Μιαί , -βέ ροϋπ.τ άαπωι Ετ ρενω

ροίτ: 262 ροπ:/! επρεπε , ωρα!. Ετ αιτιιρΙιιιο

ω εοτιτιττιιοε : Π: 7'ἱπἔὶκΙὑιι.τ ΡΪΖίἴ2ΪΙ|Ή .Βο

ΜΜέ και Μάο. 6Μ[Μιω παπι» τω. 700 ουτ

πο.τ ΜΜΜ:: 6%· .ήτοι :καρ/πω Ετ Πι τοπίο

«τριοιιτιτιιιε. Μπ!Ιε›· Μπορω, ό· ιυέτεςο :σέϋπ

μ.: Πιυπιϋιἰῇωτ , ατι/Ε: [υπΐο ωτροπ ο·/ρέ- -

Μπιτ ?πιο πωπω κυρια Μ, τοσα: μοβ»!

,παπά , τι: ρώτα" τω.

και” οικιτιτιιτιι ρτει:ίτοτ τικιττἰτιιοτιἱο Γατι

έτε νἱτειτιἱττιε ; τιτιοιτιττιττι ρτττίτειἰιἰΙἰιιε οΓτ οσ

ειτο.το τριτο Ποτιιιιιι ίοιιτ, ιιτ τιιιειιεοοω οοι·

ιιΙτἰ οτιιιιιι άινοτίιε ττ:ι&ατιΒιιε τὶο Γουάιτ Ε. ροκ 86 τριτο" , φωτο τρια τιιιιιιόἱ , ιιτ μα·

νΞτΒΞιιἰτειτο , 8ο Γοινωιάο. οοιιτἰιιοιιτἰπ, δ6 8ο

υττιιιΓςιιο ρτατΙ'τιιιιτι Ιτιικ!ο άιίΐοτιιοτιιιιο, Ποια

ΑιιΒιιίτιιιιιε 86 ΜΒΜ ἱτι οο Ιιτιτσ , οικω

τιιιροτ Β·τιτοτ ΑτιιΒι·οίιιιε Πι Ι;ιτιτιιιτιι- ΐοττιισο

ιιοττι νοττιτ,οιιι ρτο Γιιἱε Βοτιὶε πιοτιτιο ι·οροτιι

τΙειτ Ποσο ιη νται Βοειτο , πιιιΙτει οιιιι:Ιοττι τιμ

:και νἰτο.Μοτἰτο ι8ιτιιτ ρκτΙειττι ιιυρτιτειιιτο

τιιοι·ιιττι νιτριτιιττιε , τι: :ΜΙ τ:ιτιτυπι τιοτιιιπι σπιτι

.οτιιτιι ἱιτιττιἰἰἱττιτο ΓιιΓρἰτοτιτ ι φερω τιοτιιιτι

:Η τιιιιετιεττι Ποτ πιτΙοτϊοοτόιτιιιι Με τοπι οιτ

τ:οΙΙοτιτι ττιιιτιοτο οοτιίοτιιιιι Ετ ΐοοιιιιόιιτιι Πι

τἱιτΙ€οιιτἱεττι ίτειρΞΙιτατι Βοιωτια :τά ρτρρο8τι

 



85ι 83 τ."
Ει>ιετ·οιιι τιιιιιοοιιιι οοΝιιΑιιΑιοΐι ο·

τιοοοτο Βιιττοιοι Βοιωτοι οοοοοΠιι: οιιΡτικ , Α τω Ροτιιιιίοτιτιοοο νιόοτο ίἰιιἀἰἱετιιἰε απο

οιιαι·ιιιο ί:ιττότονιτειτιιιιιε ΡιιΙοΙιοττἱτοιιε οοοιοο

ορτιττιιιο·ίτιι&ιω οιιιίτοτοτ. Πιι::ιε οτἔο απο

ΡτοΡοοτει-: 7σ!ιιιιτιιτἐεῇιστῇ`ωύο πω, τ:τηιιε

νοΙοο αιωιωιω τοοτιτιιιο ο οτιοτι νοτιιοττιτιο

οι:Ηιτιο , απο Ροίΐοε ιτι οιιΡτιιιε Γοοιιιιάιιτοιο

οιιΙΒοοτιιιοι οΙοο!ιοτιτο , ο” κιφβτι: , Μοτο

Πτἔσ , »στα μα” , τάΞύπΜτἰσπιτω απου: σα·

πι.: |ιώσύΙτ Μμβιωϋ. ντι ΐειτο οιιιιιΠοοάι 2

Αιιάι Ποιοιοι τοοΙοόι&ιοοοοι :οι Ενει.ττι -:

Μοί21ΡϋΜ&0 ΔΜΜ2Μ: πω: ό· σωπομα.τ Μοτο.

Π: έο!στηωτέει ]ΐίέω , ό· @έ Μιά Ρσιτςβωσ

απ: , ά· @β α'σωω62τητ26έ τ τι οτοι Γοτιτοο- Β

οι νιτειοοε Ιιοοτεε Μο: , ο: ρτο «πιο Ποο

ι:ιοτιιιο Γιιισόττεε. (:οτοτιιιο τιο νιτιοειτ ποο

Ιειτο οοιιιτειτο , ΡτοΓοοιιι άοίιοιιπι ιιιιΡτιο.

ι·ιιτο τιιοΙΡΠιειτο , δ6 τιιιιιιίτοοάι κι νιτΒιοοοι

οοο Γοτιοοοτιιι, το οιιἰὸιιεΜιιτοΡοΡιιΙοτἰε

απο: ° ” Η

Μωτ2 ίση-μ Μεα»ιτα!2ταπτρ/2Μπ »ιρήι·.

- (διο @τοτ ΙΗΙιιοινοττοοι 2 Ι.οιιτιοτιι ιο8ο-·

οιιειιιι ιοάοΙοτο 2 Μἰτοτ νιτΒιοοοι οοΒἰΗΗὶ

πιιιιο ·ἱο Ρειττιε ΡτιοοιΡιεί:οττιιοτιτο όοοιο ,το

ίιιτοτοιε ὸοΙΙοἱἰε οό·ιιο:ιταιιι , ί:οττοιι ὸοτΡοτἰε

οιάτιιιιι , ατιιτοιοτοετο, Ρτοτιοιιε ο2ωιι Ροτοι

Ρειε , 86 Ρ:ιτειι:ειε οιιΡιιιιε ιιΒιοοιίΐο 2 Μπι νο

Ιιι·οι:ειτοοι Ρ:ιττιε 2 οιιιιιίτιιττοιιιδε ΓΡοιιΠ ει»

άοΙοΐοοιιτιε Ρι·οοοε νοΙιιιίΤο 2 Νιιιιι οιονἱΠο

νιτοιοιε ετοιτιιιιτιι οιιιτιιειε Ιο.οτγτο:ιε , τιια το,

_ Ϊοἱο,τειτοοιιειιο τοοττοιιτο ΙιιΒοοτιιιτ ω: οοιοι·

2·ιιιιιιοτιοτιι οιιιΙἰοτοιιΙειτιιιιι ιιιΓετοιιε; οιοοι:2.

Ρτο(Πιτιίτι ατοοτο οειΙοοΠ`ο , τιιιι€οι15 ιοτοτ ο

ΡοιΡιιττιε ΡιιιιΡοτοοι οπο., ιιιτοτ Ιτιιιτιιε ομι

!ειε ιοιιιο:ιτο , το τιιειΒοιοι:ιε :τοιοσε όο τοοιι:τ

|τοι·ιο οοεἰτιιτο -, ΓΡοέτοι·ο ιο οτιοιΙΙιε Ρτιιττιο

Ιὶοτοε νότα , 8: Ριιι·Ριιτειιτι οιιτιοι οοιοοιΡει τ

ο: οι: οἱΓὸοοι , οι: Πιο: οοοοιιΙΙιτ Ρι·οοειοοετ

ττιιι·ιτιτο οίΤο ΓειτοιιΙοτιε ΡτἱοοἰΡἱ8 όοτοιιτο τ,

οιιιιοτιιτοοιιτοοιιο ττιοιιοΉατο. Αι Ρειτοτ οΪἰ: ,

νιιΙοΕΙιιιτο νιτιοτομτοΙτ ιιΙΙοοιιι.-$οά οοο Με.

τοο ιιεινιοιιτιιι·ιιε Ρετ ΓοοΡιιΙοε , Ρον Ργτατιιε ,

τ:ιιοι ΡοΠιτ απο ιιοΐΡιτιο τ:τοάοι·οι 8ο οιΙιιΙ οι

το ίιοοιιοοτο ΕΙιειτο,ίοοιιττι :Μετα :το οοο :Παω

Ιἱτ ΡτοοιιΙ ίοοιιτειτο @τις οποιο ιο Ροτιο·οο

Ηε·οοτοοτο2 τιιε τ·οττο-αοιτοκ ΡοτιιτιιΙο·Ιονιιιε

ττοτοοοειο φωτο οοτῖΡτοτἰε. δι οιιιιέιτ -, οοτ Β.

Με Ρτοΐοθ:ιιοι τοοτιιτοτ 2 ΡΙΙτειτοο Το τι ΕΜ.

:πιτ ΕΙιειτο:ι Γο ΡΙιιε όὶΗ8ἰ οιοβοι·ο2 Ρωτάει...

το: Ποτοιιιιιε ιο ονειοΒο!ιο : @ο ατκα;μω

"να απο »ΜΜΜ Ρ!ιάμπω πιο , ωτισβωο

ἐἰἔπω· , 8ο ?το ΜΜ:ΡΜΜ πιό/!2εωβρο

Με τ, πω: οι: πιο σ!έ(ζιια:. 8οι:Ι τιοο μποτ ΕΙιειτο

τι [ο ΡΙιιε τοκοι ο Βετο 2ιιιιει. Ωιιοιί-ΓιιΒ ΡΙ.'2-α·

τοκοι οιιΡτιιιτιιτο ΡτοΡοίιτο τοο ιιτΝοτίτιοα

οι: δ ίιιΒοτειτ ιιτττοτειοιτεοόειοι τοτὶοοἱε , ίΡοο

ιιοΡοτιιτο , ωριι6ωτο οοππο , ειίΠοιτειε Πε

1ιιΙιτιε Μοτο , τοΡιιἀἱειοὸει οοοιοο [στα νἱι·ο

8ιοιτιιιιε Βοτιο. Ωιιτο ιιιιι:οιο τιοο τ:·οοοοΙΤο

τι: , ιΙΙιιό. οοΒοτ εισαι τ:οοΓοοιιοιιε οτοι: , οτι

ιιοιιιτ:ιτιε τιιιΡτιιε , Ρ:ιτιι:οτ ίτιεοιιΙο τοοιιτιτἱεω τ

τα , οοο ιοτοιΙιτιο οπιοιλοττι. Ρ °

δι νἱτἔἰοοε τοττοιιιε ΓΡοοΠε ττειιιοτιότι:, @το

το Ριιτοιιτιιιο οοτο ο τ:οτιίΡοέ1ιι νιτοτιιτο πιο..

οοοι:ιιτ,τΙοοιοτο τοειειε ιτοτοοττ:ιΙο τ:οιιιιιΒιιιτο

οσοι οοοΙοί'τι ΓΡοοΓο τ:οΙοοτοειιτιο , τι (:ΟΠΓΡΩΑ

θ:ιι ΕοοιιΙι τοιοονοτιιιο:. οοιοι Ϊοεἱε ἰο Βικιι!ο

νιτΒο Βοο τιονοττι2 $ἱΓΡοοΓο @πιω οι, @Αμ

Ρώσο Ρφπίπω ιππο” Θ· @τοπικ Ιονιο οὐ.

ΙΠιιοι (οοοιοο οοο οοιοι ΡτοΒοτιοι ΡοτοΠ:,

Νιιτιιε 2ο ΡτιιεἴοΡο απο ιοττειτ ΓιιΡοτΒιι μι

τἰει. το ιιοτιοιι:ι οιιΐει ΡειιιΡοτ Ω!ιτιίτιιε τιια..

κοιτάω οΙτ. 25ο πω!!ϋπ.τ Ή(#ί!ΗΠΙθ' τ Μ έτι..

:Μάικ τ:ἔτιω/ι2κτ. ΑΒιοι:ιίΗ οποιο, οιο Ρτιο

τιιιοιιΙιαιτοοι τιιιοιτιιε τοι ΓιιΡΡτοΙΤο αιοτιιιιτιο 1) οιΡιε άοτοιιιο, Ατοιιο τιοο το το! άοΓοτιο,οοο

άοτιάοτι. Η:ιτο , οτ Μάικ , τοοιοοο Βοι οοιοι

Ποπ , δε οποιο άιοτιο , οι: ττιοτοτιιτο ειτοΡΙιι

καποιοι, ται οοο οτι το 2ο οοι:ΙοίοιίΠοο οο

- ποιοι: Τοτιοοιιοτι , 5 τοοόο οοοΙοίἱειίὶἱοιιτιι οοι

τοοτι τοοτοτοιιτ; οοοιοο οοιοι οοΡετἱ ΡτοΡο

οτι Μ: ΡέιοοΒγτιοοο :ιτι το Γοτιοοτο. ει οιιοό.

ΈοτιτειίΤο οι: το οι! έιΙιοε ΓοτἰΒοιοιιε, Ηιοιοτοιι:

οι: οι” νιτΒιοοε οιττ:ιτοοιιιε , ιιτοιιο ΡτοΡο..

Πιο οιιιιοιο ιιιο τοοΙτατοιο Ιιιιιιιιο ο: Ραο

Ιειοτιετιι τοτιιτιο:ιοιιιε. -

νομου οιιοτιιτιοι οοο ιἱο οποιο νἱτ8.ἱοιιττιι

οοοιοο ιΡΓει νιι·ειοιττιτο ΡτοΙοτιιιε, τιοο οοτ οι:

το , το οΠ: οι: :τιιε Ιειιιό.ιΒιιε ΐοι·ιΡιιιτιιε οπο ,

πίττα ιιτ,ΡτοΡοίιτιε όιΗ:ιοιιΙττιτιοιιε οι:οιιο Ρο

ιιό. ΙοοιιΠ:ειε ]οτιειοοιε νοοο , ιιι ΡΠιε τ::ιιιιοΙοι

:ιιιο νοθτιοτι: , :το οιοοιιΠοτιιιιιι στο ίτοοιιΠ.

τ:οοίΡοθ:ιιοι ί·.ιιΒιειε. _ ο

Ετιε οτεο οι Ρ:ιτοτο:ι. ιιοττιο , 88 τοοι τοΕ

ΐειτοιιΙειτιιιοι τοτοιο τιιτο:ι τοονοοοτο 2 Νοημ

ιιἰά ιιοΓοοοόοτο ΡοτοΠ: τιοοιο ιΒιιοτο ιο οοο

Βιιο 2 :τοτ ειιοΒιιΙ:ιτο Ποιοι· Ρτιιοειε , 8ο οοο.

οοτοΒιιτι 2 Νιιοιοιιιό δέ οιο τοτι8οτἰτ Ριοοιο

οοο ἰοοιιἱοαοἱτιιτ :το εε 2 Ηοιι ι :Ματέο ά

φέτα &ο›πἰκἰ.τ/ἱφει· πικαπ». Ριιτιιίοο πάνοτίιισ

` οτιτοοτο ιοοοιοιτιιτο τοιι.Ιιιτο οιιΠιι ιιοΒιε Πιτ:

τιιτιο οθ: 2 ΑΜΠ ΑΡοίτοΙιιτο. ?Μου , ἱοοιιἰτ,

ΜΜΜ @στο έ:: ωεωέν2.τ πιει.: περιέωεπτεω

ίίςέ Μαιο: »και , ό· εφοί·υακτοω πικρό Χα

:τοτο τιοεοειτο το οοοό.ιιττι ιτι ΓοΙιάο Βιιιίΐο Ε έα μα.π2. (ἶοίἙἰ8ειΒιιτ ιτειοιιο νεο οΙοὁΗοοἰ8

Ροόοτο 2τΙοοοι: ΡτοοιιΙ οι τοοιιιιίὶοτἱο Ρειτοι·οο

οοιοο άοτιοοτιωτιτιιοοειτο ο Ρετ ιιΓΡοτιι τοστι

τἱιιτο ιτοτ.ιοΒι:οίΠιοι οοτιοτ μα· ΡΙειοτι τω"

οοτο , ιιοάο τοτοιο οι: Ι:ιΡΓιι Εοτοιιτιιιτιόιιτο Μ.

(ζωο οιιιόοττιιοα€ιε Ριπή πιο Π:τιΒοοοιι οδο

Γοοτ)ιιτ τιιτιοΙοοι οκοτειτι1ε , νοτο πιο ιιι:οιιιοΒ

οοτοττιτοτοο οο3ΡιτιτοΜΞιο&ο ιιονοτί:ιτοτιιτ.

Νειτο το οποιο το ιΡΓιιτοτοιι·ο ιιιοοτο Π:ιετειτο.

Μιτοι· :τοτοιο νιτιιτο ΓοιΡιοοτιίΠτοιιτο, απο

οι» τοΓοιοτΙοτο Ριι&ετε τιιιΡτιιιε δ: νιτεἰιιιτατο

οοτΡιιε Πιιιτο το Ι:ιτιοτο , 86 εετιιτοοιι 2 το νι

οπο” ί:ειτοο 82. οι 3 ιο ιοιιιοιτει ιοιιΙτιεξ'ιτι

ΐτι8οι·ο ο: οιιιιιαιτο, οο οοτο Μο Ρτιτάιοειτοι:,

τω: ι·ορτοοιιε οΗιοοτοτοτ.

δεισ· Ιιοο,ἱιιοιιἱε , οοο οιιοοιιο 5(ήΠΠΠ.Βοο

Νοιι Ροττοιττοτο. Μιτιι τ:τοόο , (ΣοοιΠιι , μι..

Ιοτιτ στο τοιιιοιιε , οοιιττο.τιιτιιτ απο, ίιτ:τ:ιιτιιι·

οοτΡιιε τοπιο ι Ιειοειτιτ ιοΙ·ιττιιι 8ι·οίΐιιε. Ηπα:

ἱο το , οοο οΧΡοθ:ιιΒιιοτιιτ , ία! Η οοο οιιίἱι

ΡειΙΙιάιιΙο τωι2 , τ:οτιιιιιιιο Γοοιιτιιε ιοοιιιτ:ο

ι _ πιο;
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ο, ΑποιεοιτιιιΜ νιαοιοΕΜ. τω;

τυπι οιταοιτυτ , ουτιιταο`οπτ αποιιιπ , οπο- Α οπο: , »ιιττώπι πιο ω: ]πό , ό·/ππό?τοπτύπτ

οιοτοτ πυττιιτ , ιοοτυε πιοιιιιιιτουε ιτοτοοτυτ ,

το Γυροτιτοροποτο , ταοοοπτ αττοτιαε ιποοι

οι , οοειταπτοε ουοτποοο ρατοοτιουε αοιταπ

οοο: αουιοοτυτ. Ωοιιοοοτι ουιοριαπι οο ια

τοτο , οοονοτιι οοτουιο αο Ραττοπι τυποι ,

οπο· τιοι νιτοο , ιο ποιοπτ, οποια ιοιυπατ ,

οποια νιοιιατ , οοπττα τοουιαε Ηιρροοτατιτ ,

οιυατο ιαοοιιοπτο ιτοτοαοοο ιο τοοτιουιαπι ιο

οιοιτ. ιοτοτιπι ιοπεοπι οιτ Ρτοιοποιουιοοε

απο ι:ατιοαοοτιε , οοοοο ροτιοοιε οποιο

οοοτονοτιπτ. (ιτοοατοοε απο οωιοπ αυτ

Μοιαιπρο , δέ οοο οτοοαοιοτ δαπιατιταπο τι

ιι, ουι ροτοοιιοτπα ιαττοοιουε ιπιποιοιτ ιο

ιυπιοπτυτο ίπποι , ιοτοποοοε νυιποτιοοε ο

ιουτο 88 οποιο; ιιιαοοπτι τοιιοποατπ οτυοοτο,

νιοιΙαπουπι , 88 οταπουπι, πο Γυοιοττοτ τοπ

πω: ,οοο Αροιτοιο οιοοοτι:Μστιῇ`ω:τ που».

οπο σας/Ζινα. Ετ, ΜΜΜ@Μπέκι που :πακέτα

σωπ :ποοπο , ό· Με πι." πικαπ».

@πιο ταοιοοαε, Ηιοτοογτπο , ιο ιιια ναιτα

' ιοιιτοοιπο , οιτυιτα πιο ατοοτιουε ουτο2 Ποτ

τιοι ίοοαιιοα οοτιε ιιτοιο ΖΕτοιοριοπ οατοιε

αοοοιτοτατ 2(:υτ πυοα οποιο νικ οιΤα οπιτπ

:οι οοιιιοοοαε 2 ουτ αιμα οαιιοα υτοοατιε , 86

οοοτυπι αιιτιυιο αοοοριιιο τιπιοτιαε ο Μοπε ,

ιοτιυιτ , οοιιοοτιιε πιτυαοατ ιο οποιο οστ

ροι·ο , 88 ιο οοπιιοο ιιοοα ιατο οατιιο οτπ

ἱἄιι: , τυπ/?ιτἔοπῇπε οι!πτο./σ , ττ#τ·τοιωτ Μία.

:οποιο/ιοτ/πέο!ατ. Μεσοι: απο», τπτ/οτι: :το

“απο” πιο πω. Τιιοοισατ ιειτοι· ρτυτοπο

μτοι· ιο οοπνινιιε ροοοατα , οοο: αιιοι Γαιο

τοπι οι : Μάιο: το' έκ ω'ουτωπκ !πέτο: ,

μποτ σαι οοπττο: τυπ·υέτυι2. Νοτιυο οταπτ τοιο

τ ροτιοοε ιιιιε τοτ ιοιττοιοοπτα οπο: , τοτ οο

πυοτυπι αττοε. Νοπουτο Ματοιιε Αριοιυε ,

οοιοοιο ραττιπιοπιο , ιοταιιιο νοιυπιοπ οο _

οοποιοποιε οιοιε οοιοοτατ.

Νοτιοο οπο οιοο ποσο οοιιοοτοτυτ ιπ πιω

που: νοιττιε τοοοοιτια. Νονι ρατοπτοε , ποντ

ι:ταττοε , πονι ιοίτιτυτα οοπιοιτιοα , 86 οποι

ιιπ οιίοιοιιπατο, οιοοιιιο ιο οοπιο νοιττα οτο

οιτυε α οποια αοοιοιοοπτια πιο νιοτοτιοο

Ρτποορτοτο, οοο τοπιτιοτο πατα οτ. 8οο ιπ

οοπιιουε ρτιοοιρυπι τοαοπιιιοι α ρατατυα π.

οοπτυτ , ποπ αο ιυιτυοι, Γοο το ριοποοτοπι ,

86 ιιοοταιιτατοιπροττιοοτο. 8οιο α οοτοο ιιια

απο ιατοππω νοιτιυπι , οαπτυε 86 νοτιο

τυπι οοιοοεπιτατοπι αι: αοοιοιοοπτυιιε 86 οοο!

Ιιε οοτποιτιοιε , αοοιιο ρτοοαοιτατοτο , 86 οοο

τυο ιτπουοιοοε , αοοιιο νοτοοοποιατο 86 οο

ποιτατοτπτ (οοπττο , Ραταιιτοε , οποιο , 86

ουιυιιποοι ουπιαπι <έοποτιε οοοοοοτα αρυο

νοε Ιοοοπι ποπ οαοοτο τ ποπ ιο ριοτιιτιυο

οοτοιουε οτιοοιροπι Ρυοοτ ιο οοιιοιιε Μισο

τοοττοο Γοια ιιοιοιοοτο ιποοποια ουιιιο- Ο τι , 88 οοπιοιτιοα οπιτπ ατο ιιυτοαοιτατοπι

ιπτοτ. @πιο απο Ρατιοπιοτ ιο οοιιοιιε,ιι Γαπ.

οι νιτι νιταπι οιτττοιοα Ροτ οπιπια ουοοπτοε

ταιια ρατιοοτυτ2

νοοαισοτια ιοιοροτ ατι οοτινινια τταττυπι , .

ιυοοπτο ραττο, οοιταοιτ τονοτοπτια πο τοου

το , νοοαουοτοτ 86 ιυνοποε , νοοιοε , ιοοοοιε

ιποοια , οατπα οποια ποποτυτ. Μιοιιτταουοτ

οοπιρτι αοοιοΓοοπτοε οπο: Ρτπιιοαοτοε.

Βροέταοιε το ρτο ιτιοουιο ιο ναιιε αυτοιε , π

οοοιε ιοτοιτταε οιιοτοαε οατιοτιοοτ Ροποοπτοε,

οαοοπτ τιοιοιποε. Αοοτυπτ νιοανατια , οριιιπ

ιαυτιιιιπιπ,τιυιουε μια οποία ποπιιπαιτο- Βοατιτοε ποοπο ΓγιοΡοοοια οιταυοιτι ροιιιοτ.

τιοιοιτ. Αοοτυοτ Ροοιιπ τπιπιιττπ , ποπ τιοι

τποτοτπ τοιιοοαπτ , τιυια οοο τοοτι πιιιοοποι

ρτο ατοιττιο τυο τιοι ΐαουιταε οι·ιτ. @πιο τα..

οιοε ιπτοτ οπο 28οιο, οοοιοε οοτοιιια,νιιτ οπο

αοιπιπ νοοοπα οοπτιπποτο αοοοοιε, τοοοτοα

τα ι)αοιοιιε οπού τοπια: ορυιαε νιταοτιο , 86

Ηοιιπαίοοποοπτιε ιο πιοοτοπι , ποπ α ιαυτιε

οοπνινιιε , Γοο ατι αερα 86 Γυοοιοοτιτιο Ραοο.

Παπιπαε απο οτοριποοοτυτο οοπνινια , οι

οατ αιιουιε οο οιοτιοιε οτταιιο ιιιιε, ποστ ποπ

ουοοτ πιυτπουιαπι αυτο οοοπιοτο , 88 οίο

τιοπτο οοπττο ιο ραυροτιοοε ιυιε απτο οιαο

«πω. Οοτοτυιο τιοοπιαιο 86 ιο οοπο πιο.

τοτο ρτιοοιουτο οοοιιουε , που ιποοοοτυτο

νιοοτυτ Γαιτατο :το τιι:ιαε , οιιοτοαε ουοοι·ο ,

οαοται·ο αιιτιυιο πιοιιοιουιο , οπο τιυοουο ιο

Ρατοτπα οοιοο ιοοτιοε , ποπ οιοαπι νιοοοιε,

Αοιιτ ,οτ τοατ , νιτοιοοιο Ι)οο οονοταπι ιο

τατο πιοοοιτα οοτπο αο ουιυίτοοοι ιτιοοταποα

ιονιτατι , ποιουε οοο τιοοοτ Ριοτοίτιυο πιοι

οτοιοιε ιπτοτοιιο. Πο οιοτιοιε οιοο. ιιυπο ,

νιτοο οιιιιιτιοωιια , τυπο , οοπτιοο οοο

Ιοε , οοπτιπο αυτοετ τυπο, ο τιοτοε , οοο πο

ετο ιο ταοι τοαοπα οοιοο νικ Ροτοτιε.

Ρατιοτιο ρτπτοτοα Βαττοιαε αιιυε , ουοι ιο

τουιτιιοποιο ποοοατυπι ιιτ.Ρατιοι·ιε πυΡτατοτπ

οοιιίοττια, ιΡοδταοιε ιπ υιτοτιουε τ-ταττυιο οο

τοπα:,αοτυπι,οοπιπιαε, 86 Ριοτυταταε αυτι οι:

τοετοιπο νοιτοε. νιοοοιε τυιτιοπτοε οτοτο5.

Ωυιο ποσο 86 ρυοτροταε νιιιται:ιε. Νοιο ο·

πιτπ το αο οιιιοιιε οοπιαοιτατιε αοοοττοτο ,

ατομο αιιτιυα οκ αποιιιιε ποουπι 86 αοουο τυ

οοπτοπι ιιιι-απτοπι οαιοιαο: , οπ τιοι προτο
ιυπι , ιοουιοτ , 86 8τοπιιο ττονοοουπι οατιιτ.

Ηπο,πιιοι οτοοο , ιτυοιιο νιτοιουιο αονοτ

Γεια 88ιτ1Ροτοα5 ιοτοε , ιυιιυτιοιιε οοονινιιι: Ε Γαπτυι·,αοιιπυτο τυτοαοτ. Ποτ οοπιιοι:ιοιτα

απο [πουιατιουε οοττ:ιτο , ιο ουοτοτο οοιοοε

ιπττοοαε , ρυτοε οαοοοαπαιια οοιοιστατι. οοο

Ροοοοοο. νοιττα οοπνινια Γοιπροτ οαιοπο ;

τοοοοιτιοτα ποπ οαπιπο , οι τοποσ. Ι.οΒο

ποιο ι-οι·ιοτυπι ο οτ: ι-απέτο ]οο: Ματ:: πιο

πρι: , ό· μπω» τοπτυιτυέα ,να οπο” οπιι/:

πιιῇπε οι τἰιεῇω , ό· οοπττο:: ωσπου:: πο:

/ξυ·ω·:: /ἱω: , κι: τυποοστατ ό· Βύσσα: απο

εἰ: : απο” Μ "ουκ :ταπο/διπτ οἱ:: οπο·

Γ”. Σποτ. ο· Μ”. «πιο. οποία'. Τα». ΙΙΙ.

οοο ο!τ , 86 α ουτιε αο ιοοιιια ποιο τοουο

τυο. θα” τωπτφάἰ: πεί·υτή:ύιτέτπω. Ου:

πε οπο' τ#Μ »ποιου τυπσφάτωπι απο: ,

ό· το2πη”Μ2ια απώτατο 6]Ϊ , _/ο,υστωπ ω.

Δε.

@οοο οποιο το ποπ ιιοιτιτ , οταε τπονοοιτ.

νοττυπτοτ πιοπτοε , ιτοιιπ οαοοπτ οο οποσ.

Αυτοι τοτοπι τοοιιιιιιτπα ιπ ιοπεο τοπιτιοτιο

ΓΡατιο Γακα ροττοποιτ: 86 τοτ τοοταιοοπτα οστ

θεο
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νιτπιπιε ποπ πιονειαππτ ι Ρπταε οιαιιοιππι , Α Ροτιπε ιπεοπιτπι 86 νοιεπτε ρετοι ίιπιε ως”

πω ιοιεατ τποπτεενεττετε , δέ πππι Δε εεε ταιι εοπιππιο ιοτι πα τταπε ττιατια τιεπιοπτιιΠεε,

ιο τταιιετε , ια επ πωπω νιτοε ιπ ρεεεατι πιιττετεε ρτοΐεδιο το τεπιοταε τετι·αε ιιιιαπι

ι·ιιιπαπι τιπεετε , ποπ εατπιιπιιιπε , ‹ιε ππιππε

Μπιτ Ροετα: _

@πωπω απ! σε·ίσ ούτω ά!Π'Ι86'6'Πΐ πωπω;

Γετι οεεπιτιε τεπτατιοπιιιπε , πω ίιπρτα 86 α

τιπιτετια ρετίπατιετε,τιε ππιπε τιπειιατ , ιιο

πεε.ιπ (πωσ ι··πετια ττιαττιπιοπιο ποπ πασα

τε τι Ηεπ ε πποε νιθ:οι· ττιπιπριιοε τιετιπεετετ

ατι ιπΐετοε,ίι ίροπίαττι (:ιιτιίιο τιταετιρετε ποί

Γετ , 86 πιοτταιι εοπιππιο Γοειατε, ποσά Πεπε

ανεττατ. π

Ναπι πεετ ιπ πιοπαπει·ιο τιτοιιτεπτιο ποπ

το τιιεανετιε , ιειαε ταπιεπ αρτιο εα:ιει,τετπ_

ΓροπΓππι , πω νιτιετ ιπ οεεπιτο εοττιιε τατπτπ

τπεπτιε τοπ νοτππι , δ£ ρτοροιιτπτπ πιαπετε.

Ππιιε επιπι ταπτα εοπιιαπτια εοπττα νοιππτα

τετιι ραττιε , πια νιτπιπιτατιε νοτππι αππτιο

ποπ ιενιτετ εοπεεριιΤετ ι ππαττι εοπίιαπτιαπι

Ρατετ τππε ετειειιιιι ιπππετειοατ αεινετιπε πα

ττετπ εατπιε τοτε , επιπε απιτππτπ ιιειπτ ιπ ρατ

τεπι ρτεεεπιπατπ νοτοτπιπ τποτππι , πτ ποσο

τεΡτατ απ εο ετεπτιε οτατιοπιιιπε ιιαπιτατεε.

δετιρτπιπ τα ππιρ.ρε : 607 κέι.τ Μπωπκ πα.

Μπιτ πιαππτπ απ αταττπττι > πε τεττοΓρειτε

ιιτ. Μεπιεπτο πιτοτιε Ι.οτιι , ππα επτα νιτπτπ

Γεππειιε εαπιε οπιπεε εναίιίιετ , ιτπιπεπιοτ. . .

πππιππατπ νιΓπτπε. Νππε ππια :τα εαιεΙιεπι

πιοπιιιτπ τειιιπο , Ριπετ τππτο ταπτππι 88 ρα..

τιετιιιπε Γερατατι. Ηπα ιπ πτιιε , π ιτα νι

Τετιπιπε , ιιΤειετπ πιαπιιιπε εΙαπτιετππε. Ηα

πετ ππιπε νιτ:ε ΓοΙατια, εοπιππεπι, ι·ιιιοε , ππ

τπε , περοτεε. Αιιαπι Γοτοτεπι πιεατπ Γτεεπιο

ττωπιιπτ τ ει: ππα πποπιαπι νιτα τοπ , τε.

ιτατ τιιιι τιπΙειε περοτπιπε. ιπτετ τοτ εατα Ριπ

ποτα πππι ππα τιειιτιετοτ 8ππιτι ιπ νιτα ιιοπ

ιιεοτι επτ πππι εεΙΙπΙα 86 ιιιιπιιιιε ι·-απιιιιιε

@τα ραπρει· πιεπΓα ιπνιτιετπτ 2 διπε Μπε

τιτοιιειΓεατ,πτιιιε ι·-αειιιιιε ρτεεεε απο τπε οι·ο

τε ιππιτετ οτατπτα , απτεε τιινιπαε πιαιειι:ατιε

αττιππατιτ. (ῖετετππι, π πιε απτιιεε τ τιοτεπι

Ραᾶαπι τεττεπιε πιιρτιια (ῖιιτιιιο τετιιιεπε ,πι

” εο:ιείτετ τιιείαπτοι τεεοπτιεπε , τιαιιτιετιιιπε

ετοπαιιο. Π

τπτ 86 ιιιιιπιπιοτιι τατιοπιιιπε , ιρεττι Ρα

ττεπι τπππι (πεππε επιπι Εεττεπε επ) ιιεδτι.

Ροδο. Αι:ιπιιιε Ρτεειιιπε τπιε Γοειαπι πεπιττι-

εετπ τπαπι , αειιιιιιε 86 νι&οτιππτπ , 86 ιιαα

ιιττετπιαε πιατα , π πππι πιοτπεπτι ιιαιιιτπτατ

εκιιιιπιανετιε. Ωποτι π ιιεότι ποπ Ροιιιτ, τπα

ιιεατπ 2 απ αιιεαπι εΙαττι ραττε > πππι Μαπ

τπα τ, πιο ποΙεπτε , ἰπ πιοπαίι:ετιππι αεππιττι

δ( απιπιο νιέια,·ποπ τιοτπιτ οεπισε απ αττιεπτι Ο πεππεο ε $ειο ρτορτετ Βεππι ρατεπτετ τ Ρα

δοτιοπια εοπτιπετε , πιαππππι τιοεππιεπτπτπ

Ροιιετιε ρτατισιτιιτα. Εππιίτι ε πιετιιιε ππρτιιε

(χω τπτ ιπεεπτιιο ιπ τποπτειτι νιτειπιτατιε > πε

τεΓΡειτετιε Βτεπιππι.

@πετ ετετιιε Γαπέταε νιτ8πιεε πιο ειτειπ

ΡΙο ειτειταΙΤε 2 πιιοτ τε πιοπαΙιετια α Βοιω

πο νοτια αΙιιτιπιε τιετετε τ Ρειιεεε νοεαπτ,ππαε
τπο εοπιιοττιο Ποτπιππε ειιππαιιιτπτ. (ζποτι ιι

‹ιε ππρτιιε απειιτεπτ τ ρτιτπο ποπ ετετιετεπτ,

τιειπτιε εοπνετία: πι Ιαετντπαε ,πωπω τε ια

πιετιτιε τιερΙοται·επτ ι τιιεετεπτ Γατεπιι ιιοπιι

ιιεε,τε ποπ πιιΡτιαε οΙππ , οι ΓΡοπΓιιιπ τομι

' Διαιτα.

Δ Βια ιπιτπτ τ ΕιιτιΡτι τντππεπΙα, τοπα Πο

πιπιππι 1)εππι τππιπ εκ τοτο εοτειε πιο , πι:

τπεπτετπ ραττιε τω ιιεέτατι πι, οταπτε οιππ

(ῖατειιια νιτπιπε 86 τπαττγτε Μα, πιιαπι τιι πο

τπιπε 86 νιτπιπιτατιε τιτπιο τετιιιιε , πιοπιιιπι

αττιεπτετπ ιπ εοπεπΡιΓεεπτιαπι εατπιε ειπε α.

ππιιτιιε ατι ιιαΡτιιιτιι πτατιαπι 86 τπαττντιπτπ τε

νοεανιτ. ιιπριοτα αιιιτιιιππι ειετπεπτιιιιτπα:

ιπαττιε Πει Γεπιρετ νιτπιπιτΜαπιπ,ππΙΙιε ιι

ιΒεπτιπερ`τεειιιπε απππεπτιε,ππαπι πιο ππα τε

πετ:ε νιτπιπιτατι τιτ:τιιτιιππι ππΡιοταπτ. Ετ πε

ππιιπε ραττια τω ατινοιιιτα,ιοππετε εοπιιτιεπ

τετ:τοπο τε,ρατετ,ρετ π ππα επ τιιιι επτα πιω

Γαιπτιο,ρετ Γτιετπ τπειιοτιε νιται,ρετ εατιτατεπι

ππα τιιιειτιτ πω ι)επε , πιιττεπε ιιιιππι πιππι

ιπ τετιετπτιοπεπι απιτπατππι > πε ταπι τιιπ ιι

ιιαπι τπαπι ιπτετ Γντεπαε ιατεπιι ρετιειιτατι νε

Ιιε. Επι· ιπιτπτ πια οεπιιε , πωπω (ιιιτιιιπτπ

νιτιετε τιείιτιετο , τετ ΓατεπΙατιε νιτιε ιιιαπτιι

τπεπτα εοπΓριειο Ξδι τε ε τειιπε ιιπιπαπιε ιπ

ιιιατο , πιοπαΡτετιπιιι Ρετιτπτα ίπττι , επτ ποπ

ττιαπι 86 οτππια τειιπππεπτια , 86 πποππε πιο

τιο ατι νειιιιιπιπ ετπειε τπειεπτιπιπ , νει σαι..

εατο ραττε , πετιππι εΙαπι 86 ιπποταπτε, ιιπε- ·

τοπ-ε ίιτ.δετι πποτι ιπεππ&απτετ ίπατιετεπι το

ΒιιΡτιοτι αετατι , 86νιτιιι Γειτω , ποπ αποεο

τιπειια·: νιτπιπι Γπατιετε. Ρατεο αετατι , Ρατεο

Ρωοτι ,ιιιτιεο ι.ειτπι. Μαιο τε ιπ Ρατετπα τισ

τπο ιπαπετε,πε πππι ιιπιιιτι τπτποτιε τιε πωπ

Γα @Με οτιατπτ , πενε ειτιτπιο τπο ρι·αττειτ
το τειιΒιοπιε τιιίεαπτ Ρπειιατ τιππαπι τπετιιτα

τι.Μαπε ροτιπε ιπ τιοπιο ραττιε , τω ππαπ

τππι ίιετι ροτείτ , ταπιππαιπ_ιπ τποπαιτετιο,

Β Ματτεπι τιιαπι νεπετατε νειπτ ρταεπτιεπι πιο

παιιετιι τ π πππι τποΙΙιπε ιπτιιιΙιτετιτ τπατετπο

αιι·-εότπ , ιιππιιιιτετ τετιτιιτα τατιοπε τιεεΙιπα.

ΜεπΓα πια εοτριιίεπιππι τειιεε ππαπτππι να

ιετπιιιπι πιτ επ , ταπτππι ετιαπι ιιοτππο ττιιιπε.

(:πιπ πιαττε τιινιπιε πειτε, πππιππαπι ίιπε εα

εεεΙειιαε απτ πιοπαίι:ετια νιίε. Νε τιιιι εΙεπε

τιε Γαεετειοτειπ ωπιεποππ , επιτι πιατετ επ

πατ.(ιοτπιτεε πποππε ιιαιαεαε ππαε πιο τιε

ετενετιτ. ΜπΙτα τπιιιι πιοπεπειι επταπι τιεπιιτ

τειι€ιοπΠιιιιατ Εετπιπατ Γρεέτατα Ρτπτιεπτιαι

Ρτεππεπτετ οτα , αΠπιπα Ιε&ιοπε απιπιππι

ραίεε.

@Με πε πππι αεπ Ριππαε ιπ πίπτπ τετππι

Γ:εεπιατιπτπ : ππιπ πιαιο τε πι:ιετιπε ππαπι τε

ππεε Πτι: τεπτπιπε πετε , πποει τποιτ ατππ

το ρεέτἱπε ρτοεπτεε, πτ Γεπιρετ οεεπρατα π,

Νοιο επιττι τε ι.ντιετιι πιιιτατι απτ ριεταιππε

νιτπιπεε Γατεπιι , ππα: πιιι Γετιεππι 88 Ρωμι

ταπι 86 απτππι τειττιιε νικ ιιτιπιοτιιιπε ιππι

τιε ατττε&ατε τιιππαπτπτ. (:ανε πε οιιτεπτπ

ποιιιΙιτατιε , απτ νιτπιπιτατιε , απτ τιετιτπε π.
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τειιιροτἰε ρτο ιιιἰταιιόο Ιια!ιετιιτ, φιατιιριατιι

Με όοτιτιιιε εατειιτεττι ρτα=: τε εοιιτειιιιιαετ

ΝοΒἰΙἰοτ ΙιαΙιεατιιτ φωτ ττια8ὶε ρτοθεἱτ ἰτι Ιο

&ιι ΪρἱτἰτιιαΠ , φωτ οειιΠε Πει ρΙαεειιε , ίῖΒἰ

εοιιτετιιτΠ:Πιε ντάεατιιτ. (Μπι τα!ἰΒιιε ιπι

τιιἱΙἱτατε εεττα. ΙτιιρετίεδΗοτεε α τε ΙιιιιιιἰΙἰταΕ

τειιι άιΓεαιιτ. ΝιιΙΙα ω εοιιίρεέτιιιιι τιιιιπι α

εετιιΠα αυτ α ΓρεειιΙο πατα: : ειιΙτιιε ἱιι ιιιοτἰ

Με Ιιαβεατιτιιτ. ΝιιΙΙα ἰτιΖειιἰιιτιι τιιιιιιι εοταιιι φ

τε Ιαιιἀετ , 86·ιιιιιΙτο ιιιιιιιιε εοτροτὶε νεωτ

Βατετιι: πιιΠα τε ΞΙΙιιίττετιι , ιιιιΙΙαρ τε τἰοιιιἱ

παπι νοεετ , 86 8ειιιι τιἰιτα νετιει·ετιιι· ε ιιιιΙΙ:τ

ἱ`τιτετ Με εΙε τιιιρτΠε τιιειιτἱο ε .ιιονετἱιιτ αΙἰιεΒ

φι:ε ιιιιραιιτ , φωτ ιιτετιιιιι ίετατιτ , φιἱΒιιε ἰτι

Γατιτεε ἱτι ειιιιἰε ναφαιιτ , όε φιἰΒιιε ί-ετἰΒἰτ

.ΑροΠ:οΙιιε : 06ίψε άψωπ τιίττπίπ τύπω· ,

,ΙΜ/Παπ απο» απ” , #6! ό· ·υετύΜε , ό·

ται·Ια/δ· Ζητειται:: μα! Με ορσττετ.

ὅτε τετοιο νείεετ €ςταντε 86 τιιοόεΡτιιε , όε

τιιἰί-ετατἱοιιἰἱιιιε Πεἰ ,εε ΐατιδι:οτιιττι ΒΙοτἱα ,

ιιε ἴαετἱε νἰτ8ἱιιἰἱιυε 1 όε εοιιίἘατιτἰα τιιαττγ

τω, τ!ε (Με, ΐρε 86 εατιτατε ι εετετἱΙφιε νἰι·

τιιτἰΒιιε , τιειιιφιε φιἰά Γεφιὶ αυτ τω” :Ιε

Βεαε, ριιΙεΙιεττἱτιια τε Γατιέιοτιιτιι οριιΐει1Ια ε

τιοεετιιιιιτ , ρτιτεἰριιε Ηἰετοιιγτιιἰ , ατι φω

:πιο τε τιιἱττὶιιιιιεΙεδὶἰοιιετιι. Νοτιιε φιιε ει»

ἱτι ρατετιια άοιιιο ΐετναιιόα Πτι: Πιιιιιιιατιιτι

ΪετἰρίἱίΪε Π.ιΠιειατ. (:ιιιιινετο αό ιιιοιιαίτετἰιιιιι

νειιετἰ`ε , φιτ5ά τιιατετιιο εοιιίἰΙἱο εΙἰ8ετε ἀε

Με , τα, Πεο ρτορἱτἱο , ρτορεόὶειιι ΐιιτιιτιιιιι

τεοτ , τε ἴαετἰε ὸἰἴεἱρΙἰιιἰε ἰιιιϋιιετιόαιιι νεκ

ταιιἰε νἰτἔἰιιἰριιε τεΠιιφιο. Νε ειτρείτεε , οι:

ἰτιτετἰτιι ερτ ΐοτιιιύΙατιι τεἔιιΙα`τἰε νἱτιε ὸερἰιι

8ατιι , φιατιι αρ εἰἴὸειιι αεεἰρἰεε , 86 Ιεεειιτιό

ροτειιε ρει· τε ἰρΓα Δ, δ£ ρτοΗεἰετι‹Ι8 τεΕτΠιε

ἰτιτεΙΙἱὶἑετε. Ο`τιαιιτο αιιτειιι τιιτἱιιε Πε ἰιι ρεεε

ἱτιίὶἰτιιτἱε τιιοιιαΡτετἰΞε , φιατιι Πι ΐπειιΙο ἀε

εφε , ροτεε ει: Γυρτα εΙιεϊοτιιιιι εοτιιρατατἰσ
τιε εοΙΠεετε. Δ . Δ

Πειτε , ἰιι ερετἰΒιιε Βοιιἱε τείἰὶιιιοιιἱι1τιι βα

Βειιτεε , χιιιττα εεΠ&ιιιιι ΑροίὶοΙἱ: Με αΙερατιτ

σε ιιιαττεε , σε Τοτοτεε. ΕΙεετιιοΐγτιαε ἱτιΓιιρετ

α!) Ιιοιιεί'τιε άοιιιιΒιιε ρετεΒατιτ. .

ΒετἱοΙα ετεο ειιιιι :Πα Ιιιι)ιιίὶιιοτὶἰ ΜΜΜ

κάτω, εστιίΕἰτἰτ ε τεριετιε τ τιοίρἰτἰοΙιιτιι μ;;

τετιε , φιατἰταιιε ΠαΒιιιιτιι ττατιίνειιι σε Με

#Βατ..Κεττιι€ετιι ιιιιΠιιτιι ειιτιι ε)·ιτιιια νἰόετ , 82:

Ματιιτατοεριιεετατ. Χε]εθ:ο ἰταφιε ει: ιπι

ιιιετἰε ραΙΙιοΙο , 86 ἰτι τιιοτεττι τετἱαειιΙἰ Γυρω·

αφιαε ειρραιιΐο ε ροίτ Π8τιιιιιι ετιιεἰε ίεειιτα

εοιιΓεειι ἰτ , δέ Πε τειιιἰεἱο Πάεἰ ιτι αΙτετατιι

τἰραιιι τταῇεεἱτ. @Μό τιιἰτιιτιι (9 όειττετα Πο

τιιιιιι ΐεεἰτ νιττιιτειιι. Μπι ἀιιΒἱτανἱτ ΗτΙεΙἰε

ί:ειιιιιια. δεἱεΒατ ειιἰιιι Ρεττιιιιι , ειιτιι φιφ

ταίἱετ, ετερΠΐε ιιιετεἱ , 86 α Ποτιιἱιιο Γιιρετ α

φιαε α.ιιιΒιιΙατιτε τερτετιειιίὶιτιιμ

Βείτατ ιιτ τἱρἱ ἴαεειιΙατἰιιττι Ηττετατιιτιι Ιεε

τἰοτιετιι ρετιἱτιιε ἱιιτεττἰἰεαιιι ιιιαιτἱιιιε ροετα

τιιιιι. (ξιοπιοτιο ετιἰιιι ΓατειιΙο τειιιιιιτἰαΠε

ετεάιόετιιιι , Η φα Πιο:: ίάειιΠ , αιιιαε2 (ξιιἱά

τετεττ φια ει: ραττ'ε ίάειιΙιιιιι όΙΙιΒαε ΒάιΙιφε

εεττε ΓεεειιΠιιιι 8 ίὶἴατειιΗ Ιἱττεταε ατιιαε. Πατι

όα νειιἱα ΒιεειιΙατιΒιιε,ιιτ, τεῇεδτἰε τατιτιιτιι σρ!

εοειιἰε ΓετἰρτοτἱΒιιε , εετετα ιἰἱἴεατιτ. δροιιΓα

(ΠιτἱίΗ :ΗΒΗ α!τιιά Ιεξετατ φιαιιι ί-αετα νοΙιιιιιἱ

πα , 86 Γετἰρτοτεε εεεΙείἱαίὶἱεοε. ΡτοἰιιεΙε Π

Ιιιιτι πιστη ὸἰΙεᾶιιττι Ματοιιετιι , νεΙ ειιτιι νί

ᾶοτἱιιὶ ραεε ,όἰιιιἰττε. διιτιιε ρτο εο ρί-αΙτε

τἰιιιιι , ρτο (:ἰεετοιιε ενατιἔεΙἰιιιιι. (:τεάε ιιιἰ

Η , ειτρετιιιε όἱεο , ίάειιΙατεε Πττετ2 πε α
Πιιά ιιοεεαιιτ,Δαιιἱιιιιιτιι α ἀἰνἰιια ΙεδΗοιιε Πιε

όιιειιιιτμ _ .

` ΗαΒεεἱιι ί-ετἰρτοτἰΒιιε εεεΙεΙἱαΡτἱεἰε , Η

ετἱαττι ἰΠιιεΙ τεφιὶτἰε , ίὶιιιιτιιαττι εΙοφιειιτἱαιιι;

ΚενοΙνε ΠΒτοε Εαᾶατιτἰἱ , (Ϊγρτἰαιιί , ΗΠα

τὶἰ , Ηἱετοιιγιιιἰ , ΑιιιἱιτοΠἰ , ΑιιφιΡτἰιιἰ , Οτε

Βοτἱἰ Σ Εεοιιἱε, (ΣαΠιαιιι , διιΙρἰτἱἱ 5 Βετιιατάἱ ,

5αΙνἰαιιἱ φιοφιε , ειιιιιε ΙΗ:τοε τ!ε Ρτονἰὸειι

~ (Ξετετιιιιι εὶε εοιιιιιιοτἰἰε Με τεειΠατΞε1) τἱα Πει ε εοιιεἰΠο ΒαίἰΙεειιίἰ τεὸἰειιε , εε

τρωει ΐετΞρίετιιιιτ , 86 εεε ὶρίε ἱτι ίὶιρτα πιε

ιιιστατα ερἰῖὶοΙα ατι ιιον_ἰεἰιιιιι εαττιιΠαιιιιτιι.

Ο Η ρσΠειιι τε,νεΙτιτι ει; ΖΕ8γρτο Πιφειιτειιι5

ρετ Ραι€ιια τιοΠτα , τατιιφιατιι ρετ ττιατε τύ

Βτιιιιι άεύεΙιετε Μ. ιιιοιιαΡτετἰιιτιι ίαιιέΗ Ατι

τιτειε , φωτ! νειιετἱἱε ῇαιιι οιίτιιαεεϋπιο αιιιιο

Γαβ Αιιειιίτἰιιι τεΒιιΙα οτιιιιἰιιιιι τεΠριοΠΠι

τιιιιιιι ιιαΒετιιτ , ιιτιιι τἰιιιετετιι ρετίεφτειιτειιι

Ρτιαταοτιειιι ιιιετ8ειιτωτιι απο ειτετειτιι Πιο:

Βοιιε ]εΠι ! φια!εε ἱἱιὶ ραιτιιιτεε ἔετττιἰτιαιιτ

τιε νἱτιεα Ποτιιἰιιἱ , φιατιι ί·εττιΠε εΙερα ρατα

όἰΓο ΪτιιέὶἰΙἰεατ9 φωτ Πει αινέεΙοτιιτιι ευθει

ἀἰα ε τρια: εοιιΓοΙατΞο δρίτιτιιε-5αιι&Η φιἰ α

τιἱιιιοτιιττι Πι Πειιιιιε δέ φιἰ ετερτι ταρτιιε έ

φιετΙαετγτιιαέ ε φα 8αιιι:Πα9 τ

Ροίΐιιιιι Με 8ειιτἱΙἰε τιιεατ Βει·Ξο!τειιιετιιε

Λεω Ιἰττετὶε εοτιίεετατε , ιιτ ατι ιιιιἰιιε ἴαιιἔἰἱ

τατε εετεταε όιί'εαε. Ηατε ει: ἴαττιἰΙἰα ιιοΠ:τα

οτΞιιιιάα , ιιιτετ ρτἰιιιαε τοϋ: νετιεταιιιΠιιτιι

ΕΙιι·ΗΗ ατςΙΙΙατιιτιι,φι:ε ἰρί-ο ἰτι Ιοεο πρι ιπιπιο

ιιιοιιαίὶετἱιιιιι είε , ατιτεφιατιι τε8ιι!ατειιι νἱ

Μπι ρτοίἱτετειιτιιτ , εοαξΗε ραττττιιοιιΠε τιοί·

Ρα. ετη». α· ΑΙΜ. Μαρί. 6σ!!. Τοω.ΙΙΙ.

θεττιιαιιστιιτιι ετΒαΡτιιΠε ἱτι ΙταΙἱαιιι ά6ροπα

νἰ. Νοτιτιε ἱτι Με τατιτα εΙοφιειιτια , ιι: πε Βιτ

]ιιε φ1οφιε τει άεΙεότατάι ὁ Πνε τιιιιτατἱο ατι

ετΙιιιἰεἰε ρετειιάα Ειτε Ηοε ἰ8ἰτιιτ Ιερε , 86

φωτ α (ἰι·εεεἰε όο&οτώιιε τταόιιΕτα Πιτιτ, Ετι

Γετιιο ,ΜΜΟ , (1ιτγί_οίτοιιιο , Ατ!ιαιιαίιο ,

86 ]ο!ιαιιιιε , ειιἰ (Πἰτιιαεἱ ιιοτιιειι ὶιιόἰτιιτιι;

δγτιιτιι φιοφιε ΕρΙιτειιι ιιιιτιιετατε ροπετιι,

86 ρΙυτεε ρτατετεα ,Η εαταΙοειιττι Γετέρτοτυπι

εεεΙείῖαίὶἰεοτιιτιι ίετιβετε ἰιιίὶἰτιιὶίΪετιι. _

@κι ετ86 αΠειια φια:τἰτιιιιε Π! ταιιτα πιο

Πτοτυττι , Η είἙ (ἶΙιτἰίὶἱαιιοτιιτιι εορἱα9 ΑΠε

Ε πα φιοφιε εκιΙΗιιιατεόεεεε ιιατιιιαε φιαΐόαιιι ·

86 όεΙΙτατιιειιτα ἶοττιιιἱαιιτἰιιιιι , Παπ ΗἱιεΙΙιιτιι

ιΠιιτιι τιεί-εἰο ειιῇιιε τιιιι!ἰετειιΙ2 , φιἰ $ρεειι

Μπι ατιἱτιιατιιτιι ίἱτιιρΙΞεἰιιτιι ἰιαΙ-ετἱἱιἰτιιτ. @τή

Βιιε τεριιεΠαττε , Μ! ιιἰίἱ α ὁοδτἰε υίἱτατιετιι 86

ρτοΒατι1τιι Ιερεε. Ηαρεε Γατιδτοτυττι Γετἰρταέ

φιἰΒιιε τε οΒϊε&εε , φιἰΒιιε αιιττιιτιιιι ραΓεαετ

Ηιεε Ιεφτο. Ηοτιιτιι ἱτιΪιιρετΗοτεε τιε ρἱ8εαι:

εατρετε, 86 ρτο ατἀἰίὶεατἱοιιε ίἰιιιρΙἰεἰιιτιι νά

φιιιιτιιττιτιιατετιιιιτιι Γετιιιοιιετιι νεττετε.

θεεϋ



δια 84ο:αποτομα οιιιιο_οπιι οοΝιιΑπΑιοι

5οςΙ οπ:π ορ:ιτποι πποΐππο τιπι Ιοεοπτιοε Α απ οιπε οιτοττιοΙατ τιπποπατπ.° Τοποπατ πιο:

οοπΓοατπ , ΑπππΙτιπι Ιιπτοε ίαπιι!ιατιπε απ.

σαι νοιιπι. Ταπ:α πππτιο πινιπι ποιιιιπιε οτα

;ιοπιο ιιιανι:αε ,:απτα ματια ιπ οπιίιο:οπτιι8

ΐοτπιτπτιε , ταπτπ:π αοππιοπ ιπ :τα&απάιτ το

πικ πινιιιιι, ταπτα ππιιοοιππππο οπκιιτιο ,

ταιιτα ιπποπιι νιε,πτ πππο :ποοπο ιτι «το πεπι

νι&οτιππιπ ππαιι απο: Μαιο τ-π:πτπε οποια

Επι: πο: οα :οιπροτα πππο ιπτιοΙιε οπο: Επ

τιονιοπε ποι:τοπίιε , πποπι νι&οτιππε ρτο ε

ιιο οάποανοτα: , ππι τποοπιιι οοιι.οπι ίιπτιιο

πα8ταπα:. Ηππο οπο ρποτπ:π Ρτο ατποτο αι

Ιιποπαπι τπιαιοπαπι τα:ποπ οπ:π οο:οτιε Ππ

τις) Ριοια-κ 'πιο, Νιιπο οιπε οτα:ιο αιιι- πιιεοιτοοΙΙοτο ; νοτίππι απ ιπνιτιοπαιιι ε παπι

:ππτπ :ππτπ πα ιτι οτι.:ιοΡ:ια απ:: , π: οπΙι:πο π: οπο ρΙπτιπια ιπνοπιι·ο ποιοι :ιο:οι·ατπ ,

1ποτταΙιε Γατοιππ , το:πε ιπ Ποπιπ τατιια:πτ. ιτα πιο ιιαποαοιιΠιοπιτοτ ιπνοπτα οΙοπαπτιπε

Νππο οοττπππι ιτι άπιοιπιπιοε Ιαοτγτπα:πιπ τιιοοτο. Ι:αππο οπτπ πιο οατα&οτο ιιιο Γπρο

πππο: ιιπι.ιοίαοιτ ι πππο ατπαταε ροοπι:οπτια: Βα:ιιπι νιτιοτοτπ , πο ί:α:οτοτ ταπιοπι 8: ἴοοιιπ

).αοτγπιαε οιπιτιπιο: , πππο οοοΙππι Γ οτατο πιπ Ιοοπιπ ρτο :Πιο Γπροτπια: ραπ ποπ Ροΐ

Ροι·ίπατιοπιτ , πππο ποποπιιαπι :ιπιοτο ι)οποτ, · ιοπι , οτιπιι ίιιΙππι :κι αΙιαπισοταποι εοποτα

πππο α:ιοεπιιιι , πππο οτππιπποεια άοδι:τιπα οοπνοτ:οτο.

οτποιοτ. Το: απ οο απ: ατι α:άιιιοατιοποτπ .τωρα Ρι'08:ιοπι :ι·απτιοιιιατιι αππο απο

1·ιποτππι οοοιοΙιτο ο, το: αοινοτίπε παττο:ιοοο ιποατ ιιοοιπιο οδιανο; ππαιπ ροιτππατπ πω,

οιιΓρπτατα , :οτ οι: οαποπιοιε ππτπ οιτροιιτα·ι 1ιιπιι ποπ Γροτανιτ :ιο πιο νι&οτιπππΈατιο

π: ίι:πάιοιπε απ: νικ οαοιππια ροτοπττοτο πω: Ιοποπτι πποτ:ιττι Ιαοτνπια:ι δ: τιπτιιΓοτιρ

ιοποποιο ροΠιτ. -

(ζοτοπ.ιπι πποπιιιιιι απιιινι το νοτίιππ ποπ

'Η 8ο ππτπ :απο Μαπ:πα: οπωι,ιιιιο ΐατιτιοο

ΙιποιΙππι :ιο οτιποαπάιε ό; οτπάιοπτιιε Ππο

ιποιοεαπτοτ ταοοτο , ποιο πποππο ΙΕπειιπιπ :ιό π: , άοιππο τιινοτίιε ιπΙοοιιι οιιί:τα&πε Τατι

το1ιπιοποπι 8ο ριοτατοπι οοπνοτται τποποο, τα: το: , 8ο οατιποπ ιντιοπιιι ατι Ματτιπιππ

:πω τιπι·οο Πτ, @ιιοπε οαιιτιοιε ία:οπΙι, ουτπ ραρα:π ππιπ:πτπι ππο ιπαάοπτο, οΙοτιοαιοπι

ρποτιο Ηοπτικοτπ:π οαπτατο Οίαιιπα ι 8ο πππο ,νι:απι αποτο ιπιιι:πι : ροι:οα νοτο ει! οοοΙο.

πινοτιοτιππι Ματια: 8ο Βο:πιοοπιιοα :πια οπ- ίιαι:ιοαιοοπνοτίπε , πιπΙτα πει , πιαπτ:α τω

τατπιπ Ποτπιπι οοπίοια,πππο ]οτ:ιαπιε Πποπ- ποιο ρο:πι. Ι:α σ:1οπιπιπ αΚοπιαπιο οπτιατ ππ

τα 8ο αππαε , πππο: ππαε πω: Ροτιιππε Πο- Ο θτιππε ππατ:ππι τιοοιιπππι ροίι: απππιπ το

ιιιιππε απιπιιιανι: , πππο πιοπτοτπ ΟΙινοτι οι: :ιιοπε , οοΙΙοᾶιε ιπποπιι νιτιππε , ταπιππαπι

(Σαινατιπ ιοοππι, 8τοτποιε ττορπα:ππι , πππο

ι ριππιΠοπιιπππι ροι·:αε :ιιοπιε δ: νοάοειπτο

τι οοπττιπποπτοπι,οοπίπτποπ:οτπ α ιποττπιε ,

αίοοιιτιοπτοπι ιπ οτοΙππι,οοαέξτιε ιπ πππιοτπτπ

νοτ·πιε οοΙοπτατο , πππο νιδιοτιαε πιαττντπιπ

τποο:: , πππο νιτπιππιπ οοτοπαε. Ηαποε ο

ιιοτπρια πιαιοτππι , ππι το: οοοΙοίιαΠ:ιοαε 86

πιία ονεπεο!ια οαττπιπι·ππε οοοιποτππ:. Πα

ττιαΐπε Κοιπαππε οπτιίοι:,τοί:ο Ηιοτοπντπο,

Καπο νοτιππιπ οιοτ1α:πε οι: ; ει: ΡΙοτιππο

(ιτ2οοπιπι. Νοιποτ Απιπτοίιπε άπιοιιιιπιοι

Ιιγτπποε οάισιι:. Απ το πποππο τπο:τιοα ποπ

απποττιιιΙΤο ΗιΙατιππι απιππιοπτο πω: νοτιι

απ: , πποε απο πιοΠ:ιπανι:. ϊ

ΝοιΙοτπ το ιτι παο οοοαίιοπο ροοταε πεποΠ το τ ο: Ρτοπατπ ιπποπιοΐ3πι τοπιιτιαιπ ι:πιτα

ο νοΙΙο. 8οτι ο @Η Γοτιποπτιι ιπ πιοπτοπι νο

ποτιτ οο:πτιι πω: οπιπιπ: , νά ππα :οιιοπι

:και , πιιιιιΓ:ποτιι τοπικ ιπιππ:α, παπά Επι

Ιο (Μπιτς: ροτοίτ , ποπ απππο ππιπ πιττο νο

πιοιιτο νοτίπτπ :κι τοπι οοοΙοίιαίτιοαιπ :Μπετο

ταε , που: οιο,παπ:οτ πιιι:ιατποποίπιει επι

π:: πτανοε ·ποπιιπππι ιοπιιιοτ τπιΤοτατο παπο

το: : νοτίππι νιτπιπι τοοο8ποιοαε , Μιά:

:ατιιοπ δ: Πικάπ ι.ιιιοππε ποιπιπιππε ιπιπιπ:α

πιο. Ε: οΖο πιο ι(ιοπ:ιε πππιαπιι:ρα:οτ 8: το

:ιοπιτοτ ,απο οι: οαττπιπο Ηοτατιι Ραπιπ:π

ιπιιιιπτατο , πτΩ!ιτιίιππι Ιιππιιιοαπ:ιπε ποπο

τατοτπ.

Α:ππο οπιπιπ πο:: οιτοπιριο οοτοτα ΕοοἰΓ

Γοιιι ι [οτι πιο ιτι αποΙοίοοπτια ιιτοπΙατιππε

ίιπειιιε Βοτοπτοπι ιπποπε8τιπΓαππιροοτατπιπ

πππο: ιπναίοτα:. Νπιπππ οιιοπι ρο:οταπι ιιοο

νιτΒιιιο πασοκ. νοτίπ.ιι πιιο:ιτιιο Ριπτιπιοα

παπιταειε πιοτοιππε , Ροτ,πατιι ιποτπ:π οιτοππῖ

οπτιι άκτιστο δέ παπ;ιπα τοττοα&ι τοτπροτιε το
Ρατατο. 4 _ ι _

(1ποτιππι πιο:: :απι ιππι:α :ιο πιο , π: πι:

τοΙΙιπαε τπο πο: ΓΡιπαε , δ: :τιππιοε πωπω

τιππι πτ:οτατπ:π, πποε πο: :ατιτα οπτα τιιίΐπα

ιιοο , :ταπίιιΤο. πππο νικ οιιοπι: τππιοα , 8ο

νπιποτιππε ρΙοππε οναάοιι; , ατι πινιππ Με

:ιοπιε τποτιιοατποπτα οοπιππιο. '

Τπ πποππο , νιτπο πω:: εάοιΙια , ππα:

ι·ο Ποπιιιιππι πο: ρτα:α Γοτπιτπτατππι. πιο::

οπιπι : Εβα/ισ: οπιπιπ ό· !ί!ίιοπ ταανιἄὶιιππ

Ι.ονα οοπΙοε :πω ιτι τποπ:οα ,πππο νοπια:

απιτιιιππι τιπι. Νοπ τιπι οι:απιπιατπε ιπ ΓορπΙ

οπτο ππιοτοπτιπε πι. Αιοοπόι:_ιπ ::α:Ιππι,

τω:: ατι ποιττοταπι Βοι Ρα:τιε. :οι φωτοπ

τοπιιπε , πι: ππαιι:πτπ ιιο:οε πιοιιτο ποιοι,

@Η Ι!:ψ87'ΙΙ.: πω.: , ΞΗ ή· τω· που» , τιοτιοο
ροτα&ο νιται ππιπε οπττιοπΙο,το πι οτοΙοι.τοιπ ι

ρα:τιαιπ παπι αοοπιιατ , Ποπ: οπιό: : Πέέ ερ

,παπι , ἱἰίἱτ ά ωέκφει· πω: απ. δι :πιπιίι:οτ,

ππαπτο ιιιαπ,ιε ΓροπΓαι Ιρίππι απο :πππο οι:

τοτο εοπι:: :πο , 8: οι: :οτα αιιιιπα :πα ιρίπιπ

οι:ορτα , πι ιρΓο ππιοΐοο. Βο Ιοπο οιπε ιπο

τιι:ατο πιο απ: ποέτο , ππα:το ί·-αοιοιιι οιπε Γεω

Ροτιόοπιππο απο:: οοτιιοτο 8: πιιτι:π ατι οπτπ .

νοπιτο πππο , πτ Γροπίαιπ ουτπ νοιτο ππρ:ια.

Η τοοοπποίοοπε , οτοΙοίπ ιποπΓα: τιιΓοππιποτο

πω: , ουτπ ιαπέιτατππι νιτπιππιπ οποτιε ,

πω: Απππιπ ιπιιπαοπια:π:π τποτιτο νιτπιπιτα

τι: οοπίοππι ί:απιιιιατιπε πιοτποτππτ. ί

Ηα:ο παππι, οροιπια νιτπο , π” τιπι α:

ἱπορια Ππόιοτπ:ιι πιοοτιιτπ ρτιιιιπε οιιοττοπι.

Ετππτ πι: , πποτπτιι ιπποπια:ποίαπτιε οοοΙο



Ώ

εμ 8 Αιτοι.ι ιιιε τειιειε ω” στι. ' γ1~~

Πε: στστΠιιπ , σιιιι ιιισσ Εστίετι σιτσιιιρΙο ιισ- Α Βστιισττιετισιτι. νεΙσ Πι Πσπιἰιισ , Δ: Πτιιιιά

πισιιτιιιιτιι εσωστσιιτ,6τ ιισστιστἱ οοριε εάτσ Πι Με Ιὶττστιε ρΙεσστ , τετισιιΠιιιε τσιιστιτΙο.

τ ίσ-τΠιετιτ , τιιιεΠ εά εΙτστεπι ιισίττι τστιιτιστιε Ήστστιτιετ ιιστιἰε ΑιιΒιιΤτι.

εεεεεεεεεεεεεεεεεεεσεε-ειεεειεεε+ειε

εΑΧσι.ι ι>ιωιΤΕΝειε Αυ ι.εσΝΑεστ1Μ

ιιΑτι-ισιντ σε ιεττστΑ.

ΑιτσΠιε ΡτετστιΠε Ι.σσιιετάσ Πεττισ ΠΠ. Κοιττετιιιιτι θστΙιισε ιειιι ΒετΒετἱσεἰτισιιἰτιεΓ

ι Ρ_ Π, Πιτ , τισίτι·ι ρτἱιιιιιιτι εε Γειιιτετστιι ρτιίΠτιεττι

Ρτοέσσετιιεεςιισάεπι τιτι·ισΓοιισ τιοίτι·ιιιιι, Β τσνοσετσ σοιιετι Πιιιτ , ΒοσσεσΠιε , ΟσΠισιιιε τ

ιιτ ετσιττστ , εττιισΠΠτιισ , σιιιιιε τιισιιτιστιστιι Ιισε σΙσιιισσρε ΠΠιΓσσιιτἰ σστστι , ποι σιιιιι νἱ

Βοπιιτιετιτιι ιιιιΠετιι Πισω , ω: σιτῖΠἰιιιετἰστιἰ

ῖσοτιΠιΙστιε , τωμι περσι· τισ νιθτοι·ιτιι Ρο!

ττστιίἱε ττιεΒἰΠτἰ ττισἱ νιτε δ: όιίσιριιιιε , τισσ

:επι ΠΠτστισο κι στετοτιο πιστσ δε ττιο‹ὶσ ,

`φιοτητη ,ιιτ τισίΠ ,ιτιιιιιιιε ασια: , ιΕιΠε στιειτι

,σΙσ8ετιτΠΠιιιἰε , ω” στιισιιτΜιτιιιε Ιστιεσ

τΠτΠσιΙΙἰτιιιιτιι σΙΪσ ΓοΙστ , ιιστιιιτιι τιιΠιι τιιιἱ

τι; ΠιΠ:ιισοτ πιω Πτ Ιετἰιισ Ιοσιιἰ. ΒετἰεΠισσ

ισ ετιιισσ τετιτιιτιι ιιιισσιιο ιτιστιο Ροίΐσπι ,εσ

τστἱΓσιιισ νιττιιτιε σκ ΙιιιτιιετιΞτετὶεΠιιτἰἱοΠε ε

`τισΙσίσστιτιιϊιε ιιισιιιΠτετσ τιιιεΠ £σωεω νσΙιιἰ,

ιιτιιισ ουτε σει·ιστσιιτ Πεσιισ σιΠιειιτἰτσ Ροϊ

Γσιιτ. ΕιισιιοτετἱιιτισιιΙετιι τω" ετι τσ τιιιττσ,

ιιτ σετιι , Π νιάσσιτιιι· ,-ρτοί:στεε , σΠστιτσε,Ισ

Βσιιιιεττι άσε; τισσ οττιιιΠιιιε τεττιστι :τιετιι ρο

ΠτΠΠττιι ΠΠ δσ11τ62ΠΠΠΙΠιΠ0ΠίΠΙΠ ιισσ σρρἱ

τιετιιιτιι , τιισΙσ , επιιισ , τισ όισειιι ι, ΡτετστιΪσ

τιστσιιτ Πτισ (ἔτισσετιιττι οτεσίἱἀἰσ Ιἱττστετιιττι

ιιοίττεε στιιτιἱτισ τσσιισστετἱ τιοτι Ροίΐσ ; Μεε

ε Πτασιε , σπιτι σ&ιτιεστιτσίι.ττιιιιτι ιετιι ετιτιιιττι

σιτιι!επστιτ, ιιι ΙτεΠετιι ,πω τσεΠικστιιιιτ,σβ

Πσσστιιτιτσιισ,ιιτστ ιιιιτισ Πσττιετισ ίστΠιστσ

Ρστισ Ρτοστιιιτιινιτισετιιτ Μπα σΜτετιε. τι.

άστα τιιισσιισ (με ρω Ροστιε σιιστωετιι

σοιιιτιιιιιισ νιτισιιΠιττι ΙιεΒστσ νιτισιιτιιτ τ σιιττι

Βειιττισ Εστσ άπο πτιιιεΙσεοσττιιιιε 8σ Ατι

ΒσΙιιε Πστιιστιιτιτ ι ιιι ειιιΠιιιε τιιιιιτιτε σιιιε ετ

τιε Γο!σττιε επιιισ σισεειιτιε Πιἰτ , σ:: Ρι&τιτἰε
στα ετΠιιισ ιιι ετιιτιιτετιστισ Πιιιτ σιτιτιιιιτιι τ,

ΈεσΠσ ερρετστ ,σιιτιι σιτιίτισττι τσιιιροτἱ?τσΙἰ

τιιιστιιτιι στο ιιιστιίδ:τΞε Ιιεσσετιτ. ΑΠ Πειισ να

το εττετστιι ιτε Πτιτ τιστΓσ&ι εττιιισ σιτρσΙιτι ιιι

Πιιεσιιιισ , σιιιεσιιτισ , ιιτ σιιιιι νστστΠοιιε Με

Αρρσ!Ισ , Ρτστριέστισ , ΡΙιιάἱε , ΕγΠρρσ σοπ

τΠσσιι‹Π 8σιιιιε,ΠοττεΙΤσιισιι ὶτιι`ιιτιε εΠισττιε- τσιιάστσ `ροΙΤσ νιάσετιτιιτ. Πι τσΙΠιιιιε ΠιιτΠιε,

ιβτιιτςΑσ ΠΠε .τιιισσιισ @ι ιιστι σιιτσ,οιιι ετ

τετστιι Πιετιι οιιιιιστιι ιιι ειισιιρειιιΠε τιστσιιΠε

Χ:στιΠ.ιτιισι:σ άσστσνσττιιιτ : τιιιιιιιιισ ιρΠι σπιτι

ΐιιΓστισσικιο σοτιιροτιστιάσσιισ ΠιΠιΙΠ :Πίσ

1ιιτι @και :ισ ιΠΙΠρετι τσοστιιιιιτιιτ. Εστιιτιι τε

ιιισιι ιισίσιο φισ Ρεθ;σ τετιι οιιτΠΠιτιι Πτ ΗΜ

ΕΠσΠιτιιςτισ ιιιτΠσιιιτιι 5 ιιτ Ισ8σι·σ ιιΠ τιιισειιτ,

σιιιιιε εστι Πιιιτ νσττιε σηιστιίε ετσιιισ σιτειιιί

2τιετε ρστιτιστιοιιε,εά ρστρσιπΠσιιΙιιιιι ιΠτσσ
Π, ε τε , δ: σσεετιιισιιτετε ΠιιΒιιἰε. . ,

ι ΑΠ σσε στιισι,οιιε·.Γσ,ιιισε Πτ στετὶσ,ςιιἱ σιιιιι

εισττιοπιττι Με σ.σ!σ&.ιιιιισιισ ΒιιΡτεύστιιιτ ε Με

ειστι σοτιτσιιτἱ , ιιιΐεττι σ!σσιιιστιτἱ:σ ττιεεἱίττειτι

ἴερἰσιιτἰετιιειιιιιιτιεστσ σσιισιιρΠσειιτ ; τιιιειιι

σιιιίσιισ τι;ισ1Ποστιω ιιι€στιισ ρτεσόιτιιε,Ιιετισ

δ] ιδτστιιιι ιΠΠ:Π:Ιιιι:ιε νἰετιι δ; τετισιισιιι Πιετά

Πιε , ρτοσιιΙσΠιΒιο σστιΓσσιιστιιτ. Επι Με οσε

:Με ιιστστσε σε ιισιὶι·ἱ σάιισετι επιιισ ιτιίΠ

τιιτι ιτισιιιοτιετιι ΠΠ ιιοτιιἱτιἱε ιιιιιιισττεΙσπι ται

ιιιΔσωιιτ. Ηειισ ιιτἰιιετιι σιττιστετιτσἰνσε τισ

Πτι , Πιεςσιιιε σιτισττιιιι (Ποιιε νσιιἱεσστστἰ ττισ

ειιιτΠειιτ ) :ιό σιιιιισιτι Πιιιιιετιιτετσιτι νσΙ σιτ

ειπε σιιιιι σστστέε σστιιιιιιιτιιε Πιιιτ, ττισι:Πσιιιε,

ιιιτσ στν-ιιι , ποστ Ρτιιισιτισε ιισΠτε σἰνιτεε πι.

Με ε, τιοτιιττι Με › ώ Π

(Με Πνιστστιιιιετιεττι ἱιειισ άιίσΠι!ιιιετιι

ω·ιΡωιω, Π ιιιετ!ιστιιετισεε Π:ιΠσστ 8: ιππι

Πσετιι , ιρΓεπισιισ ετπιιττι στιιιιιιιιιι σεριιτ ει:

Πστιτσιιι ρΙιἱΙσΓσΡΠἱειιι-σιιιιι τΠσσιιιΠ εττσ σοπ

ιιιιιιτστιιιτ τ ιιοε πι στετοτσε οιιοσιισ ιιι ρεττιε

εΙιτιιιειιιισ Πιτιιτοε ριιτεε τιιιΠ ΐοττσ Ματιο

ιισττι Παμε: , ιισσιε Πιιιιιτιι , εθιστιστιι τἰσιιἱ

σιισ τστετιι , σστστεσιισ τιποτε άστυ Ιισιιιι5

ιιΠιιιε τισιττιε τισεΙΤσ :Πιτστἰε : :μια σττιιιιε ωτ

τσ ειιΠιιιτ σετσΒιε. Βιισ Βετο τιιστιο τσΙ!ειιτιιτ

ιιιεειΠτι στιιιιιιτιι τιιεΠ , στή σπιτι οοιιετιιτιι ει·

τιιιιιι Πιιτ ἐστι σιτΡσττσε , σΠσΠιιιΙσε σεε Πιο:

τισσστσ ιισιι ΡοίΠΙΠτ ε Ρετστιτσε τισιτιάσ Μισ

τιιττι ρσίτσε , τιιιι τιιτρἰΠιιιιἰε στιριάιτετΠιιιε

οσσα:σετι , ιΠττιιτιε ΓΡΙσιιτιστστιι νιάστσ ιιστι

ροΠιιιιτ. (1ιιστιιε σιιιτιι σεισμο μα: σΠ ιιο

‹Πσ , στή ΙΠιστοε Πισε νσΙ :κι τΕιστστσε ετσι,

τιιετΙισιιιετισοε νσΙ ρΠι!σίσρΠοε άστιιισετ , ιιτ

ἰτιτισ ιιισΠστσε σνετιειιτ, Ιειισστιισιισ δέ8Π··

οιιιιειΠιιιε Πιιτ ερτΠΠτιιε. Νετιι σιιττιιιι :στο Ε τιειιι σσιιΓσσιιιετιτιιτ τ Ι.ιττστεε οοιιεε σεισ

τσττετιιιτι στσσ τιστιιτιιε σιττιιι&ιιιιι εττιιισ άσ

Ιστιιιιιτισιιισιι ετ: Πτιιιστι σπα ρσστετιιιιι ; Πι

ιιοΠτε ρεττιε ι:ισστιιτ άσο Πιἱιἱτσ σιττιτστιιιιτ ,

Βετιττισε , ΡτετισΠσ·ιιε ΡσττετσΪιε : τιστιιε ετ

τΠιιιε σττιιιΠιιιε, ιιιιετιτιιιιι τσιιιροτΠιιιε ΠΠε Π

ιισ (;τεσιε Πττστἰε σίΠσι ροτιιιτ , ιιιΠτιιέΠΠι

τιιἰ. (:ιιιιισιιισ ΠισσιιπιιΙΙιιιιι νστστσιιι Πἰσσιι‹Π

τιιτιτ σιιιιισε , Ισεέσε εσ τιισόισιτιεττι ετιιιιιτειι

πιτ σε εττιετιτ , ιιτ ιτιΠτιιτιιστιτε νἰάσΙἱσστ επισ

Πι.ιε8σ ρσσιιιιιετ σοττιτιιστ:ΠΙΠιιιε. ΑττΠ1ττι "Με

σστστετιιττι ΠιιτΠιιτιι σστιιοσιιιιἰετἰετιι σΠσ νἱειιι

·ε‹ὶ σεΙετιιἱτετσιτι σστιτσιιειιιτιτ. Νστιιισ Με:

τειιπιττι ἰτιιρστἰτετ σε ττιιιΙτἱτιιΠἱιιἰε ορἰιιἱσ Πτἐ

ιιιε , ἴσά , ποσά ιτι:ΠΒιιιιιε Πετσιπιιιτιι σε,Ρω.

Ο ε ε ϋι
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π.,ιόριιι ,ἰρθ ,ιποσειπι , ρισεοοοιοτοε Γοιιιοπ- Α πιά) Μοιιο ποπ ίσιο ίιοιπιιοιιο ,Ίοέςοι·ο Ι:ΐς5

.ιιιομπι·τιιιιΓοσο πιιιοιίΕπ , πο ·οιιοπινιε Γοτ

διάιΠσπσπι οιι2Πσπι )·ΐοτνΠοοσο οΗ·ιοιιιιπ Η

Βοι·οε Γσοε ροτἱσε ειπιπισπι ιιοπσποοι·ο 3 οιι:.ιπι

_ Ι_σσοτιιωδιπιο ΜΜΜ οροι·ο.ιπ άπο .ρσ:ἱσπτσι·.

'Ο πιπιι οοιπροτο·ι ο ατειτοπι ε @πιο Ικο

πειι·άο Έ Πἰοιιπιπο ίοι·τοειιιιε ἱπ οσοο οσισ ο

πιο πιοΠο, Ιειπ8σιάστπ ποσο οποτνιιτσπι ο

νοι·σπι ποτπειοΕπιπόο πἰΙιἱΙ ρτοΒοἱτπσε. Ρεσ

`τισπι @πι πω οΕι νοτσίιειτοεπ πιοποι οιίΈ σοῦ· -

ροτειτἰίἱῖιπσ. _ _

Μοποειπισε ιτ·2ιοσο ροτἱσε ποττοτπστοσο

ΠΕιοτοε ποοΙοίοοπι:οε νιι·τστιεπσάιο σο Ιστο

Πισω ιποοπίοε., σε Ροιἴσειίσιπ ΙιοΒοο.πτ , Ισι
ῇιιΓτποιἰἱ Ρεποποσπι νοΙσπι:ειι:ι :ιονο:Πιι·ι , π» ν

ίσοι οπο μοσιεοιπ , νἱττστοπιοσο οοΙοιο. επι

ο πιο οοπΐσΙοπτ , οοι·σπι ποπ πιοιὶο ἴοτπιο

ποιπ,ΐοιτι τοιποσεισι·οοσΠΐοι οί-ροθ;στπ οσοοσο

ιιονι::ισστιτ : Γοοσο σο! νι&οι·ιπ·σπι οιπιπισπι

οοπιπιιιποτποσο Πσοιοτσπι οπιπισπι [ιστοσ

τοπι οοπίοι·οπτ, ο οσο ειοοἰρἰοπτστ Ιιοἴριτἰο

( πιπιι οτοπ:ιπτ ) πιοο Ποοι·ο!ι,στ ρο.ττσιπι 86

Ισοε ποιι εισιποάσπι ποίιάοτειτστι ω. δτσάιο

'τσιπ ρτεοτοι·οσ οσισ ΕσοσΙτιιτοπί ΙιοΒοοσπτ ,

οσοπιιπεικιπιειπιοιιριοπμ Ισποιστπ σι οι:ιιπιε,

δε ποίι:τοτσιιι 8: Οπιοοοτσπι οορσιπι , οσοσ.

:οσι ποπ ιιπιιτπ πιοπο νιδιοτιπσιπποπ οστο

τιιοππι , ποο πιο!ιοι·οΙο πιπιι. δοτιρίοι·αι·π

οπἰπι απ το πο ΜΜΜ πιοιε , οσοι·σπι πω...

Ιι:ισοτοιπ Γσιππισπι άο&οι·οπι νι&οι·ιπσπι

Ρο!ποπίοπι , οι οσο οσισ ιπριιιΙοίορσιο, :στη

το:οπε ρι·οοοΙιιτιίππιιε στήσω Αππιτποτιοα,

(ἱοοπιοπὶιι , Μσίιοπ ειιΙιοοπτιίσιπο οισειιι·οι·ι

οοοσωπ το πιο οι·ιινϊΠιιτισ νοτοιο ίιιπο 8ο ει.

οοτσἱῖῖῖιιιἰε,ριτοὸιτοτοτπ άοΐοπ:οτοπι οσο πιοα

ισπι ειρροΙΙππε ,| ιπει·ειτΠΠπιστπ ἰπ Ρεποπτοο

πιο πιο ·οροἰπιο πιοπι:οε ο οσοισπι οστπ απο

πτπιιιιοπι οτσιπι πιοι·τσοισπι οοπίσΙοι·ο ποσο.

ιοτπ,τειιπ ιπιριο πο8ΙΞ8οτοιπ,Ἑιἰε σττἱΒιιε ιπΓοι·.

νἰοπε , οσα πιο πιοοΓοσο Ροτσιτστα πι. Βοι

ΡΙοτειίσ ιιοπισπι ΐοτοτσιπ·πιοιιτσιπ ίοΗτσεΠ

ποπι -, οι·Βιτιιι:οτιι , ιπτοπτστποσο ίσπιἱΙἰιι: το

τισε. Ηπα πι πιοτοιιοοοιππιωιά ττσἔἱο:ι , πο.

οσο ,σε οοο ιπι:οορτοτοι· ·, ειτπἰοο δ: ΒοπονοΙο,

'Η απο ρειισπι οοπίσιοτειτοπΙΙσπ νοτοίιπρπ

ποπιιΠσπο οπιιιιπο ποσο ιπιροπτΞΠιιπο ,

οσοσ :επι ίρσι·οο πι· ΙεισάστσΉπιειε ει:: ΡτοΒ.

ΠΠσπειε «στα ἰπνοδισε ω, ΑτἰτΙιπιοτἰοειιιι ορι

πιάσω ι·οσποιιοπό·.ιιπ οσοσ” Μι1Ποπηπ_η..

τοπι ο ΡιιΡεοπσσε ιπνοπτειιπ Επι ιποποιοσε μι

πισω ιιοτί:οδιπιπ , ροίιοει δ: οοιιίσπιιιπιτ:ιπι

ΐιιἰιἴο ισ Ισποσιιι·ιοσε ει ιποτοττἱοσΙσ ·, πω

οσο Μπι ἰπἰπιἱοσιπ τιιπιοσο :ιάνοιΓειτἰσπι Πτ

ΡΙσιθο εποε ἰόοιιοοε ίσιιο , ποσο οτσιστοε ο ζ: τοτειι·στπ Πσσιο5 οσειπι Εισ.πο ιρίσιπ ειιστπισπε.

οσπι1ισσοτιτ εισάπο Ιἱοοσπ : οσι Επι: πιο

οι·ιιιοτιει , πιοτποπιιιτιοιι , ΡΙιἰΙοΓοΡΙιἰειτπ πι

άσο Ιοοειιιτ. Α:οσο στ ἰπι:οΙΙἱε:ιπτ ετποο οσοι

Ιστιπιε οοπισποοιο, οσοσ Ώιοοτο ίσο ιππο

Ριτ πιο , πιο οσοοσο ποσό ποε οοπιπιοιιιΠσ

πιο ?ποσο Ροίΐο : Μπι ίστπιιε πσροι· θα·

οσισ ιιοτπι·ποτπ ΤΙιοΠσΙοσιοοπίοιτι ΤΙιοοπο

πω, οσπι άοθεσπι τσιπ ποο απο ισ ίσο Πω

οπο ποσο Ρτιποἰροπι. 3οά ἰπνἱτοτοε πιω Παπ

ειτοιποτ ΠσσιοΓοε ι τσσπι ι·πο:ἰο πι, Ι.οοπειι·

σο,ιιοπισπισ πάσο σοσπιστειι:στπνι&οτιπστπ

ῇσνοπτσπ Ρτοροποτο Τροοπιπόσπι ποσο ιππ

το.πάσπι. .ω οσοσ,ίσ στ Γροτο, οιιοιτειτι οτιιπτ

ποππσΠι , σο ροπι:ι στοτοσο ποίπσπι ποσο

ΑάισόιΡει τοττισιπ , οσοσ οσιόοιπ Ιοεοπε (μ

παπι π Ριοπιιιοσο πίσω τοποτο ποπ Ροτσίι

(πιο Ιιοπισιιε σε ιοί-ο ινιᾶοτἱπσε ο ό; ουχ..

πιπιι ι·επιο ιπΗ:πιιοπόι ίσο ιοποτ:ιι·ο το ; Γοά

οιιπι ἀοΙἱτοι·ο ρι·ορτισπι Π: Γοπο&στιε , νἱοω

τοππσΐοσο ω @οι πι: οπιπο ονοτοτι τΏ

ΠΠ οσοοσο ισ οοπεἰποιιτ , πιοοιιο Γοοσπι σπα

ιπΓειπσιτι δε οιοΙιτσπι Βιοπιτ. Ηειπο ροτνοτΓειπι

8ϋπσΙτειπι πι το αποτο ορἰπἰοιιοπι οο οπο

νισε ίσιο : οσοι! ροτ 0128112111 πωσ οπο: ρ”.

τοπι ἱπ Μ; Πσόπε οοπΓσιπΓοπ: , οσα πωσ

πιο πιο οπιπισπι Βοπειτσιπ πιάσω [οιοιιτσιπι

στο Γο έσωσε: οσοσ ποπ οΡε πιο Ιισπισπἰ.

τσιπ , δε ιρΐει τσιπ πσιπιιπἰτοτἰε ιπΠ:τιιιποπτε

ιιιοτοσιτστ. Ε: πιοο ιιιι&οπσο.Βοδοποππο εσ- Β Ροι·νοττοιο :ιο Ι:ιβοί:ει&στο οοπειτιε ο πο οπιπι

τοιπ Αι·οππο ισο,οσπι νοι!οειτ ἱπΒοπἰο>Πειζοτοτ

Ρισάιο 3 ιιπιοτιιι· οι νιειωπο , οτσἀἰοτστοσο

σιΙιοοπτοι·, οοπο Γροτειι·ο το ισοοο. Ε8οοσο

οπιπἱο , Π ποπ οσα ποσοο ο ιιτ οοτιο οσα ροδ

Τσιπ,τσο οιισΓ:ι :ιο οπιπο οι σοοπτΞΠιπιο πιο

Πο , Ρτει:ίπτσι·σΙοσο ίσιο. νο.Ιο.

Ε]Π$Ι)ΕΜ°ΕΡΙ$ΤΟ

επι σπιἱοσπι Γσστπ.

 

Ι..Α

Ζ): ?ἱὁΐσπἰκἰ Ρε!2ι·οοβ.: Μπι α:: είβου!Μα.

ο

ΑιεοΙσε Ραιτοπίσ ω Γσσπι.

8 Εκ τοι: :Με Ιἰττοτἱε , οσ:ιε ροπο ΜΒΜ

τιιε , ροίὶ πιοσπι ο νοοιε άΞΓοοΠ·στπ , :ισ πιο

πιιίιπι , πσΠε ίσοισπτ ποπ πωπω 8: ισ

οσπόιΠιππι: πιἰἱιἱ,πσΙΙω οσειε ποπ ίάριιιε ροτ

Ιοοοι·οπι :ινιάι1στπο. νοτιιπι π. ρι·οιπππο οσἱ

οσε :κι :ποσο τοί-οτἰοἱε , :πιοο ιποτει:ειτ Μιο

οιιιιόσοοσο πιπιι ειοοἱὸοισπι : πι: οιιε νικ Γο

ιι νοτοτιοσε σοόΗΠιιιιιε Αι·Μιπιοοιοει , Βοο

πιοττιει , Μσσο:ι ιιιοοπιιι Ριιοι·οτσπι ἱπ Ρπωπ

ι ιπισσοο:ιπτ ι πιίοσο οοτσπι ειπιπιοε ἱπίϊτσι ὅ

ἰπἴοτπιιιτι , Μπι σοι τοΠοσιιπι πιιιιιειπιτει

:οσι οοπιπιοὸἰΠὶπιο οκι(Ηπιιισιιπτ._(1σοσ Η

παο πιο πσιποσιιπι απιοιΙΗ, οκ οσο ιπιπσο

νἰὰοτο_ροισοτιε οσειππι ισ πιο ιποΙΤοτ σπΙιε

τσε,€ἱοοτοπἰε πιπιοπ, οσοπι σπσπι_ ιιπιιιι:π απ

Β:οι·ιτ:ιτο σε! ΒοποάοΞΙΙιε οκιΡειππιπόστπ οσισ

τπονοτι ὁοσσἱίπ , οσπι σ οἱο Μειτποπι:ιτιοιε

ίοπιροι· νοΙ ορτἰπιο Ιοπτιιιτ : ρτεοἴοττἰιπ οσπι

Ε πιοο:: οιιε οσἰ τοποιοπτ ΓοΙοε οπο ει νοτοι·ισσε

οπισιτοε ειρροΙΙ:ιτοε. Νιιπο πιοο: πο πιπτσπι

ΠΠοε οοΙοτοπι ειπιοπε , Γειπἔσἰποτπ ειστοπι

ποοΙἱἔοιιε ·, ιεπιπι ποπιἰπο ΓιιοΙειτο : οοΙο

ι·οπι ιρίσπι οιππἰπο ισιιοοι·ο 8ο ποιο ποπ σοῦ

ίο. Ωσαοσπι σε ω, πιτσἰ οΙΤο οπιοτιε πο..

οοΠιτσιππιίοιιο ποσα ποπ ροή , οσειπτσπι

πιο οπο: , το ισ τοπιο οποιο νοιίστι εσπ

τισε.
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τε ἱΒοοτοτε ἀὶτἱε , τοοττυοε δ6 τοτε , Μουτ

Βτενττετ , οε Ιοοὸοτὶοοττο Γο.τετε νοΙυΠίε

νίότο.τ , ουοά οοο το ρτοροίἰτοτο τ τίτοοε

ἱυίτἰτοτἱε ε)υ$ 86 ὁἰΓτἱΡΙἰοτι , οοοτἰτο οτουἰο

το” τε ρτουετοτο το ε_›τἰίτἱοιο , οἱ τοττε ο

τἱο τετοροτίε αποτο οοειίἱ ΡοτοΙο,τιοοιοοἱ

τοτε οτουἰ τοοτο , οι ρετυοετο νετΓοε ειτουε

ὶτοιοοτειτοε εε , οτ νἰὁτοτἱυοτο άοΐτοτοε Πε ,

:του τοοτἰο Βοτοἱυετο ἰοτε8εττἰτοοτο , Γουτ

τΠοιοοτο , ΓετΙ όο&οτετο ττοιοπ ΡτυἀεοτἱΠὶ

τοοτο τοοειτοουε ε)οε είίε 86 οτοοἰυυε ἀἰΓτὶ

ΡΙἰοιιτο τοτεθ:ετο το γἱττυτετο τοοτο , τοεουε

ΡοίΗιατ οοο τιττοΓε.τοτουπ , 8ττιτοΙατοτυτο

Ροττοε , ουοο ἱυ τοεἱε τοτυοΙεοτὶΠἰτοἱε τετο

ΡείτατΞΒοε τατιτοτο Βοοετο:ιτοτετο οοοτἱΓτἱ

“πιο τοοτἰοττἱτ. $ετΙ μου ἱΡΓυοι νἰᾶοτΙουυι
ἱοτυττε. ο

]οοεοοε8-Ρτ:ιοτἰΓτυε θουτοἔοίοτἰοτεοε 5

τοσο απο Γοττοοο φοτο νἱττοτε ρτπΙτοοτἱΠὶ

τοοε , τοῇυε τοω ΓτιΡἱεοτετ Ποτ ὁἰ&ο 86 θέτει

ΡΙετοοοε , τυπο οἀτοἰτοοὸοτο Ποιά ἰορτἱιυἱε,

ουοά ἱο τουτο τοΙἱ8ἱοε ΡετἀΙτἱΠἱτοοτοοι του·

Ροτοτο,υοοε ρεοε το υοιυετο Ρτἰοτἰροττι5

ουἰ ΡετΓρεΧετἰτ νἱττοτετο εΓίε Μοτο νε! τοο

τοευτἱτοε , ουκ Ρτἱυτἰρειο οοο οποίο οτο:ιτε

τιτουε ἰΠοίττειτε , Γετἰ ἰτορετἱοιο τοοτο τοτε

8ἰε ΓτοτοΗτε οτουε τουυἰτε ροΠῖτ : οο.οοτοτο

ἰρΓε τοοΓεοοἰ Γετορετ τοο8οορετε Γτοτἰοετἱτ;

Πε οτ απο ουοοοε ΕΜ τιουτΙΓτετεοτοτ ,Γουι

τοει τοτε οτ ὸἱΙἰοεοτἰο ρτονἱὸἰτ. Αττερτο ε

ουο νἰᾶοτἰυἰ τοοίί:ποτε ίτιοπτι νἰττυτυτο Μ.

ττεὸἰυἱίἱυοι $ Βοοε , οοειτοτοοοτ το.τίοοε δέ

τουτἱἰτἱοοε ροίίετ , οτί Γε οΙΗτὶτοὸυιο εκὶίτἰ

τοτινίτ. Αττετοτο Μουτ ἰΙΙο , οοοοτρἱτε δ6

οοἰὸοοἰά νεΙΙετ ροΠοΙοτετ , ἰτορεττειτοτυε :ιο

εοτοτυοοι > Η νεοἰτεττ οοο το ευιο άτυπ

τοοπ μποτ 2 Αυτοτο οοο Γετορετ τευτετοίἰτ

ά Ρτο οιυἱΙο ΙοιοοΞτ 2 ατττοοε οοὶτουτο τοτε

_ οἰοτο. Πτ Ροττἰο τ:ιοτοτο ῇυτε δ6 ροτείτειτε ὶο

ΗΠοε υτὶ ροΓΓετ: οι ΓετνοΓουεΙΠ:ετο ἰτορετἱο

ΕΡ15°τοτοε.

5ττἰἱποι ττειοοε ο:: νἰᾶοτἱοἱ τοεἰ , οοετο Α οο:ιτο , τοοΠἱτἰε , ἱευονἱο 8:ιΙεοτειτοτο οπο.»
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ττἰτοιο. (Ζοἰά εοἰοπ ὸἱτειτο τοἰΙἱτοτο9 τυπο οι

το τοΕΠτοτε Γἱτ ουο! ρττττετ εποε , ]ου:ιοοεβ

ουτ Βοεοίυε Α!ε:τοοόετοοε Γτειτετ οτι Γυοτ

οοουο :ιτοοε ἱο8τυἰο ἱοίὶἰτιιτἰ, οτ :τομαή

νετε Ιἱτεοτ,εοε οΗουειοτίο Μουτ οττἰΒοε οπο.

πιο ρταυτοο οτοοε ετουτοεοτο Γυτο τω. @το

οτ (ῖετἰΙἱο (α) τοτειτοοε ε ουτε πο οτ Ιἰττετὶε Γ η

ἰοιΒυτο , οτ τουυτοετοτΞ ]υτε ροΓΓε νἱὸτοτοτ

ἰοτετ ΙἰττετοτἰΙίὶυκιε ἰΠτιε Μοτο” (ΞοτοεΙἰοοι

ΕττΙἱὶ ΗοττεοΓἱἱουε οΙτετο.Ατοτουε νττο του·

το νὶττοτἰε τουοτε ουντιΙΙοτοε 8 οτ νο ροτἰοτ

νε! ΓοττἰΠὶοιυε ουοοπ Γεουοει (Με όευετιτ.

δἰουἰἀεοπ :τοτε ἱυτε8το, ΓοτοιονεοοΓτἱΓΪὶτοο,

τετετἱΓοοε οποιο: οτ Γοττυοτι: τουυετέΒοε οτ

οτιτἰΓΓἰτοτι , Με Γρτετἰε τουτετοτἰΓοοε οιυοἱυυε,

Ρετρετο:ιοι το νἰτΒὶυἱτοτετο άτίεΒετίτ ; οι

το. ΓοΙο Γε οΒΙτέτοοε , Γειττο οΓΠτίυε Ιετ;εοάο 8

οι Πεο νἰΒὶΙου‹ὶο , οτειοτίο , ἰο οτουΙουε τίτ

υἰοοε ατο1οίοτο μου Γε υτοΗτεοτυτ οτεττἰοιτιυπ

(]ετΠοε ὶΠἰοε , τυῇυε τοιο το οοίοΠτοτει νο

Βἰοἰτοε. Ατουε του Ιεοὸἱε οεοπο Γοτἱυτο το

νεΙ τοτοὶτετο νἱέτοτἰοο τιὸΓττἱΒἰτ. Μοτοπο

τετο , τοοξοὶίττοτο, ρεοει8οουοπ , εάυτειτοττο1

οουοι οειοοετυοτ νἱδτοτἱυοτο. ΗΜ: εοτο το

:αετου , Γοτἰε οΓτεοἀὶΙίε νοίεοτ ΡτττᾶουτἰΠὶ

τοοτο το” ἰο8εοἱυιο , ΠοουΙοτετοοοε νἱττο

τεοι , ουοό Μι ῇοτἱἰτοτυτοτο οοοτοοοετοοοε

οοο τ!οτοτο , οοἐ Βεοε οοτἱτ ουίτ! ίὶτ Ισοτι

τεμ , οοοοποοε τίυΉτΠετο οοοεειτ :ιό νὶττυ-›

τειο τουτου» Μ

$ετί οοοοἱοτο ετττοο , ἱο ουο του Γοτόἰάε

νοΙοτ:ιτΞε , ειοετοετε τε τοτυο , τκρΙἰτοΒο

νἱττυττε Γυοτ ΡειυΙο Μουτ , που:: ευ το οι

ρτἰτοἰε εκοτουιτ,ουοο ὶρΓε Γεττοσετ οι τοπ ρο

τοοτο ὸοκἰτ , τοΙτοπο τΠτο τεΙουοοίε , οι

Βευτοουε τοετοτειο τ οοετο οοὶὸειο ίἰτ το

Ιὶτ Με ετ νεοεττιτιιτ , οτοοπ υοτοἱοἱ Ευτυ

ίὶἰοοο ρτοτΓττὶρτο Γυοτ , ουΓετνετ οοποἰ:ι του

εεοτὶΠὶοπε , οΠἱἰττοε τοοίοΙοοτίο , οιττοτεε

εκτἱτοοὸο ,- ετΒτοτἱτ οιεάευόο , τοἱΓετἰε @το

ΡοΓτυΙονὶτ. $ρε&οοε ΡΙατοο!ε ἱΠοὁ , Γειτοεο-[) τουοε ορειο Γετεοάο, ΙοΒοτοοτἰΒυε ὸεοἰουε

τοι ρτἰοτἱρυιο Βετο” τΓΓε τεΓἐυΒΙἰτω , ετου

ουε οτ οὸἰΡἰΓτετει1τυτ ΠΠ , ε εἰ Ροίίε Με

Επι: , ο οΗἱτἰο Γττνἱτε , ο ορτἱτοἱε τοοτἰΒοε ετ

ουε 5οίοτοτΞε το: ἱυεοοτε οποτε τοοτο: ὸἱὸἱ

τΠίτοτ.

@τα ουἱὰετο Γρεε ΓοΡἰεοτἱΓΠτουτο οστώ

τττο τοἱοΞτοε ΓείεΠἰτ : ετεοἱοπ τοἰ το ἰοοοόἱ

τυω Ι.υἀονἰτἰ (Μπαρτ , τοἰ ΚοτοΙἱ οο

ιοεοετοτο τετοιο Γειτοο: 8Ιοτἰειτο μου ΙτειΙἱο

ταρω , Ρετ οοοε τοἱΙἱτετἰτ υτουε ίιυρετιιτο

το νΞττοε Με ρτἰίτἰο:ι τενἱνἰΓτετε νίοετυτ.

(ἱοτυ ἰυ τοοτο ρτ:τΓεττου ετουιτοτυτο οποίο

τυὸἰοε , Ρευε ίοΠ Βόεοτ Γετν:ιτε , ίου οο

ίί:εοπ Ιοτείίττε › ίου οΓΉτἰο Ρτο Ιο.υτίε οοΠοτο

το:: ΡετἱτυΙοιυ τετοΓ:ιτε , ΓοΙἱ ἱοτοτοοποὸε,

τοΓοτοίτοτεε , οποίείτἰο.ε , ΙειΒοτεε οτουετ τώ

Ιἱτειτεε ίοττἱτετ ά ρειτἰεοτετ ΡετΓεττε Φώτιο

τἱοτ τ ουτε το εἀοιἱτοΒἱΙἱοτει νἰἀετἱ τίεΒευτ ,

ουοτί τετἰυετἰ ροτυετἱυτ ἱο τουτο ΓτεΙετατΞΓ

Γἰοποτοτο Ι:ιττοοοτο ρετοτίοι , ἱο τοοτο ἰτοριι

τὶΠὶτοοτοτο Ιεοοουτο οεοοἱτἰτι , το τουτο , Ιο

οτοοἰΒοτ , οοτιοτοτο τίτ Πτυτο ἰο Γε , Γυττοτ

τευτίο. αυτ: οοἰὰετο οοοτὶὸἰε οτι Μσεοτετ ε.

:τεττετ , οοειΠ οτο ΡετΓυαΓττΙτ υοἱνετΓυι·ο Βε

ουε ουτοειουτο Γο:ιο1 είίε ΓοιοἱΙἱοτο τ Γεοοε

τοιοο1οοετο οποιο Ρειτεοτειο οτουἰυυε. Ετε

ουο ΡυρἱΠοτ ,οοοε ρτιττου ἰρΓοτοτο ροττυο1

τοτοτοεοὸοτἱουτ , Ροττἰτυ Γοα Γροοτε όεΓεο

άεοάοε τιιτοοοοΓοοε ΓοΓτερετἱτ , το τοτἱτοτε

οτοοε ὶοἀοΙΒεοτἰο τττι&ειτ , οτ Ροτεοτεε επώ

οίίε άοΙεοοτ,τεοτυοι οοο Γτ11τἱ2οτ.ΒοτΒ2το8

ρετΓ:τΡε ἰΒοοτοε , οοοε υιιτοοοειτονἰὸετἰτ , ε

νἱοτοΙἰε τεἀΞτοἰτ , νεου , αυτ. @το ΗΙἱετιιιο

τοΠοτεΙτἱοοε8 ἐ τοοτο Γἱοτἶἰο , τουτο τοτε π.

ίἱυἰτοτεε τοοτΠοιτ , οτ οοουο Μοτο ΓοΙΗτίτο

τοοε , φοτο Γυοε οΠὶτἰ ὸἰτετεε. Ιο τοτοοτΠ8

ουτετο ττ8τοτἰε ἱοττεὸἱΒἰΙὶ το ρι·τιττετ τετετοε

τΠΠοευτοι , οοο ιοεὸἱτοε ΓοΙυοι οιεὸἰτἰυειβ

ουε Γοροετοτειυόο , Γετί Γυειτο οοοοοε ερε

τοτο πιο ρταυεοάο , τουτο ρτετΓεοτἰει Αώου,

τουτο :ιΙοττἱτοτε νυΙτυε, οτ Πιοεοεοτε8 οσο

(8 ) Η” ούτε το τί: οοι ΓοΡετἰοε. `
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ποπ πιἰπιιε νιειοπω πΓρεδτιι , πιιπιπ πιετιι-Α Γιετι ροτείτ. νειιετειπ πιιτειπ ειιιπ πει παπι

εοι·ιππ τεπιετιιιε τεΙενπτι Γε ·Γπτεππτιιι·.

Ιπ ετιιτρεπόι πιιτειπ ροπιιπιε Ρτιιτρο 8: επ

ριιιιτπτε , ειιιετπριιιε ππτεροπππι Ρ Απ επιπ

ροπεε ιιεΓειο ιιιιοε Ηττειπιιιιπ ι ιππΙε ιπετε

τετ πε πιεο νιδιοτιπο, Η ιΠπ ἰπ τε ειιπι πιω

εοπιρπιππόιιπι εεπΓετειπ. νεπεπτιιτ ΠΠ , ππ

ειιρεπτιιτ οριιΙεπτοε πε ειινιτεε , εοιπρΙεππτ

πιεπιπ ειιιπιτι ειιριιιπτι Με ποίτει ειιπιδοει·π

τε ποπ εοπΓει·πτιιτ πιοι:Ιο ,Γεό. ιιιιε δ: πιπε

. ροπ:ιτιιτ. Οτπιιε επιπι ιΙΙε ιππτιιπι ]ι1νεπτιι

. τεπι ετιιτιιερπτι Με ποπ Γοιιιτπ ετπτιε ετιιάιτ,

παω εετετιε τιιιοπιιε ι·εριιε οπιπἰριιε ριπ

Ιιπτ ορτιπιι παμε ιπὁιιΙΒεπτἰΠὶιπἰ ρπτεπτιε

οΗἱεἰτιπιτΑτοιιππτπ ΓπιιιιΙιπ ε πο! κι.. ριετιιπι

πρι: Γιιτπιιε οπιπεε Γπιπρτιι Γιιο παπι , πιό.

Ο ιπιι·πτπ νιειοωπ ΗρετπΠτπτεπι ,νειιππ8

πππιπιιτπτειπ 86 πιπ8πιΕεεπτιπιπ ροτιιιε , ππἰ

ειιπι 8Ιερπιπ ρπρεπτ πιιΙΙπιπ , ΙοειιρΙετἰΓΓἱ=

ιποι·ιιτπ Γιιι&ιιοΠΙΠιππε ροΓΓεΓίὶοπεε άινιτιπίἔ

ειπε ίιιρειετ: ιιτ νει·ε ιπ εο πιει ροΠῖτ πὶρἰΙ

ρπρεπτεπι οιππιπ ιιπρειε. Ριιτιεπτ , ἱιπριιὰεπτ

ρεπτοε πιω τιιοε , ππἰ ειιπι ιποπτεε πιιτι νεο?

_ τιππΙεε Ιιπρεππτ , Ιἰττετπτιιπι Ιιοιπιπεπι όοπιι

οτιοΓιιιπ πιετε 8ττινππτιιι·. Πρι εοτιιιπ εκατ,

πιω τιιιοτ-ιτιιε Βιοτιππτιιτ 3 ιππππΞΗεεπτιπιιι

ετιιιοι·ιιπι ο: πιιιΙπιιιιπ ετεπιρπε Γπι8ιπππόιε ,

ειιιιριιε οικω ιιπτ ιρίι πποπποπωπω ειπε ποπ

νιιιετ έ ειιιπ ρεειιτιετπ !οπεε ριιιτἱε τιιιππι Γιο

πιιπειπ Γπειειιιτ. Ατ οπο ππιπιο , τιοο νιιιτιι

πρ εο τρωω Ιιπτε ιρΓειε τιιοε πιω ὸἱεετεε ,

ππἰ Η πιο ΓεπιεΙ πιο. εα:ππιπ ιπνιτπνετιπτ ,νί

τα·πεειΓοπε ιτι πιε ροτείτπτειπ Γιιο ιιιτε ππ

ρετε πτριτι·ειιτιιι. Ηἱε νετο οΗ:ιειιιιπ ἱρΓιιπι

ποπ ρεπεπειι Γτιιθ:ιιε Γετιιιεπε , εο , ιπτιιιππι,

ππιτπο πει” νειιιτ πἰρἰΙ άπτε,νεΙ ποπ τπιπ άπι

τε ειιιπιπ πεειρετε νιάεπτιιι·.

@πιει ριπττετεπ πε ειπε Γοττιτιιάιπε πι

τπιπ πε εοιπρτεΙΓπιτι ρπριιετιτ Γειπρετ , ιιιιοει

εοπίτπτ ει: πεειιιπΙιριιε επι ειιιπ εο πρ ιπειιπτε

παπι:: εοπιιιπ&ιΓΠτπε νικετιιπτ , ιιτ τρωει δε..

ριιοεΙειπ Γεπεπι όιεπε,τεΓροπόιΓΤε, ΡΙπτο Με

πείτε: ετιππι ἱπ ιρΓο πττπτιε πιάστε πιο ιιιτε

πιεσε ροτπἱΓΓε νιάεπτιιι· , πρ επ Γε ΙιρειιτιίΠ

ιπε τπιππιιπιπ πρ πετείτι ιιοτπιπο πε ΜΜΟ

ριοΓιιπετε : τρωει ιπιρι ποπ τπιπ πιιτιιιπ νι

άετιιτ , ππἰ ειπε ποιπεπ δε τεπιρετππτιππι

ροτιιε 86 ειρι εοἔπονετἰιπ , οιιιριιε Γιιρ!πτιε,

ιΙΙππι Γτιρετε τρεπτ Ροετπι νι&οτιπιπππ επιπι

ιπεπΓ:ι πιιΠπ νιΙιοτ , πιιΠπ ρπτειοι· ) πιιΠπ

ΓτιιππΙιοι·. Ρι·πττετεπ Γοιππἰ ρπτειΠιιπιιε , Μ...

ροτἰε νετο οιππιιιιπ , εποε τιιιιτιεπι ε8ο νι

τιετιπι , ρπτἰεπτἱΠὶιπιιε τ ειιιπ ρι·πτΓειτιπι Γερ

τιιππείιτπιιτπ ιπιπ πεεπε πιιππιπ) Γρπτἰιιπι πω.

Ιιιπι πετιιιε ιιιιιτπιιιιι , πετιιιε ιιο&ιιιπππι νει

ειιιιπιιἱρι τεΙιπτιιιπτ πρ ορετε;ριππΓιιπετεππ

τιιε ΓπριτονεΙ πο! Ιεπεπιιιιπι , νει :κι άοεεπ

:πιω , νεΙ πιο πΗπιιοιι Γετιιρετ οΓΗειοΓιιιπ πε.

Βοτιιιπι,Γε τππιτιιιππι ιπ οτιιιιπ εοιιΓετπτ. @ιιπ

ετιππι ιπτετ ριππάεπειιιπι,ε:ιεπππόπιπ πιιτεε

ιρΓπε Γἱπε πιιιιιιπ !ε&ιοπε οτιοΓπε εΓΓε ποπ

ρπτιτιιι. Επ πιιτειιι ιιιεοιππιοάπ ειπε ρΙει·ιιιπ

ειπε Γεπἱριιε πεεἰἀετε ΓοΙεπτ , πειεο ρπιιεπ

ριιπε ποίτιιιιπ εοπιιτππτιιτ , ιιτ εἰ ειιπι Οπτο

πε τππιοτε νετε ΒΙοτιπτι Ιιεεειτ , νοεεπι , Ιπτε

τπ , νἱτεε πει Βιιπειε πτειιιε ἰπτεἔτπε ιιπρετ πά

ριιε , ιιτ ρπιιεοε πε πόοΙεΓεεπτιριιενιάεππι

ιιι τππτπ εοπτεπτιοπε εΓΓε ροΓΙε , τιιιπ πι Με

πιιοτιιιιε ,Γειτ ροτπε εοπτιπιιπε εΙπτἰΠὶπιπ νο

εε Ιερειε ι ίιπε ιιΙΙπ εοτροτἰε οΓΓεπίιοπε.

$ριιτιε ποπ ΓπΙινοΓπ Ιπριπ ριιι·8ππιεπτιε εει·επ

ριι , Ππτεε Ηιιεπτεε , εετετπ ιιιιιριιε π:τπε ἱΠπ

πριιπάπτε ΓοΙετ , ιτπ τπτο ἰπ εο νιάετε Πεετ ό

τιτ ειιπι ΧεπορΙιοπτἰο (:γτο ΡειΓπτιιπι Μπι

ριιε ιπΓτιτιιτπιπ πτπιιε ετιιιεπτιιπι εκιΠιιππι·εε.

εππι ε επι Βιοτιππ ιποι·τεε πι επιιΠιιιιοιιιιπ Ι) Ηπτε οτππἱπ ίπιιιιάειπ , ιιτ ιπι1ιιιτ (:ιεετο , .ἰΠε.

εετει·περιε Γοιτιιππε ειπνιΠιιππ νιιΙπετ:ι , πει

Γοττἱτετ εκειριπτ , ρειΓετπτ , τιιιπίι Μπι! Γεω

τἱπτ·ι ιπιιιτιπΓπιιε ποπ ιποτιο ιπππιεοι·ιιιπ ,

Γεει νεΙ πτπιειΠιιπ·οτιιπι , οιιοε ειιπι ετιιτιιίΓετ,

πιικιίΓετ ροποι·ε , δ: οπιιιι Ιπιιόε εοροπεΠ:πΓ

Γετ , ΓεεΙετπτἰΠὶτπε ἱπἔτπτἰ επ ἱπ ειιπι 8: πι.

:ιετιπτ ετ Γπεει·ε εοππτι Για , πω: ιο μπω.

τιιιπ δε επρἰτπΙειιι ἱπἱιπἱειιπι , ειιἰνἰε μπει·

ιΠοε πεετρπ πιιπιιιπι νιΓπ εΠεπτ. Ατ πειστι

πιιε πιπιοιἰριιε πιω ρεπετιεπε ρι·οΓεειιτιιε ,

ρι·ορε Γε ιιιτππι είε ειιιΡτιπιπνιτ. Εκ πιιο ιιι

πωπω ροτείτ , ιιιιππτπ ειπε ππἱιιιἰ·ρτπτίτππτἱπ

δ: ιππεπιτιιιιο ίὶτ τ Γιτιιιιτιεπι άπο :μια εετετιε

οπιπιιιπι άιΓΗειΙΙιτππνιιιεπτιιτ, ππἰ νι&οτιπο

Γιιιτ ΓπεὶΙΙἱπιπ,ρεπεΓ·ἱεἰπ π Γε εοΙΙπτπ,ἰπιιιτἰπΓ

«πιε πεεεριπε ορΙινιΓει. (ὶιιππιειιιππι τεΙιειιιπε

πποππο ππιτπι ειιριάιτπτεε ίτπ τεΓιπ:πετ 86

τεπιρετετ , ιιι πιιιιιοιιπιπ ίιτ Γιιἰ εοπιροε : ρεε

εππτιριιε ιπτειάιιιιι,πιιοι:ι πεεεΓΓε εΓτ,ΓιιριτπΓ

εἰτιιτ , νει·ιιπι πει πιοπιεε,ιιτιτπειιπάιππι πρ

ιρίιε Ρειιρπτετιειε τππιτιιιππι νιττιιτιε εοι:ετπ

πιιιτιιπτι νιάεπτιιι·. (Μπι επιιπ Γπτἱε ιτει·ιιτπ

ρεεεπτιιτιιιπ ρει·τει·ι·ιιιΓΓε π Γπεἰποτε ειιιίτι

τππτἱτ , πιριι ιιιο ειιοι·πριιιιιε > πἰρἱΙ τπιτιιιε

Ε

τεπιρετππε πόοΙεΓεεπτιπ ειΓετιιπι εοτριιε τιπ

όιτ Γειιεετιιτι , ιιεεΙπιππτ Γιιρετιοτειππιιε πω.

τειπ ττπόιι&ππι εΙεεπιιτει. νιιπ νετο Γτι8ο..

ι·ιε)επιοιιΓτιιιε πιοΙείτιπε ιτπ ρπτἰεπτετ τοΙειπτ,

ιιτ ιεπετπ επΙεΓπεἱεπἀιΓε, νει ΓοΙειπ πρι·ιειιπι,

πιιτ Γιιεει·ππάι ιπιπ 8εΠάπε πειιιπε , ιιτπριπε,

εετετπΓνε πιπτεπιτπτεε πιιπιπιιππι ρετπτ. Ιπ

Επιτπριιιιιε ιποόι πιει ροΓΓεπτ , τω ριπ:ίττιπ

επιιι ρτενι, νοΙιιρτπτεε , άεΙεδτ:ιτιοπεπ , εοπι

τποιιπ,τιιιιριιε εετετι επτετε ίιπε Γιιιπτπο ἀε

ίιτιετιο ποπ ροΓΓιιπτ , νἰᾶοιἰπιιε οιιππ ει:

τιιιετειι ππτιιε,ιιτ ιππιιιτ Ηοιπετιιε,ιιοπ Γεπτἰτ,

τεειιΓπτ , τεΓριιιτ οιππἰπ 5 οπιπε Γιιιιπι οτιιιπι

πτιιιιε πεποτιιιιπ , οιππεε απο: εοΒἱτπτἱοιιεΓΒ

:με ἰπ ΓιιρΙενππόιε ροπιἰπἰριιε , ιιι νἱττιιτε

πε ροπιε πττἰριιε ειτεἰτππόἱε , τεΓετιιπτιιι· πε

εοπΓιιιπιπππτιιτ._ Αττιιιε ρπεειρΓπ ρι·πτεΙπιπ ,

επάεπιπιιε πτιιιιπ νιτπ: ιπΙρτιιτπ, ἰτπ εοπΡεππ

τετ ετπνιτεττιιιε Γετν:ιτ, τιτ ειιπι Γειιτιιιτι ιπιπ

πππιιπι ιιοτπι Για νικετιπι , πιιιππιιππι ιΙΙιιιπ

νἰὸειἱπι τὶἰΠὶτπἱΙεπι Γιιὶ.

Σεπ πε νιτει μπι Γπτἱε. Νιιπε ὸἱΓεἰρΙἱπππι

τππτε εοπτττιιεπτεπι νιι·τιιτι πττεπάε. @ππ

τιιοι ἰΠπ ειπε ι:ρειιπτιιτ παμε ιπτετριετπτι,

ρετττπ&πτρ
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ο

Ροκει·πδεπεο ποΕΞεπε 8ε εΧΡΙπππεο , ΙπΙὶοεἰπε Αεί ῇπἀΞοΙππι Ϊποἱοπἀπτπ Πε , νἰἀεππε παπι
οο8ποίςοετο , ποοεπεπππ ε:οετο πεοπππεἱπεο,

ᾶΞΙΙΒεπεἱΠὶπιο οπιπἰπ επ εεπὸἰοπ‹ὶο πεππππ1

πόοΙε:Γοοπεο Ρεοίεςπε:πάπ πεοἱεεπεπε , ππε

πε ππἱίππο πειτε Ρετεορετἰε , ἰεπ ΪποἰΙο 8: εε:

δεο πππῇοεπ τε:επτπ πἔἔτεὸἱπεπε. ΠΜ ε1ποππο

πεπΙεδΗε, ί·-ππάππποπεο πππίἰ Ι-πΒΙπεο , τοπ

πππ ίεεπδεἰο ε:οι·ι·ππε οεππὶε είε πεοεΙΤο. Ηἰπε:

Ρετί:ερε: πορ!οτππε οι:ε:πίπιπ Ξπεοεἰεπεπππο

Βοππεπππ πτεἱπππ, ε:εποπεπ οιπποεπ πεἰΓοεἱΒἰεε

ππἰπ πόππο ιπἱί-οεο ]ποε:πεπε ποπ ππεε: εκά

επεπιπ ἰεἰ οκἱίὶἰεππε , πποπά νοεποεπιπ , ππε

ππε:: ἰπ ππε: νοεΐππεπε.

ππε οὶνΞΙἰε Γεἰοπεἰπ, πω: πποπεΙππι εαπ

ΡοεἰΒπε ορεἱεπἰε ἰεπ ε:πεπ οΙοπποπεἰπ οοπῇππ=

θα οεπε , πε ππε επ επππε:π οεππἰπο π:: (π

ΒἱΙξε νεόοεπεπε , ποππε ἰπΪππεἰΙΪΪπιπ ε1ποε1πο

ί:π&π είε 2ε1πίε οπἰεπ Ιἰεεεεπεπεπ ποεἰεπε να

εοεπππἰΙΙοειππ νπ:οεπ ποπ ιπὶἴοεπΒἰΙοπι άο

Ιε;πεε ε:πιπ ε:οεπεπ οτππεἰΙῖὶεππ @με επιπ Με

8ἱεἰοί-ε ἱπεεερεεεπεπ π Βπτππεἱε ποιπἰπἰππε Με

ππε5·επεπ ί-οτππτ, οποά ππεοπ ὸἰΓετεἰΪΠεποεπιπ

ρπεεοποεπεπ νοεἱοπε οὶεοππιἴοππππε, εππεππὶ

πΓΡε:επππεπε οπιπε:ε , άΠΞποπε ε:πεπ ἴπΓοἱΡἰπ- Β πππο πεπὶειιε νἰεζοπε πεπιιε οΙἰπ8πε:. (Σππι πό.

τπτ.

Εεε:πϊιπ :επ ρπἰΙοἴοππἰππι εἱπἰε Με: :πεππε

ίπ ε:οπί·εεε Πεεεεπεπεπ οεππἰπο ποπ ἱἔππτπε2

ε1πΙε νε·:εποεπιπ οτππεππι ·ἰρί'οεππ1 τππ8ἰίὶτο

επιπ ἱπίεἱεπεο , πε ροίεεω ΡΙιἰΙοΓορπἰπε , ποπ

ΪπεἰεΞ ειππίἱ ΡΙπεοπἱε Ιἱπ8ππ , οἱ: Ππ8πΙπεε:πι

εΙππεπάπππ ὸἰεεπεπ ρεπίὶππεἰπεπ,]ονοπιὶρ

[πω πο @απο Ιοεειιἰ... ππε ΑτΠεοεοΙετε Ηπεποπ

οτπεἰοπἰε ππτεπιπ ίππάοι·π ποπ εποπεπε,ππε

Τπεορπεπίεπε ἰΡΓο ππ ἱπἔππεἱπ ποπ π όἰνὶπἰ

πιο: επε:οπε·Π ποπποπ Πε πεἰερεπεε Σεπ! ςπἱό

οπο πε: οτπεἰοπἱε οΙοἔππεὶπ , πεππε π. πωπω

πΙιο ποίετο πάεποπππ:ι Ηπἔἱεπεπε,οπππ Ρεπίεπε

66 ἰ8ποΕοπε ἱΡί-π τππεποπιπεἱοπ ππε: πποεπεπ

8επὸὶππε νςεστεε ρεἱπεἰροε :επ ΡΒἰΙοΓοΡΜππι

πἀἰεπεπ ππΠο ρπ&ο οπἰοππππ ρπεοεε: Ροδο

πδτππππππε2 Λε Μ ποίεεΞ 8επνἰοεεε παο

πε Ιονἰπ , ἱπορεπ, ππεπεοεἱπ τοπεΞππε. απΙεΙ9

ΑεἰίεοεεΙεππ ἱΡί-ππι ω” , ποππο ετιππι άο- '

-ίεεεπεπ ειπποπε , οπιτπ ππἱε: ππτε:ροπ:ιπε ιποπί

εεπΠΙει8ε ροτεοπεπ,εοεποεπιπ,ΩεπεΞεπεειιεπ,

Οεοππ,Βτἱἀππ;ἱιἰίππο πιιᾶοτὶΒπ5'εοπεοπὸειπε

ποπππΙΠ πεπεἰοεεε ποόἱο επ ὸἰίἴοεεπόο , πε

ππε: ἰπ εε:Ιίπππ ρἰιἰ!οί`οΡπἱπ ρεεΓρἱεὶοπεὶπ

οοεπιπ οΙοπποπεἱππι ππόΞειιόπω οι: ππἱνοι·

π οἰνἰεπεο ε:οπεπείπε πεππε , πππο ππάοπε

πεεπο πωπω νοΙἰεπεεε , οποεπεπ όο εππΓπ πἔἰ

τπτ. (ξ.ιπτπεΙππιπ ΠΠ ποπ οΙοπποπείπε ΓοΙππε

πεππε πππωπ , Γεπ τοΙὶοππεπιπ πποε1πο πι·

εἰπεπ ΡεαπεΠο πιππἱεἰ νοπὶεπππε ὶπ Ϊοεπιπ.δἱεὲ

ε:πππ ΡΙπεο,ίὶε: (Ϊὶοεεοῇπτἰε ἰρἴεέ ε:οπΓπΙεπ

ίἰεππωπεἱε ἰπἱεἰπ π ρπἰΙοΓοΡΗἰπ πεεεπάπ εσπ

ίε:ε. Νππο εππεπεπ Ιε8πΙεἱ ειππ ποΓσἱο ειππε

Ι·-οεεππε 8; ΙἱποΙΙοε εὰἰὸἱτοεἰπε , επτπ ίὶιεπεπἱε

ἱΠἱε εοπιππεπεΞ ποΙππε. απἰπ εεἱπιπ ποπππΙ..

Ιοε παμπ.: πο ἱπΓππἰπε πεοεοάστε νἱὸἱ, πε ΒπΙ›

εεἱοποτπ,ΒπεεποΙοπειπ,Αιοιιέεπ, βἱοετοπεεπῇ

ἱνπεοΙΙἰεοπεἱπ πιο ῇπεΞε εἰνΞΙἱε ρεπε!οπεΕπ ππεοἰΠ

(ο δε:πενοΙπε, 5πΙΡἱεἰπτπ, α:εοτοε όΕεππε, ποπ

ειπε” Ξρίπεπ οἰνἰΙο με πεππε οἰνἰΙ‹: ΓπἱίΤο Με

ε:Ιοεπε. Εεππε ρεπτεοεέπ Βοπὶ ποπ ππππε επιππι

άοδεπίεπεΙεπππε ποπ επεπ @Η πππιπ ;πΙ`εΞεἰε€

δέ πεππἰεπεἰ ; πποε:Βπεπτ ἰεπππο επεεΞεο εππι

3πεὶί`εοπΓπΙεἰ άοεππε επεπεΙππεπ οτποπΙππι επ.

νἰεπεἰε , πποεὶ ανω Γποε .δε ροΙΤοε 8ε νε:ΙΙοε

οροι·π πο εοπίὶΙἰο)πνπτο. Νππε: ῇππιεοιπΡΙπ-4

:σε τορεεἱππεπτ ππἰ επεπ επάεεε ιππΙΞπε,πππεπ

εοεπιπ Γε ρπεεοεἰπἰο οοεπιπιεεπτο.

Ιιοππποε ι·εὸὸἱ , οππιπ εε:ιπποποιτε ΑιπΠ:ο- Β ΤπεοΙο8ἱπ πππε: εοἰεπε. ΙΙΙπ υπο ὅἱνἰππ.

εε:Πε , ε]πί οπιτπ ιποπεἰΠἱεπο πό ίππ1π›πππἱπι

Ρπεἰοπεἱπτπ ΐραΐεππεοπ1 επεοπππ 8πεεἰτο ὸἰὸἰ

πεππε , πιω ΙεπΙεοεπεπ ῇπὸἱοἰο ἴπρἱεπεἰπτ

-άοδεοτεε ἰόοποἱ ῇπεὶἰοπεἱ , όοιππιπ-άΠεο

εΙππε , ΐοεπεπ πεπἱετππεοε οπίἙἰΠῖπιπιπ νἰτ8ἰ

πατε Μἰπεενππτ πεἱάποεεο. (Ϊωοἰ ἰΙΙππι ππε:

ποπ νΜεπε £π!γρΓο ΜππάίοΜπιππα ἀπή

πππ:. Ε _ π

@πω ιπεἀἱοἱ πιοἀἱεἰππεπ Ρεπε ΐππεΠεπε Πι

ίεπΙοεππεπάεοε1πορο ὸἰοπιπ ππἀποἱπε, ειποεὶ

` εκ Εππεεπεἱο Ρπετο , ε1πετεπ επεπ Ρι·πεοπΓεπ1

ΕἴοπΙπρἱπτπ πρροΙΙπππ8, πάοΙοίε:ε:πειιΙπε που

Βερο οεπιπ ππεὶἱτο ίοΠεπε (Ιεἐὶἰεποπε οπἱεπ

πωωπ νε:εοεοε ἱΠοε , ΡΙἰπἱιιιπ , επΠπιπ ,

(ΞοεποΙἱππι-ΕοΙΓπππ , ΡοΙἱεἱίΙῖεποεπεπ νοεοο

επεπ ΐρΙε:πόοεο άεΙεάϊοτ : Πε: ποίει·πε εσπε

Βεπε ἱπΓοἱεὶπτπεΙπο άο!ε:ο. Μἱεεο οπἱιπ οποά

επεποπε , πποεὶ εεπριιόεπε εππΧἰεππ ρεοΕεε

εἰ , επεπ πωπω ἰπ επἱπἱτπἰε : ἱΠπά νεεο Ποπ

πε πεππε οεππἱπο οπεπἱΒε:Μ ΓπΙπεοιπ πωπ

ππε πω εοεπεπΠΐπεπ ροεπεεο , ε1ποπ ΡΙεεἰΓοπο

οοπεὶπππε πεε:εΙΤε: ρεεεπεππεἰοπεππ πε: οοπ

ί-πίἱοπεππ νεεποεπιπ. Νοίεεπ πππίπππε , πεπτ

5 απ. οοπεππιἱππνὶεππε , Βπτοπεπ Βπτππεὶίἱὶπιπ

εεεὶεἰἱἀπππε. Η.τεο μπει· εποπε : οπῇπε πωπ

Ι/α. 6'σημ. Θ· Μια. υφΙ. ΟΝ!. Τοπ. Π!.

ΡιπιοτοΡππ , πω: οπ επιπποεπ πποε1πε επειε

Γεω οππ εοε:τ:εὶεπ είε Ιππάπέεπεπ , πε πω:

1ππτ ί-πἱ Ρεἱίεἰπἰ ΪρΙεπἀοεἰε πο ὸἱἔπἰεπεὶε να;

ίὶἱ8ὶπτπ εοεἱποπε. (ὶποιπ επἱω νοεοεπεπ εποπ

Ιοποεπιπ εποππππεπεπ οεπππε 2 πποεΙ Ιπεπεπ

οΙοππεπεἱπε ποπ ππποπε ἐ σΙπππεπ ροὲεπεπιπ

οο8πὶεἰο , ππππεπ Βοππτπππ πεεἱππι ίὶἰοπεἰπθ

οπππεπ πἰίεοι·ἱπεπεπ ε:οππΜο πρππ1·εεἱπ Π·

πω Νππο πεππε πποεωπππ οκεἰεἱεί ποἴεἱο ππ

εο&ο ὸπεοεἱππιε επεοΙοποεπεπ 3 πώ ε:πεπ ἱπ

οοπεἰοποπι οοπνεποεὶπε , πεππε ἱπ ππε:ε:πάζ

οΧοτεΠο οΙππποεο πεε1ποπΙπΙπεπ επεπρΙππι οπι

πο οοπτρΙονε:τεπε, πεππε ποἐεἰε , οεπεοπΒπε,

εππεπετππεἱοἰε ,ππΞΙοΐορ!πε πό ρορπΥπιπ ἰἔ

Ε ππεἰΙΙὶπκ: Ιοεπεἱ Γππε ,εππ&οε (ο .πωσ Ειπ

εἱίἰῖτπἰ οεπεοεἰε πεοἰεεοπεπτε @με ρεοΐε&ο

επεπ εεπιπτο ποπ είΪπεἰτ€ι1ε , Η οεπεοεε:ε ΠΙοε

ορεἰπιοε ά: ίππ&οε νἱτοε ,οποἐ ετοεπεπ ποιπο

Ιεἔἰε , ππε!πε 8: ἴεππἰ πΙΙοπε , (ὶεεποεἱοπὶ

επτγΐοίεοτππτπ , Απιπτοίἱπεπ π, Λπ8πίπππεπ,

ΖΒπΙὶΙἱπεποπο ἰπ πεἱππἰε δέ Ηἰοτοπγπππππ ε

οποεπιπ ?πεφτει ροϋεπεππε πωπω πζρε:είπε.

@Γεω εππίπε επάοΙοε·ο Γοπεἰτεπε. Ρεπείεεεεπι

ε:ππι Μ Π: επεσε επε:ππε εππ&οεο ΡππΙο πω

4 τπππἰΡεεο θεπεἱπππ , πώ εππΙεπ €£Βἱτππ€Ηϋ
π ν . Δ › _

θ”.



σ;; Ί επ5οοιιι>ιω.τΕπειε πο·

Μοποπόι·ο ποσοστο εστσΙσπι: ἱπ σΡἰΙἙσΙἱε Α το σκστοἰσπἱοπἱοσε ἀσοΙπωστστἱἱε :ιΠῖόσσΞΙ

Με. @πω Νειἱσπισπσε (ἔτοΒοτἰσε , οσπστ

πισω: ο σώσε 2 σσω οπο Βσπσε οσσοσσ

σπάει Ϊσοτἰτ ο οσἱ ?σοτειω σωπσω Ιιἰίὶστἱσω

σΙσ8σπτὶΠὶωσ νστίἰσσε σκοτσΙΤστἰτε ΞΙΙἰσΓοσσ

ἱρίὶπε πσππσ εποε 8ο πο&σε σοοωσ ἱπ :σω

ΡΠε σσσειπτοτστ 2 (1σωσωω πω ρίὶιΙπ›ἱΞ σε

οσὶοσε σ:Π ἰπτστρτστἰε οσΙσποσπσε πσπισι·σε

σΡρ:ιτστ πσΠπε 5 Βενπ:Ι τ:ιωοπ σο νστίὶοσε

πισπάσπο,ροστοωοσο ΪσἰΙΤσ σωσει: , οσοσο

ωσΠστ σστστἰε Ισιοσπάσε ποσο., οσο πάσι·

ἴσστἱτ ν:ιτσε. @πω πγωπσε2 ποππσ ο ρσστὶε

οποοσσ εισοσοστσπτ ο οσἱά οποτσε ἰρίσ`ε οσἱ

ο οεισ:Πσ, σε ΡΙστο ἰπτστρτστατστ, οσοσ σπο

πω (Ξτασἱ ειρρσΙΙο.πτ , πσωσπ σ.οοσωτ ε ποπ

πσ ωσβιτσω ἀἱνστΓστἱσω ρτἱσε ?Με 2 δσά

νοι·σοι· πο οισοἰ Η ποπ ἀἱὰἰοστἱπτ , οστστοε

σἀὸὶΓσοι·σ σώσε ἰειοστἱ νσΙἱπι:. @πιω .σπἰω

σίΤοπτ ἱΠἱε οοπνσπἰσπτἰσε , τσΙὶοσἱε στἰΗσε ,

ἱρίἱ Βσο ποσσρσσε , σπιτοτσω , ροστ:ιτσω ,

ΡπἰΙοΓσρπστσω Πιπ:Πσί·σε ωσπστσ , πσττστἰ

σο σωπσε , σε οσἰὸοσἰά πωσ ωοΙο εισοσρἱίἶ

ἐπι: ο τοπόσπι σε! Ειστε οοπί··στι·σπο , @Με

τσπτστοσσ ΕσἰΜπτἰσπι σε εἰσστοπἱε σ!σεω

τἰειιπ οωτἰσπἰε 8ο σορἱειω , ΡπἰΙοπσωοσσ,

ωε8πἰΕοπω Παω ασ ρτασἱστειω ΡΙατσπἱε

οωπἀἰτειτσιπ :ποσο σωρΙἰτσὸἱποω ;ιά τποο

Ιοοσιω τωόσκστΙτ. δοεστσε οσέΜΙΠωσε οιο

ΪοὶοπτΞΠὶωσε νὶτοε , οσἱ ποσο σωπσω πω·

ιπσπἰωτσω , οπο στοσε ἱπίσσέὶἱΠὶωἰ ίὶπσ όἰ- «

νἰπΞι::ιι:ἰε οοποΙἰωσπτο ἰωωσπὶτετσιπ οσειω

παω οπο σιικστιιπτ. ο ° ·

- 5σό ῇπω ασ νἰ&στἱπσω ο οσο οσἰἀσω

πσσοΙΪειτἰσ πιω Ιοποο ὸἱἔτσίΠ ίσωσε , :σνα

τειωστ. Ιε σπιιΕι πωπω , σ: Δω , ρστΓρσ&ο,

οἱ ωοὸἱοἱπειιπ ίὶσἀἱσ σωπὶ σο ὸΗἰἔσπτἰσ ειδ

ξστι·σ πσσστ , :ποσο νὶτ8Πἰσω ἱπ Ρτἰωἰε ,

Ηοιπστιιπι , (Ποστοπσω , Πσωοίὶπσποω ιι

σο!οίοοπτωσε σάΠοσπάσω ττειάίτ, οσο οσοι

ίἱ Ι:ι&σ ρσι·ο ποσο ἱποοττσρτο ἱωοστἰ οσω

Ισε ασκού πωσ: , Βᾶἱε Μποστ σεισθε στοπ

. ο

σώσε ΐστοπΠοσε ,εσσσσΙετἰοσε , ίσπειτοτσε.

Ηειπσ σπἰω ποίΗ νστσι·σω ἴσἰΙΤσ σοπΓσστσ

σωσω στοτοσε ἱπίὶἰτσοπὸἱ , οσο οπω σΠοπτ

όσωἱ ΡστοσΠσ ειϊἶσοἴπᾶὶ , πο εΠοσπάσω σο·

τστὶστοε απ: Ρτσωστἱοτοε ω ΐστσω , ω οσ

τἱειω , σι οοπσἰσπσω στσὸἱτσπτ.

Ηειπο Μειτπσωστἱοει Γοοπσπτστ, Ατἱτπωσ»

πω. , Ποσωσττ!:ι , ΑΠτσ!σοσ , Μσίἱσει, οσ2

]ειω ρτσρτἰσ πσωἰπσ ὸὶἴοἰρΙἱπεσ σΡΡσΙΙοτἰ σ

Β τΙσπτσι· , οσοσ σε πω: σ:: οιππΞσσε απο

νστσοσσ ειὸὸἱΓοἰ οοΠἱπτ. Ηἱσ σίΕ πσάσε ,πσο

νἱπσσΙσω πω , οσω ΡοτΕιτρο σε” σ. ΡΙειτσὲ.

πιο , πιω ἱπ σκττσωο ωοκἱωσ Ισξοσω Τσετσω

!:ισά:ιτσω οορἰοίὶωωσ ; οσο οσΞ ειΪἙτἱοὶσε ,

ὸονἰπᾶπί-οσσ ποπ Πισω ω σστστἱε,ροτροτσσ

πεεειτἰ 8: σει·:σσ οσοστιιι·. Ηα:σ σοἰσω σπἰωί

ποσά σαΙἰΒἰπσ οστΡστἰε σπάσ&ιιω, τονσοειπτ

τστΙσε ἰπ Ισσοω: σας: ποε ῇειοσπτσε ποσο πω'

τω Ματσε, Βετο ω Γσπσπσω άσωστΓοε σΕσἱτ,

σκσἱτειτ , σκτοΙΙἰο σι σα5Ισω. δα! Ρι·ονσπστ

Ιοπἔἰσεε ποπ οπἱω στοοσΠεσω σΠ: ωστπσωσ

πωσ σε Μπάσο , οσοσ οΠοτ ἱπίἰπἰϊπω , οικω

τεσπσπ Η το πσΠο σσρσ1·σ ἱπτοΙΗΒειω , οσε σο!

Ιἰ8σπ‹ὶἱ σπσε :σει σο.σβι ΪσΪοἱΡστσ ποπ ετσι

ποστ. - _

Νσπσ νοΙο σο ΑτἰτΙππστἱσ:ι :πωπω 8ο Μπ

Βσει ειπε το τειω ὶιπρἰσ Πιοστ:ιτπωσιοστσ ποπ

ΡοΠσω , σκοπο σε σστστοε ἱππσωσωΒἱΙσε

πτὶοπωστἱοεσ στΠσειτοε σωσι:ειω , ι·σΐσασπ σε»

πσω ΡΙστσπἱε , στ ἰπτσΠἱΒιιε οπο] σΡΞΙἰοἱΒιτε

ποπ ΤσΙσω ρι·σόσίΐσ , οσοσ τσ ί:ειΙίσ σωσει

Πε , σσω οσοσ: ΠΙσ πσωστσι·σω ἴσἰοπτἱστ11

επεσα ειτοσο σπισίΕι ἰποσπἱσ ωεσσωσ εισιιστο,

εισστποσσ οοσςἱΠῖωπ τσσάστσ: οσοσ οσἰὸοω

ἰπ πσωἰπἱσσε ΡΙοτσπτἰπἰε πΡσττἰΙῖὶωσ νἰάστσ

Ποστ ε οσἰοσε οοπίοπΓσ οωπὶσω άσιστ ποσ

ωσπ οσοσόοιω ΠποσΙοι·σ , οσσωοσιιω σεισ

ΐ:ιω σώσε ειΠοοπσπτ ΜΗ οσπππσπτσιω , κά·

Έσσσπο, 8: Πεσωοσπο μπα ι·σσοτἰε σεισΙσω πο Β &σε τσπσσετσω ε πω δ: ριιτἱωτοω οκτΗ, οσ2

Ιἰτωἱτστἰε οοοσΙΐοτσ , τσπο πἰίὶοτἱοοε, ροσπιε

_ι:στστσε στ ὁστἰσίοπΙοε οἰοοε τστσ Δω ρσΠο

σκἰίὶἰωοτ, ίἱοοσσ ἱπ Με οσισ:πστ Με πωπω

τὶσστσω :σπάει σκρΙἰσειι: εισοστειτἱ ιωσ. Ε:

οσω οωπἰε νΙε Ιοοσσπ‹Π ω όσο.ε ωίΜΒσ

το π: Ρ:ιττσε , Βἰιιἰσᾶἰσσιπ σε Βστποτἰσειω ,

στἰστσω ἱΠειω ὸἱποτσπ‹ὶἱ τεσἱοπσω σ: Μοσ

:πιω οωΡΙοθ:σπάειω οσπἴστ 2 τσΙἱοσατσω σω-=

πἱσω οσοσ ἰπτστΡτστσω δ: άσσσω , :ποσο ἱπ

σε ἀἰΙἰἔσπτἰίἱῖωσ ο:ιστοστ σάοΙσί.οσπτσε , πσο

οειρτἰοίἰε ϊπτσττσΒστἰσπσσΙὶε σε: ἴοΙΙπσἰΒσε

τστ:σσίἰΓοσσ οοποΙσίὶσπσσΙἱε,οσἱσσε τειπτσω

-πσἀἰσ ΡσιοΙσπο , σΠ-σσἴποἱτ , ειπτοοικιω τσω

Ζόσθωι·σ , οσπστα ὸἰΓρσττἱτσ , ίσοσοπτπι :ισ

3σποστο , ρστἴσσὶ:ι σσπσΙσάστο άὶἀἰοστἰπτ;

πιο Ιορπἰίὶπστπ άσωσσ ἰΠσε ἀσὸσσἰτ , ποπ πι:

_ίσρπίΠ:σ ονσό:ιπτ νστἰτπτἱε ἱπἰωἰοἰ , Ισά σε

οοοπιωοὸἰπε νοτο ΐρΩι πο ΓειΙΓει όΕΓσορτοι·σ επ:

έοσσ όσσ:Ποειτσ ρσΗὶπτ. ο ο

_ Κστποτἰοεὸσὶπσσρε , οπο: στ σκίσω Ροή

ρπτστἱσἱε μποτ , σκ οποτε Ρ:στσ ι·σΓοσπάστ

ΠοιΙσάΙσπ,οιήσε οσοσ σοπττἰπι Με σταση»

πἱΙιἰΙ , Η σωστο σωστο, Βοσιω ίτποσοοπτστο

ίσωωοτσω ρπἱΙοΙ-σρπσι·σω ειιιᾶστἱτπτἱ το

Ρσεπσπε : πιω νοτο σπριιάσπτΙσε Πωσ εισ

οσσ σττσοσπτἱσε , Η σΙνσε ωσοε οοτστἱε σοπ

τΕπσπτἰστσε , ΪτσἔεΙἰστοΓοιισ στἰσω νἰνσποἰσ

οπο οσπτσπάστο > απο Η ]σνσω ἱρΓσω είστ

πιονστο ροΡσΙιιω ΡΙστσπτὶπσω σπσω επ του

τὶε σκἱιπὶσω ?αστο νο!σἰΙΤσ , απ σ:: σωπἰ«
οσε ωσ.›σωσ οοπίησΙστσι στοιισ Ρτοί-Ρἱσσ

τστ.Πσωσε ποο ίσωωσ πσ&στο ΡΙο.τσπσ

Ε . . ι . . .σσωσε πσωὶπσωἱπὸσίἙτἰα,οσοἀ

ωστἰτο ρσίΐσωσε ; οσω οιο ἰπσσπτσ απο

ω! σκττσωειω ίσπσ&στσω οΠοε :ισ ποάσε , (ο

ρω:τοι·ξπ . . . οσπτσι·:ιπτ :ποσο οοπΗοπιπτ.

Μσίῖοσω ἱπνσπτοω ο ΡαΙἙοι·ἱΒσε ο Ρσι·ΐσω

πω ρσΠ:σει εισίοΙσωω ει Ι:σπσπΠοσε ο: ωσὁ

τσττἱσσΙἱε ίὶιἰΠο σε. Επι· τοΙστοτ:σσω σωπἰ=

πο ἰ8πετσω ΡτσΗτστἱε , οσω σε Ιἰπσωτἰίἱἰ

ωσε 2Απ τσ ΗΙσπι ἰπνσπτσω οι: Ποοεσω άο

πσω οπο ποπ ἱπτσΙΙΙ8ἰεΞ οσοσ πιο πσωἱπο

σιωοσειω Πισω ρτορτἰειω οοττ:εω Ποπστἰ σε

οσο πστειτἰ νσΙσοτσπτ. Μσίἰσειω τι Μσίἱε οι
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θπιτπ πώ: ποπ πιω (μπει τω... πο&ιΙΠτιιι Α τιιπΙτιτ μπι ΓτεεπΙΞε ·ιιτιτε εοττππιρίεάρτα. ει

νἰτί ιρβτπιιι ΒειιεΗεἱο Βιέτο.ιιι ειτιιιττ:ιπτι.ιτ,πι:

_Μιτε τοπ εκ οπιιιΠσπε εΠίειρΠιιιε εΙππι ...πιτ

ε εἰτπτ,Μ τρίο ετπιττι ΡτΜεἰΡἱο €τιιτει.Γπεινιε,τ'5ε

ιοετιιιάει ίἱτ , εππι τεΠππ.ιτππι νοΙπρτειε νε!

ιιεΠἰτεε , ιιτ ἱτιτιπἱτ νεται .Π Μ ποπ ριιιιεΜπι

ειιΠτειτ εππι Ρεττε&ατ εΒΓοΙπτ:εππε Μπι: τ Μ

ρτιιιειρΠε νετο πιώ Μερα 8ε ιπίπτινεε κά·

τιετιιιτπτ. ΑροΙΙἱιιεπι @παμεω ιιοιιιιτιεε π.

τπΙΠΤε , εππι α Γετἰρτἰε πιπΙτοιππι εοιιΠετ ,

αυτι ει; Ρπιτπιτ πω: ΠΠ Μ ΠεΙριιιε εοτιίεετει.

τα τετειιπτπτ, επιιι άειττττι πιτιτιπ ιιτεππι τειιε

το: . ΠιιΠττει πωπω ειπετππι πω. μπω

Ιιτειτιι ,εγττιιιτ:ιτπ αΙτετε. τεττἱει Γγτιτιπει. Τὶ

ΒΠε νετο ει: τιοττιΜΠοπε Ηγει.<τπιε ρτιτιιιιε εε

εΜΠΐε , Ιιπτιε Γεεπτπε Μπτίγει.ε τΠΜε , π πω:

δρίε Οιγπιρἰπε ΡΙιτγΒἰπε , τιιοεΜπι ΜΜΜ

τιπιειεπι ειπε ετιπίτιπι Παω Ροετιε τιό.Γετιιισ.τ,

ειπτ ρπάιειίΠττιιιτιι ΠΙππι Ρτιπιι Μ Γεεπειτι :επι

ππιιιτι Μτετ Ηιιιιοθ.ε ειάόπιτετι1ιιτ τ δ: επιπε

ειιιι:ετι πιοτιπτετιιτι πιτιτππι €πι!Τετ. εΙΤεάε εΠ:

Ροίτεει ι πτΠΙιπε νετΒο πω· , τΙιεττιιτειιΜ.

Πι τιπιπε ι8ιτπτ ππειςιτΜτ ΒειΙΠΒτιιπιτι Βι

-1πΒεττιτιιππι πε εΗνει·Τοτιππι πάοΙεΓεεπτετ

νιάοτιιιπε Η ετιιΙιίΒιιιε πε ;ωπ.ιιπωε Μ

νιτειιιτιοε εετιΓετ , Μ εοειπε Με πΙΙ:ι τιιοΙείἱἰει

νει εππι οπιιιἰ ροτιπε νοΙπιιτειι:ετετιιιεπάοει

τιιιιτεπι ΠΙππι ετπΠἰτΠΙιτποτππι 1Εεγποτιιτιι

πιειΒιιορετε ρτοτιειτιε , πιά ΙΠοετο: ΐποε Μ τιπ

Β πιετιε Ρετ Ιπάπτιι ειιετεεΒιιτιτ. ·δετττι ειιΜι

εοτοπ:ιίτιπε “τι” ετε τιιτρτω , απ: μπω

επτεειε , ειτπετιτεειε . :ειιεειε ρπετἰ Μτετ Γε νἰ

εἱΠΜι εεττο πισεὶο εοπιπιπτεττιατιτ τ πειτε ιτε

Ριιτγειππι Μ Οττεεπιπι ττιιτιίτπΙΕΙΤε εἰιεἰτπτ ,| ΕιεΠε 8; ΙΠιετιτετ Μ εο , ππειιιτιιπι ττιειΒιίι;τί

ειπετιι εππιάεπι ειιΙιειττιιοτιἰππι πειιπε Μνε

τιΠΐε ό.τεειτ Ατιίτοιτειιπε. €ἰττιατει ειπτεπι Απι

ΡτιΜτιεττι Μ ρτἱτιιἱε ί-εεπτιόππι ΑροΠιτιεπι π

Γπιιι :ιεεεριπιπε. Ηοε τιοΙτετι Γπ!ιΓεεπτι :ΠΠ

ττιπΙτἱ . τπιιι ΡΥτ2ι80ϊ25 τρΓε , ειπἰ Ιιεπιε τιττειιι

πιοπιιορετε ειιροΙινιτ. ΠεΜόε :Πι εο ΡτοΪεᾶἱ

ΤΜιπεπε Εοετεπίπ , ΑτεΙιγτειε Τειτειιτἱιιιιε ,

:στα Με ετπάττιΠιιιι:τ πωπ ιιιιιίῖετε Πτι

νοΙειι:ιπτ , Ρτοίἱεἰεἱιιιτιτ. αποάιόεπι πποειπε

ἙΙτιτοιιἰ ΡΙειεετ , τιπι ΙΠ:ιετππι ΙιοπιΜεπι τιι8ε

.τιπε πε !Πιετ:ιΠτετ Με πι.. Γετνιτπτε ΜΜ

τττετιάπτιι εετιΓετ , ιιΠιΠ εΙΤενετειιε ιιι_ιιιιιιτιο ι

ειιιοει ετ νΜι ιιιεπΙε:ιττιπι Π: . Ρετπιειιιετε

ΡοΙΤε τεπτπττιππι : @ποπ Η Ιππειιτετ ΠΙοε·Μ

Διτειριππ ειτετεπετἱε,ὶ:πει!ἱπε ετπιπι, ει.: φαι

ττιιιιιιτιιε ππιίτιπε τιεττπε ειρτπίππε π: , γιὰ.

τιιοπιπω Γεπιρετ πιτ : πποε ιπιΜιτπε 5ο- - τε ροΠιε. Νπι:ιε πρωι (ζεττιετοε νειαιτιτπτ

ετ:ιτεε ΙΜΜπε πι Γεπε&πτε εεπιετε τΜ:Πειτ . ° Ρπετι,ε1ποτππι ποπ ΓοΙππι οΠιειπιιτ πιεειιΠε,

πιά8Πτι·ο πίπε (:οπο (:γτιιιιτεΠο. ΡιπΓτιπε επ ι Γεεὶ Ρ!ετιιιιιειπε τ Φωτ! ΡτπάεπττΠιττιε εεινεε

Ιππιππε ΡΙο.το Μ τά πωπω πιιπε οπιιιΜπι

πιπιππιε Μεπὶιπἱτ , τι Βτεεοτιε ΑτΙιειιτειιίΜ _

ΜετεΠοτιπε Α8τιπειιτιτιο ετπάιτπε. δεό .πω

ε8ο Πιι€πΙοε εοπιιιιεπιοτο τ (Μπι είε: ποε

ειΠεο εοπιιιιπιιε ιιιιἰνετἴε: (ἱτιεεἰιε 5 π: ππἰ

ιιεΐεἱτετ ππειιιιιόιτιοόπτιι·εΠεπειεετο.ιιοτι Γει

τι. ειιεπιτπε Ποέττἱτιπ ρπτειτετπτ, πτειιπτπτππε

αππιττΙπιππε , ΠΙοε τοτπιιετιςΙο ΜΒΜ ΡπτΠ.

επιιιιιι εκτοτπιιετιτ.

· -Ηπιιε τιεπιππι νἱθτοτἱτιπε ειπι εοιιτ'εεε

τιιιτ επτίππι, εοε ρτιτιοΐορτιπε Μοτιεεε ειπώ

τοτειι ιπάιειιτι:,Μ :ιειιὸειιιἱεπιιι Ι.γεειιτιι, π!

ΡΜ8:0ιιεΠι 8: ΑττΠοτειεπι Ρτιπειρεε τιιιιιεΙΙιτ.

-Πτιπε Με τιεττιΜεπι ειπτε ρ:ιτιτπτ . τιπεττι

επ 8ε ρεωιω δε ρτιν:ιτιιιι , μια: 86 ΒεΠο. ει- Β εοτππι οτιιτιεπι ΡΙιἰΙοΓοΡΙιἰπτιι ΠΠι€επτΠΙΜιε

τιππιεπι (:τετειιΓεε άπεεπι Μ τιττεΙΠε Ιιτειττι

ΙιιιΒπἰίἶε άιε:πιτπτ , δρτιττιιτιπο. πποππε Με

σὅτενἱΠἱ_πιε ετε τεττιίΙΜι:ι ΠΙτι Γενετιι δε δτοϊε:ι.

@Μπιτ τΠιΠε Μεειιθι τετε!ιετιιτ Μ τιοίτεπι.

Ητιιιε επ ΒΙππόιτΜ τιτςπε ΠΙεεεΒτιε ΜΜΜ

τιιτΠιπε ρεΙ!ε&:ιπι . ιιππιετιε ό: πιοτιιε Πέπ

όπιΠε ειιεεετ ΠΙοετιι τω: δε τειιιτοε `νἰτοε,

Ργττιπποτειιιι 86 ·ΡιτΙιτιποτεοε , δοετοτεττιι

ΡΙιιτοτιεπι Ιειιοτιεε τὶἱεεετ ΠΙππι πι πιειΒιιττειπι

οτΒἱ5 τετττε Ωιρἰετιτἰίἱὶττιειπι Αττιεπτετιπππι

Ρετττειδπιτιτιτ , Πετιπε τι ίεεΠπιιίΐοε ΕΜΠ , εἴ

Βτπιιιτιε ιΙΙοε,επιεπτικιπε Γε ατά δ: ΠΠειΡιττιίε

άεάετιιιτ,νεΙ πιεότειιιτε , νει ιπτι εἱνΠι , κι

ττιετιΙοεἱπε , ειπἰΠππἰτἰΠε ΠΜ. δ.: ειπιιτιτπω

. ϋοιπετιπττ ΒιετΙε εοιιίεεπτπτοε. _ η

Ηπα επιιι τι Με πε νιεωτιω νιτει ἰΜτ Πἱ

έτει. , ]πτε @στο Με επτνιε ποπ ρεεπ_άι Με

Ιιππι πιεππι ΡτοΒιιτπτπττι , κι :πει τττιεττ:ιτα

ι ππε ΠΜ τ-τιεἰΙε τεΐΡοτιί-πτππι. Ε: π δωιοΙπε

-ίππι.,_ετ ιιοτιτειιιιετι Ϊπιτεπε δ: ί·-εττεπε ΠΜ

εινττ:ιτειιι ιιιετεττιεεειτιι πρρεΠιιτε ειπε!εΒιε 2 επεπι Με ΕΜΠ. Μονεοτ ειιΜι ,ιτιεινεοτ πιε

Κεεο.<ιποίεε τ:ιτιεϊεπι ΠιπιτΜπι τιιιιπι, νε! , Επιιοτπ Ρἱετἱιε ιιιιιττἱε πιει: τἰπΙεἰΠἱπι:ε , πιἰτιῇ_.

ιιτ νετιπε Πτεο.ττι. ΓεεΙπε τιάπιιΙΤπττι. (Στετιιιτ

ΡΙτιτοτιι ΠΠ ππετιι (:ιεετο τιιπε , ε ιιτοιιτετε:ι

πποά τιιετιτιιἰ Με." ,όΜιιππι τωιρετ ειπ

ΡεΠιπ:. [ε ετιΜι τιεπιε τι [Με ἱτιιτιιοττεΙΜπε πο

Ι:ιιε Πτιτιιιτι ι:Ηειτ ΕάεΙιΠιττιπιτι εεττιίΠιιιππιππε

ειιιἱτιιοτπιιι ιιοίττοτπτιι επίι:οάεπι β: άπεειιι ,

Μαιο ετΙπεειττι Πε πι: ιιΠιει: Πι ιΠιιΙοΐορΙιτιε

ετετιιἰο , Ι:ιειιε πιοτιιτει, τιιοόεΠ:ει , Ρπόετιε ,

νετεεππάα ; ποπ τιπε τω” τειιιροτἰε Μ

πιιιιι:ιτ:ι . ιτιιρπάειιε , εοττπρτει , παμε εοτ

τιιρττἰιτ , ειπα Πε Ρτιιιο(ΒρτιοτπτιιΈεπτειιτιπ

86 $ρετεπιτατιιιιι εΙεετετο , θ: εἰνὶτιιτἰΒΙιε :απι

κιπεπιι τετππι ρπΒΙἱεπτπιτι Μια ειιἰεειιόε τιτ

ππε εκτετττιιιιιιπάει π. τ ηπτιπιππειπι Ιιτε πι..

Γ”. εαπ». 6 πω. Μπι. ω. Μ. τα.

ειπε τιιετιτο ΐεπιρετ εο.τιίΕπιειε , ειιι:ιιιι ἔπειτα

τΜι ( φαι ριιπεἰε εοιιτιϊιἔἱτ) πιεοτπιιι τω

.άιοτππι επἱιπττἰεεπι , επι ντττπτεπι πποππε

εσΙιοτττιττιεειιι ιΜόπιιττι.Μονεπτειιτιιιιι Μή

Εεπτειιτἱἱ Ρειττιε πιει ΜπάΠιιιε εοριοΐε πι”

·τε (Με εοΠε&τε. Νεε ττιὶιιπε3ιιιιἱεε . ΐοτοτππι

επτεττι οτἱιἱτατε τι:: ΓειΙιτπάΜε ει:ετπειοτ; ποπ

ἴοΙπιιι τιιονεπτ τ τω ΜΗ Μετά ρτο ειπε ιππ

. πιο Μ νιττπτεπι πε Γποε . Η ιιιιτεειπτιπι τι Με

εΠΓεεπετει: . τιπόττε εοτιτἰεἰΙΪετ , δειιοΙἱ Γιιππι

τ:ιΙεπι είε τιιι&πιτι ρτ::εετιτοτεπι δε πιει..

.Β:τππι , ΠΙππι πειπἱοτε »ιπιπιο εεττε πιοτιτπ

.Μπι τ·πΠΤε ποπ όπειτο. Ρτιτετιιιιε νετο Ιειπάε5

πι.. νιττπτε μπω τιΠῖ Ρετ νιττπτεπι τετἰτιετι

Η Μι η

 



εϋ εΑο6σιι ΡκΑτεΝειειππετοι£. εῳ

τε τιιετἰσι:ε που ρστετσ , ρεει1Μεπισιιε σπα Α τἰοιιτο ὶΡΓεττι νἰτωτἰε μιτεστεω Γεσσοι·, ΠιτΙε

εΒειπ Με: : ιππάε εσιηιιἰτεπι 86 Ρετειπι ΜΒ ε :σε πιεοτικτι 86 νσΙιιπιτετἰ 86 εκἱΙἙΙιτιετἰσοἰ

κάποτε που νἰὁεσ , οἱ νΗεοΙειτο ί:σττε ἱΠεπι 86 ιπἰΙἰτειτἱ εσιιίιιΙει·ε ειτοἰττστ. νεΙε.

όΜοεω σιιἱε ΓσρρεάΞτετ. @αεκ σιιπι νεω

ω

ΜεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεωεεεεεεεεωεεεΜε”εεεἔεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε

ευΑκιΝΙνΕκοΝΕΝΜεΕΡ1ετοιε

 

ἘΙυωἰπε. ῇεπι 1είΗ8 , ]ειπι Ηυπιἰτιε ιιεᾶετἰε

ἰοειιπ.

Νοε όεδ1ετιιτιτ ειπἱσοστυω , νετετιιω,ρτπ

εοτιιω , εονστιιπι , (ἑειπἰΙἰυω, Ηεοτασ:ι.ιω,

(`Ιιι·ἰΙὶὶετιο:ιιω Ιισπιἱτιιιττι , ρτἱεεἰΡυιο Ρ τε

ΕΡ Ι $ΤΟΙ..Α ΡΚΙΜΑ.

Μ Π8ιπἱσοεω ΑΒΒετΞεπίεω.

Μ· ω” Α|ύω·ά ε!υμα:Μ

ν Β με: εκετιπΡΙ:ι 86 τεΡεἰωοιπἰε. ,οι εαι16ε σωοἰ ι

έ""°2$2 ΠΑ ει 1 Ν ο ε νετσοεοδε,5. Ρ. Ι).εεΪε- απο εσρἰει Ρσετἰε , στετοτὶοιιε , ΙιἰΠστἰεἱε,

α:Ξἰ:ι έ:: ΤΪΠὶϊΠο ήτο ΠΒ[ΜοΠΞ ΑΒΒΜΘΠ6 1110· ὸσᾶσ:ἰουε , σενα , ἱοειιὸἱτει , ἱτιεΧρεᾶειτει_τε·

2 !Ηωστήει νεΙυτἱ Ρο.άι1ε ἰιιιιοὸεοε ετυρετἰτ.

@σε οτειτοποιε Ιἰσειιπ, (με: ῇυτἰΓεσσΓσΙτσε

<<>"<υ=Μι Πτἰε ΜετεΙιἰσπἰε Γεετετετἱσ ι1ι1ἰεο.

1)° Μ^1"β (1ικιιπάο οεἔστἰεἱτε οσε ὸὶνιΓοε Ισειε τω.

κέικ.

σποτ , 86 ἱτινἰεεω Γερειτατιτ,ιιτ σου σποτ στα

Έ1161°Βδε νἰνειε ευὸἰτε 86 τεστ!ει·ε νοεεε ε Πτ

τετετυπι νσεεε Ηπα· οσε αεεἰρετε ΓειΙ:επι σε·

Μπιτ ει:: Πε νεΙ πιιπυεπι ΈειΙΙειωιιε εΒΓεπι

τἰεω. νοΓοε τισΒὶε ἱιινΞὸετε ἀεΒεειτΞε , επι

νοοἱε οσε , σοὶ Με τετιιΡοτε νετΓ:ιτειιι· Μ

Πτοε , ίσττεΙΤε ὸιιΒἰτειιπἱσω εΠ:. νοε πεττηιιε

ίυενἱΠὶιπἱε Ιτετοειτοτο 86 Βσωπι οἀστἰΒιιε ,

ω: ὸυΙεἱῖῖῖωἰε ενἱειψιτυω εειπἰΒιιε σΒΙεᾶει

ειπε πιετοστἱε , σοε: μαεσουτσ ΒιειιΙτειε το:

τιιοπιἰτε,ρ:σΙπἱΒὶτει , εσπεεἱἶ:ι , Ρεεεεερτε , Με

τετρι·ετειτ-ει νε! εσιπΡτεΙιειπὶετἱτ , νεΙ τερετὶε

τἰτ , νεΙιιουιο ἱσ Ισευπι εσΠεεετίτ ) σε οσο

ερἱίὶσΙα , ίεά ει·ειι1ώε νσΙιπτιἰσΞε εστριιε εστι

Ιἱεετε τιεεεΙΤε ΐιιετἱτ ε ειπαμε Μ εσεἔεεετἱε,

ΡΙιιτάιπο. “πιω τεΙἰσεἰΠε εσΒοονετἱε 2 Ησ-'

Με εοἰιπσσετυστ νο:: Με ἰτιἐὶε·&ε Ρετίσειιίτ.

ίσιο σε Ιισι·ειω οιιἱἀεπι στειΠε νἰίι1ε δε. @Με

πιἰτύ : συἱουε τυτἰ8 2Πϊαπήτω τωίπω [Παω Ο ειιπεω τείσεεοτἱἱῖἱιουε Ρτετὸἱεετσι· , «ωωε1.

τεωσι1ε όεωιιΙεεειτ , 86 πιἱΙΙε :εστω ἱονἰτετ. :Με Μάσι· , εειιτἱΠὶιιιιιε τΙιεοΙσΒιιε 5 ΕΜ::

ΑΕ 110ω8 νε! υπε8ὶστἰετἱἴ11ενἱτετεΙἱεεἘ¦συ2 [αηξὶ:ο Βεἱ μ·χεοχή δ; ΡιπέζΠ 5οχηΡΜ·πιη ,

σπισε όεΙεᾶετἰσοἱε εεσιιε εειΓυρει·ετ ΜΙΙε

νἰἀεΙἰεετ ΡΜΙσιτιεοει εσεΙείὶἰ 86 εγετιεο. ΑΙ

Βεττἰ νοεε 9 ειπε Πωσ! τοτ εστω ἰτιπρΙεπτιιτ ,

ὸεΙἰεἰιιιπιιτ , 86 (μπώ πιεΙΙε ὶοίὶὶΙΙετσ εστι

ὸἰυοτυι·. @Η εΠεειτιι :ΜΜΜ εεωσετε , ω

απο νε:ἱιιε τοοἰττιι2 απο απο: ἰτιειιτἰτιιι· ,

νἰτἰε εἰΐιιΙωἰοεστυτ , 86 εικἰἰτοτἰε εστιΓεἱειι

Με εκετπιἰτιειτιιτ. Οωἱττσ τεΙἰσιιε. Ησἀἰετοιιε

πἰἰεε ρτετεοτιἰστιπε οοπιἰιπο Ιειιτεεω τάσει

ΡΒιιπηιιε τερσττεινἰτ: σοσ ΙΙττει:ειε 86 ἀἱΙ-εἰ

που εἰεεὰε,ιιοο ειιΙεκ , που οπιπιπ ωικ

ιικιΜτιιι· :Πιιιιπι Μή:: :απο ΓσΙεπιηἰ σΗὶεΞσ,

απο ]σειιι€όο ωιισει·Ξ , απο ωειιιστεΒΞΙἱ εετ

τειτοἱτιἰ ἀεί-ιιἱτ , ειετἱε νἰὸεΙἰεετ ίετεσἰεεε : σε

σούπα νο:: εεεΙείἱε: ρειτὶετἰουε ἰτιεΙιπΠ πεί

εἰει , ειρεττο νσΠτετετ εαΙο. ΑΙΜετγωειοειε

πικαπ εσεΙιπτι ἱΡΓυπι , φάει ττιαΜΙ11 άε Εισ

τσΞτιἰε άΞΓεεΙΤιι νοεεω σιπιτἱετιιω Μ ἀἰνἰτκι

σε: , σιιειίἱ ἀεΒὶπε ττιιιτει ?στοπ Πιτ Ρεττετὶε·,

σοὶ άἱεε σ&εινι1ε ἱΙΙιικετἱτ. Ηετ (Με άε!ε&ει

-ΡΙἰτιεε εκτσΙΙετιε , εοπι «Παω εοἱωενἰε , 86 τἰστισπι ιιτοειοεπιπτι πσΒΞΓεσω ἰπιρει·τἰτειε το·

ν 1)· Ιἱςιιἱιε. νσε ἱτι νἱεεπι , Η σι1Μ εσππηιτοἱεεω
εωαπ“ω ω επΠ2ωεω (Μακ :Παπ- Αϋ(Μς· εοπι Ιιειοετζε , Πι νοΙιιρτειτἰε ρωταω νσε:ιτε.
-εχΙιοττειτοε εΙὶ , ίεά ἰπιριιΙἰτ , εοεεἰ: , ΜΒΜ

·Γεε νεΙΙεω , νΞι· ἱοίἱ811ἱε , σποτ σι1επτσΓουε

ο Βιιδϊι.ιε ε:: άοΕΜτιει στἰετιτεε εσΙΙε8ἰ: ,οιιοπ

τιιπι π! νἰπιπεε ἱιιΙΕτιιωεο:ιιιο , ω θιωεω,

-εά όεειιε , εά 8Ιστἱεπι αστε σειι!σε Ρσίἱιἰε ε]

σιιεπτεπι Μάι: ῇσειιιιᾶἱτετεω , σι1επτετη στἱἱ

86 Ϊσεοτἀἱα Έυ8ει·ο , εποε Ιτσοστεε , εΗΒτιΞτει

εεε , ΡταΪεδΕιιτεε,σοεω στἀἰπεω , οιιοπι εσπε

`ὸἱτἰσσειπἱτι ὸἱΓεἰρΙΙπετυτσ ἔτεἀἰοιιε άΗΜ

ηΒιιετἱτ : ει: Με:: ετιεὶΙΙκ , οοοι1ιιΙΙιε εστοΗ:εε ,

σιιεεε εΙτετεε Με. ΡσΠτεττιο ιιε εσπ&ετιιοι

?άοπήιπι 86 τεἔἱοε Π: Βιετατι1ιτι Ιἱττετειτιιτο

εσεμιἱτἱσ: ω φωτο σπιοἰιιπι_εε:ετετιιω κά.

@Με , Ιειοστεε , ἱτπετιτἰο τεΐει·ετιιι· , νε! Ρτο

-ΡΙιετἰεσ ἰΠο ειΠετεστε τεΙὶἰπισσἰο: Βοπέαιεω

ό· εἰῇἰχἰἰωυπ ό· /ἐὶυπἰιυπ έσα απ. @Με

:ισ τεε εισεΠΠεε , σου «Πω νἱτιιτο Ιει&εο εΙο

σιιειπἰ:ε ΐσιπε τιπισεισι:επι ε Μ! Ηιινἰιιιτι,ἰπι

Με νετο: `

Με: , νὶι: εκἰπιἱε,ειε ΠΙιιΠι·1 ρτὶιιεὶρἱ :σε εστια

·ωεεεε. δαΙνι1ε Πε 86 (ῖεΓεΙΙει επεσε. Γε:ςο.τἰ2_ 0

Γερτἰαισ Μεἱἰ 1447.

Πσωιικνε :κ ειωτιιεΜ Αιεεκτυεε

@παπι Γιιενἰε ττεκποΙο.ε νἰτιεἱτ ΡΜΙσωεπε εἰ

εεισε.ε 8 ο ο

(]γΒσεει ειιεττι :επεσε εκεεΙΙιπιτ ει1ττι1τ:1εστ

νοε,

° αικιωσιιε τιιοἰε ειιΠεεε τεπιιἱ εσοετιιἱοε εε

Ε όιππ:

Τειιτι τηεετιιιε τεΙἰσυοε Α:.'ε ι: :ι π· υ ε νἱεει·π

στοιἀεε - ·

ΟΙίω μεεεσιιεε : Ιισἀἰε Μ! νἱοειτιιτ ε Γε.

 



Ἀοπο πωσ.

Σ:: πο! οπο,

πεππε. Ωω

:έα από: 1).

ΜιοΕΙΙο

πία.π. _

 

ΕΡΙΣΤΟΕΑ ΙΙ.

πιο ]οποπποπι Ρποτοπίοοι.

Β: |τέϊ'2υπμΕΜπτω.

ΠποπΝοε νοτοποπίἱε άοδΗΠιτπο πιο

Ρποτεοιιι , ΐτοττι ]οποοπιπ Ρποτοπίὶ τπο

πιπιοπι πο (Πιτπίτο ίοΙοτοππ ἀἱοΙτ. Χ

ο @οοπι ποΓοἱο πιοπο πιοππἱποπι Πτ πιοπο ποθ

τοΡτιε Ποπ ορτἱτπιοε , πιο απο Ροοροποιπι πιο

Ιιο&οποε οπο ορἱποτοτ , πιο τοἱε ο:: οποιο

πιΗΙὶπιἱε .Ιιττοπιε Ιοτ:οΡΙοτοτ11 @οι ρπἰὸοπι τοπί

ίο εο<έπονι. Ετ οοιοοπτι οιοε ἔοποτΞε Βοποποοπ

ποτε ποο οοί:οτππ ποπ: απο νοΙοπιτ , τοπ οπο

Ποοτ οοτἱτοτἰε 86 ΒοπονοΙοπτἰοο , τ1οοτπι τοο

οι: Βοπιτοτο , 86 πποοε νιττοτπε ορἱπἰοπιο, οπ

ποιοι ποπ τοΙΐο , οπτοτπι 86 οάοοοτοτπ οΠο οι.

οπο , οοετοτο , οτ :απο , ίοπέτο , οτοτπιτο 88

οΙοοοοπτἰΠἱπιο δοΐο απο τοΒὶοἰπο τποτπο

Απ.οεπιτο , πιοο τιοοπτποποο ίοτιοΙο οοπτΙοτπ

τὶἰίοἰροΙο , ρτοεὸἰεοτὶοπο νοτσ ππιοοπτπο. Το

ΗΒοε , ἰά οίτ Με δπιπΙιΒοείΡΙοεοιπο νιππεποπ

ιππιπιο Ιοοε οίτ, τ!ιοΓοοπο ο

Το ἰ8ἰτοτ ρτἱπιοππΈπ. ΑΙτιοττι όοδτο 86 οοβ

Ρποπο τοπι ιπποτππιτοτο 88 τὶοἐὶπἱπιο οπττοπίἱε

οππιρΙοποοοε, 88 τοτο , οτ οποπτ , ροότοπο οτ:

@το , οοΙο , 86·νοπποποτ. (:οτοτοπι οι! τοϋ

τιοοτπ ορἰΡτοΙοτ οπο: ροττοπι τοΓοοποοοππ ποο

πιο ἴοΒὸιπΒἰτονἱ. Τοεοτο οιιιτιι οοτπ νιΠιπι οΠ:

Ιιοπιἱπἰε , ρτοείοπτππι οοπι τοο πω ἰπνἰτοτοε

οριίτοποι τοΓτ:τιΒοτο οοτοτο τπο&οπι οιτἱεἰτ πιο

ιπιἱποπι, νοΙοπποποοο 8τοποπο&οποπι. Ηἱπτ:

ορἰίτοΙοπἰε οτονιτοε ροάοποπι οΙἰοοοπι Ιο

ποοπτιπ ἱππροπιἱτ , τοοοπι πποπτἱπιο ποσο τοπ

Δω πιοτοππ τ:οπίοτοιπ ροροΙο: ΙιοΒοτ :τοο

τοπποπ ἱπνἰτοτο ΐοτιοοπότ νἰτοε δΕ οπιπποπτι

τοοἰρἱοτιι , νοΙ οο ροτπΠπιποπι τοτἱοπο , οοἰο

ποπ Ριιοποποι Ροπνποοοπο , τω ππΐοοππόπ οο

ρἰὸἰτοτο ποσοι· , δοτ:τοτπε 86 .δοΙοπιε οιτοπι- >

ΡΙΟ , οποτοιπ οΙτοτ τοοτοτ άπΓοοποπ τοποΒοτοτ

ιποοίττπο,οτ νοπίΠοοε 8Ιοπἰοτοτ ·ποροπω Μωλλὰ

διπΡαοκιμτνο€ το οΠ: τποΙτο άπΓοοπόο οοπτἱποο

τοπΐοποίοο. δοετοτοε οοτοτο Μοτο ρτονοθποε

τποότοποιε πιο” οροποπι ὸοὸἱτ , πιο ἰπ τοπ

τιε άοθ:τιπειτ (απο ὸἰνἱτἰἰε ροτνοΙο πποίποτε οο

οοΠὶοπο τΙοίτπτοοτοτοτ. (:οπι οΙἱἱε ωτοππω,

τοιπι τοτε τοα οροπἰΒοε , νπποπι το Βοποπτι

ῇοὸἰτ:ο , δε! ο8το8ἰο ἱπτοΒπἱτοτο Ρτοτὁἰτοττι,οοὶ

πιο οοτοτοε τοΙοε οπο τ:οπποε , οοοΠε ἰρίο π,

οίΗποοπιε 86 ρταοἰροο πιοοποπο τοποοοππε , νο

Ιοτ ἱπ οοοτοιπιτποπι Ιοὁτἱοπο Γοτἰτιτοποτπ οοπ

τἱΙἱοπι , πιο” οοτοτο ποπ ἀἱοοπι Γροποιε 86οΒ

ῇἱοἰε , Κα! οΒοππιΞποτἰε 86 ιπΓΡοτοε οτ οοτο

εποποοε ΙιοΒοοε. 86 ροΒΠτ:ο Ρτο:όποοε ιΠοποτπ

' Ιποτοπποε τ Ιοέτοτοπ , ροΠοΙΤοποε , νοπτ:Πτοτοε>

ΕΡΙ$ΈΟΙ.2Ε

τ!οποππ οπο οοτοτο “απο” οιιοπιρΙοπιςνἰ

άοιτοτπΓοοο οοπτιποπτιίΠοιοτπ οοίτοτΙοπι ,

τοπτο οοΙοτππΞο ΕπνοΙνοτιτ , οτ ἰπΪοτπιοππ πο

εππιοπι ροίτοπιτοε νο8τιππ οοπππιπο ροπΓοοΓο,

πιο τΙοοοπτοτ 86 οάοΙτοτοτπππ ΠΙοιπ τοιπιοπ

ροΗ: ΖΕοοοοι πιο οποιο άοοοπτπε δέ ττιοιπ-_

το, νο! ΓοΙτοππ οοπτοτπι δ6 τιοοότο8ιπτο τοποππι

ίτ:τπρτοποε ο!Ήτπποπτ. πιο τ”οττο ππιἰπιοπἱε πο

οπο τοΒοΗο ἱΙΙο οἀιιὶτοπἱο,ςοἱο το8ιποτ οπο

το 86ΖΕποοε ποεἰ νο! ἰΙΙἰοἰτο προ Ιἰοοοπππτ. Ατ

€οτιττο ]ονοποΙο Ποτ ἴοπτοπτὶο Γονοτι ἱπιτιτἰ

πιο Γοτἱπἱ.

Οπππο οπἰιπἱ νἰτἱοπι τοπτοτπ οοπἴΡοέτἰοε οι

Γο '

Β (Στίπιοπ ΙιοΒοτ, τροπο πιο τιοτ:οοτ πποιοτ

ΙποΒοτοπ.

Εοπι νοπο οοΠ:οτπι ΪοἰΠο οποιοι οάοΙτοποπι να.

ΒἱΙἱοε ἱππ-οππιοτ , Ηἰοποπγπιοε τοοτοτ οθπτπποτ

οοπττο ]ονιπποποπι 2πύ. ρώτα (ῖοί'το , π.

προ, τπιοΙἰοτ (:οπτπιοεἰποτο οοπἀὶἀἱτ. Εκο

οποπποπ Ξποτιοο νἱπΒἰΙιοππ,86 ἰ8πο τιοΙοποοπι

οοπτ!οπιποπιοε , ἰποοἱοπτ , τιοοπι τοτποτι

τπο ρτοτἱοίἱΠῖτπιοε. - ρτοΡτοτοο ροτνοΙἱ Ιοοοπτ , οτ νπάοΙπτ:οτ οσο

το πιοοποε , οτπιπἱοπποοο ρτοτοΙοπἰΠὶπιοε οτ·

ποο ορτἰπποε τοποτπε οτιποπτοε οππἰε,ποπἴο

τ:πΙο οΕιΠνιοπο ΡοΠἱτ οβοΙοτἰ. ΤοΙοτοΒἱε οσε

π·οτιποτι ροτὸἰίοἱοοο ρΙιιΙοΐορτιοε > πιο οπι

ππἱ ποτποπο πιοποοτπι ατοτποππι οΠο οοποπτοι:

οΙΪοποτο,οοπτπο πιο πάτα Γοοτοπτἰοπι , οπο:

πο Ρτἰποἰτιἰο οττΙοτπ 86 τοπποπι ο Ι)οο οπο

τοππι ΪοἱίΪο ρτοττΠτ:οτ , οποιο ρΙοίοοοπι οοτοτο

Βοοε ἰΡΓο οοτοτο: τποπιπποε ποπ νοΙοοτπ οποπ

.οοπι ποππιιΠο ἰπ ροπτο Πο τοοοτπ (οποσ , ω·

ορτιππιο, οτ Ρτοοοε,οοοπι τοπτοπι άοδτοε,ππο

Ιππι Ιιοτπιπποε , οοπι οοπτΙοππι τοπππ ρτπΓοοτοτπι

οποιο οττοτπε ποίπποε οοτΠοοε οπττοπτ ,· ποιοοε

ποπ πιοπο ποπ ἰιπιΒιιἰ, (απ πο οτΠιππ·οτο οοπ

οοπι οτιο!οΓοοπτοε 86 τοποποππ ιττοτοπι οοπ

ίοπΓοτππι. Ετοπιππ ΡΙοοοτ ἱΙΙοάἰπ οτὶππιἱε οροά

ΡΙοτοττ:τιοππι π

Ποππ τοποπ: οΙτ οποτοε, ΒοποτοΓοε ἰπΙττοο

τοοτοτ. ° .

ΈοΒἰτοπτἱ νοτσ πιΠιπ δ6 οππιπἰπιο οοοτιοο νοτ

Γοπι τοΠεοπτοτ οἰποοτπιΓΡἱοἰοπτἱ Πττοποτοπι

οπτὶἰποππι $ποτΙοίοοο όὶΓοἰρΙἰποτοππ ,οποε ρο

Πτοπιοε οτ: Γοππιτπιοε Ιιοππἱπἰ ΩΙιτιίτἰοπο Ποίο

Ρτοροίἱτοε οπο νιτιοτοπ , οιπἱ @το οπιρΙὶΠὶπποο

ἱπππιοττοΙὶο ρποετπἰο ροΙΙιοοπτοπ , οτ Ποοτο

ο8ποΓοοτ , οεπἰτοπι οτπιοτ , οππιοτο π_τοοτοπ· ,

το οΙτ ΠΠ Ρτορτοπ Γοἱρἴοτπι ιπποετοοτ. Ηοπο

ποοἰε οΙὶοπὸἱτ δέ οΡοττο ρτοπιὶττἰτ οοπτττ5.

ἀοτπἱποἰΙΙο ρπο:οΙοπο ὸιΓοἱρΙἰποτοτπ ποοιπο

τΙιοοΙοΒἰο, οοἰ τοΙἰοοοτ νοΙοτ οποἱΙΙοε , ππιοΓοτ,

οττοε ,οοθττιποτοοο ΓοοΓοπνποπτ , οοΓοποοπ

τοπ 86 τπιπιθ:τοπτ; $οπτ ποπ νοίτοο οτπιοπτ ,

οτπιτοποε:τοπττιεἱπ ἴο ποοποτ Ποἱοοἱοε οπο- Ε. :Με οορἰΙΙοε οοππ:ιπποπτ , οποιο Ποἔοοτπι ,

το , Γοτνο πποοι 86 ππἰπἱίτοτ οτὸοπτἰΠὶιπιο. Ηο

πἰοοο πιπποπτοτ 86 οοο:ποπτ ποοιποΒτοπι ἰπτοτ

ροοτοε ποο οοοτοτο οοιπΒοποπτιοε,νπτεπΙιοπι

οοοτιοο ιρΓοπι ποποπποτποτοε. Ρπίπποπι πώ

τιοτπι πιοπο ποπ ροπνοο πωπω ΙἰΒἱἀἱπὶΓοοο

νοΙοπποπ ιπτοπίοπιτ ποσά ιονοπτοτοτπι οψ
- δ :

ιποπποποοοο οοτροίοοο τΠΐροπιιπτ π «το νοτο

οοπέτοποτπ ί-οτπποποε οιπὸἰτ , οιτοττιἰποτ 86 (πο.

οποίοτπι Ροίπ:οΙοτ πιἱπἱἴτοτἱοπι. οι ποο Ιιοτοο

τοπι , οποοτοπι , ἴοπιτἰοπι , Βονἰοποππ , πιοπ

τἰοππ , ονἱοιπι , Βοίπποποπι ποπιἱπο , ποτοποε ,

τοπτποίοοο 86 οποσ οττΙοο τοττιροπο οοπι
ο ' οπο;

8;ς·8 -

Α οποτ :το νοΙι1Ρτοτἰ8ἱΙΙο£οΒτο8. Ποἰπ οοοτΙ το



ε;» εεε
τε!!Α!!!!ε!! €νεεεο!ετεε!ε

τεετεοτ:!τ > !!!!ετ!ε ἰετε!!!8ἰτ,ιιτ εεε Για εοε· Α ρ!!εειε εοερἱτ , επε!τ!ε ρτ!ε!οτά!ε Γι!!! !!!ι!ετ!ο

ε!εεεετ εκεε!!ετ!τ!εε , δε ρετίεε!!Π!ττε!: !!!ει!ε

Πεα!.·Η!εε ΜΜΜ!!! ε!! , ετ ουδε θιί!!ε!!!ε!

Κκε ὸἰΒε!τετὶε εΐρ!τε!!!τ , νε! τε!τ!!π!!ε ΤεΓε

!!!!!ε!αετ , ο!!οε!!!!τ! άε!!!!εε|·:!ό ε!!!!Ρ!!!!!!εε -

εοείεεεί!!τ! ει!!τ!!!εει. Ν:!τεμετ ΤΩτ!Ρει1τε!τετε

ρε!τεεε Η!ετοεγε!ι!ε τ!ο·Ι!ετ ε!!!ετ!τ-, εοε ω:

εοετετε!!εει!α εεε!!! Ρειτνει ί!ετ , Πει: οι!!!!ι!ε

ε!:!εεε εοε!!ε!τε εοε Ροί!!!!!τ. Ηετε !:τ!ε!τ!!ο

το τοττει!Τε ν!ι!ετ!τετ ετ!τ!ι!ε! Εεε εΡΡοίἱτἰοεε

εκε!ερ!οτεττ!. ·Ρτο!ε‹!ε τε!!εε (με νεα: πεε

8!!!τἰ τ!ο!!!ε εκε!τε!ετ!!Τι!ετ,·Αε νετο τε&ε Σ

τι! Ρτοτεε τεοι!!τε!τε εε Γορ!εετ!ε! !ιτι!εκετ!ε

Ρ:!ττε, εεε!!! εο!τ!τεεεετε νἰττετἰε·ε!ι!€ἰίὶτεε!

ω. τεε!ρε!!ετε Ρο!!τι!ε εκτε!ετε!τ τ !11τ!!1!τ δε

ίοτττ!;!ν!τ ; Τε!! εεε νεα!!! δε Πεε!!ε Πε ἰενἰ

εεττ! εοε!!είεεετ!ε. ε!ε!ε!!τε!εε!εε ετ!ο!εΓεεεε

‹!οεεΒε!τι!τ, ιιτ οικω ε!τε!!!ε!τετε ε!!ίε!Ρ!!εε!τε

νοεειες!εί!τι!&εε οτ! νετ! Πε! ει!!τετε ε!τετ.

ε!τετ!οεε εοενεττετετε, ετ! ΐι!τετεε! Γι!! ρ-ετ

Ι··ε&!οεεε! ,Με ρτἰτεἰε ε!εε!ι!&ι!ε ετι!τ!!τ!οε!-»

Με , οικω εκτετἰοτεε οερε!!ε!ετ; εο!!!Ρ!ετεε

!!ετεε! , ετ !‹!ετε !εε!ι!!τ ΟτεΒοτ!εεε (Σ!!τ!ί!!ε

ε!Γ!!ετ , ο!!! ε:!ει!!ίε!Ρ!!εοενε!ι!τ !εΠ‹!!ειττε

εεε , Ε!!!ε!εεε , δε !οε8ε ετ!εο τε!!ε!εετεε τεί

δε εεεΐοτ , !ε!τεο κα! δε τεε!8!!!τετ. δο!εο Β Πω: : “Με Ρτοΐε&ο !ετε!!!8εετεε. Νεε!

!!!:!8εο !!!οε δε ε!τεε!!εετ! !εεεε!ο ν!τοε , δε

(!!!τ!!!!ε!ε! οοοε!! τ!ι!&ο_τεε ειπε οει!!οε Ρα

εετε , δε ε!ετε!ει ει!ετ!ετε ε!ε!ε!!τοτ!σεενεεε

τε!οι!εδι!ε ρτοΓεοι!!. !!!!εοε Γο!ι!ε!!ε Τεετετἱε

δε ἴερτε! !!ο!!!!!!εε! τεεοετ!!τ!ε ίεἰεετἱἱε Μ!!!

τεεε!!, ίεε!!ε !!!Γεε ρι!ί!!!!ε Πε ε!!!εεετετ τω.

Ρ!ετ! , ετ εοε νε! Γγ!!ε!!σε!τεττ! νε! ρα!ι!τε τει

τἰσ·ει!!τ!ετι!Το!!ε τ!!!ε!!τ!ε !!!ε!ε!τ,τι!τεε,ετεε!ο,

ε!εί!!τεε!τε!!τ ί:ι!τι!τι!ε! !εεεεοτεε! εχετε!

τεετε !ε!Ρετετοτ! , ετ ειπε ε!ε!εε τε!!!τ!Ρ!!ε!τετ

!!τεετε εονετἰτ , εο.!εετ!ει τετεεε Ιοεατε,8!ο.

ε!!!!!!! ετ!ί`Ρετε , !!ειί!!!ε τοτοι!ετε !!είε!:ιτ , εε

. εκρεέ!αετ! 8τε8ετ!ο ε!!!!τ! !ι!ε!!!!τ!ο ω. $!ε

οι!! ε!!!!!ε!!εε εν:ιεεε!!! εοάοε Γο!νετε ρτο!!

τε:!ετετ , νε! ι!ε!ι!ε !ἔ!!οτι!τἱοεε νετ!!! ε!εΡτε

!!εε‹!:!ετετ Με. Ωι!ε!!!ε ρε!!ε!ε ειπε ε!ε!!!ε

ρτ:ττ!!εειτοτ ε!!!!ε!α!ε :!!!οοι!!ε εοε !ετ!οετεε ,

εκρο!!!!τ ετ!!ε!εοε οι!! ε $!ε!!!ετ ε!οετε Ετεει

νεεετε!ετ , δε , ω!!! Τ!!εΒ:!τι!ε! εοετ!!τοτει!!

(Ξο.ε!τέ!εε! ρτοεεετ!ετε ε!ε!!ετετ, Οιτ!!ει!!!! ,
!ττ!ι!εετε·εοεε!οεε , ι!εε!εε ε!!!!τ!!τ.! Π

Κετ!ε:!τει!ε στ! !εί!!τιιτ!!ε! : εοε ετ!ε!εεε!!τ!

Μογίεε!!!!!ειεό!ν!ετε !εε!ε Ρτ!εε!ρει!!,δε ζ!!!

ε!ι!!ε! Βε!σετεε!τοτεε! Ροτ!ι!!!έ εοε Πεεἱε!ε!ε

εεε! ο!!!τ!ε!τε εοε!ετε ,τεττε!τε·, δε σετετε , δε

ειπε ε:: ε!ε Με , ρτο Πεοεο!!!ετ, οιιε Πε!

Η.!ετ τ εοε ἱὸεο εοε!!!ε! , τεττει!ε δεεετεε!

Γρετεετε εε εεε!!εετε εοενεε!τ. νετετε

·οι!ε!!!τετε εε! Ντε εοτεε!σε!ε ί:τε&ι!τεςι!ε εοε

ε!εεεετ , !!τεεε!ει Γεω: ει: ειπε ε:: ε!ε ρετ!εε

!ι!!!! :!!!!ετειετ, ετ!!.!ε!εετ!ετ,'εε ει!νετΙ!!ε ετω

τοτε!!! ετεετετεετε!3ε!!ετ!τεε Γο!!!ε!τετεεε! Ετ

ειπα! !εει!!τ Αροί!:ο!!!ε , ΌΜΜπ έωεΙΖΞέΜ

:Μπι «Μ £επιβιάΜ εφτἰτωυπ /Μεπκ.ο· !!ει!τ!

:εοε !εεεε! , εοε ε!!!ετε , εοε ΐεττεττ! , τω!!

.ο εε!ε!ε όεεεοι!ε τε!!οι!ει Ρετ Γε εον!τει!ε τω:

ετ!!!ετε!ετ «Με. δε!! ςι!ο!εοε!ο!!!ε! νοεε!!εεε

ε! Παω, τερτ!!εε επεφτε !!εί!!ο!ε!ε π! ΐε!!!!τ!ε
δεο!)τττε εοτεε!ρτ!!!ε! ω·εε!εωοετ!ε !!ετε!ΐεε

Με: -: Μ. ε:: Με !!!!ε!!!ε οι!έτ !!!ε!!!!!!τ!οεε δε

εοετεε!!!!ετΞοεε ι!!εεε εε!!!ε!!!τ , Γείεεε!ε!εετ

(Ζε:!ετετε ειπε!!! εκ! ε!:ετεοεεε τετε!!τ δε εεε

τοτεε! ,ετ !τεΡεε!!τ!οε!ε ρι·οίι!ετ!ι1ε! ΞείΡεοε

τε!!ε. νετετε φωτ! εκ !!ἱε Δε! Πε! ει!!τι!ε!

!!!!!!!ε!ε ρτοε!ε!! τ ω: τ!ετετἰοτἰ Φωτ! !!!ε!!εε

ε!!! Ρετε!!Γεεετεε , εοτο!!! ε!ε!!!!!τε!τε!!! ε!!! του! Δ

το!!οτεει!ε!ε !!ετ!!οτετε εοί!τοτεε! νἰτεε Βιε

ε!εετεε ειρτ:!Β!τε!!ε. !τεε!ι!ε εοε !‹!εἱτεο τ!!ί:

τ!!ετε. Γ:!Ρ!εετ!ει ρττεά!τε!!!,ετ ΐεεεε Ρι!ετ ίι!ρε- Β ε!ρ!!εε!τε νἱτερετἰο πεε:: ε!ετ!εεοτε τ!!εεε!τε

τειτετ, τ!ι!οτι!ε! εε!ε!!εττ!!!!ε εμε! ΡΗ!!ε πω!!

Ε!:ευ!ετε !!!ετε εοττ!!εει.Ηἰ εεττε ρτ!είεεε!ε!

Ε!ετετι!τε Με !!ττετε!τι!ε! δε ετεειει! Βάρ

τετε!τι!τε ε!%τει!ετεετετ , £€ΥΡΕ!20!8 ίεΓε

ε!!ε!!ε!ά!ΐοεε :!ττ!!!!!ε Ι!!! @Με !εεε!!εετεετ.

Ατ! τεοε!ετε!οτεε ετ!!εττ!ι!ε! τενοεε!!!ο , ττεε

εοε ε.ε!ρ!!ι!ε , δε σ.!ι!οε Έετεετε ρτ!!!εΞεεε ε

Μεεεετε τ !!!οεε!!ε , ΜΒΜ!!! ε!εεοε !ετετ

τ!οετοτεε ρτ!!!!ετε!ε! ,Με Γ:!ε&!τετε!ε , Με

ά!!νετίε!τι!ε! εοετε!τ!οεεε! ΐε!εετ!ε!τετε εοε!!

ι!ετετε!!ε τ Ηἰετοεγπεεττ! , ει!! εε! ε!! ε! οτε!!!

!ει!ε!!ε 8ετ!ετε ἔ!οτἱε. τετ ε!!!!!!!ε !ει1ε!ε αεί.

επ , εε!!!ι!ε ν!τι1Ρετετ!ο!!ε τε!ει!ετετε Λεμ
Ρε!ει!·τε, νετε !ετετ τ!οδτοε δε ετι!ε!!τοε αυτεπ

Ι!!!τε. Βε Β:!ε!!!ο τ!!εεε! , εοε ε!!! ει!!όεε!

εεεείΪα!·ἱο , εεε! εοε ἀοεεεἀεε , Ϊετ! :!!!οε

άοδτι!τεε νε!εετε : νετε!!! ει!! ε!ι!ε νἱτ! Δε!

νοτἱοεε δε τενετεετ!ε!. τε!!ετι1τ,εοε ἰε!οει!ε

τ!ε Με!!! τ!ε !!!ο εεεερτετ! ίὶ!ετ , εεε ν!τ άο

&!!!!ε!!!ε θτεεέοτ!εε Νο.ι!ει!ιεεεε @σε εοε

νι!ε ττ:!ι!!ό!τ ε τ-ι!εε!!τ! !!!!ι!ε οτετ!οτ!ε εο!!!ε

εκεετρτε. Νοε! εε!!! !ε Ροετἱ Ώερρε!τ!οε!ο

!!:!τι!ε εΠετ ,'εἔτεἔἰο ε!ΡΡτ!!τ!ε οτε:ιτι!ε !εεε

ε!ο , τιιτε ετ!ε!εε! Ρετ ε!εεοε !!!::ιτε ά!ίε!

εε!!!!τεε!!!!εεε, εεε! Ρ!ετ!Γοι!ε Πε ε!ρΡετεε!τ5

ΐετ! τεε!εε δε !!!!!!ετ!τοε !!ι!!ι.!ε 8εεετ!ε εοε!!

εεε εεείε!!!τε!!ε , οι!! , ο!!ει!εε !Ρί! Ιἱ!ετ , τε!!εε

είε ορτε!τε!!τ !!!!!νετίεε,ετ τεε εοτετε εοε!.

τει!ε! εετετοτεε! Πειτε νε!ε!τετετ , δε εοε μ!»

&ο !!εεετ!τ!:!ε τεε!εττ€ι1τ!ο!!εε ε!Έ!8ετεετ. Ηει:ε

(.ΐτε8οτ!ι!ε. Ροί!τ!!!ε!ε! εεε ‹!ε !!!!ε!ρ!!εετεε!

οτε!!εε οθτεἔοτἰο !ε!ε!ε τ!!ει!ετεεετε! εετε!ε5

ετ!ε!ε! τε!!ει!ε!ε! Βει!!!!! Μπιτ! ρετει!ττε!!!!ιιε τ

ιιτ εεε! νἱτ! ετε!ν!τ:!τετε δε τ!ο&τ!εετεεοτέ

εονε"τ!τ!!!!ε , ε!!!ε ‹!ε !!:ετ!!!ε εο!!Π!!ει δε ΡΪἄ.ι

εφε! !!τ!ε!!!!ε εε!ρε!!:!τει!ε. Β ε!!! εοε!! Ω!

τἰε !τε!οι!τεε ε!ετ!τ!τ,ετ εε!!ι!τε εεε! !!οεοτυ!!!

8εεεε ετ!!!8ετετ, εε:Γετεε!ε! εΡρτορετοτ>εΙυο

δε !!!!ι!ε ίε!!ο!εε ει»! οι!οτ!!!ε εοε!τε!!εεε ε!!!

εετετ , εκττε!!!:!ε! εεε!! ττ!ε!!!ι1!τ! ρτ!!!!!ε Με

τετἱε !!!!ροί!τετεε. @εε ἱε τε ειριιτε Μάι!

!!τ!ετε !ε!!τετεε εί!, ουτε εκ! ε!ε!!ετ εοετ!ε!ε!!

τ!!! ο!!!ε!!3εε εκ ί!οτ!!οι!ε οοοε! οΡετ! εοεε!ιμ

ω: ε!τεετρεετ. Ιει!ε Βγετε!τ!εε! ετ!νο!ετ ,

ε!!! ρ!!!!οΓοε!!!εε ρε!ττεε ορτ!ε!ε!ε εο!!!8εεε ,

δε !εεεε!! !οοε!τε!τε δε εε!ετ!τε!τε ετ!ερτεε 5

τω:: !!οε:!τι!τε δε εκεε!!εετε!τε τ!οδ!τ!εετεε!

εεεἰττἱεεε ειτο!!ε ειιττ!εεε Ατ!!εεε!ε νεε!τ, τ!!!
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86ι εττετοτε.

_'--_-.
.

δώ.

τοοτο οοεοεοι ρετο!ίτεοο! 86 ἰοΓετ!ε!σἱΠ Α εχοτοἰεοε οτετ. Νοε εοττοε οοο οἰτο ]ονττο

·ενἰοἱτεττ Ρει·ττε&οε , οτ Ρττττδ!:!!!!ιοο τευτ

Ρ!ο εο!τοἰυε 86 Γείτἰἔἰιιτο εο!ε&οτοε. Ηοοε

ἱ8ἰτοτ, ουεοοο :το ε)οε τε!Πτοοο!υτο υοε το

οοττ!ε , ευοὶετοοε , οτ,εο τείτε,το ῇοοε›τ Γευ

ττοτ!ειο ρτοίετεε , οοετο Γεουευτοτ εοο!το

τεε 3 τοουε Ρτο τοε ε:οοἱτετε ρτοοιο!Βεττο

υετο τενοετε,οε οτ Ρεττἱοε:τ ουτττ!ε: ουοο

-Γετέρο, ΓετἰΡΠ. Νεο εοἰτο ν!ττοτ!εοπ οοετο

νετιτετττο τοεν1ε ο Ρτο οοε νἰοετ οοετο

νἱοεετε εΠοουἰο Γρετἰοίἰοε το. Ετ οο!οε ετο

Γείτο εεττετοεο ουοοοετο !υτοτοοεττ ουτω

οοτο οι , 86 οοἱοετο οτοο!οιο εεττετο!οοτο

τοε:τ!τουτο,εο!υε Βτετ!ε ευυξτε ττοτευοε Γυοτ5

86 τοοε ν!τ!ουε !οευτο!:τοουοπ. Λο !ιο!υΓτε

τε! Ρτετρετετἰοοεττι 86 @Με 86 οτετοτἱουε 86

ίετἰρτοτἰουε , εετττἰε οιουΠοοε οεο!ουτ οο

τοἱοΠοοε ἰυυεττεοουιο , υοοε οο!ο!ε ετ! Μοτο

ο!! εετεττἰτετἰοοειο ε!!οοε ο ετετΓΓυτε οτ!!!

τεε. Ετ ρεο!ο ρο!!:: $ἰ οτ ἰοοε!ε!:Πἱε ο τουτο

οσε Ρτοοἰτετἱε Γτοττοτἰε εορ!τυοε , τοτο Με

εττττευε!ε ο!Γε!ρΠοἰε Γυττἱτοοε οοουο; τοοε

` ίεετἱε 86 οεεο!τἰε οΡετειο οεοἱτοοε. $τοτἱε

εο!ιοε , νο ορτΠοε ο οοο Ποτοεε!τευοοε , οτ

ε!ε!σεε , ίτο !τ&ἱτευοοε Γετ!ρτοττε οτοοτε.

ΙοΓετοιε ΓοΒο!τ ουοο 86 ετττοοε. Ρτυοο οτ

ε ροετἱε ἰοεἰΡἰετο , του: ΠΠ νετ!! τοο!τ!Γοτ

τοτΓοοε Ποτ , οοο οτοοἰοοε ουο: εοΠΠε οἱ

τοοτοτ εο!οοτοοε το τοτοε; Γτο ευιο εετ

τε!!τοτἰυτο νἰτοτοτο οΠίτε ευτ Γεέτε τοτοτοε

τοοτεοτ , !Ποε τοτε τοεοτε τοονετἱ ετοοε Εο

Πετοοπετὶ οεοτυοιε , τοε5Πτοεουτ τοοτο! , οτ

τε!εε το!! Πτοοε , οοε!τε ΠΠ Γοττε. Βευτ τετο

Γεδτο του; ε]οΓοποο! !εί!!ο ν!ττοτ! εερε!ίευ

οτε, εοτ Μοτο!! οτοετοτοτο ΓυΓεἰΡ!ετοτ,οτ

!!ττ!Γοοε νἱτεοοὶε , 86 ἱοε!ἰεοε ρετΓοοε οτ

τε!τεοο!ε. @υερτορτετ !εεοτ Γο!πο!τοτ τ Οοο

νετο οι ἰτοΡτοοοι·οτο !ιοτο!υοτο ιοτοτἱοοετο

ἱοεἰουτιτ , ΓυοΞεοοε το ἱ!!οτοττιὁἱτοὶτετ!ο ὁ

εοτεΓοοε ε!εοοευοτε. Ντε νετο ου!Γοοετο

τεΠοοοΓουτ οτοε , οτ ρεοεο! ο!εττευτ,τοτο

νεττοε οποιοοεε ττεοτυο!,νυ!8ευο!οοτ Γουττ

Γτο οτ Γο!εοπ οιοοετο εε !οοετο ο οοο :τοοτ

!οε , οοο ετε!τεοετ!οε εοΠτοοε 86 ετ!οτεοιιιετ

οτ Γετνἰετοοε τττετοτε: ροτἱοε ουειο επετε

τἱ ου! το ΒεοετΠ&οε οι Γετεο!ε. (Σουι ]ονττο

ἱρΓυτο οοο τοοοο οοο οεοτο τ Γεο ί!εο!τ!ο

Γ.ιιο , ἰτοοἱοιο> ρτοεετττο !ο οττ!οίοι1ε Γεττοε

εοο!είεεοττε , ἰο Ρετευττε τ οι Γοτοτεε ΓυἰΓ

Γε ο εοΓοοε υοιο!υτε τοοττοοε νετε οετ!ετετ

!οΓτοτ!ε86 !ρΓε Ηἰετοογτοοε τείτττοτ. τ· Νου

οτ Ρεο!οε 82 Βετοε!εεε απο ε Εγτεοο!!ευε ο

Β ]ορ!τετ δεῖ Μεττοτἱοε ροτεττοτοτ τ 86 εἱε τι

νε!!εοτ !το!Πεε ὶοποπο!εττ,Γεἱοττουτ νεΠἱ- ==

τοευτε Γυε , 86 Γε !ιοτο!οτε ουτετουτ εΓΓε ο

Νου ουοο τοτΠοττε οοο ε!ίεοτ οΠτο οτοττοἱε

!τοτοἰοἰ!συε ,]ονε, Μεττοτ!ο ,Γεο οοοτ! ω!)

οευτἰΠτετἱε τττοττ !ειοοοτ εὶε !)εο οεο!τυε οτ

Γεττττοτ. (ὶυοο Γ! οτ !εἔεοοἰε ροϋτἱε , Μοο

τἰεἱε Γεττρτοτ!!ουε Ρεττ!ε Ηἰετουγτο! Γτοττο

τ!ειο εκρ!οτετε νε!ἰοποε , Γυε !οποτΠο!ε Γετἰρ

τε οοετοτ , οοο τοτ ροετετο:ο οτοοἰοτο νετ

Ποοε 5 Γεοο!ἰε , τετοτυ 8ε!!ετοτο εεφοΠτ!ουε

τεοοοοεοτ, οτ !εδτοτειο ο!!! Ρττἰτυτο Γε!!εοτ;

86 ρ!ττοτυουε Γο!οτο τοεττο !!!3ετ!οτττο Π!

ΡτοΓειο ε!ίουοετοι· , ευτο οο!!ε ΓττΠοεοοο τε

τοτε, οο!!οε οοοουετἰτο εοδτοττε ε!οουετυτ.,

Νε !οοοε εΒ!ττἰε _ ρτοε !ερίοε Γοτο , ἱοοοἱτε

:το εΠετο τοετετἰετο , 86 εοττευτε τοτε ουτο

υττειοο Γεεετε τοοἱτο , εοιΡ!ιοτετο Πτοοττοε

οοε. Νουοε Με το Ηο!τεττεοο οετετρτοτο

το τεττοἰοε:

ο ο > Ατοο!ποτε ττερ!τ

Μικτή ευτττοτε τοτε ευτ υτεεοε ω: ,

Ετ τοο!ε :είτε οτο 86 ΓεΡοτετο τετἱοττ 86 οοο

τετο οοο ρτΠουτο ἰτοΒοτε ε!! : _

(Στο Γετοτ! το ίτυ!εοτε τεεεοε Γετνε!οτ οοο

τετο

πιο οἰυ. _

ίεοιτ ιυεοτἰε !ιοοιο νε! τοεοἰοττἰε τυτοὶτοοἰ- Ι) Ετ ἰυτ!ο!ὶοο !ιο!τετο Ατευτο τ οτ Γεοο!ετ Γε

υττο ρτο!3εν!τ , ο!οΓτοεοοΓοοε οποτε. Εετο ο!)

τεοι Γεοδτυε ν!τεε τυεοἰΓτετ εοοἱο!τ; !)τοτοτο

νττο εου!τετἰε 5 ετουτ ετουτεε , 86 ίεε!ε!τοε

εοοεο!οτυε , εε εοε τοετοτοε Γοτοτο! εε Ρου

εἰρἰε οτοο!οτο , οτ Π!! ε!ίττοοτ τ ]ονἰε ,ουοο

οτε οτ ΡετυοΠωε ου!οετο Ποτ το!ποτε ουἰε

οἰτετετ , Με ττΠοοοετουε τ ου! ίο Γεεοε νετ

Γεοτυτ , εοτο ίτἰΠεετ τοἰτο!ε τουντο!εοτ , τε

τ!τεοοοεΠτοροο!ε!ε !1οτο!οΠευε, ου! Πε ε!ήτ

ΕΠ Γουτ ω.ο1ττ, οτ οτ ττ!!:οο οο!οετο ο!εο!

εευΓεττοτοτ ευυυτοετεοοἰ. Ηπε ττευτο Γεο

τἰο,86 Πε !τορτο!:ο οτ Γυτο!ε ευτΠοιε εοο!ευ

οε 86τττε!ε οτυΠε !εοευοεύ Γτο τοοτο !ε- _

οεοοε,οτ ουοο ο!εΠοτ οτ !τοεοο!ε τοοε, Γρἱ

υπ τεΠοοοεοο:τ. Ηετ!:τουε Γοετο δ. ΒεΠΠοε

ίετἰε οενείΓε ν!οττοτ ορετετοι 8ο με:: 86

ρτοοοε ἱυ !ιοοποτο οτ!Ποε ρεττττο ἱετοογ

τουτο ο!είτετε!:ο , οτ νε! Γυἱ !ρΠο.ε τκετορ!ο

ἰο !εοεοοἰε Γετἱρτοτἰοοε ετοτΠ!ουε , ουκ οο

!:Πε εοντο!ετ 86 ρτ:τεερτοτ , 86 εο τετοιου

τυπο τεοΓετο ρεττουυε. Νετο 86 Γυε τεε εο!

τοτ , ε)οε οτετἰοοε Γεττοτ !ιυοε οι τοοουτο

τυοτ , εεοτοτο οεοΠε οοΓετνετε. Το!!ε ροτ

ττιτυτο οοτἰτἱειο ουοοευτ τοοοο ροτοε 86 Πιο

Ρ!τ›τ Γεττετοιο !τοτοτ Πττετετοτο Π!οο οπο!

Πεττ. οιετ·ττωτοτε 86 που: οοπυἰυτο τοο!

!οτυτο ενετἰτἱε , το δεγ!!ττἰ οϋττεο!τετοτοτο

τευτε , οοοτοοοο ἰο τοεοἰε ττεοουΠΠτετε Γε

τοτ! Μονεἰε !υτετουιο νἱτ!οτοτο Γγττἰοοε ο

Βτοετοοτ. Νοουε τοτΓοτο ΖΕυεεε 86 ε!!εοο

τ!τοτο τουοοεοετ τοτε: Πετοτυ εεττἰτ. !!!υο τε

εετε οοο ρο!ίοτο , οτ ττευτο τεττοε!οεοοο

νε! οοιίΠοτ Βετο , νε! εττοτετο εεοοΓεετο.

Νε ει·τοεε, ε!τ , !εοοετοτΠοοε τυἰε , !τοτοο!τ

τἰΓοτἱοοε ευτεω οτ Ποευτετ εττοοοοοοτε ,

Ε οοἰ απο τε εοο!ετΞοο!ουε Γονττἱοτ , 86 ουο

οετοτοοοο !οποετοιο τοεοτἱε εΓΓετετἰοτ , Γ! Γο- ο

οοο ττΓΡεπττ!ετετιτ ε!τοοἰετυτο οευτε!ιεο

οεε οοο τε το!!ε τοτνετ! , εοτ τοεοο ευτἰτυ

Με εοἰτετἱ είὶο! , εοτ εεΠοευτττο εεοἱε ροτ

τευοἰ Πο8οεοπ , ο Γετἰτε Ρτο!! εεττοτυ οι

υτοΓετευτο ττεοοδτοτο τ!! Γεττοοοετο. _

Ο ]εοε ε τετοο ουετο οο!!ε τἱεοοἰε ρἱοΠτ ο

Ντε τοεοο8 εοττεο!εε Πο!τετε οι τοο!ο!!ε ε!

!σεε , ο
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Να: ΙΙιιΒιι:τ: οτι:ιιιττιττι ίΙτἰτιτ/οειιιἱε ΑΡΡιιΙ:ι.Α

τειτιτιιτιι. ,

ΑΙΙ:ι ΙΙ.ιτιτΙιι ιιΙΙΙε·ιτιτιιιττισττιΒΙΙΙ:ι ροτιο,τιτι:ε

ΙοδτΙοιιοπι Ροϋττιτιιτιι οιτΙ8τιτιτ :το ἰιιτεΙΙΙΒοιι

όψη, ΠιιοοιιΙΙιιιε τ:τκιΙ:ιιιιτΙτιπι νοΙιιτ ειΒΓτιιιε

ΙιειειιΙο τ:ατειιπι ΙσΒοτε που ιιοΒιιτιιε. @ΜτΙ

τΙο ΤειτοτιτΙο ΗΙοτοτιγιιιτιε ιιοΙτοι· Γτ:ιιτΙτιτ ,

τιιιτ:τιι το απο τἰἔἰτΙα ετ:ιιΤιιτο ΙιιτΙΙέ'τει αιτία

απο ροίΪοΙΙ-οτἰΒιιε ειιιτοτΙΙ:ιιΐοτιο οοιιτΙοιιι

ιι:τ·ΙΙΙ. ΚοσοττΙειτο τμιιτΙ ΓοτΙΙ:τιτ εττΙΡιιτΙ:ιτιι οτ:

νὶτἔἱιιἰτ_τιτο ίτττντιτιτια. δειΙνειτοτ: Δικττώττ ,

ἱτι οσι: , ·υούέ.τ· , τιε/τυα· ἔτωυεωω :από νι·

_βο·ττ έ:: εκτιμώ ό σύπτεινιττ·. Ετ ΑροϊτοΙτιε τ

Ν°|ἱΙἔ Μώτέττή @Με , Μ ?τω Μ !ιατκιιΜ.

Να: ιιιἱτιιτιι Ιιοτ: Η8τιΙιιτιι ΓοτιίΙΙΙε οτε ΥτιΤειιἔ

Ιο , τιιιοτΙ ΙΡΓτ: ΒιοτΙοτιττιέ ΜΙ. (3ιιτιι 8εεοιιιἰ

απ , τ:τιιιιε ίἱτιἱε ΜΙ; Ιιιιιιιαιιοε τιιοτοε ιιοΙΙο

εττειιιο τΙοἴοτἱΒοτο,εΙἰιςετἰτ τ Μ:: (:ετοι·τ: 8ε Μ

Ιιτ:το ί:τΙΒοτ νεοι”. αιιοτΙ τιιοττιΙἱε ΡΙιΙΙοίο

ΡΙιἰα: @το πέτο ειρροΙΙτινοτιτ οΙΙιτ:ιιιιιι. ΗτιΙο

Γειιττ:ιιτΙ::: ΓοΙιτΙ:ε οτιιτΙσπι τιτ τισ τιιοταΙΙ,οιιαπι

οοτιοΙιιιιττ οτιττιιετιΙΙΙιιτΙ τιιιτιἔτετ , που τΙΙΙΙιτε.

Βοτἰε Μ: οτιτΙο @νοτια τΙιτΕΙ:ιιτιι , τιτ οιιτιιιτοΡο

το ίιι€ιστιτΙυε ΙΙτ νιιιι Ματ τ:τΙοτ:οτιτ.

Ατ τιτ @το ΙιετοΙο πιΙΙιὶ ντ:τοτι Γππτ ,νΙε:Ιτ πιο

νΙιιιιιιι τιτιο:Ι τιἰτιἰ.

Ατ όσοι ατ:ειιοεΙκιτιι τιιιἰ νΙτΙοΒετ τιιΙΙιτριιΙ

εΙιττε ΓοΙ:τΙιιε ,

ΐειτἰε Πισω οΙΙῖεἰτιιιι Ι:ιιτ:Ιτ.

Πτ τιτ οτιτιεττιτο οοτροτι ποσο ειιιἰτιιο τΙτιΡΙειτ

ιιιτέττιετο οΙττ:ιιτΙτιτ ΙτιεοπιπιοτΙτιτιι , οιιοτι τιοο

Β

ΚΡ;Ι·ι%9 .ἀεὶ ψιν9-Μ κατ·
” Ι θπΡΙα ·ια;τρττ: ὲΡ7α¦σ

(ἶτοτττιιί-οε Γ:τιιρετ ιιιοτιτΙ:ιοοε , πιτιΙα Ι:τ:ΙΙΙ:τη '

νοιιττοε ρΙ8ι·Ι. Ι.οετ:ττιτ , ιιιτιιιιτ , ιιι Ποστ:

τοτιοττιΙο Ποτιιιιιι νοσε Ρτωεορτιιτιι τιιιιΙἱοτἱτ

ωρτιν-ττ: τ:ττιτΙοιιτιιιτιι ατσιιε , Γυροι·οιΙιτι , οπι

τιοε ρΙΙοε , δε ιιιι€ικε εοτροτἰε ειιιιριιτειιιτΙοε τ

δε ίιτ: τ::ιτιι ΙιιιΙοετιτΙ:ιτιι ιτι τ:οτιιτ18Ιο. @ιιιο οι·

το τιιἰττιιιι Η 8ε 68ο ΓειρΙοιιτιο.ιιι Ει:ειιΙειτοττι

ρτορτοι· οΙοοιιἱἰ νοτιιιΙΙοτειιι 6ε ττιετιιΙιτοι·ιιτιι

ριιΙεΙιτΙτιιτΙΙιιοιιι τΙο ειπιτ:ΙΙΙτι ειτοιιο ε:ιρτιν:ι Π.

ττιθΙΙτετιι Ηιεοτοτ:υΡΙο2·δε ΙΙ οτιΙτΙ ἱτι σε πιστ

τιιιιττι οΙΙ: ΙτΙοΙοΙειττΙ2 , νοΙτιΡτειτἰε , οττοτἱε 5

ΙΙΒιτΙίτιιιιιι,νοΙ ΡτετΓειιιτΙο, π! :πιο , 8ε πιοο

τιιε τιιιτΙΙΙιιιιο τοτροτΙ νετιι:ιτ:ιιΙοε οι: σε μ

οοτο Ποττιιτιο Πιο:ι.οτΙι , Ιτιτιοι· πισω ιτι τατιά

ΙΙα (ΪΙιτΙΙΗ ρτοί·Ιειτ. ΤοττυΙΙΙ:ιιιτιε , Μίτιιιτιιιε

ἘοΙἱιτ , Ι.8&2ΠΕΙΗ5 δε ΔΙΠ τιοο: ιιιιιιιιιιοτειοΙΙττετ

οιιἱτΙ 8οιιτΙΙΙιιπι Ιἰττοττιτιιτιι τΙἱττιἱΓετιιτιτ Ιστο

ᾶυπι τ Ποτιιοιιο Ηἰετοιιγττιἰ ΓοιιτειιτΙεττι :ιτι

Δι οιι:τ:Γο , τιτ τ:οτιττο. ΓειιτΙοιιτΙΙ5ιιε Γιιειτ:Ιοεττ τιτ:

νττΓεειιτιιιττι τΙοτιτΙΙιιιε ετΙ:ιιττιΙΙ ἰιινΙτΙαιιιτ ,

σα: οοιιΙοε οτιΡτοτιτιιτιι ττιΙτι:ιε €οτιτοττιΙ12ΠΕ.

ΒΙοετιιιιε οικιπι ωτειιτ Γετἱρτιιτἰε ιιετ:οΠΞιτΙα ο

Π: ΙιιίτοτΙετε εοἔτιἱτΙο , οποτο ΤτιΙΙΙιιε ατο!

Ιοιιε ι ΗΙΙΙοτἰτι , ἰιιτιιιἰτ, τοΙτἱε τ:ΙΙ: τοττιροτιιττι,

Ιτιιτ νετἱττιτἱε , νιτει τιιοπιοτΙα , τιια8ΙΙΙτει πάτα,

τιιιτιτιο. νεττιΙΙειτΙε, τιἰίἱ απο τΙΙιἱ που ΡτοΙ:τι-›

Ο Η Πι! ἱαιτοι· Με Ι:αιττπιι θα οτιιιτιι οτιτ ι . Ρ . τ (Ι . . .. Ρ

ΡτιΙΙοτιτιττι Γιιτι·τιιτΙ Παμε ρω , Παμε πιω” τιθεειιι μιΠΙΠΒ ιτιτεΙΙοιτοτιτ, τιτ Ι.ινιι τΙττετιτΙοε

ττοπιιιτοτιτιιτ , Φωτ! :ιο ειΙἰττιιο , τιιιἰ νΙ8ΙΙ:1118

Γοττιιιἰτιτττ , τιι:ιιιειΠε οτοτΙο. @απτο τειττιτ:τι

ειιιτΙττΒο τιτιοιι“:ιττι τιιοτ:Ιο οιτττοπιτιιιι ΙΙΙ:ιτιι ετή

τειιιιροτέτατ τιιιτιττιρΙιΙΙοίορΙιιττιιιτιτιεεΙἙ.@ιἱτὶ ΠοΙτε τ:Ιο.ιιίὶιΙειιιι εοἱ ΑΙοτΙιτιπι Με ΙιΙΡτοτΙ:ιτ

οτ: Ρτοιτιετοτιιιτὶἰε ιιιοι·ττττΞτ:ΙΒιιε , τιιιειττι ωττω

μποτ τΙοοιιτιτισιιττιιιι.

ιιοτἰτἰει ἰτιτοΙΙΙΒει:ο Ροτοτο. (ΙττΙΙ:ιΙοο Ιιτιπιτ:τιε

8ε ΙιτιΙΙιιιτἰοτιτἰτι Γοτιοιτ ντ:τΙ:τι Ητ·:τιετΙ:ο , πιά

ΤιιιιιΙιοε ειΙτετιιτιι το νοτο τ:Ιτ τιιιοτΙ εεοτιιἰ- το ΒΙ01°Ι060Γ ΜΗΠ(ΙΙ ΡΙΙΙΙΟΓΟΡΙ10 , ΦΠ 1700

ΙιΙ οοτο ρο.Ιτιιεττιιιττι

Με ι·ορτττΙΙΤο τιιιοτιιοτΙο ιττΙοΙοΙ-οοτιτιιΙτιε ιιιο

τοττιτ:ιιτιι ιτιεοιιιο.

Ετ ιιιοττ:ε ροΙΤοτ ιιοΓτ:τ:το ιιι:ιτιιι·ο , τιτ τ:ιιιιι

οο8τιοτἱτ ροτροτιιο οὸτττὶτ:

@τα απο τοτίε Ιὶιτιτ , νΙτΙοτιιι· ιιΙΙιἰΙ ττιιιτιτΙΙιιε, Β

Νεο ττι:ιεΙε τ:οτιιτιοΙΙτιιιιι οιιΙάτιιιτιπτι , τιοο τιια

Βἰε οΙο8ιιτιε. _

@τα αυτι ειιιι:ιτοτο Πιο απο εα:τιειτιτ , ΙΙ

ποστ.

Η:ττιιτιι νἱτΙο ΙτιΒΙτιντειιι , ΐοι·τΙοε , ἱιιορἱειτιι 3

@τα ἰτιΙιοτιοΙτετ ΓοΙτιε Ποτ τἰοτιιἰ , ποσο τινι

τΙ:ιε οτοι ,

(ιιιο μότο οι: @το ΙιεΙΙ5ετιιο ρ:ττιεπι :τττιιιιι

νοτοιιτ. τ

Νοΐεο οττιτιἱει Ιιεετ: ΕτΙτιε είτ :ιόοΙοίτ:τ:τιτιιΙΙ5.

το·

τοΒετιι Μειτ:οτΙοτιιιτιι ΒειτιγΙοτιιο Ρετιτυτιιττι

νττιιοτιο , @τι ο.τιτ:ΙΙΙειιιι δε ΐροιιΓεπι ΩΙιτΙΙΙ:Ι ο·

τιιτΙΙετττι το8ιιιε τ:α·ΙοίτιΙ:ιτιε οίΐοι·τειιτΙ:ιιιι.

ΑιιΒιιΙΙιτιιιε ροίτττιοτΙτιπι Γτιτ:εοιιττιτΙ:ιτικ

ο.οτ:τ:τΙιτ,8ε (ΣΙιτιίτιειιιτι: τΙοέττιιι:ιτ τ:οιιιτιιοτιίττετ

τοι· , δε άτα Ιε8οιιτΙοτιιτιι Γτ:τΙρτοτιιτιι τιιττιττι·

ειρετιτ:τιε νἰειτιι , οιιτιτιιοΙιτοττι νἰτὶετιιι· , Μουτ

τιιΙΙιΙ ίττιάΙοΠε 8ε ΙτιττοιιΙοΠε τιτΙοΙοΓοοιιτΙΒιιε ,

δε τίτιιτ:τιτΙΒιιε Βοιιτιι , τιοειττιττιςιιτ: νΙτεται

τιιια:ττ:τιτΙΙ:ιιιε ΐτιΙιιοτιττ:τ ΡτωΡι , τιτ ιιιιΙΙαε

τΙοτίττΙτι:ιε , ουτε μποτ ετ:οΙοίιειιιι ΕΙιτΙΡά

οικττ:οτιττιτ , το.ιιιοιιειτιι :το Ισοτιτ:ιτιι νἱττιττι οτι

τιτ:Γτ:οτιτΙ:ιτιι Γοτ:ιιτοΓοοιιΙ τιιιεΙοτιτιτ , που Ιεἔε

το ; που όΙΓτ:τ:το όιιτἱτ, ίσο Γττοιιἱ , Η εεττ Γο

Ιιτἱο τΙΙΙΙ8ειιτοτοιιο τΙΙΙιιτΙΙοοιιτ. (ΣιιοπιοεΙο

τΙΙιτιτΙΙωΙιιιιιτ , δοση Ιοοετιιιτ τ Ετἔο ΙοΒοτι

@Πε ΡΙδτοτ :τρτΙιιε £οτΡοτΙ5 Ιἰιιοαιιιοτιττι,οιιἰε άσε, 8ε ἱτιτει· Ισοτιιιττι τιι:ιΙιιτιιοτιο τΙΙΒιιοΓτ:τ:τι

νΙνετιτΙἰ ρωεοορτοτ τιιοτοε τιιττ8Ιε οικω Με:

Ιτέα εοτιιἰετιε ήπιε πιοττ:ττιτ:Ιε τιτ ονἰτοιιτυτ

:ιτρτοΙΓει·ιτ 9

@ΜτΙ τιε Γατ:ιιΙτιτΙΙ:ιιε ΠτιεΙΙΙε Ηἰοτοιιγ

πιω ΓειιτΙ:ιτ €ΙιτΙΙΙΙ:ιτιο εοτιιρ:ιτειιιτΙΙε , Ιτι

ερἱίτοΙτι ειτΙ Μειττιιιιιιι οτειτοτειιι τιοο τΙΙΙΙΙτιιι1

Ιτιτιττ:τ οιτρΙΙοιιΙΙΤο τοτ:οττΙειτο. 13ο ειροίτοΙο

ΡειτιΙο τσωπιο1ιΙτιπι ΡτοτΙιιοετιε ει: τ 5τττΙ 8ε

ΡετιιΙιιε :τροίΙ:οΙιιε Εριιιιοιιιτ:Ιιε τιΙοτιΓτιε νεώ

τττιΙο τ:Ιτ ίτ:τΙΙ.κτιε ω Τὶτιιτιι :

Ε.

τιιιτιι οίτ,ἐτΙ είτ εΙΙΙιιτΙΙστιτο: τιτ , νεττιΙ φωτ”

τιιιοτΙ ἱτι ιιιιτΙοεΙττιο τΙο βἰνἰτειτο Ποἱ Ιοττοττ:

πιο @Με , Η νἰΓ:ι ]ονιε :ιτΙιιΙττ:τι ρΙτίτιιι·:ι ,Με

8ἰτἰοΓιιε ειτιοΙεΓτ:οτιε , Πτι8ἱτἰοΙ`ιιε , ίιιτιιι:αιι ; τι

όοΙ6Γτ:οιιε ἰτι οτι Π: μέτα ἰιιιἱτειτἱ Παω. ΒΙ

ιιιτΙΙαιοΙτ Πάω· οτιοτΙ οποτε; τ:τ:τ:ΙείΙτιιιι Πει

ΒΙτΙιιιιι εισΙτιιΙττΙτιπ , οσα: ρτοΙιΙΙιετ τιάτιΙτοτἱετ,

τιια δε θετιτΙΙΙιιττι Ιε8ΙΙ:ιιε ρτιτιἱιιιιτιιτ , δε

ωΡΡιεττετ :ιΙΉτ:ιτιιιτιιτ. ΠΜ τιοιι Ρώτα Κή

Ιιτ:τιτ , Μ! τιιειΙιιε ΙιιΡΙττττ τττΙ ΙΙιι8Ιτιτι ΙτιιΙτειιιό2

ιτινιτιιτιε ,
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5πνἰεππε 3 πο ΑπππΙεἰπο οπτρἱτπτ 3 Ποπε Γπ- Α εοπεπε 3 Γοπ ρπετἱππε οπτπ'οϊιο ΡπίεπΙπε πω:

Ροτἰπε ἱΠπ ποοπίπε ππτπἱππ 3 πιοο πο νἰεπ 86

- τποτἰοπο οἰνἰεπεπιπ ποπ οπεππε 3 Τοπ ράπ

πιοο Ποπ ππο πΙΙπ τω εοττἰοἰΠε ρτοοἰοὶεἰοπο

ροειπἱεεππε. Ποὶ Ποπε Τοτοπεἱπε τόπο ππ

πποἰεπτ3ίἰο ]πρὶεοτ ἰτπρτοοἰ ποοπίπεπτ οκοτπ

ΡΠ. (?ππιπ ροἰΙοΓορΙπε πο νετεπεο νὶεὶοππο

ετποεπεπτ 3 ποπ εποο οοτπιπ Γοτἱρεπ Ιοποπππ

ίππε 3 ππἰπ Ιοείεοτοε οοεπτπ οτεετοτππ ροείπο

Γοόεοπεπτ 3 ἱπ οίε νὶεἰπ τ εποπἰπ νοτο οτππ

` εππε 3 ἰπ οΙε νἰτεπεοε. $οπ οοπττπ. @Μπου

εοω Τοτοπεἱπτπ πο ίεππἰοΠε 86 ίοἰοππἱ οπρἰ

πἰε πποΙοίοοπποπε Ιοπἱ ρτοοἰοοε ο ρτἱτππιπ Β

ππὶποτπ ἱπ ίοενππππ Ιπεὶπἱ ἴοττποπἱε ρτορτἱο

επεοοοεοεἰε ρτεροΠειιτπ οοεπἱοἰε 3 $οτνΙο εο

Ιεο: ποὶππο εποπππππι οκἱτπἰο 86οΙοππΠ ρεπε

οορεπ οίεοπποπεοεπ.Εε πποπ3πε ἰπεοΙΙοἐεπ π

οἰΠπο ππε 3 ΡππΙπΙπιπ ππεποτοτππτ. Ε:εεπε Απ

πτἰπ ΗΠπε 3 ππππι ΟοοἰΠπε νἱε ποέεΠΠεππο

Ρεἰτπο π ίο νΠπτπ Ππππιπτἱ Ρεοίοοπεπε οίε Με

τπὶτπεἱοπο. Επ οοΠοπποπεοπι οπτπ Ποοτεο

Ρπεεοππιπ οπἱππἰε τοοεοτἰο:ο ΪποπΙεπεἰε πο

οπτποπεπ με:: Γο Γοτοπεοιπ. Ρτἱππο Ξπ Ιοοο ο

κοτπἱο πεἰεπτ 3 πεεοπεὶοπἱε πτεο Γοενπεπ3 οπιτπ

ππο πο εποἰεπτπἱεπεο ΠοΞ ορπε οπο πἱοπε 3 πο

τἱεπεο πππε εεππ3πππε 3 πποε πο ίπππε ἱτπἰεο

τπε οππεἱο οίε. Απἱππππνοτεἰίεἱ 3 οτοπο 3 ἰπ

Ροπίῖεπππἱε ίοτἱρεοτἰοπε ονοπἰτο Γπτροππτπο

το 3 πε ροτίοππ: επτρἰεππο ποΓοτἰοπεπτ3πποπ

ροοεἱοπτπ προοΙΙπνοτο ποοοτπππ. Τππο ποπ

ἴοτὶρεοτ νἰεπροτπεπε ππε Ϊπ8ἰεπτ 3 (οπ άπο

επ ροτΓοππ ππεπππεπτ 3ππέ'εοι· ὶρΓο Ιππππεπτ.

Π: οππ1 ΕνππεοΠΠπ ρεοπἰεοτοπι Ποτπἰπἰ πε

]ππππι ὶιπτππποί-ππο ]πππτοε οπεροπἰε. Ενππ

εοΠίεπτπ ρἱο Ιο8ἱτππε 3 ἰΠοε πετοοἰεοτ πτω

εππεπτ. @ποπ 86 πο· ΤοεοπεΞο 3 ΡΙππεο 3 οο

εοπίππο ίἰτπἰΠοπε πίοοπππεπ πι. ΑΠεοιε οίε3

οπτπ πο νΠΠε 86 νοΙπρεπεἰοπε ρεπεοοπεπ οοπ

Γοτεοππεπτ , πππ: οτππἱπ Ϊπἔἰεππππ ίππε3 Π

Με νοΙπρεπεοπε Ποἰπἱποτπππο Ιοεππεπτ3 πε ππἱ

πο πεπειππἰ ππο 3 ποἰποππεἰοπε δ6 π1π3πἰοἰε 3

το Γπροτἱοπε 86 οοππἰτποπεἰε οοπΠοἰππεπτ Π

οπ ἰπ οτππἰ ππο. ΤοττππΙεπ ίὶιπε νἰεὶπ πω:

νἰεοε ἱπ πτπππππεἰοπ3τοοεοτἱοπ3 ΡἰιἰΙοΓοροἰπ3

τποπἰοἰππ : ππεπ ἰποἰτοο3πε ]πνοππΙἰε πἰε3νο

ποτὶε ποπππππ τππτἰεο 2 Μἱπἰπ·ιο νοτο. Νππ1

πε (ὶπἰπεἰΠπππε πἰε : 86 ἱπἰπποτπεπ τπεἰο ποί

οοπππ οίε 3 πε τποΠπε απππ εποπεππτ.

(ξππ ίποοτεπ οι ]πνοππΠε ιποπεἰο.(ὶπἱε ἱπ.

πονπ 86 πατα οκροἐεπεἱοποτπ ΠπιπΙ δ6 ιππ3π- Ο οΗὶιΙτπἱππππἰε νὶεἱἱ8ἰΠο νοΠοτποπεἰοε3Ιπππππ.

ππ Ρτοροπεπ. Αππἱεπτ 86 οοποΞΠπππΙ ππἰτπἐ3

ππππι οοπἱνοΙοπεἰπτπ τοοεοτοε νοοππε3 οτπ

εἰο 3 οπτπ ίο ἰπ δοΠπεπ Ποοτεπεο ποππεπππ

οπἱοἰοἴπτπ ἴπἰίΐο οοπαπποπποεπε. Νοπ ποοίε

ποοἰΙἱεπεἱε οππίπ 3οπεπ τοἰ Γπτππ›π ποοΙπτπεπτ3

ποἰ ποπ νοεπε εππεἰ Γοπ ΠπεπΙπεπε ππρεΞπε Γο

Γο οιτροπεπτπιπ πὶε. @πω ΠΙπ ρπτεἰεἱο 3 πππιπ

ΤπΙΠπε εππεἱ ε-οοὶε 3 πε ὶπ πτεο ετπδεππππ ο

:ιοτπΡΙπιπ οἰπο οκοἰοοπε3πἱοπε : Ορετιπο οπτ

ετεπε ίοπο:ε ἱπ Αππτἰπ 3 πε πω: εποπτεΞεπ ΠΠ

Ρτοοοεπτ πππποππιπ. Τπππ οτπἰποτπ ρπτεἰεἰο

τπε ἰπ οοπΠττππππο 86 οοπεπεπππο οποπποπε3

οτπεοτἰππε πεπππε ποίοΙνπε. Ππππ1 Ρτεοὶρπο Β

ππποεπππππε3ππἰ οποππππἰε πποεοτΞοπε πεπ

ππε νἰποεπτ ο:πτππιε. ΡπππΡοἰΙἰ πεππε οκτω

ποπο :πε :

το 8ἰο νἱεποτπε : εποπο οπεποπ ροι·ίοττο πο

:ο Ρ3τ.ἱ.

π.» Επτπ ππἰοπε οεπε οππιππο πππ 3 Πε ΓοΓο

:ο ποποτο 3

ο Εοτπεπ οοἴοππἰ ίεππἰἱο3ππνοτἴπε ποππἱπἰ 3

,ο Νππιπππππ ρτπΡοποπε Το πΠτε.

Νπτπππἰπ οοονοτοπτπ οτπἰπο οοπνἰνοππί

ίοττππΙππτ πποΙοίοοπεΞοπε ππεο οοπΙοε ποπ

οοπίεἱεπἱε3 πε ρπεἰοπεἰπτπ3 πε ε-ποἰΙἰεπεοτπ 3 πε

οοίοπποπεἰπιπ οκοτοοππε 3 οοπεπτπποἰπππ ίπ

πἰππε386 ρεπείππτρεποΓπιπ πττοππιπείππι ε απ::

πΠππο οοπἱε ρεοεπεἱοτ 3 πε ππ οπτο οκοοτεο

επτ 3 πο ἰΙΠε ποίεοττοπεε πω ειιππ1 εοΠππο..

τπιπππο Βοἱ ρεπεοοππιπ οΠἱοἱππι οι 3 πε πο

οοππε ππὶπ ποοοπε 3 ππἱπ ποπ 3 ππο νἰτειιε 3

ππο εοτπε οττοτ 3 ππ:πο Γπεἰτοτππι πιπππε οί”

εοππἰεπτ : πποε Πο ΪπππἰΙἱπτοε Απ8πίεἱππ8 86

εοΠππἰ ποδεοτοε οποποτο, πε οοο ἴπἰε απ)

εἰε 86 οροτεοπε ε-τοπποπεοτ ἰπεοκποτὶπε. Επο

εποε-οπο νοΙ ππππα ]ιινοππΙἱε.Γπεἰτπιπ πο οπτ

νἱροπποππἰε οοππππτπ οοπἰε πεπΙεἰε :ιπτο

ροππιπ ροἰΙοἴοροἱε 3 ππππι οπππ Ιοπἱτππο 3

πποεπ νἰνοππὶ πεππΠετιιππ οἱ οοιπρειτοε ο Ιπ

οπ τοροτἰοε πποπ ΗἱοτοπγεππεΞπ οοπππιοπ

εππο Γπροτ ΕοοΙοΠπίεοπ Πιιππιπεἰιπ πἱε :ο (Μπι

οιππἰπ ππε ὶπ τππππο οοτπἰπππε νπππ οτο

ποοοππεπτ 3 ποο ποοοτο οπ ποε ίεππἰοίο πρ

Ροεοτο 3 ππο: ππεπ εοποπεπε ἰπεοτοππε. νο

πἰπε ππἰΓρἰπεπ386 ]πνοιεπεοπι Ιοποπππτπ ποπ

οπο οοπεοπππε 3 οπππ πἰνἱπἱε ἰΠπτπ ποίεεεε

οοπἰοἰοπε πποο οοπνοπετο ΡοτἴΡὶοἰπε. νο

τοοτ πο πιπ Πεπ οοπεοεππππε86 ποοιπὶπππεπτ,

πΠοτπεπ Ιἰππππ 86 ππἰποω ἱππροτἰεοτπππ3ποπ

ίπο ῇππἰοἱο ιπονοππεπτ3 ποο ιποτο Τοοιππ: ἱπ

οεπνοτιιτπ _Ιοοοε οοτπιπ ἱπἴοττο πἱπἰεοε οο

ποπεπε. Απ Απππίεἰππτπ ποπ ιππΙεπ τοποπ

ιππε 3 86 οπιπ οο Ιοοπτπ οππο οοποΙπππτππε3

πε Γποἰππο ππἰπ ίεπεππε πππἱππιπε. ο .Ή πππ σε

ππἰ Γοτνπτἰε 3 86 Ιππποε οοπἴοπυοτπτ δ£2Π10- Ε· Βετο 3 ἰπππὶε 3 νοεπ 3 86 Πποὶ ποίετεο πο- <·

τοτο 3 πποπ Γοπποπε ἱππΞοπε Γοττπο :

το Ιεπ ἴποἰΙΙἰτπο

τ. 5ἱπο ἰπνἰπἰπ ΞπνοπΞπε Ιππποππ 86 πτπἰοοε

- ο ρπτοε. _

Ηπεο πο. Ιοποππιτπ ππ επτα τπππἰΙετοτπτπ

νοτοπ τοῇἰοἱοπππ 3 ππ Πππ οοππΡεο&οπππ ο

οεοεπππππ3 ππ οοτοπἰε οτπππππ πτοοιππε 2

Το 3 νοποεπππο μποτ 3 ῇππἰοποἰε. δοποἱοπ

ΓοΙοπε ποπ Ρπτεοε οοτροτΞε Πποοεπε ππε ἰπ

πι. 6°σπα. πω”. απο!. 6°σί!τ67. Το». Π!.

οοτπτποππεπ 3 ἴοτἰΡεοτοε πἰκοτππε 3 ποπ ίο- ==

Ιπππ εοτπππ:ιπππ ποπ ί-ππε; τω πο οἱ:: εππ1- ==

πππεπ ποἰπῇπίεἰε οΙΪοΙΤοτἱοπεἱπ πίπιπ πο- ο

Ιετπιπ νἱππἱοππ π. 5ἰοπε οπἱπα .πῖπγρεἰἰ «

ποπ εππεπππ ἰποΙπ οποοοππε 86 οποτπ πεπ- ο

νἰπ3 πω: ΡορπΙπε ΠτποΙ ποεοίεπτοεπε 86 ο

επετ3οτοετ Γοπ οεἰπτπ νπίπ πεππο οτππιποπ- «

επ πο ππτο 86 πτποπεο, 86 νοΙεοιπ3 ππο Μο ο

ΡοππΙπε οτείοπε (ο ΑΞ8ΥΡεο 3 μπει: τ·

τι
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.ο

ο: τειιοοοοιο :οι

οι νιοάιο:ινιι: , ο ο ιιο&οτιτοτε ρτορτοι, ιρ

.. Πε ΖΕογριιιε οοΓοιοοτοι· ιιοοοιοοιοάοοιι

ο: οοε, ο ιιοποο οοο οοιιο οτοοιιοτοι· ι ο

οι άοδιιιοιο οιοοοε (ιοοιιιιοιο > οοιι Γοιοιο

»ο ίιοιοΙοτει 86 Γοροιιι:ιτιοΓο @οποιο μενει'

., οιο: Ειτοιοοε Γοροινο.οοοει ι:ιοοτιε ιιοποο,

. οοε: οοιποοποοο οοπτοιο , άοοο (Σιιιιπο,

,ι άο Γοοιοτοιο (ιειιτιΙιοιο οιιιοοε,άεοοτ εισο

,ι ιοιοειι·ι ατομο άοοιΙιτειτοιίοά οποιοι οικια

,ι Ιοε άποιοιιοειε Για νοτιτειιιε ορτιοτοε 86

,, οοεοάειιο ιοοιοιο ρτ:οοορτο οτιιιΠιιο:ι οοο

ποο τοοιιοτοιο οΙειοοοιο Α π
 

ιΝνει:Τ1νΑ (α) ΕΙΠΒΒΕΜ

( οι νιάοιοτ) Ποειιιιιι ιιά Ι.οάονιοοοι

ριιοοιοοιο.

Μ Οιιω|ωο οι: Μιι|ποβ.ι , οπο' Ματια

Ριοςέ|έ2/οιιοαΜ ι:τυπωικοπέ:.

ΝΟο επ: ποιοι οιιοιο οοετιιτ , νιτ ιοειο

οοοσ , οιο ειροά το, οοἱ ΓοΙοε οκ ριιο

οιΡιοοε ιιοποο :απο οοιο οιοοιε Βεοετιε ο

ιοάιτοε , τοτο ιοειιιιιοο· οιειτοτοε 86 ροοτειε

οι τιιιεοτοε,άοοοε οοο ιΡΓο οοοΒοο οοΙοοάο Β απο. (:Α Κ Ο Π! 8 ΒΕ ΜΛΙ-ΑΤΕ$ΤΙ# › 8δ ρο

,, οοοοοΙΙο. νετο ιονοοιοοιοτ :ιροά οοε, ουκ

ο άοοοι οιε :ιοΐοιτε (ιιιιιπιοοοε ειά οΓιιιο ιο

” ποιο ρτιοάιοεοάι ονοοιιοιιι. »ο Νιιιο οοιά

ιιιιοά Εοοοιιιοτ ιοοιτι Βοοι οάοΙοε οοπτι ι

Νοοοο οποιοιιιιοε οοιιοτο :οπο 86 ιιιΒοοτο ,

86 νεπο ιοπιιτοιοειτοε οιιιοτιτ άο/Εογρτο (Σγ

Ριιιιοοε 86 άοδιοι· ΓοοινιΠιιιιοε 86ιοειτιγι Βοο

τιπιιοιιει φωτο Ι.ιι&ιιοτιοε , ε1οιιοτο ν16ιο

τιοοε , Ορτο.ιοε , ΗιΙιιιιιιε Παω ι·ιοοιο Ρο!

οιτ εοιποιει ι οο το ρτειιάιαιτιοοε άοί:οποοι,

δ; οι:ιιοοτο ροοε ιιιοοοοι Ιοοειοτιοοε νοτοιε

ι·οοτοιο ιοοιοοιιιι ά Γοιιιοοι τετοιο Βιοτιει

οιιιιοε , οοιο ιο εο οοΙΙο , οοοά ειροά Μοο

ιιιιιιο 8οιιτοι , άιιιι οπο: , πειτοιιοι , ουκ ιο επ

οιοε Ροίιτει @το άοάοοι νιτειιιο πιοιο , ο

νοιιιτ. ιοάιΒοοι τοο ι οι οο ιιοδιοτε ιοάιο

οιΠιοιο. Νιιιο ποιοι οιοιάοιο οοε οοΓοοια

το Ιειοάο5 , οοε άειοι·ο-ιοοιοοιιαιο ροτοτιτ ι ιιτ

νοτο Γε 86 τοι ποιο, οοιοοε ιοτο ιιοάι οο οιο

πιο οιιοεοιιτοι , τοτειιιιιιει οσοι Ι:ιοοι·1ιι€ιονιτ.

Ετ οτοάι οοιάοιο ιιοποο οιοε ειιειοριοιιι Γε

οοιιιε , οιο Πι:ιο:ο οικω ιοοεοάει·ε τοιο

οι:τιιοάοιο. Το ιτ:ιοΙοε οοιο πιο πιοέιοε Βοο Ο ριυπι νοΙοιτ , ουσ πιο νο! οι οιοκιιοο ΓοοΙοτο

ΡΙοοιτοε οιοοι άιΓοιρΙιοειτοοι 8οοετο :ιο οο

τοει·ο ΡΙοοιΠιτοοε :εποε ειοάιετιε , ιιοάιτοε

ΡοιΡεοάοιιε , Ροιροοίοε ιοάιοιο ιιάοιοοοτιο ,

Γοοτοοιιιιοι οοοττει το ρτο ττιοοοιιιι ριοΕοιοε;

ιο οοε ριοιοτοοάιι, ιτε το ιιοάιοε , οι οιιοτοτο

το οοοιιιιιι οσο ειοί:ετιιοτ. το: ιι8ιτοτ οσο ο

οιοε ΡΙοοοοοιιο οοοΐοιποε , Γοά τοτιοε οτοάι

τοτοιο οτάιοιε , δ£ Ιιττετειιιι Γειιιιτοε ειιροέι:ι

τιο,86 ιιοιιοιιιοοι ΓειΙοε ετουε ροτοιοιοε. Ρι·οιο

οιο ρτο τει τοειοοιιοάιοο ιοοΙιιιιο άιοοοεοοο

ίιάοι·ειοιε , 86 ο ιοιιιι οιιάιοειΑΙοεττοοι 86 Βο

τοοτοοιο οιιΙΙιάοε-86 πιριοοτεε οποιο τετοοι

οοπιιοειτοτοε, τιοι νει οοΠοοοε , νο! οοοιιιιιι

τιοε ιιάιοο8οε. δοιτο νοτο οοιοριοτοε οπο άι

νειΓοτοοι ιο τοΙιοιοοο οτάιοοοι , οοἱ άοδιι,

ΡιιοπειοτοΓοοο τοοοΙοει , ριο:άιο:ιτοτείοοε

οτεινιιιιιιιι πω: , 86 οοΠοοι Ποοτιιιοιο ωφ

τοιοοι τεί-Ροεοτοε , οοοιτειιιιιοι οοιοιοοι απο

ίοοτεοτιειιο Με ιο οιι:ο ρτοροοοοτοε 86 εά

Ιιοτι:ειοτοε , πιο οπο ιο ρ:ιττο οιο οοοτειο

οοιιτ,86 Ροοιιοιι οοιιοιοοο άειιοοιιιιτ. ποιοι

οιίοοιο νοτο ρτο τοο οοοποιοτιει το οοάιοίιετ

το” ιοτοτ Ρτει:άιοειοάοιο ειπετοιπο , οονει το

οοιιιιιοΓοιρετο , ίοά Ρετ Ρ:ιττοοι νεπιοι:ι νο

τετιι οιοτοιο οοοιοδιιιιι , οο οΙΙοοι νο! άιοεο

ειροά Ροποτοε ιοοιοοτι:ιο·ι οποιοι : οιο ιοε

Ιιοτι οιο ποιο νιτι ρΙοιιιοοε Ιειοάοιο 86 @στα

ι:οιοοΙοε [ποιοι οι εποτ , οι: οιοιοοε πιοιο::

οι ιοοιοοτιτο ίοοάειιοοοτει οι οοοπιτοιτ.

(ξοποιοοεοι οοε ροτοΠ: οπο , οοο άιοο :ετοι

οει, [οτι νι:: Ιοοιια οΠιοε τοι ιοοιοοτιο. ποο

ίοτιοτοτοιο οι›ο ε @οι Βιοετοτ ειροά ιοί:οιοε

ιοοοοοιιοε ΗοτοοΙοε , αυτ, ο οποιο νοΙοιοοε,

ιο οοοΙο οοιο άιιε οιοιοοοάοε , οιο ροοτιιτιιιτι

οοιο θιΒιιια ιιοιοοιιτειοοο οοιοοιειποοτ ο δοο

οπο οιιιο οριο οοιποιοτοιιι επετ ΙΙιοο , οο

ιοεοοοε_ απο ιοειοοιιιι οοιιποτ ιο οιοοτοε ,

Β οιίι ο οποιο 86 Ιιιιιοιε οοοι:οτιοοε Γοΐοιτειτο

τοι. @οι ΠΙγιιοε2 οοιά ιοειοιιοε ΑΙοιιιιοάοτ ο

οοιά Τοοιιοε οοιά ΡΙιιιιΓειΙιει ε Νοιιοο οοάει

οπο οποιο οοιοιοο , ιιοιοο οο οοιοιοιι οοἱ

άειο,οιίι τρικ ιιιοττειιιιι οποιο ιιιοτοοτ , άινι

οιο ιοΒοοιιε ιοιιοοι·τοιιιο τεάάετοοτοτ. Ωοιά

Κοιοει οπο οιιοι :οι απο άοοιοοε ε @οι

Ρτιτοοε Κοιοτο ριιτοοε 2Εοοιιε 2οοιιιι ρι·οτίοε

οπο: «ιο νιτιε ιοοοιοτιει : τποο οοτοοι ίοια

τοΙιτιοικ , ιτοιοο νοτο πιοιο: οοειε νιάετοοε,

οιιπειτοοτ. Αοοειε ιιιοι Με Κοιοιιιο ιιωι, 86

οιοειονιιι νει οιοτιοιοιίιιιοοιο Κοοιειοοιο οι

νεοι ιοιιοε , οοιε Κοιοοιοε Με οΙιοτ Πτοιε

τι'νοι ;ιοάιοοτι , νει οττιο1οο ριιι:οιριτιοοι οί Ε ροτειιιι (Νο ΝΗΠιο 9 @Πο Τοιιο18 οτοιοι1ο 2

Εοιειοτ. νοΙο , 86 ιοο τοιε :ιά ]ιεεοΜ Οποτε.

το Μ οτιιτιοοἰοοε οοοιιοοοάο.τοιο ιιοι:ιο. Ε::

Έειτοιι:ι ν”. ΑρτιΙιε Μοοοοι..

οοιε Αοι:οε2 οοιε οτοτοοο Τοιοοιοιοε 2 Ποιο

άε οι οι! οοιιΠιιοιιι τοοιροτει νεοιιιοιοε , οοιε

Βιοτοε 2οοιε νοιιοτιοε Ροοιιωοι οοιε £οι·τιε

Ηοι·ιιτιοε 2 οοιε ροπεει 1οιοισιω , Βοοιι ,

ΜοτοΙΙι , (-)ιιιοάιοε Νοτο , τω” Βοιωτοι,

Ρειριτιοε ποτίοι ε οοιά , οι: οετοιοε οιοιττοιο,

άινιοι $οιριιιάατ 2 οιιιΓοοιε , ιοο1οιιιο , οι·ο:

οοειο τοοεε , οσο ιιιοιΙο οοε οοιιι, οιο ΓοτιΡ..

τοιοιο οιιιοΒιιι οροτιι οΓοε οι. (Σοοττει νοτο

οοοτ οπο μου , ουι οε Κοιοειιο οιοοοοιιι ο

(ο) ΕΠ: πιο: ιιιιιΙο ιο πο. οοιιιοο ο οιο ιιιιιιι ιμιιιιιο οι

πιοοοοι.

 



  

869 ν .

οσωπτ 5 ΗΙοίττσε ταιπσπ Ηοωαποε , τσίοοσ Α το ροΠστοτοω,οοοσΙ ποΠαω Ιτατιιαωἰπ ωσ

σοτοω ωαοπὶΠσσ οσΙταε ἰτα ποτοπτ , οτιπτστ

ΠοίΤσ τσοοε τρΠε νὶἀσαπτοτ. Ιταοοσ Π: , οτ

:σε ετο οοΠ:τα αττατσ ωσωοτἰαοοσ τσωοταε

τπσΠοε σοεποΐσαπποε , Π ωοόο ΠπτσΙατὶεαο

ἑτοτἰοοε ἱΙΙοΙττατ:η·οοαω οπο: τσσσοτὶοι· οτα

αττοΠτ. Μστποτὶα παωοοσ Ποωἱποω ΠαστΙσ

Ρστἰτ τ δε νο: οπΞοε ΓσσοΗ νἱνἰτ αττατσιπ , πἰΠ

ιεωπ 8ο ωσωοτἱα: Ιἰττστατοπι σοοιωσπάσπ

τπτ. Εττατ στεο οοἱ Πω 8Ιοτἰαω οοαττἰτ , οτ

ίστἰρτοτσε πσΒΠΒἰτ , οοοπῖαω ποπ ΡοτσΠ

Ρατταω 8Ιοτἰαω Παωαωοοσ τσπστσ Ππσ οσ

πσΠσἰο Πττστατοω. Ετ σίτ ΠοτταΙΤσ αΙὶοοἱιὶ

πσἔΙσκἰίΪσ ίστωτοτσε: οτ Π1πτ'οΙστωοσ ταω Β

ιπαεπο Ιατοοοσ απἰτπο ρταεάἰτι , οπο Ιαοάσε

Παωαωοοσ σοπτσωποοτ , οσοσ οσίτατοω τσ

τοω σοπΓσἰσπτἱα Ποια σοπτσπτἰ. Ατ 8στο πι

ότσστσ οσΠοω ναττοοε , οτατοτἱοοε τπαΙσὸἱ

σστσ τ όαωπατσ ίστἰΡτοτσε > Π οοἱε σ:: νοΙοο

οοἰ Ιτοσ ἰτα-Ισπτἰτστ , Ρατσι·στ οοἰὸσω, τΙοοο

.ΠΠ απο Ιαιιὸσ·8ε Πττστἱε πὶπἱΙ σοωωοπσ Πτ.

Ιπ ρτἰοοἰοσ νστο οοπἰε ατττοοε τωοοτο , σοὶ

οοσ Πτ ΒΙοτἱα 8ο νἰττοε ἱπ ρτστἰο , οοο Ροΐ

ίοω·ἱΠ:α ρτοοατσ. $σά οτ Ματοπἰε τΙοοοοσ

σΙΠΒἰσω ΓοΠοΙἱττ (ιοΜ, οοατίο τ ίσνστἰοε ἱπ

οσΠοπέτοτο @το Ποτπἱτἰαποω απἰτπαὁνσττἰ

Ει>1ετοτ.4ε.

Ά

φ 87ο

ωοτἱαω παοσατ. ]αω σοἰω οοἰ τροπο αωνἰα

ντο νἱοΙαιοε σΠ: , ντοΙσπταω αΙτστἱοε ωαποτττ

ποπσ Πτπτἰτσο Νοπ ἱπνσπἰτ νἰτοἱΙἱοε,οτατἰ

σοω τσάσαω , οσοοσ νἱνσπε πσσ1οσ ωοττοοε

οοἰ ἰονἰἀστστ , οοἱ ίπ ταπτα ἰοἔσπἱτ οτατἱο
Π πἰΓοοσ ΡτιτίἘαπτἰα, το οτ πσωο αττιποστσ Ροΐ

Γσ νωστστοι· , ωοττοοω πιο οότΠ”στ ροΠ: ωοΙ

τα Π2σοΪα ὶπνσπἰτ. Ετ ΠοΙσοτ οοἰὸσιπ ωοττσ

τοω ἰτινἰἀὶα Ιἱνοτοοσ , τοτπ.πιαχτωσ οάἱοτπ

σαόστο τ οοἱοοσ ντγσοτἰ οσττακσταπτ , ωστ

τοο 8Ιοτἰαω οπο. Ηἰπσ οοοοποπ στήσω-σ

οπιπἰα ΓΡΙσποοτσ νστοίτατσοοσ όσοοΞτ , ω·

όἱοω σκ τπτσοτο παί-σίτοτ. Καπ ωἰτα σοω Κα.

Ισοστοτ τ ΏατοΙοε :Ισ Μα!ατσίτο ,οοο Πομ

ττΠοοσ :τροπο Μαπτοαω Ιιοίτὶοοε , οτ δ: άσ

ροστἱε οοοοοσ ττἰοωρπατστ , οοἰοοε σΙτ πο

Με ἱπἙσΠἰΙΠωοτ , Πατιιαω , οοο: ἱπ Ποοοτσ

νἱτΒἰΙΠ ωοΙτἰε τσττο ίασοΠε ίτστστατ , σνστ

τἱτ. Ο ΠασΞποε ἰπἀἰἔπιιω ,σε ίσσΙοε οωπΞ Γατ

σοΙο όστσΠαπόοω ε Ππα στ<ἐο νἰᾶοτἰα οι Πο

Π:σε Ππἱοο;,8ε νἱτἔἱΙἱοε Ραττἰα Γοα ΡοΙΓοε σίτ:

Μοοσ 8ε οτἰπσσρε 8ο ροροΙοε ρατἱτοτ. Αι:

ποπ ὶτα το Π: ωστττα οτοε ἰΠα Πιστατ , ἰπ σο

ρ)οε σαίοω , σοω ωἰΙὶτἱΒοε οΜάστστοτ,οιιοά

σποτ πἰωὶοω :ποσα ετσωοοπ νΞστπα , Ια

ροτοἰτ , φαω οοοο ίσπατοε σσπί-οἰτ, οτ ίτα- Ο σι·γωοίο σατωἰπσ οοἀΠοε σίτ. ΡτέτοΠε Ποτ

τοτε οοαεσοπκ1οσ ποωἱπἰ σῇοε τΠσατεσ Ποσ

ταπτ , τοΠστσπτοτ >οτοοσ σ:: οωπὶοοε ροΒΙἰ

σἰε ρτἰνατἱίοοσ ΙοσΞε Ποωὶτἰαπἰ ποωσπ άσ

Ιστστοτ ε Απ οοἰσοοαω νἱτἔἰΠοε ἱτα οσωσ

- τοἱτ , οοοο ὶΠα ΠτνΞΠὶωα`ΒσΙΙοα , τιοτπαπί οσ

ο πστΞε ἰοἱωΞοα 2 Εα (οΙστ σΙΤσ ροπἰτοτοω πο

ωτοοω ροτπα , οτ ΡοΠ ΠιρρΙἰσἰοω σαρὶτἱε,

α στοα ἰοῇοτΞα πιω τοτοε σΠ: Μοτο , Π:ατοα:

ο τποποωσπταοοσ σοτοω σοωωἰποαπτοτ τ οτ

τ1οοτοω σΙτ νἰτα @το ωστὶτοοοσ ΓοοΙατα , Πτ

σοτοιποοσ Ροίτ ὸαωπατα ωσιποτἱα. νττοΞΠο

αοτσω οοὶε σίτ στοἰ ταΙσ στἰωσπ ἰποτατ 2 Ατ

οοο τστσττἰωο οοἰὸσω Βέτο ὸσσΙαταίτἱ τσ ,

(ΣατοΙσ , δ: Η οοοοοσΠ ροΠ_σε Ιὶοσπτστ Πασ

τοτοω : οτ ὸἰνἱποω ἱΠοτὶ Ροσωα νομο ,

οοοο ταπτο Ποὁἱο ωἰταοτοτ οωπσε δ: σο

Ιοπτ , στο ωσωοτἰα ποωἰποω ρτοτίοε τοΙΙσ

τσε. Ατ νσι·ο ποπ ἱτα ΓσοΠτ Ο€τανἰαποε , Αο

Βοίτοε ,ἰποοατπ , ποπ ἱτα στο" τω α:τστποω .

ΠΙοο οροε σο·:Ισίτσω Επσἰὸατ σοω νἰτἔἰΙἱοε

τποτἱσπε πτορτστσα οοοά ἰπσοττσστοω τσΙἱ

σωστο στσωατἱ ]οΙΠπσττ ο δέ ἱωρστἱἱ αοέτοτἰ

- τατσ ο: ἱπεσπΠ νἱτἰοοε νστοἱτ. Εκίταπτ οοο

οσοι ποῇιιε Ρτἰι1σἰΡἱε νστΓοτ οΠ1οσ ἱπ οοΠ:τατπ

Π

ταΠσ Ραἰοτἰἱοοε ίοο 8ο ΙπΓαπο αστο Μαπτιια

σΙατα σίτ2Απ ποπ ωαΒἱε δέ σκ Μαπτο πο ατι

τἱοοἱίΠτπα ΤταΠατ ΠΙἰα,οοαε οτοσω σοπωάττ5

δέ ωαἔἰε σ:: ροστα νἰτ€ἱΠο σῇοε οτοἰε αΙοωα

πο ατοοσ σἱνσ ε Ατ ,οοτοε μισο ὸἰκστἰω , α

Ιἱοιιαπτο 8Ι0τἰοΠοτ σίτ Μαοτοα , φαω Απ

ωζοοω ίοο ρτἱπσἰρσ (:ατοΙο.ΜσΠοτ Ηοωστἰ

Ποτε Ϊοἰτ,οοσω Ρτἰτποω οοϋτατοω (ἰτα:£ἰ Πα

τσἰοπτ , ποίτττ ποπ πσΒαπτ, Π ωοσΙο νἰτοἰΙἰοε

σκσσρτοε Πτ. ΜσΠοτ οοἰσὶσω (οτε σῇοε Ποἰτἐ

οοἱα οοα σΙΤστ Ραττἱα σοω τοοοται·στοι·, ΡΙοτἱ- ο

ποτε Οτατσἱα σἰνἰτατσε στνσω σοω Πιοω ο -

τοπτ. Ηοπσ οοἱα οποσ Πτ σοπΙτατ( νἰτἔἱΙιοη

Μα σἱνἱταε σῇἰσἰτ. Ετ οσ Βέτο Ιιαστσποετ Β

·Νοπσ Παω σαοίαω ορστατ Ρτστἱοω σΠ:

νἱὸστσ. ?ἐστὶ ἰπ ΡτἰωΞε πονοτπ τσΙΙ8ἱοπἱε οσ

ποε νἱάσ,ἰωωο νστο Γορστίτἰτἰοπἰε. δαπδτἱα

όσοσττΠ:ατοαε του, ροστἰε πσΒατ, ατοοσ το

ιπἰποε οοἰα 8σοτὶΠε Ποστατ. Νοπ Ποπ οἱ

πσοσω δέ Πατοαε 8ο ποποτσω οωπσω έ

ᾶἱτοσοστἰ , σοὶ ωστἰτο κοιτα: νἰττοτιιωοοσ

όοέὶτἰπα ὁἱζςπἱ Ποστοπτ οτ σοΙστσπτοτ ἱπ τοτ

τἰε , 8: οι στσΠε [παταω ΓσωτΠτστοαωοιισ νἰΦ

ταω αεστσπτε οοστἱε ἰὶίοοσ ἱΙΙιιΠτἱοτἱΒιιε οοο

ιπσωοπαω τ σοω ωαεοπ Ιἰττστατοτα,τ°οω σε Ε νΞὁσο σοτ οοο σοπίὶἰτοἰ ροΙΠπτ. $ἰ σπἱω ωο

τσέτἰ ]οτΠσΠ τσίτσε , οοἰοοε Πορτσωαω .Παω

ο ωοτΞσπτἰε νοΙοπτατσω αοτοἔανἱτ , πἱΠ οττσ

οι Βετο οπα τσ ἰτπἰταπὸοε τοπ νἰὸσατοτ 'τ οτ >

οοσωαοιποόοω ἰΠσ Ωἰσστοπσω νἱνσπτσω ,

πσί-σἱο απ σκ @Με σαοΠε τ το νο8Μοω οποτ

τοοω Ππσ σΠεπα τατἰοπσ οτΠο Παοσατ τ απο οτ

ΠΙσ ραποε σΠ: α σοΙΙσΞἰε (ῖὶσστοπσω οσσἱ‹Π ;

το Ματοπἱε Ιϊατοαω , οοαποο αΙἰοτἱ ποπ ρο

τσε ,άουτ ῇοοσαε. νστοω , οτ αοόἰο ,ποπ οπο

ποίτσ σοπτσπτοε , οι (Πσστοπσω ιπαὶσὸἱᾶἰε

Ιασσταε. Βσοσ αθτοω σοω σο σίτ σκ πσεΠοσπ

ΗΛ Σποτ. ά· Μπι. 41012!. 6'οΙΙ:άζ Τα”. ΙΙΙ!

ποε ταΙσἰπ σοτοτπ ωστποτἱαω Πστἱ απο , στοί

ἱΠοίἱτσε ἰπ κατα ΡτασΠ:απτσΙοοσ νἰτὶ Ποστοπτ :

οοἰά νστατ πσ νατἰοιιε οοοοοσ, Π οοἰ οπο»

τστ σστστοε ΞπΠοπσε Ππτ , ταΗοω τστοω ωο

ποωσπτα όσοσαοτοτ Ε Ναω οτ ροίἱστἱε σοτπ

παω νἱτὶσπτοτ , ιπααπα Γοπτ ἰπσἰταωσπτα αιο

_ωοτοω , ἱπεσπἰἰΓοοσ αὁνἰττοτσω 8ε 8Ιοτἱατπ

παπα σαΙσατ αὁὸἰτοποοαΙσ ΓοΙσπατ άἰσστσ$σἱ

Ρὶο τ στοπ ἱΙΙοΠτἰιιω νττοτοω ἱππαεἰπσε οστ

. πστστ , ωαεπορστσ Γσ απ! σοι·οω ἱπιὶτατἱοπσω

σοπσἰτατἱ. (:οιποοσ ΡοετΞε τ? Πω οοαΠῇοτ@

' ` τι η

4



87ι ΟυΑ111Ν1νΕ11ΟΝΕΝ515 872.

εοοεεόαω , που ἱτιτετὸἰεο ταιτιετι εετετἰε , Αυτενειπ 86 αυέταττιτΓευτευτἱαιυ, φα: Ππτυπ

ατο ἰυ αΗεΙυο :εδώ ίὶιιὸὶο αυτ εΒτεΒἱο αττἱ- Ριιο8ατ , ΡαΙαπ1 Ιαττἱτἰατυ τυονεατ , υυ8αε όἰ

Ιὶεἰο ἰτιίἱἔυεε τυει·υυτ. Νεουε αυτο ,οτ αΠοε

ΠΙεαυπ , τεάατετιεοάυε ἐε υαἰΙαἱ νὶεἱετυτ , εΙυἰ

εαπ ΡαΠαάευι ΗοΧΜετώπ ε]υε ίε :εΒἰἀἱε υπε

ὸἰυυα ΪευΙΡίἱτ. Αυ ί:ο:ταπε οεΙΙοτυπι ὸυεἰΒυε

ίοΠε Βαβει·ε Γτατυα$ ΙἱεεΒἱτ , ειπα τατυευ Πι

εοτιιιυ.8είΗε ρΙυτἰτυυττι άοπήιιετυτ τοττυυα,

υπ Ηοτυο·ι Π;υόΠε τ11ἱυἰτ1πι1ι11ἔΝετΙι1ε ευἱτη Πι

:ουτπ ἰυ8ευἰἱ ιιΠυυι·είτ μ” ί:οττυοατ : αυτ υπα

8ἰε εΙυεεε ίοεΠετιε ί:ετειπ_υυυε Ιαουοτεπι να

τἱΒυε τε τἰεΗ , ουἱ Βουοτειπ 86 ηιεωοτἱαπα εκ

-νατἱΙσιιε ΜΜΜ ΞΑΒΠτ. Νου ευἱιπ εΠεουτυ

απ: οι ειυο 8ευετε αουτιάαΠε απο εοτιίτατ,

ἱταυτΠΒεττυε εῇυε ΗΒτυτυ εκ ραττοιαἰ ]οεἰε τε

αευετἰτ. Νεε νετο (Πεετο ται1τυτι1 , Μ! 86

Δ ΡΙυτὶωἰ ουοουε αΙἰἱ,απτε οτυυεε ΑυΒιιίὶυε,

ταιπυε 86 ταττι όοδτυε ρτἰυεερε , Με αυτώ ατ

ι1υε Ειοε ἱυεευἰο άε!ε&ατυε εΙτ. Τείτεε Ποπ

:αυτο ΓετἱΡτοτεε,αρυιὶ εΙυοε ἱυὁυΒἰτα:α είτ Ε

ὸεε.νετυιπ ἰὸἴοττα1ἶε τιεἴεἰτεατοΙιιε ευαπτυε

Ρτεττετεα ΡΙιἰΙοί-ορΙιυεχΕἰεετο ἴυετἰτ , φαω

εει·τυε νὶτ:ε ιπαἔἰίὶετ,86 ευτυ εΙοουευτἱα τατι

τα , υπ ουα στου εε ουὶ αυτε Π: εἱυἱουε ροίτ Π:

είτ , ιιτ τμή ό.υεΙουε 8Ϊοτἱατ11 ρατἱυυτ , ΗΜ ° τυετυατ,αυτεεεΙυτ.Ι.εΒατ ε)υεΙΞΒτοεουἱ πω.

άυεεε Γυαιτι ἱυνἰὸεαυτ ΒΙοτἱατυ. ΠΙυά νει·ο Β απο Ρτετἱο αουτ!. άο&οε υαοευτυτ:αυτ Η ὁἱΗῖ

Ρταετετἱτε που ροίίυιυ , ουοό νὶτΒὶΙἱιιε , εΙυὶα

ἔευτἱΙἰε Ϊιιετἱτ , ὶτιἀἱἔυυε Πε Ρτατυα ε ίὶυιἰΙε

εΙυε αυτή Ιαοε νἰεἱετυτ εοτυπι τατἰουἱ , ουὶ

ευπι υπ τετπρΠε ]υό:εοτυιπ , (ἱευτἱΙἰυτυεΙυε

ἰτυα8ἰτιεε νἰἀετἱυτ , Ππἰίτυω αυτ νετΒετατι

τἰυτυ αυτ ετυεἰίἰἔευτἰυπα , οευΙοε ΞΙΙΞε , ιιτ

ςυἰευτυουε ἱτατἰοτ νἰὸετυτ , ετυιιυτ, ττυευ

ΙευταίεΙυε Ιἱᾶοτυπ1 ί:αώεε εκ πυυ!τα τεΙἰ8ἱο

ιιε Ρἱετατεουε ὸεἴοττυαυτ , εΙυαΠ εΙυΞάετυ υπ

εΠε ρυτετ τυυΙτα Ιε8ετε›ευω τατιτευ ΗΒεΠυπι

ουἰ εΠ: ε οΗἰεὶὶε νΞὸεατ;αὸῇὶεἰετ Ρτοί:εξτο Γυ

Ρετἱοτἰ ιιε τἰτυΙἰε,υτ 86 ΡΒἱΙοἴοΡΒι1πμαυτ εετ

τε ρΙτἰΙοἴορΙιἰ:ε όοέτυπι αρΡεΙ!ετ. @Μα 86

Η ΠΙυα (εἱατ , οιιατιτυε νἱτ υπ αἀφἰτιἰίὶταικὶα

τερυΒΙἱεα (Ϊἰεετο ἴυετὶτ, ἰτα υτ ὸατυπα εἰ Π: α

Η ραττἰαττι Γετνατατυ , Γετιατυίηυε εἰ ΡΙει·υπα

εΙυε ετατἱαε εεετΙτ όε Βετιε εείτα τερυΒΙἰεα;

που ευιπ ὶτα ρτοτίυε αΓρετοαΜτυτ ; ευτα απο

ὸεΙευόὶε ἰπιαἔἱυἱβυε , αε που ιυαΒἰε Πι του. εΙυἰόετιι ]ι1ὁἰεἱο,ττιαῇοτἱε ἴρΙευὸοτἱε ίἱτ,ΪυἰίΪε

Ιειπὶἰε Ρεεεατἱ8 › εοοπρουευἀἰίουε νἰττυτἱ

Ευα ιοετἱτιἱιυ νἰτατ εοτιίἰΡτατ.]ατυ ετ8ο δ6 Ρυα

τυτιε ω τερυΒΠεα Κοτιπαι1α ροτευτεπ› , αυατυ

υυπε υΠἱευπ1 νε! ΡτεεεΙατα: ΠτΒἰε Βευιιι είε.

ταουὶε ἱτιπαεἰυεε δ6 ΡΠατἱ ατουε Ηετοὰἰε , ο Λε όε (Πεετοιπε Γατία. Αα νἰτἔὶΙἰυτυ ι·εάεο

ἰτἔτυοιιε 86 πιαΙοτιιιυ όαετυουυτια , ουαε ται-πι

ΒοττἰΒἰΙεε φαω τυετοτΠαυε ρΙαεετ , εεττια

:Με ) τετιπρΠε ανεΙΙευόαε, ραι·ἰετἰΒυίουε ἀε

Ιευάατ ετυυτ. Κοιυατιι ιπααιπαιπ τυἰτιατυ θα»

τἰατ οροττετ , ἰυ (μια τοτ Γυιπ νετυΡτατἱε ,τοτ

μπε:: τεΙἰεἰοαἰε πιουυπιευτα. 5εά Η ἱτα ρα

τἱατιαυτ @Μοτο εο όἰευἰ οτυυἰα ουκ :τα (ΣΗΜ

ΙΒαυατυ τεΙἱ8ἰοοεπι που αττἰυευτ , αυτ υΠο -

ρα&ο αάνετΓα ώστε ἰΙΙυὸ εεττε Που ρατἰετιιυτ

ταεἰτἰ , αυοε! άε νἰτ8ἰΙἱο 86εετε:Ιε οοετἰε

Π: ἱτ , αε πε Γευτὶτ ουἰὸεω τατιτυπι, ίεά δ6

Ρ:$ιτυ ὸἰδτἰτατ , Ροεταε οπιι1εε 86 νὶτ8ἱὶἱυπ1

ουτπ εετετἰε Βἱίὶτἰουεε ἴυἰΙΪε.

Ατουε ιιτ ιιε αΙΕυεΙ Ιυτιαεπ εΙοεΙυεπτΞπ Ιατἱυα:

ἱοοἔΐετιΓυτυ ρτετετεατ,οεετοοεπι εαυίἱὸἰευιτι

εΙυετυε!αιυ δι! υυ8ατοτετια ί-υἱΙΤεαἰτ. Η01°11Π1

οτουἰυπι αττἰίἱευτα ἰπατιἱΒυε 86 Με υΠο Ρου

άετε νετΒὶε εουίτατε. Ηατε είτ εὶε ροετἱεοτα

τοΐ1ΒιιίεΙυε ί-ευτευτἰα. Νου είε ΜΝ υυυε α

οὶωο τυουίτι·ατε,ου:ευτ ροετἰεαε νἰε,αυτ οτα

τοτἱα ΕαευΙταε. Ναιυ πεεΙυε ευ ἰιπΙὶΒεε , ευὶ

αΒιιυόε εοἔυἰτα Μακ οτουἰα ίυι1τ; υεε αυτή

ναεατ αΙὶἰε ΜΜΜ οΙεεΠτο , ουἰ ετίἱ οτἰοίἰΠὶ

πιω Πω , υου Γατὶε τοτταΠε Γεἰαπα ; όε τεΙἱ

ουἰε ὁἱεατια αε οτ: (Πεετουε ουὶἀετυ Ρτἰιτιυπυ,

δέ ροεταε εετετοε , ουοε ΙΜΜουεε ὸὶεἰτ.

Οί-αετἰΙεἔἱυω ἰυὸἰευυτυ τ νατεε,οιιοε όἰνἰ

πω αρρεΙΙατε ῇυίτυτυ εΠ,Με ΜΙΜουεε Ϊαεἰτ. -

(1υοά , ΜΒ πιο ΠΙυεΙ Οεετοτυε τευετετ,ιαοτι

Με τυτυπα ΓετἰΒετε π: εεε , ουΞ ροΠυυτ Ρτο

ΓετἰΒετε , αεε:Βὶοτε ΡεΕΙο ἰυῇυτἰαπα !ιατιε υΙ- ο

εἰΓεετετ. .δώ νευτυτἰ , @Η ετεε!ε , Γεύμα

τεε και Ιιαιτε τυαΙε αυεΗευτ ; ε·υτοεΙυε υἰΙιἱΙ

θα εΙυοεΙ τἰωεατυι· , Ηοεπατε εΠεεικΗ αε

ίτυπιέΗ ωεωοτὶαω Ιαεεταβυπτ. νετυωταπιευ

ἴεἰτε α» εο νεΙἰτυ , ευτ ε:: αΗετια υτΒε Ιιὶίττἱο

Με ΡεΠατ , φαω υπ ευτἰα Γυα τιυττίατ; αυτ

Π εΙυἰ ΙΜΜουεε αΙίοε ἰτυροττυυοε αε ουπκ1υαυι

ίατυι·οε ιπαετιΒ τυιιυετὶΒυε άουετ ; Ι1υυε ουΕ

ΜΗ! αΙσ εο Ρετἱετἱτ , απο τυτρἰτει· εῇεεὶίἴετ.

Ηοτιοτί ΠΜ ]υΙἱυε (:%Ϊατ ὸυχἰτ , υτ εκ τα·

ΙΙυπι ΜίττΞουυπι ουιυετο εποε , ατεΙυε υπ εο

τυτυ εοΠεεἱο Πεουευε ατἱετατ , ουοεὶ υυΙΙἰ

ουαοινἰε ατηρΙἰΠἰπιο ετατ τυτρε ροεταιυ είε:

86 ΑυευίΕυε τυαἔιποηιιἰόεπι ίὶυἀἰο ροετἰεαυ1

ὸὶἀΙεὶτ ε ευπκΙυε εΠ`ετ Βοιωτια: υεβἰε Ράπ

εερα, ροειυα ίετὶοετε αεΙοττυε εΡτ , που υπ: _

Ιιἰίὶτἰο , ουαΙεε Με ροετα: Ϊαεἰτ , Γεά υτ ροε:

τα 86 εΠετ86 Βαοεπετυι· , ουοε ιυακἰππο Γεω

Ρετ ΡευεΗο εο!υὶτ , ρΙυτἰιτιοί-ουε εκ εἱε ταιτιἰ

ό.ε εμιο Ρτ:εεΙατε @Η εαπ Μο εοτινειπἱτ Ε ΙἰατἱΠὶωοε ΙιαΒυἰτ,αυτε αΠοε νἱτ8ἱΙἱυπ1 Μαο

εαυΙἱὸἰευιυ απο ΐυΞίΐε: ετυοά εευυε οτυυἰυτο

Ξτι Πι·βε Βοτυἰυυττι ρτἰπεἰρε, ἱτι ρτἰτυἱε τυπο

Βαβεβατυτ : υυυε υυΓαυατυ τυτρε ερτ.-Ωυοά

Η Με Γεἰατ ε1υαε , ε1υατιταε 86 ρορυ!οτυτυ 86

τε8υπι αε ιυακἱτυοτυτο εΙυἰἀεττι Ιπουπίτιυιη

εαυί-αε εξω (Ξἰεετο , που ]υσΠεαΜτ ἴυἱΠε

εαυίἱὁἰεὶιτη. ΝυΒατοτετια ουοοιιε απο τατε

Βοήιι€ετιιιε , ε1υαυὸο ΠΜ ἰτα ρΙαεετ , Η @η

οσε , εΙυοε (εοπιιυατα αυτ ΓαΙεε αερεΙΙατιτ ,

τυαουτο, αυἱ ραττἰα Κια ρι·οίττατυε είὶ; φωτο

ε1υατυ υΠιΠ τιεεεΙΤε εί"τ , υτ Ρατι·ἰα: τιοπιευ αά

ῇἱεἱατυι· , εΙυαοάο ρτορτἰο υοιυΞπε ΓοΙο εο8

ηἱτυα είτ , αε ιυαΒἱε Π: Μαοτυα επ νὶτεἰΙἰο

εοΒοοΓεευόα , φαω εκ Μαυτυα νΞταάΙΙυε.

_να8τιτυω_ ΜεΙυαπα , ἔαιτιἰΙἰατἱίἱὶτυυιτι ΙιαΒυἰτ;

αε.οου ιιτ Ιιἰίττἱοιαἱ , ίεά ιιτ ατοἰεο”, δ( εἰ εΙυἰ

' ορτὶυιε εἰε Γε οεεΙυε ροετἱεα πιετἰτιιε εΠετ ,

υπυΙτα ὸουανἱτ. Νεο νει·ο , υτ αεὶ υοΙτταπι
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πο ΜοΙοτοππε , νπτ οιιιποοπτππποιοε , Ρτοοοπ

οοτπ Ροττοτοπιοπι ι ποπ ροπ τοτ ίαοοΙο οοπ

οοτ νοτοε ονοίπτ , οτ πιππ:τποποιπι οοποπτ: Νοπ

Βοτποβοε , ποπ (πποοε .τπο νποοοοπιπτπποε ,

τποΒιιοτιιπι τοτοπι @απο ππίποποε. Νοο οπο

τποπτππποιοε ρππποπιιοτπι Ρποποποοε Γοπποτ,οοτ

εποε ιιοτοπε ]οοοπιοε τπο ποττοτπο. Νοο , ποπ

οτπιποε ποιροτπο , @απο , 86 νπττοτ`ο οπτοοοβ

Ετ ποτοπππποιοε τοκ Κιιι>επτοε. Ηοποπι πΠο

οοιπποπι πιιτπποποπι τποιπποτ , οοπι Ροοτοε πο

ππ:τοε πιππτποποε πω. (Στοά ο πτο οι , οοτ

86 πιππτποποε ποοε ροοτοε οπποπτ , 86 Ιοοτοο ,

ποιο ροοτπε τποοππιοπποο πιο τποπιοτοτ , οοε

οιτοπποτ ο Ροοπτ ποττοπο πππΙπτοε,ποπτποε ππ

οοπίοοπιιτππποτπι οπο! ρτπποπροε νοοπτ,86 οπο

ΒοΙο οοποπποο οοΙοοτππιοε τποοοτονπτ , ποπ
ποπόοιπι τοτ Ροοτοε ποοοτο ρποπποδπο ποπ ρο

τοππτ. @οοτπ ο ποοπτπο :ιο πιππτποπππιοε Με

οΙπποπτπ οοοπ-οξποιπι νπτποτπτ , ποοΙο οπ οπιπε!

Μοτοιιοπι οοτ οποτπ οτι οοτοτο; τοτπ παππ

οοτ ροοτοε Ιιππιποποε π πο , πιο ποοποο π

νοπτο, πιππτποποε ποοε ροοτοε ορροΠοτ. Λο

ποιοι ποπτποπι οποτ , πιοο ποτπποπο,ίπ ποπε τοΙπε

πιππιπο >ποοππε Μοτο πιο, οοτ ποπνπε νοΙ ιππ

πποοε οπτ ροοτπε πο οοι·πο ποο οΒνοτΓοτοτοτ.

Μοπιππππο οπππι οροττοτ ποιο ποτποτοε

Ρπιτιεπποππιο.Ροϋτοε οπο π ποσοι ρπιπεοἰπι ποιο

πιο· οΙπποπε , Ιποοτ ποοε , τοροτποτοτ. Πτ οο- Ο

τοοι οποτπππιιιοε οο&οτ , οοτ το πο πιοΙτπε οι

οοΙπε ποοε π:ιοοτο ποιο ρτοτποοτ,τοτο ποπτ οτι:

ποτοτπ τπιοποτο. ει οοἰ Ρποτποε πιοπο τπ:ιτοε

οπ , πιω πιο ορροΙΙοτ πιππτποποο, ποτοπι πο..

τοοε ποιτιοππτοτ , πιοε Ροττπο ποο ΡοΙΙπτ , οποε

ποττοπο ποτπποποπι οοέτοππτοτοιπποο Γοοοτοε ,

ποπ ροοτοε [ποο ροΙΙοπιποε οοπΓοπτ.Νοιπ ποπ

οπ παο πονο ποοποπτπο. δο‹π ποπε τποπιπποπο

Ροτοπ, πΠοπι,οοπι ροοτοε τπποοτοτ τ, τπο πιο

πιο (οοτοτο ππτοπτπππο , Με ίοπΙποοτ ποπ ίππο

ποε οποτοπτ , ποοποπι Ιοτππε ροροποε οι:π πιο

νἰοπι ο ποοπε πιοτπποε ονοττοι·οτοτ. πο οπ

87ο ιιιιιεΤοιο. ο ει”

οττοτοπι νοοποπποε, οπτοπ οι: ποο πιο ποπιπ!πο Α  

επιπεποπο ι>ιπιππυι>ι

Ροτποοοτπιοτπ οτπ βοοτπποοι. ι

ΡΗἰπἱρροε Βπιτποοοτπιοτοε δοοτππο πω.

πππο ρτοοοπτοππ πιο.

Τπιιιοποπτι πιοπο, τιτ2οορτοι πιιιπποππππιτιο,

Ιοτποε πποοε αποτο, ποοε τοπιιοπ το Ιοτποε οοτπ

ππιπιοπιποε ποπ πιο οποιο ποιο ποοπε (ποο

ίοΙΙοι· οοπίοο ) ρτο πποιπο.·οο ίπιπποποτπ ποο

- τπο οοτπΡπο&οτπε οοτπτοτο οτπιιο πιοπονοΙοτι

τπο. Ωοοπιοποποπι ποποπο οπ πο ποο οτποππι π,

ο οοτοτο ποπ-οοτπ. Μοτοο , ποποοπι , (πω.

ποιο τοπ Ρτοτοορτοτ , πο,οοοιποιπιπο πιοπο·

οτποο οοτο πιοοοτπ ποπτο νοποπποπτποποοποοπ

0Ροτοο°ι ρτοτπιοε , πο ρποιοπρπτπιιιπι οΙπποοτπ

( ποοιπ Ποοε πιποε οτποπ ονοττοτ ) οποποποπο

πποοε. δοοπ ποποποπτπ ο , οοττοππι οπ πιππιπ ποο

πιπο,ποο οΙππ›π οἴποοοι ο ΡπιπΙπρρο τοπ τποππ πο·

[πιω. Μπττο οτπ το πεπτοπ· οτοτἰοοοπιι,ποοπι

οτ οι:ποτοπι,πιοποτπο νοΓροτο ποποτοε π ποπ οτ

ποοοπόπτειτοιιι οΠοιπι πιοπο ροποπρποε , ποιοι

ποποπτποπι τοπι οτποΙοποοπε 86 τγτο δ8 Μπιτ)

πιο ιπποπτπππτποε οι :τοοτοτ , ποπ. οτ πιο: τπο

τοτπ ποτοπι νοΙοπτοτπ. πιο πιοτοοποτοιπ Ιπτ

ποτοιτοοι τποοοε , 86 οιπ ΡττιτοοΡτοτ Ρτοποπτππ

ιιπο.

 

ΡΗΠ. Ι Ρ ι>π ι)οποοΑποποι

ππ ΖποοπτοπιΕποπποπι 86 ιποτπποοπι ΒοΙ..

τποποτοπι οποπτοιπ οποτπππιποιπι οτιπτπιοπο-ι
π .ποιοι οποιοι πιιοπΡπτ.

Ποιο ο , πΙΙοπτπΠποιο τποτοπιπο , νοΓποο

ρτπποπροε ,, οποπτοΓποο· οο τποτίποτοε

Γρ1οιιτππόπίπποιπ , 86 ιιοε οινοε ρτοποπτπππτοπ 3

ποο οοτοπο πιά τπποοπιτποπι οπποτἰπππιιο , ποο

οτοπι ποίοπιιε , ποο πιο τποποποτπ , 86ο. Μ

πιο οΜ6Ζωπ [φοιτ !απιο'ατοπ 6'ιωτπωω· ). ποπ

πιο ποτπο ροοτοτοππι , 86 οοτοτπιπποπτποιο ποπ 1) οπο!" μπορω· Ι.σωπε!!2 μ2π6πο2.τπωπω

πιστοποο Γοτπιιίοτοπτ , ποοτοττι οποπι ρτοπο

ππτοπι > πιπποο ρτποιοοι οι , νπιττοτοτπι ποοτποτο,

νπτπο τοτπιπτοτππππποο τποτποποτο. Ηοτο ίοπτ ,

π.οτπονποο , ποοε τπποοτο οτπ το νοποπ, Ιοποπο

το ποττοπο ποοτπ οοιππτο νοΙΙοε τ πτονποπο

. οοπτο ποοππ τποΙοτ πτιιροτοπποο πιοοε ποττοτ.

Το , ο ποο νπο οι, Ρτπποπροππ Ριπποοιιε πιοπ

τοι·ο ,οτπ ποπτοπτπο οοιποτ , ροοτοε οτοτοτοπ

ποο , ο ποπ τποοπτ πιοποπο πποοε, οτ Γοπτοοι ·

ποπ πππο&οτοτ πιοπο” πιοπο ποππε ποτε οτπ

Ριιιιοπο 86 οΙοτἰτοτἱ πιοπιιιππε ποτοπι πιοπο οο
πποποτ 86 νπτοπΙππ ποτοοοι ποοπι οιποπτπτ,τπο8- Ε

πιπίποοπτποτο πιπροπΓο , οτ (ο οτποο νπτεπΙπο

τπιπππίππιπιιιπ οι , τοππτοοτ.

ο

π: 2ΜώωήιΜ/π μποτ. ΜππΜ·οουπέ τον·

πο” /πωσότί Οοτυἰπιἔωπ »άπο που οπό?σπο ,

πίσω απο"@να ό· πιο” οπο".
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ίοπέπο Ποπ ρτοτοοππ πποτππ ΑΙπιοττο δοτ

τπιποποπίπ , ρτοποΒοε ππ νπτοπι πιο Απι

πιποίππ ορπΓοορπ Μοτπποποποππε ππ @οι

ποιπππο πποπρπτ. ° ο -

. Ετοε ποοε , ΑΠοοπτο ροτοπ , οοπι οροεπ

πιοποτοε ποπτοε , τοπιο νοτο πο πιοπο

οποιο Γοτνοτοε ροττποποτ οετοτοπι 3 ιιτ ποπ ο.

το δζ ορπροτο οοποπτοτοτπ ίοπτ οοπνπνπο , οτπ

οοε πιοποτο ποποτοοτοτ , ποο: οοιτι πιοποτπ 86

_Ιοοιππ , τοππι οοιιπΙπο 86 ορροτοτοπ πο; ποο ποπ

ποε ποτπιτιο: ποιπιπΙποππτοτπε οτΒιιοιοπτο, Ποιο!

ποο ΡοτΡοτοοτπι οπιποοτοπι τοοοπτποτποποπι

τοτοπτοπ· οο τοπονοπτ. Πτ οοτοτο νοππεπο

Ρτοπιοτοππιποο ππιπτοτοοοποοτοάπποτπ , πιο

πιο;
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πιο ίπ ΡοίΈοι·πτιι Γοπἑὶἰτιιε Ξπνἱτπτ. Νοπι απο Α τποπιπο , Ιοπἰε ιι!ιοι·τειε ἰπνὶτπτ , άοάποιτ,Ρο!

οκἰπιἱειε ιο ὸἰοπι οριι!πε οιιττπ&οπιπμο πιοο

Γ:ιπι ειρροποε > ποπ οτἱτ ιιοΓπτάοπι _ Επιοει ρτο

ωππἱτειτο , οπίρριππι πω ΙιοοωΙΜιι:ιε Μπ

Ροττἰειτ : οπὶρρο πώ τοτ Ιιοτπἱπππι πιἱΙΙἰει οο

τετο το όιΓουιποοπτιπιπ οποτἱὸἰο οοτπο.τπ ,

οποτπιιι @ποιοι το: οιι·:Ιο1ΗΙιοε οοπόιπιοπτΞε

οοΙοέιιιτο,Βιιποεπ ίπτιιτειτο , πιο οιιοΙοτο ,

δ: νἱτοπι ιτπτποτι:ειΙιτπω άσπειτι ·οοπτοπὸ.ἰε.

Ρτοἰπὸο ποίὶτὶε οι: ΙιοπιιΠε Ηοωε οποίοοπι

Πιι&πΓοπο πο!σ&οε,τπο: Ρετοτπἱτπτι ρτο πιο

Ποοτιιτ , πΠιτπιιιτ : π: οιιππιτυπι Με ίοΙΒιιτοτο

δ; κ:ΙοτοΙΒιτι, τιιπτιιιπ ΙιιτορΙοοειτο 8ο οΙοοοτο

νἰὸοπτπτ; Ιιἱπο τοττοωιπ ἰποοτἰο.τ , πιοο Μι

οτγπιειε οιωιιτἱπτ. Ιάιοίπιπ εκπππο οπιπο :ιτ

όπιππ ιιι:ι€πο οπιριειπι οΙοποοπτι:ονοΙ ριιτοπ

τἱ νοἰ πιοΒιί,ετο νἱἴιιτπ οίὶ. Νοε νοτο πιΠιί

ποιοοποπι , ἰπςιιἰτ , ΡταίΕιοιΙιπε κάποιοι· ,

οπιπο οοίΐο όιοοπάο ωποω Ιιοτπἱππιπ επ:

τιιε , πιοπωε οΙΙἰοοω , νοΙππτεποε ιπποοΠοω

οπο νοΗτ , οπιπο πικαπ νοΙιι: άοάποοω. απο

πιιΓοπΙο ροχιπάο ει:: οοΙΙοι·πι οοποἰπππνἰ.(:ιιιπ Η: , ιιτ τοἱρίο ποπποΗιίοπο ίἰιπἰΙἰοπε ] ο ει.:

οπἱπι ιπτιιε ἀὶΙΪοτοπὁιιπιΓεοΡἱπε ἰπτο!Ιοκοι·ὶπι (:ΗΜετι πιὶπἰίὶτἱε , πιο Ρειιιοἰ ειπιποοπιπ

πωπω ό.ονοποπο , οοΓοτνοπτιει , οὁτπἰτπτἱο- τοΗ:ιπτ,!ικο απο 8Ιοτπιτπτο , ρτιοτπιπ Γκευ.

πο ,πιποππιπ ιΙΙπιπΡτοΓοπιιοτιε Αιιιοτοίἱιιπι; Β Ιοτιιπι , ππἱοπε (ζΙιτιίΠ οοοΙοίἰει Παπά, απτο

ποππιιΙΙ:ι πο εποε νἰαι , οπού Το·πιππ:ι ωτππι

ἔπίἱτὶἔἰει ιπτοτ Ιοεοποπτπ ετποο (οτιοαι οσω

Ροή , οοπιροι·το. οοπνοπἱ, οοπνοι·Γει πω ττειπίἰ

τπἱίἱ :ποι ποπ πἀπιἰτειτἱ ποπ Ροτοτἰτ Ιοοϊοι·

ΙιιιτπἰΙἰε ποσο άονοτιι8,Ροτοπττοπε ιπ:ιπ:Ηέ

απο βοά ίοενοτοπι , 8οποτοίἱ ππἰπιἰ Ρτο ω

ΙἰΒἱοπο Βόποιοπι , ἰπ Ροτοπτοε επδι:οι:ιτπωπι

. . ή. . ἴοττἱΠὶτποτππι Ρτο (:Ιιτιίϊο ρεινοτοτπ,

τοττἱοιΙἱππι οοοοΠοπεπιτπ , ἰποτοὸιιΙἰτοτἱε ω!).

ΡΙἱοἱοι. @πεε οιιπι ἱπ οκοτποποο ο ππι-ΡΙἰίἰοππ

πο , ρτοοειπάο , όοοΙπωποο νπτΞεπι όιοοπτἱ

ίἱιροοἀἰτειτο νο.Ιοειπτ ιιιο.:οτἰειιπ, ποπ ΞππτἱΙἱ:ι ο πιο οιιοΙἱΓοιιτποιιο οριΠοΙα ωίὶἰπιοπἰο , πο::

αοπα , πιοο οπιάοτπ ῇιιόὶοἱο, Έσω οποοε. διο

οπιπι Γοπτιο , Πο πιπιι ποπ τοπιοτο , πι: νι

ποστ σ ΡοτΙὶιοίὶ , πἰίὶ πιπΜοΙιοι ΙοδΗοπο δ::

οτππἰε 8οποτἰε ἰπΓΡἰοἱοπάἰε Γοτιο:οτιοπε πιο

ΙοοπΡΙοωτοτπι· 86 ιοάιιππειτοτ οτειτἰο,το πάοο

οποπτειππο ροΠοω ποοιιιίΐο , π: ἰπ όοτο8οπ

Δω , ιπΓοθ:πποΠε , οκτἰτοειπὸἱίοπο οιἰιπἱπ!ιιε

πιἱπἰτοτἰε , άοκοτωειε , οι:οππάοίοιιε , τοπ ο ,

οδιιΙιπιποε. @ιειΙοπι πιο ΠΙγικο νἰπι οοριοπι

οπο όιοοποι Ηοιποτιιε οοοἱπἰτ , ο οπιπο στο

ποιο. ι *οο νοτο τπιπι Γποοοπίοπε , απο πΙΙο

εποπτιιτἰοπἰε Γπίριοἰοπο πιο ποτππόιππ οι:ΗΗ

πιοο νοΠπι , φπα το οι Ηιώο Ι:ιιιοοεπ ε οιιπι

πιοΒιε ο1ιιι τ:ιοο:ιτ ιπνιάπε , πι1επι πώ Ιππάοτ

ΙοπτἰΠἰιπ·οτπτπ (απο Ιιοπιιπιιπι οοιππιοτποτα

οοιιΙοε οπιπο ποια πιο:ιε τοοτο(οπτοτ.ιπιπ8ί

πίΪοπτπτοτ προο!Ιππόπε ω. Ρτἱπιππι οπωοιπ,

ΑΠιοτω ο οτο ειόπιιτοποιε οιιο:Εοιιε Βοι ει.:

Βοποποιίε 8Ιοι·ιοπ δέ €τειτοΙ:ιτι τοοιιπι Ποοτ :

πώ :εποε βουή οπο”, νοτοο ροτοπωε 88 ο·

οοιο οποιοι , οάιιοειτί , ειιιεοτι νιτοε 8ο θολά

(ζἱιτἱῖὶἰειιι:: ρτ:οοοποε Ϊοοἱτ. Ποιπόο πιπιι πο.»

ίοττεΙΤο Μπι Ατπἱιτοίἰι οοιιιἰπιιηνἰνο:, οσοι·

πιοποίποιοπιιο. πιο ροίὶοτἱτει: , οικιπτιε Ιτα

Ι-ει μπι πιιπο Βοτποι:ιτ τοπ:ι νἱτἱε , οιιι οοΠει

Βοπωπι Εοτπιο ΠοΙ οΜτοτοτπ ἰπ πο:: οοιο

Βτιπειπτοιπ ΓεεοπΙο,οπιιΠ οοΙπιππιε ΓοΙΓοτιπτ,

ίοΙιάιίοπο οπτοοοτονοτιπτ Εππόειπποπτιε. Ρ”

πειτποπο Έποι·ιτ ποε ειπποε πισω ρτἰἴοο οπειίἱ

ΡτετοΙειτΙε ἰπίἰτέπἰω οοιιἴπΙἰοπε , Βοτπειτόιπἱ ,

δε ΑΙοοττὶ ; δ: ειΠοτιππ οοιποΙιιτιππι οικω!

νοιοονοΙποἱπἰνειΙοε πἰτπἱιἱΗποοππτᾶί-πρἱιιε τἰοπο , οοοε οππιποτ:ιω Ιοπέιιπι οίΪοτ. Π:

ιπέτποο:ιπτ. (1ποπιοιι:ιιιι , ειόμινοπτο πιοπτἰε ο πιο πο&οπιιε. ΠοΑπιοτοΠο πιπιι πιιάιοιππε δ

ἰπποοοπτἱει , ιπτοἔτἱτπτο , οι άἰνὶπα τποποίοι-Β οικω εΠΠοεπιπετο επιππ οτἱτ , πο τοποτππιδε

τἰε ειτοοω , νοΙιιτ ο ?οπο :πωπω Με. ποπ ο.

ιιοωτπ , νοΙ ΡΙποοο ωΙὶειιιω , _

.$'ὶ απ: πιο ]?επ α'οΖωάιαπ) ι% ρ·ζωισπι πιο” 2ἰύἰ.

ΠιΜποο Η Ιοπἰοπεἰἰ Γιιπτ οπἰπιἱ , 8: Πιιὸἱιιπι

ρἱοτπτἱε ιπΐο:οποππι ι ΒΙειπάει νοκ , Ρειτο:πει

 

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ..Α ΡΚΙΜΑ

ΡειιιΠ Μειίΐοι πο νοποτοπίἱε τποπειίΕοτιί εοτ

Ροτἰε @πιο ΓειπόΗτποπιαΙοε.

Ρώμα:: “ω”μπια·υ!: έ: @Μάο ό· μιο

έο/Μπασέσκε , ω.: Μπακ: .Μ &αιω!έΜπω

α!έώικ ·υέτωιε.τ _βέλιπέα.τ.

Απ:.πε Μ.ιι=τευε νοι·οποπΗε οοποπἱ

οιιε τοοιιΙειιιε , ΒιπόΗΠιτπιε ιιιοπιαΙιοι::

° Εκι>ιωι·τ ι>ποι.οουε. Ιιιοιιπτ νιι·.ι ει·

ΡΑΠΕΙ ΜΑΡΡΕΙ ΕΡΙ$ΤΟΕΖΕ·

Ε νοποτἱἱε ἰπ πιοππΙὶοτἱο δ. (ἶοτροτἱε ΟΙιτίθ:ζ

ποροτ οτἰοπτοπι άοΙο:ιτ οίιΙΜο.

Μπα ιιε.ιτι ΑΜιιποειι. °

νπΙοπτἱπἱππιιε ροΠ ]ονἰπἱειπἱ ο!ιπππι , δω.

ο

οοΒοπτΠιιιε.

- Βιιίοιριο Ποοπωτ , ιπ:ιτωε ἰπ Ποπιἱπο οο

ΙοποιίΙιτπει·: , ἱπίὶιροι· οιάτπιτοτ ειάπιοόππι πο

Πάοι·ιει νοίὶτει. (ῖπρἰτὶε οπἱτπ , ιιτ ιιοΓοπε οΒο

οιεποττοτἰοπἱε ετ:απι τοΙἰΒἰοίἱΠἱπιο οοετιιἰ νο

Πι·ο οάιίΐοτοπι οιπἰρρἱππι , πώ άπάιιπι Ριπ

Γοπε ποππιιτποπειπι οοπίἱιονοωτπ Ιοοιιἰ. Εικ

Ροι·Ξειτ ηπα Ιιοττειπιὶπἰ,ποπ οπιάοεπ ί:ωτιιείπ

Βοπἱο ,ποπ οΠιε οΙοεΙποπτἱπ οπο” , Γοά νο

Ιϊτει ΡοτΙοε οκρο&οποπο νοΙΜε ΜΜΜ Ιππ

του”.
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Ετ οιιιτιεττι οοοοιατιι Γοιοοε αΙτετιιττιιοι Α τατιε,ιοΠαοιοιατιοοοοιοοο απιοτιε : οοοτιιαιιι

πιοιτιοτα απο οοο ροΠιιτο ριοτιιιιοτοοοτι

Ιετατι Ρτοι:ε&ιοοε νοίττιε , ΡτοΠριοιοοε οο

τοτιαε τεροΠταε νοοιε , Π ΡετΓονοτανετιτιε ιο

τεΙιαιοοε ΓαιιέΗΠιτιια. δοτἰρτοιιι εΡτ Μπιουτ:

οι ενατιεοΙιοιε Πττετιε , τιοοοιαπι οεττο οοι

ΡετΠ:νοτανετιτ οΓτΙοε οι Πιιοπι , Πιο ΠιΙνοε

οτιτ. Ποιο νοτο,τοαττεε, ιτιρτεοίοοτιατοτο ατι

Πεταιτιε αοτ φαιά νοιτιε οτ Γοτιοαοι 2 νιάοο

ιο νοιαιε Μοοτιι εΠε τιιοΠιοτιιοι , ει: οοιοε

Ποτε άεΠιιοτια ιΠα οαΓοοοτοτ. Αιτ οοιρρο

δαΙνατοτ : Ε:: αύιικώιπ:Μ σ02°ἄἰ.τ α: !υμΞπυ·.

Πειτε Πιο οατιταε @οοι νοΠτιε ιο οοτιιι

Βοε τεΠ:οατοτ , :ΠΠ ιο νοίιτ:ιε ρειιοτταιιΒοε

πιοιιτιε Γαιι&οε Με ε ο (ιιιιιτε·τι ΓΡιτἰτοε Πα

Βιτατετ : οοο ροΠετιε οα ταοτορετο τιοΠτιο.

τατε , οοεε ί·ια8ιταίι:ιε οτ Π:τιισετετο. ιταοοε

πε α Ποτοἰοι δαινατοτιε Γοοτετιτια ο1τωο

τοοε: Αοτιιαπιοε , οτο , :μιά ιρίε ιιε Με Γατι

ιίιιε αΠιττοοτ : ΒΜπ.τ Με” έ: Π” ΜΦωτο

μήτε: Μ”. ΡτοΠε&ο οι αετο πίττα τοΙιΒιο

πιε Βοτιοε τιιείαοτοε ιονειιιτοτ αβΠοοοτιιτοε.

Ιοι:ιε ροττοιιΠιε ρτοτιοΠΙΠοιαττι ιοατοατιταττι,

Π:ιιιοετ τιιοιιαίτιοατ Ρεττεθ:ιοτιιε αΠεέτοιο,οοι

ιο ΠτιΒοΙἰε νιτιοιιοετ αιττιετ Ρατιτετ δ: τοιοοετ.

νετοιτι ετΠ Ροττετἱε τιιοΠιοτο Ιιοτιοιο να

Πε Π&ιΙιοοε , 8: ιο τοττεοιε οοτροτιοοε 8ο

ττιοτταιἱΒοε; οοιιτο τατιιοτι τιο Πει οοιιιτατο

ιιιτΠοιοτε : οοιιτε ο ιΠἰοε ρτ:εΠ‹ιιο ουοο

το > οοι εκ οναρἔεΙἱο οΙατιιατ :κι τιτοιιιοε :

Ευα/αθτεάζαβω, ›ωϋπ άπιαστο. Ταιιτοτονοε

αιιιοτο 8: οΜεοτο , ιτειιι ριετατε οιωοοιω

οοοιιτιοτιεο , οτ ιο οοτΠι οοο:: ιοΠιτοτει: το·

ιεΒιοτιιι ΡοτΓονετετιε αττιεοτιοε , νινατιΠιοο

Ποο,ιιοτι όοοιιοαοτοε Παμε αει οιοκτοτατιι

οοτΙοο αει ΠοιΙττατιι.

Ο νοε οεττε Βεαταε ιιἱπιἰοοιοοε Βοαταε , Π

οοιοοιοιιο νοίττοττι Ποτέοιατιτοτ (Μπιτ (ισοτι

ίοε Πιο , οοι :οι Προτιίαιτι ιο (Πατιτιοιε ετοι

τιοοτιιοι : ,2αεωρι!ετα ε: Μάσα πω: ,μαπα

αιώνα ω· , αασίέ :κι εαΜωιου·πω. Οτο ιι2ο

ατιιαοτι ατοιοατο Γοοιοι ΙαοιιαΠε οοο ΓοΠιοιτ.

Νεοιιε ιιιιτοττι οι οιιιτιοοι , οιιαιιι οοο ταττι

ιοετοάιοιΙιΠοι οιιοθ:ιοιιε ιιενιτοτετιτ , τιοατιι

ιτα οαΠ;α ριοτατε ΓοΓοορετατ , φωτο ροΠτειτιο

ιο οτοοο ιτιοτιοοε Πιο ΓαιιΒοἰιιε α ροοοατιε

αοΙιιετατ. Ρατοπι Πιοτατ ΡοΙοταπι ΓοιτιοΙ εα

οεοτιο ιιοοπο , οιΠ οι: ατοοτιε ιιοροιίο Ρο!

οτατιι οτοΒτα ιτετατἱοτιο τοΡοτοτοτ.
Ατ νοτο οοα: εΠ: ιΠ:α οιΡαττιτα τιοτπιοΠταε,

οοαιτι ιο ΓΡοοΓα Γοα αοιατοτ Ποοε ατιιιιιτατοτ,

δ: ιαοτιατ2 Νατοτατ Ποιοι, ιιιοοατιι , δ; Θα.

Με. Ρατοπι ειιιιο οτατ εΠεοτιατο αοιπιαε οσοι

Β Ιοοι οοιοτιιοιιάαΠε , τιιΠ 8τατιατ ΠροοιοΠταε αιι

τιοτοτοτ. Ναοι οοτε Ροιοτιτοτιο Γοιοοι [και

Ποτ ατι ιιατοταοι, απο ιοΠτιοΙιοοε 8ο Πα8ιτιο

Πε ιιοοιιοιοοε ιΡο ΓΡοτιΠι: ΡοτοΠ: οπο οστο

ττιοοιε. νινοοτ οοἰοι ιΡΠ οοοΠαοτοοο οι: Πτι.

πιοτταιι οοαόαοι,ιοοοτροτεα ιοτοΙιε&οαΙιοοε

ιοΒΠατιτια , οοτροε α (οοουο Πεο Γοίοοοε..

τοοτ , τοοιιιιστιε οιινοτΠε , ταοπιιιαιιι οτ8αοιε

Ρο!ειιοττιττιε νιιιοΠοετ Μοτιο Ποτιοατοπι.

Ηαιαεοτ Γαιιο ιτιεοι οοτροε νοτιοΠ:ο οοιοτο

οεοοτοιο , αοιοιατοιιι αιιιοια τατιοοαΙι 3 ετο

ιίτοπι ιτοτο ίοτΓοιτι αιι Ποιετα , οτ αοδτοτετιι ι

ίιοΡοτ Πτιετα αβτιιτατι , οοιοτο 8: ΓοΓριοετο

Ρτο Πατοτα: το&ιτοιιιοο ΡοτΒαιιτ. ΡοίΈτοιοο

Ο Γριταιιτ αετοιιι , αοοικιαοτ ιιιιιοιοεοτιε αο οι

Με , Ποτιεοοτοτ ιονιΠοιΙιοοε βοοιε.

€οτοτοττι οιιιιι οιιίετιοε τ οοιει ιιιιοιιιιιε ε

οριο ροτείτ , τιοατίο , τατιτιοιιι οο8ιτ:ιτι ροτ

νετΠοε, τΙοαπι Ποοτο οοο αΒιιοΠ:ετε Ποιιτοπι

Βοοι2Νοο ιΙΙοπι αιτιατο , 11011 εοΙοτε , ιΠιοε

ιοΓοροτ Ρτ:τοορτα ιιεΒιιΒοτε > Ιοοοε ΓαοδτιΙΠ

τιιαε νιοΙατο 2 @κοιτα , οτο , ρετνει·Πταε ετΒα

Μοτο ιτιετατοε οΠ`ο , α οοο ταοτα τιατοτα: Βο

τια ΓοΓοοΡοτιιιτ , ταοτατο ιποοετοιτι οοριαιτι

τοοτιοτ οοιιΓοοοτι. δω οοοιΡιοτοτ ιο οιε ,

τ1οοει α Γαιιιίιο Ρτοριιοτα οαοτατιιτ : Που” ουκ

έτι Μπακ· ψ: , κα:: έπτε/|ε.κ·2: , τσωματα:πε

Μ /ωων::έ.τ ωρπωεεω , ό· /ωΙ!ι.:/σί?α:

νοτιοα Πιοπτια απο νοοετατιοιιο ΓοΓοιριτο , δε Π ώ ΜΧΔ. @Με ροττο οοίοιατ , οοοιιιατο Ποοε

ίριτιταΙια Ποοατε ιιιγΠετια . ΠοοοΙατιι οιιιοι

νοΠτοιιι ΠροιιΠιε οο.·:ΙοΠιε ιτινιτατ , ΠτιοοΙαοι

Ιαοτιατ , ατι ΠοΒοΙαιτι οτι ΓΡοοΠιε οΧοΙαιτιατ.

ΙτατΙοο ο Παοι·ιΓα οορτιιε οιιεΙοΠιοοε οοτιΓεοτα

τα , οοΓετνα , Ρτοοοτ , 8: νιιιο τοα ερωτα Πτ

ιιιοτιιταε , τιοαοτα οΙατιτοτιο , οοιιοτοε Βοιω

τιΠεοτιτια: τιτοΙοε , απο ατιιιοα Πει νοοιτε

το 86 ροΙετα!Αττιιοατο το Ποοε τοοε νοοιιτ

ιο Ρτιτοιε , οτ ΡΙαοε ιιιτει!ιοαε οιιατιτο αιτιο

το το οιιιι€ατ , οοι το Ποι ΠΡοτιίαιο ιικιιΠοιο

ΜΗ νιτιοοΙο οοροιανιτ. @απο εταιι‹ιο Ροττο

οιοοιιε , οιιαοτατιι Βιοτιατο α οιεΙοίιι Ποτοιοο

οοιιΓεοοτα,οτ @πω Με αρΡεΙΙοτιε¦8: Πε 9 δε

τετοιο Πιο Με ροιοταιο Δω, οοττι το αιιιιοαττι

ιονιτατ , οτ Ποιο αοοοΓοαε οοαοι νειιετοοιι
τι οοοιρΙοδτατιιτατιιοτο , φαω Ποτά ι, τιοαοι

οαΡτο ΡτοΓοτιοατοτ αΠιοέτο`,-οοιοε :απο όοιοι

τετ ΡοιοτιτοιΠοετο αιιτοιτατοτ 3 (Με οιιιτο2·

Βετο ρΙαοε εκαεΒοτατιο ιοοετοιτιατιοοοο νο

οατιοιι , οοο ΓοιτιοΙ ιτοτοιοοοε Ροιοτα νοικι

τιε , οοατοοαοι ιοΠοοατ ιοαοοιτοιιιοοοι αιτι

αιιιίτοτ οΡτ οτοοιοττι οριο ίοιιτ , οοατοοο Ρο!.

Πιοτ οπο Βοοοτοοι εδώ οοεοι παμε :κι Ριο

:που ιιιτοΙΙιΒοτε , οοοοο ΓαοτιΠοιἰε ιΠοιο ω.

` 8ιτιτοιε ρΙαοατε νοιιιοι·οο τ. ιταοοε ιρΠιτο,οοιιι

Ρετ Πειτε νιΠοιιια ιοτιιοιιε ονιτἱοτιτἰοτιοοε οοο·

ιιονιΠειιτ , οοο Ποοτ Ποοπι 8ΙοτιΠτανοτοοτ,

αοτ 8τατιαε ο8οτιιοτ , τω ιοιιτα ΑροΠοιοπι

οναιιοετοιπ οι οοειτατιοοιοοε Πιιε , 8ο οιαίοιι

τατοιτι εΠ: ιοΠΡιοοε οοι· εοτοτο : ατιεο οτ οτεα

τοτε οιιιιιοετοιιτ τιινιιιοε Ιιοτιοι·οε :ι1ιΠ0 οοι

τιοτο πι1τω οοο πιοτιιετοιιτ α8οοΠ:οτο Πο

Ε τιιιιιοτο @ειπα (ΣοιιιετοΜ : οοο ιοτοΙΙοχε

τοτιτ Ποοττι ρατιτοτ δ£ ιιοποιοετο νοτοιτι, Ρτο

ιικιο.ιειιι οατιτατε Ραττοοι οι: νιτΒιιιε ; Πο

τιο8Ιειτοτε ιρΓοτιι νοτι:οτο Με οοοι:ι ετατ ιτι

ρτιοοιριο αροτι Ραττοοι,Ροτ ουοο οτοατι Πιο

ταιιτ , ε: τεοτεατι ροτετατιτ , Π Ρἱοτατε Πάει

νοτοοοι οατοοιο Πιέιοοι ιιοπιιΠτετ ΠιΠοοριΠ

ίοιιτ : ιειτοτ Γοτιετοι Ρατἱτετ ε: ιοΓαοι οοο

Ποιιι Ποτοιοοοι οοτιτοιιιίοτοοτ , οοι οοοΙΤετι

τιαΙιε 6: οοπτετιια ιιοειΒο ιτινιΠοιοε Πει ,
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οαοπι οοι·το ΙιαττιτΙοπι Ρτο αοΙστε οτττέταπι Α τ:οπιαπότατ ΙιγΡοίταττοα : οτιοίοαο δε μπαο

ταπτο ατοΙοτιτοτ τ:οΙοτο ττοοαιΙΤοπτ , οτιατιτο

'στο ποίΙτο ατποτο τιαττιτΙτοτα ία!τ:ορττ.

ΡαΙοττταττο τοττατ ίροοτοίτταίοαο πατατα: οποτε

Ρτοοοτ 2 πιτπτιιια τ:οπίοτιττα οί: οπττπνοτο , πτ

ίτ αΙτοτα ίαΡοτατΙτταττιτ δε Βταττιο. Ιρία οίτ ρτο

ίοτίτο οαα; πιοτττο ίτιοτιίτιτπ τττίττποαττ α ΜΙ

Ιατε,Ποατ τΙΙα.οίτ ίαροττοτ,οατταο τπταίττε τιο

ιπτπτΙ:ατ,οατ τοποταπτ Ποαπι.δοΙα απο ποια

Ρο αιιτπιαπι ταττοτιαΙοτιι τ:οπίοττποτιι ίαοττ, ατι

ίτπιτΙΙττπατιι Ποο ίαο, ατ νοτα ίττ τττνττιτ ΡααΙτ

νοκ τΙΙα Ρττοτ:Ιατα,τ:απι :το Κοπιαποτ ίοτἱΜπε,

:το ρτα:ίοΙοτιττα Ποτ οΙοτίττοποοαο τΙτίίοτοτοτ :

@τω , τιιοαἰτ , μπβουίτ , ω.: ἀτΡ,Δἰἔ|€#|·”#

Με εστι/στοπ:: /επτ ἰπιαἔἰπἰ.τ /!2τβτ , τιτ/τ

ου/τ ττττω,ξωττα.τ τα ωιιίττ.τ/Μπτύω·. Ο αΙ

ττΠτττιατπ ρτ:τΙταπττΠτπιαιτιοαο ίοπτοατταπι 1

@ατά οπἰπι Ιιατ:τρία Ιστονττιτ , νοτταε , πω

τπταε ατι τιοπιτπο τΙτοτ ροταττ τ

Μακτιιια ρτοίοέτο ρτα:ττοίττπαττοπτε οίὶ ντε,

οτια αΠοο ροτροταα οατττατο τττΙτετπιτιτ , οτια

ττατιτπιατ , οαα οοτ (:τιττίταιτι νοτ:ατατιτ :το

Ραττοπι , οτια οταττίτσατπατ τα ίρττ·Ιτα , οαα

ττοπτοαο τττατιιρτιαπιαε τονοΙατα ίαοτο Ποπιτ

παπι ίροοαΙαπτοε.Ρτοτπττο τιτ ττοίττπατἰ νοοα

ττιατ , ταΙττί·τοαπιατοαο α Ποξ, ατ Ιτιπαε οοπ

ίοτπιοε τιπαετπτε ΙτΙΙΙ ίατ.νοταπι πατε ίτιπιπια

ίροοτοΙΙΙΙτττιαοαο τ:οπίοι·ιπτταε , οαα τοπονα

τπατ τα αοπτττοποτπ Ποτ: οκοττΙταττι οατρρο

ίαπιττα οτατἱα τ ταπττοπι νοτο οοπίτττπατατ τα

εΙοττα. ΗαΜε οτιτττι α ]οτιαππο αροίτοΙο οατ

ττο Ποπιττιτοτ ροέτοττε ίοπτο οναιι,οοΙττ Πιτσα

τα ροτανοτατ , οαἰα πιο:: τἰτ|εσ?2#ιυιἐ]ῖ!2ὶ Βεέ

/τωτττι , ό· 21Μέτυπ φ,Μπιιτε ?κατά στέκια: :/τέ

πω.τ «τιποτα φάτε στο» ααριΜοτττ,[ω|ίε.τ ε! εντ

πω.τ , οπο: ·υέά:&έπτω τωοβεωτ Μ. εΙαπιαπτ

Ροττο οπιποε ρτατΙοίττπαττ :το οΙοτταπι , οατα

Μιτου Λάο/τω @τα οι' , ἔινιτἰτι ό· φωτια:

Ιττπατοε ττατΙΙτ ΒΙτοτιπτοοπττο τ:οραΙανττ , αι:

απαοταπταιπ(:τιττΙταε τ:αρατ, δε οοτραε οιαε

Ματιίτοοττιτ· ιτι οΙοτια. τρία Ροττο οΡτ ματια,

οαατ αδ Αοτιι παρτιαε οκ ίττ:Ιο ποε νοοατ,οαα:

Ροτίονοταπτιαπι Ιατοττατ-, οαιο αοαΙρατιταο

ίοτνατ, οιια ροτ ίροπι ντναπι τα τοιιτατιοιιι

Με ίαΕίταοατατ , ουτε οκ τ:ατιτατο ίαπέττΙτοατ ,

οαα: τ:οτοπατ. Ποπιοαο τρία οαιτΙοπι 8τατια.

ττατ ποδια νττίτοττατπ οοτ ]ιεεαΜ Ωτιιττεταιντ

Ποπιτπαπι ποίτταπι , οατ ποε ίταττοε ποπ ττΙο

τττ,οπατιτττιτ ΙιαΙιοτο, Ιπίαροτ δερατοτο:: ,οΙο..

πιο τ:οτι:οτοττοε ιπίτιταιτ , ατ ίττιρίο ΡτιιτιοΒο

πτταε ιτι τπαΙττε ίτατττΙ:αε.

Ο απτοαπι ίτιιοτιΙατοτιιοαο τ:Ιοτποπτταιτι ,Ι

αττοαο τιιτίοτΙοοτττταπι δε νοτττατοιπ τττΙτοτι:

Ποαε , 8τατταττι δε ,οΙοτταπι τταΙσττ Ποιτιτπατ.

δοττ ποοαο Ρττνατιττ Ιοοπτε οοο οατ ατποτιΙατιτ:

τα τπποτ:οπττα , ατ :τα τΙΙαιπ ειπα ί·τττατ:τα οκ

οΙατπατο ροΠτπιαε: 1.ΜικΜε ·υέπωτωπ , άουτ:

άτυπο ?ατάκα έτι-τε. Μτίοτιοοτττταπι οατι:

Ρο, ο Ποτ Ι Ροτιία , τα οταταττα οΙοάιοπο οοο

ποίοοτο , νοτττατοτπ ια έτττοΙιτττττια ρτοπιτΠτο

τ πο , ,οταττατπ Ροτίτιτοο ,τ:αττι ρτα:νοπττ τιιτττ

Μα τιτοτατο τα:ο νοΙαπταττε ατοττττατπ , οαττι

το νοΙοπτοπ'τατ:ττ , ποΙοτιτοπι ττατιττ ; τ:αττι

πιοποτ ατίοδττιττι , ατ Ισοπαιπ νοΙτε, οαπι οοο

ροτατατ , ατ ροΠτε εΙοτταιιι ρτατίτοΙατο ατοτιο

ττοίτττοτατο τα ΡΙοτιιτατΙτπο ΒαατΙτοτατιι. Ταττι

οπτιπ τα τατΙ:τττα ατοτπα αρΡατοΙστε τα οοπίρο

τΐτα Ποτ : τατιι ίατταΙσοτο οαπι τπαπτίοίτατα

ίαοτττ οΙοττα ήττα. Εαττι οτι τοπι τιιαοπα ασ

ρτοίτιπττα πττπτε ,δ τπαττοε , οίτ τΙἰνἰπατ τιτα

ττοίττπαττοπτε αΙογίίαε , οαατ τα ατοτπτ οοπττΙττ

αΙτἰττιτΙἱτιο οοΙΙοοατα,απτο τπαπτΙτ οοπτΙ:Ιταττο

ποια οαοίοαο ρτατοττΙτπανττ :το ντταπι. @ιιιο

το τ:ααίαπι , ταττοποιπ οκοτιττο. ΝαΙΙαπι οαττι

Ρο τπνοπτο , τα Ποτ οτιττπιαιτι ατοτιο Ιποοπι

το: |άτω Ούττβατκ/ττεΐα Μ. Ι8ττατ έοτἰεπἰ- Ε) ΠΝττ8Ι9τΙΦΠ1 νοΙατιτατοτια.

Μάταια (ο και απατα.: αεεφιέ»ια.τ , έκατσα ,του

ΧΜετσ. Ο τποίίαΙιτΙοπι Ρτοτίαε τ:αττταττε αΙιγί

ίατιι τ ο α!τΙ:Μέπετυ αιωττ.”Μ[φταιω τα·

/ττΜ2έτο Ποτ,9τωπι έπεσττοντεύεπ[Ήίτα/τω/κ

έιτεία ·ο/τι.τ , τ|τωπι έκτας/212,οττω/ε: Με τοοι .ί

__2ττ2: τού» , ατ αττ ΑτιοίτοΙατι , σοφτα·υττβ·τι

/τττκι Βτιπ:ΜΕ Ρ μα: :ΜβΜπέα.τ οοτ/τιτ: Ρ στο:

ρω: έω'π Μ2 το· τοτήότιετω· σέ Ρ

Νοπιο ττο τιποτα οΙοττοτατ , ίο‹τ οατ 8Ιο

ττατατ , τα Ποτ οταπα εΙοττοτατ , οαοιιἰαιτι οκ

τρίο , δε τα τρίο , δε τιοτ τρίατπ ίαπτ οπιπτα ,

ιΡτ ,οΙοττα τα ίετοαΙα ίοπιοττοττια. Εα τοττατ

8ταττα ,οααο ΙΙΙαπι Ιιοπιτποιπ ίοτ:ττ Ποταπ , τιτ

οίίοτ τΙΙο , το οίΙ: (:ΙιττΙταε , νοταε Ποαε δε νο

ταε Ιιοπιο , τα απΙτατο ίοτΙτοοτ ροτίοιικ αί

ίαπιταε α νοι·Βο , ίοτ:ττ δε ποε (:Ιιττίτο τρίτ

οοπίοτπιοε , τιτ πιοπιτιτα τ:ιπι οκοοΙίο τ:αρτττ

τα απο οοτροτο ταποοτοπιατ. $το ΡΙαποΒτα

ττα οτα τΙΙατπ Ιιοπιἱποπι ίοτ:ττ (ζΙιττίτατιι, ία

τ:ττ δε ποε ρατττοτ (:τιττίτταποε. ΙΙΙα , ἱποααττι,

ττι·αττα,οαα·: παταταιπ ποίΙ:ταπι τατιτα τ:οΙίττα

ττἰπο Ρτονοκττ τα Ποαπι , τιτ τοΙοπι τΡίο οπο

Και νοταε Ποαε οτίοτ , δε νοταε Ιιοιπο , ιΡα

ίτ:τΙΙοοτ νοτΙ;›ο , ατ (ττατ:τ:τ ττττ:απτ , απἰοπο

ΡΙαπο ίαττιτπαιτι Ισοπατπ οίΙ: Πειτε , ἰπνατἰα

ΙστΙο , ίοιπρττοτπαπι. τ(1ατττ τπτταπι· Ι,οττατ Η

ίαἰ Ιττ τττΙττιίτναπι , οοπιτπαπτοαΙιτΙο , ττοιιατί

νατιι 2 @ατά παταω, Ιτ ποπ ίοΙαπι οίτ Ματατ

τα ίο , ίοττ οπιπταπι Ματοταπι Ματτττοατποο

παπι ο Ιπττο ρτοίοδτο ποπ ροταττ ίααπι Βαπτ

τατοτπ δε ΒΙοττατα τατιταπι τα ίο τρίο τοΙττἰτι

οοτο. Νοοαο ταπταπι το τΙτοτπιαε , Ποαιπ οκ

ίο οατοοαατπ ίοοΙΙίο νοΙ ίατ:οτο , νοΙατἱ πα

τατα ία:: αΙΙα ποοοίΙττατο τ:οτπΡτιΙίαε. Η οτιἱττι

τπτπἰττιο νοταπι οΙΙ:. Ποτοταπτ νοτο ττοοοτιατ

οπιπτπο τπιπιοπίαπι οαοοΙτταττι οίντιιτταττε ρο

Ιτιοαε, τρίαπι Ποατπ , ίαα τατιτατιι ίοΙττ:ττατο

οοπτοπτατπ τοτιτπτπιαιο αδ τ:οιππιαπτοαπτταπι

ίαατ ,οΙοττεο ΡΙοπττατττποπι , οτιοττοοατ οκ τα
ττοπο τοτοτπα.τπαιιτταπι τρίαπι οκ πττιτΙο ρτο-τ

ειοαττ , οκ οατατ ατιτνοτίτε ρατττΙ:αε οτττττια

ττίΙττπα ατοαο αττττιτταΙιτΙτε ΡαΙοττταττο τ:οπίτα

τοτ. ΟροττοΙ:ιατ δε αποοΙοεδε τιοπιτποε Ιιατατ

απτνοτίττατἰε τιττιτοτροε ί·τοττ τ οαἱ τΙτντιια: Μα

ττττιτττπτε ρτο πατατα τιιτοΙΙοᾶααΙἱ , οαατ απτο

τοττιραε,οιίοπτ ρατττοτροε. ΟΡοττοΙ:τατ Ποαπι

Ιιοπιτποπι ίτοττ, τιιιτπαπα ίτ:τΙττ:οτ ίοτπια νοίττ

ι·τ , ατ τιοπιτιιοπι ΡοτοΙτταιτι τοίταατατοτ. ροτ

° τοΙιατ
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τορτοΒοε οι: ῇυίτἱτΙο,.ουο ιιιἰΪοτἱοοτὸἱοτυ ο:

ῇυἀἰοἰυιιι Ποπιιτιο οουτοτοιιιυε. ο

Ετοο ουοιιἱοιιι ττιΞΓο:ϊοοτὁἰοττι, 8: νοτἱτοτοοι

ίυοΡτο τιοτιιτο ὸἰΙΞΒἱτ Πουε , ουιά οίτουοά

οΙοοοοε οάτυιτοτἰ , Η ο!οᾶἰε ἴυἰε 8τοτιοιιι 86

εΙοτἰοτιι ΡτοροτονἰττιΕτιἱπινο`το ουιά οΠ;οΠυτ1

ΡτοτἀοΡτὶιιοτἰο , υἰίἱ ουετοΙοτιι ἴοτιιοἱτοτιιο Βοἰ

ο οτουο ίουᾶἶΙΙὶιιιο ἀἰἴροίἱτἱο , οι·οτιοπι ἱτι οτο

τιιἰε ο, ιιοΡττοττιο ΒΙοτἱοτιι Ιοτοἰοτιτὶἰ ο Νοουο

οτοουο τιτὶνοἱιἱτ οοιιΞε οοε ουἰ οττιουΙοιιτ το

ἱιιιιοοοτιτιο , οιιοτιι ρΙοτιο ορτἰτιιυε Πουε οι:

τιτοοάοίΗτιοτιουιε Ρτοροίἰτο Ιοτεἰτυε οίτ. @οο

το οΙοᾶἰο τιυΗἰε ρτοοοοάουτιουε τιιοτἱτἱε , ω

οτι οετοττιο Ρτοτοοοτιἱτὶε οΓοτιοοτυτ. Νοουο

οτιἱτιι οΙοδτἰοτιοτιι Ρτοτοοάυτιτ ιιιοτἱτο,ἴοτἱ οΙο- Β

ᾶἱοτιοτιι ιιιοτἰτο ΓυΜοουυιιτυι·. Ηυτ: οοοοάίτ

ΡουΙἰ ἱιιοοιιοιιίΪο ἰττοἴτοΒοΒἰΙἰί-ουο ουᾶοτἱ

τοε ι Η οπιτπ ιυιττο ἰΠυτιι οΠοτ οι: οροτἰουε

οτοτἱο , ἱρίο υτἱουο @πιο τιοτι οίΐοτ ετοττο ,

ουοτιἱοτιι οίΐοτ οι: πιοτιτο τοότιιτο , που οτο

τἰε ο Ιοτοἱτοι·ο ορτἱυιο οοτιάοτιοτο. Ιοἰτυτ Η

;τιαιτιοω, ρἰοτοτοττι , εοοω , οοίΗτοτοτιι :Μορ

το οε , ροτἰοιιτἰοιτι , Ιιυτυἱ!ἰτοτοοι ; Η τοΙἰουοε

νἱττυτοε !ιοτιοοε , οο οοτἰτοτἰε ΓοἰΙἰοοτ τουτο

τιτοΕοΕτοε ; Η νἰτο οε ο: ἱιιτιοοοτιε 8: Μπομπ

Ποιο , ουο:Γο ουἰ οι·οτΞο άορυτοτο , οοο: οτο

το. οΗιοιτ ιιυίνοτίο, @Μ Μάι:: Μό:: οπο'

πω: οοαπ/?2 2 Ο Πυ!το Ρτοἴυτιιτἱο τ @οι

ιει>ιετ0το.

τοΒοτ ΓοΙνοτἰ Γοιι&οε οκ ετοτἰο , οοτιάοιιιυοτἱ Αβο' οοτοἱοἰ-τοο 474 έ|Μοτο- “#7Μ%τϊοο7%8

Με.

τό· Μοτο πω. _ ο

Εουι οΒ τοτο ουοτιτο τιιοεἱε _ Ϊυοτἰε , ο πιω

ιιοοτιο , οα:ΙοίΗ οοτἱτοτο Ροτἴυίο , ὁἰγἰτιἰε του;

ιιοτιουε ΙοουρΙοτοτο , τοτιτο το οιτἱίὶἱιιιο πιο»

τοτο : ουοτιτο ,ιιιουοτιι ο οορἱοίἰοι·ιἱ›υε τυο

το νιττυτυπι πιυιιοι·ιουε οτιοττιοτο , τοτιτο Ιου»

τιιἱΙἰυ8 τὶο το ιρΓο νοτο οιτἱίὶἰιιιοτὶοιιο ρτο:

Γοτιτἰ , τουτο τιοι τιιιτυιε οΐοτίτιο. Ποτιιυττι

οπο: απο ΡουΙο οι: Γοτιτοιιτἰο ἀὶοοτο: Εὐά

βα.τρ·ομοι·ροτσοκοπ: πιο: έ» παπάκι», μ”

που .ρπωω εβρο. Ι)ιίοο αυτι οοτὶοιιι Α

ροίτοΙο Πουτο ίοάυΙο ρτο οοιιοΗοιιε ττιιτυοτ

τοΠτιυε , οτο Γυτιιιτιἰε ττιυτιοτΠσυε οοιιιυιοτι

οπο. Ιω αυτο Ιοοιε : Ιτο(2/οσοίστπω Μπουτο

το!έ ή· Μ;υξβέ|έ , @β Ωω ότι”, ό· @οποτε

ΒοΡυτο του υιιἰνοτΙο ὸοΙἰᾶο, ουο: ιιυτιιουοτιο

ιιοΒοε ἐ-υἰίΓο άοτιοτο; ο ουἰουε ίτυΠΗ ρτο Πτι

ουΙοτι @το ουίἙοἀἱο Ρτο:Γοι·νοτο. @ο οποιο

οΙἰυε το ρι·οτοιτΙτ, ιιο οτἱιιιοιι ἱτιουττοτοε,τιἱίἱ

ουἰ ραυιἰτοιιτἰ :ΙΜ 8τοτἰοπι ρτετοοτ , υτ άο

Ιοοε , ουἰ ροοτιἱτοιιτοττι ΓυΓοἱΡἰτ , ουἰ ιιτ ευα

οἰουι ροοοοτο ὸὶΙΤοΙνἱτ 2 Ιτοουο ουοτιἰοτιι νο!

Βουιιι ἰιι ΡΙυτιουε οίΪοτιὸἰίτἰ , νοΙ οιτοτιάιβ

Τοε , τἰἰΓοο ουτιι ΡτοΡΙιοτο Ποο τυο νοτἰΠὶιιιο

οοτιίἰτοτἰ ο Βε!έέΕτ'ο μέ: Μτο||έ8έπ τ· ο οπιι|:2.ι·

- ΜτΙ.: Μακάο πιο , ΒΜάαπ ιό· ού .οΧΖω2.τ μα::

βαττ: πω. @Μοτο οιιἰτιι οποιο Ροοτ:οτο ο

8ἰίὶἱ , ουτε Ιοτοτιτ τιιοτιιοτιοττι τυοιιι , ουο: τιι

οτοο ἰτι το ἔΙοτὶοτἰε ουοίὶ που οοοοροτἱε έ Ο ἱοί-ο που τιοίΗ Ξ ουουτο ἰτιἴοροτ ἀοΙἱᾶοδεἶο

Αοοἰτιο Ιἰὶιοιιτἱιιε , στο , ο Ρτοτιτιοτο ωοθ

Πυτιι τ Οτο/ίσου 3 ἱιιοιιἰτ , ΜΜανπίουσ ό· «Με

.σμάτωεωτ νοτο ουἰτὶοττι ἱτιτιοοοτιτἱο , νοτο

ο:ουιτοε ουἰά ουυό ο!τ , ιιἱίὶ ΠΠ οοἔιιἱτἰο ο:

ουοάτο ου:τόουι οτουο τιοτροτυο Επι [ιυτιιἰΙἱ

τοτο οοιιίὶοτιτἰο ι νοτο ουτουι ΕιυτιιΠιτοε ἰΠο

του , οτα ἱτι Ι)οι οτοτἰο οΙτοε τοτιιοοε ἰιιίἱιτἰττ

οοο: καιω ιιο (ο ιοί-ο τιἰΙιὶΙ τ:οιιΐοιο ου τ το

τυτιι νοτο ουοά ροίΠόοτο νἱὸοτυτ , οτι ἰΠο

οοιιοΓοἱτ , ουἰ ΡτορΙιοτο οοτιτονὶτ τ 0κυι2ο

φοτο τισ-βη: φτωπο: ε: ίπ Μιάου

Ο οιοτιιυιο οιιοπιοτιτοιιι Μοτο οΠιε2 Ο

ιιιοττοε οι Ποἱ ιιοίττἱ οοτἰτοτο οοτἱΠῖττιο , Η ἰυ

ουιτιἱυυι οοτιίτιιοτυττι οορἱο Ρτο:Πουτι.ιουο

τιοιιοτυπι Οοο Γροιιίο νοίττο οοιιοτο τἰἱἀἱοΕ

” Με ι Βωπέικ ·υ2πωπικ , βοκτα; @πιο ?Μήπ

ο·οτ Μ κ; οτοἱττοτ νοε οπο υιιουτοε οτοΡΙιο

τἰοἱε οροΙτοΙἰοἰΓοιιο ἀοθπἰιιἰε ο ουἰουε .Όοἱ

Βι·οτιοιιι οτι τιοτιο οο Βοοτο νἰνοιιὸυτιι ιιοτ:οπο

τιοτιι οίΐο ρουιτυε οτιοοοπιυτι Νοτιιο οι·ζοο

νἰττυτοτιι ο Π: οπο όουάοι·οτ , ία! ο νἰττιιτυπι

Βουιιτιο τιτοτίτοΙοτυτ. Μο!εοϋό?ο.τ "τω, ύτυπο,

ιιτ οἱτ Ρτορτιοτο , φαί τυο/ου: έ» @κοπο ουἰ

ιο Γοιτιίο οοιιίἶτἰἰτ,ουἰ ιο νἱττυτο ρτορτιο οΙο- Ε

τιοτιιτ. Ετοο ττιοΙοὸἰᾶυε ου Ιιουιο , ουι ο ?ο

ιοί-ο Ϊοι·τἰτυόὶιιοτιι ροτἰτ , ουἰο ιιἰτἱτυτ Ποιοι·

ίο νοΙυτἱ Γυρω οοοιιΙυτιι οτυυοἱιιουπι , ουσ

ιιἰοιιι οτι Βοἰ οτοτἱο οοτ ίυυττι οΜοοΠιτ. ()οτο·

τιιτιι Βοκειω?ω· Μ φΖπ,οιιἱ τυφΐτί5ι έ» ΒοαΜο,

ό· ω» Βοτπίπω· [τίποτα ε/ιι.ι·. Βοιιἰουο βιο·

ᾶἱΠὶιτιυτιι δ: ΒοοτιίΠιιιυπι ιΙΙυτιι Ιιοτιιιιιοτιι ω·

ὰἰοοτιιυε , ουἰ ιιονἱτ ουττι Ρτορ!ιοτο οκ οοτό.ο

οοιιτοτο: Ναι ω” , Βω»Με , πο» πω: ,

Ρετ. 6°που. ό· Λουκ. οπο!. 6°Μ:2ΐ. πω. Π!.

ιιιἰΙἰοιυ Ιιοτιιἰιιυτιι οοτινοτ οτιοτιο οοτιττοιτί

Ϊἱἰ , όο ουιουε 8ο ουοπι @Ρο ροδτυε τυτιάοι·ο

δ: νοτιιοτιι ΙιυτιιἰΗτοτ ἀορτοοοτἰἀοουἰίἱ:ἰ 9$οά

τἰο Με Γοτιε ο!τ όιότυπι , ιιτ ἱτι νοτο ΙιυιιιἰΙὶ›

τοτο ίυτιοοτο , ἀἰΓοοε άο Με ουπιτοιτοτ οτο»

τἱο ἰτι οτιιτιἱτιυε Β!οτἰοτἰ. (]οτοτυιιι Η Ρτατ:Ιοε

τυτυ ουἰρρἰοπι ου Ι:οττοΙΐο το το , ουοά οοο

οΒε το , οοο άο το ιρΓο οπο οοοτιονοτἰε ,τιοΙἱ

οίΤο ιιιοτοτο , Γοά Ιοτειτοτοιτι Πουτιι απο

ΡουΙο ΙουοΙοτο : (Ζητώ Βτέρω το ?οοο/Ωω

ό· Ξτοιἱο :με έ:: πιο ναυτια πω: χω!.

Β Ιτοουο Η ουιό ΡΙυε τυἰε Γοτοτἰτιυε ΙοΒοτο

νοτἰε θ Η οι ουοουοτιι οιτοοΙΙυοτιε ιιιιιτιοτο,

Η οοίτιοτ , Η τ:οτιτοτο Ϊοτνοιιτἰοτ , Π πιο8ἱε οδο

ΐυοτο νὶ8Πὶἱε> Η Πι το!οτοιιάΞε ιοῇυυἰἰε , οοο

Ρτἱιιοτιτἰοουο τοουΙΗοτ τ Η ἰτι ΠΙοτιτἰο οτοτἱο

ιιοουο ίτοουοιιτἰοτ , Η ρἱοτοτἰε οροτἱὶιυε τυο

εἰε ἱτιιΡοιιΓο , Η ἱτι ἴυίτἰτιοιιτὶο ρουτιοττοτοιοο

ουτιὸἰοι· , Η ἰιι οτοἱΗοοτὶοιιΞε Γοττυοτιο οπο

τιοι·› δ ροΒ:τοτιιο οι ουονὶε ιυίτο τοτἱοιιοΒἱ

Ηουο ρι·οοοορτο τυο Ιτιτιοτιοτι τοσο τιιοοἱε

οι:ιτοιιιΡοτοτιε , που τοΠοιιοε @Φωτο ι ΔΜίέ

αίτοπιρμπ· ι βεί ήτοι; ιιοΠ ίτι το ιοί-ο , ίοά

ἰτι Ποτιιιτιο ττἰυττιΡΙιοτο. ΜοΒἰε ουτοττι Πτο

8ἰτο το.ιρΓοιιι ΜΗΠιτιιυτιι οκιΠ:ιτυοτο πιοτιοι

ρἰυτιι , Ροτάιετιυτιι οιτρτοἱιτοτἱοτιο δ£ νοττιο

το, υτ ροΠὶε ΗΒοτο νοοο τυο Ι)οτιιιτιο ροτίο

ιιοτο τ 22τρωεπικωβιέΐο.»· β” «μέ κ· , ό·

οἔυ/ἐυφτι· κατσει Νου οτοο νοΙυτἰ ιο οουἱε

8: ουττ·ιουε οτιιτιἰ ἱτι τυο νιττυτο οοιιΒοοιο ,

Μαιο νοτο οτοτιοο υυἰνοτΓο τιτοτίοτιοοιιε ,

Γοτνοπι το ἰιιυτἱΙοτιι ορροΙΙοτο , ουκ οτἰουι

οοοιιτΙο τιοοΙοιτοτιε ε ἰτο ιιτ Ρἰοοττἰιτιο υιιυτιι

ΚΚΕ

ο



Ξ κ ι>Αοιι.>ΜΑιι=ιει οι
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άοιοιΙιε οσο ποσοι , σοκ οτιτιοο ι·.οοοιο άο- Ασοιάειο.

ισοιποι. (Σοοιοσσιειιι οε οοιοοιο Ριοιο άο

ιιοιιιιι·ιιτοτε άιποιοτε , ιενειτσι ιοιιι τεοάοιο

οιιστοστο. ` ο ο ·

· ·Μοοοο επ , ο οιοτιεε, 86 οάιιιιιοοιΙιε στοι

' πιο(σεοισίιιοτι 8ιοιιο: , τοπιο Γρσοίοι σοοειιτ

ειιτσιιιισοο ιο ισοτιίο ·οοιιιιιιοο. Τοοι οοιοι

86 πιο ιΙΙοπιιε ροτ-ιτει 86 σιιιοτο οοιο οσο

ροΠισ Βοοιοιιε οστοιοοιιτο Βιοοάιτετ ιοοεάιτ

@οι @οι οτιιιιι οιιοάιο ροιοισσιιε ,διπο

τοσο , ιο τοοιιοιο τωιιιοιο , οιίι Ροιοτιτοάσ

τοπικ ε Πο ιΠοιο ιογπιοο άο σιοοοιοοτσ στοι

,τισιο οσιιοοάοε 28τιιιέιι|ατπω ··υ#6Μ/6οι6]

Η ,ι ό]#ιι.ι ό·ροφωνι ·υςβω6οιιωι ο]:ι.ι.

Επ ιοιτοι οποιοι στοοτοε τιιροιτιτοε ιο

Γρσοιο. ιο ρι·ιιοιο οοιοτιοο άοοσιοτ.ιΠοιο τοι

το νοιιετοτε νιιτοτοιο , τιοσάιοιπο ιο πιο

8οιοτο .νοπο ιι€οοτοι. δοοοοάσ ιΠοπιοιο οι

-οιτ ΓριοοάιάιΠιιιιο ροτιτοτο : ιά σοιάοτιι πιο

οιιιοοτοι ιο οπο. Ρσπιοιοσ πιοιο οιάοοτιί

πιοο οοιιιοτο οΙοιιιιοοτ , οιιισά οΡοττιιιιοιο ιο

τοιιιέιοιιιε ιο Ροιροιο. (ξιιοοιιιτοοοπιτ πιο

ΒοΙοιο ιοάοοιοοτι Βοοοε το ΡΙοιοοιισ σοε

το 86 Γροποοιιι νοιιοτοτο οσοτειιτοοι. Βοοτο

Ρσιισ ιιο:ο @Οοο , στα οοιτο Βιοτικ , οιο

ι°τιτοτο οοοοΡτο οιοιιιιοοιοοι νιττοτοιο 86 ιστ- _

ιοσιιτοτε νοπιτοι ι @οιο οοιιο οποιο: ιιοποο

@οι οοιιο ο ιο 2Εογοτσ Βνποε

ιοιιΙιοιιιοιο ιιοπιτοι οά στοοτοιοι Αι -άο οιο

τιο Μοτο οοοάιάισι σιιτοι 5ωριιοοωο ρο

τιτοιιο. Ποάε 86 Ροιιιοε ιοπιιιιιοο ιισιτοτοι

άιοοοε : Μο!ιιιο ,ωιι·υιι|ι το”. Ροτιοε οτιοιο

σιιιιιοε Ριποτσι οοοΙοίικ ο Πσιοιοσ οοοπι

τοιοε, πάοιοε οάτοσοοιο: 2ικάΜΜο ἔεοἰιέ

ιο[.ιοποι , πιιυπώι!6:, [Με οιο , πιο τσιπο

,υῇικ , οι οι το οι·ο/ΜΗ: οι /.ιι|ιιιι. Ποοισοο

δοΙνοισιισιο άε ριιιοοτο οσοτοοάοοτοε ορο

πσισε τενσοοτ οά σοιιτοτοιο ιτο άιοοοε: Νά”

τοκοιιβ/ιι6ιιιἐ.ι , ά· ιβιοιωικέπωι μποτ:

ο , πο» Μιιώέιέ.ι ισ πιέπισπι σωστο”. @οι

Ροτιοε ιοΐοοτο τοσο οοτσ ΡΟιιοιοοιο σοοοο

τοτο ιοτοσοτ οιιοιρισ , οοιο σοσ οοιοι στο

οοιο ιισοιιιιοιο Ρισιιτοιοοι , σοι ποοοάοιο

Αάοιο επ οοτοε. (ιετοιοιο πιο ιιοροιιτοε τοι

οιιοο οπ ο ροινοΙσ οοιρεττοιοι τω οι: ιτοάο

σε ρτσροΒιοιε ιοοπο ΓοιΙιοοτ Ρεοοοτιιοο ιιο

άοδιο. Ι8ιτοι ίσσοιο οιιοιιι σοοίι οπο: Ροτ

ιοΐοοτιοιιι ιοοσνοτι Γριιιτοε 8οοιτο , ιιγπο ρο

τιτοτιε στοοτοι. Νσο οι ρτονο ιοτοοτισοε

οοινοτιο , οσο οιοιιιοτ ΒΙστιοτο , Ριιιιιοτοιο

οσο σοοετοτ ιο τοπιο , οσοοσειτοτ ιοοιιιιο :

- 86 Η οσοιτοτ , ιοιοιιοο ιο οσοι άεΙοσποτισοο

οοτ οσοίοοπσοο ιοΒοτοτ.

$ιτ ιιοιοι!ιο ιΒιιιιι αι οιιοιΙΙο , ίιοιρΙειι

οοοιοοιοτ 2 σοι άε ισοτο ιοοτοοιι οοιιωι (ξ σοο οι ειοε οποοιισ , πιά στοάοοτιο ιο πιο

τιισιιοποοοτιιι 2 $εά 86 ΡοοΙοι ΡΙοισπιοο οσο

τοσοι , στοοοε άιοοιο σιοοιοσ οσο σστοιτ.

Αιτ οοιιο οά Ποιοι” ι Επι6'ΐω απο: οπο·

Μ: Μ' αιτιοι.ι , (ζιιιιοποιο ,ρικ,,οιιιι6οτίο ,Ζωι

εποικιιΜ.ι , ιΜοοι.ι , έτοιέπιιιοι , πωοβειο

οιο , [ότι , σκοπο/Πο , τσκιΜεπιιο , αψ'Ζω.ι.

Βσοοε σοιΡρο στοοτοε , σοι Γρσοιοιτι ο Ποσ

Βιοτοιο 86 οοοεοτοοιιοιο τοάάιτ. ι)οοισοο ιο

Ιοοάιοοε ισσοίι οοοιιοοοι Ρι·σΡιιοτο οοο

;τοΒοτ ι .4/πιιιτ τοέικιι ο οπ.ιιιιέ.ι πο.: Μ ··υοβι·

ιιι οποιοοιιυ 6ιι·6ιιυιάκω ·ωιιιιω66. Πτισοο ιο

οιοο στα Γοοιιοοε ορτιοιο ριιοοιροτοι , σοο:

ιοστοε οοιοιε οιοοίι οοτι:ιοιοε οοτιοοοε τοοιτ

ιο νιι,τιο ιοτισοίε ΐοι_ιοο ,86 τοοισιιοοι νοε ο

ΡΙιοιτοτο , ίιιοΡΙιοιτοε ιο Ριοάοοτιο οστοιοοο

άοτοτ. Πεοισοο οοιιιιοάνοιτοτ $οινοτσιοοι

οσπιοιο ιιοροτοοτοιο «οι οσιιιτοιΙιτσοιοοε

οτιοοιτιοο νιιτοτειο. Ε-#0Μ , ιοσοιτ ,μπέικ

Μ! /68ΐβ72ΕΠΣΕ.8' , ό-[ωμιωβοι :Μακάο

ΑΡτιΠιιοο πιοο ιιιοιΙιτοάσ. (Ϊονοτ Γοτρειιε ιιο

οοσοτ , ιο σοσ νιτο ιεπάοτ , ιΙΙι οσοτοιοτ

σοοιιΓοοιιισοο νοιπιτιο. Οιποινο 86 το , οο

(ζιιιιποε τιοι νοιοτ οοροτιτοοιο οσοτοτοτοι

οιι οιιτοιοο. Αττεοάο ιιο ιοοοτοιο τοοιο ίο
οποιο ιοποτ , ί·ποτστ ιτοοοοάιοο ροττοιοετ.

πονο οε Ιοιιοτιο ιιοοιιιιο οο:νσ οοιιοοοι οσι

ΡοΓσοο οσιοιοοοοιοτ , οο οτοροιο Γοιστοροτ ,

οο άοιισοεπετ οοιιοτοε , οο οοοινοτ οοοιάιο.

ΒιιιιοσοιιιοΒιι οσε τοοιοο οπο ΡΙοοε οικου Ρσπιοιοσ οτιοοάε οε ονοιιτιο , ιονιάιοοιοο

οσνιι πιοροι άο άιοιισΙσ τιιιιιιιροοιο , οσοι

Ρτο ριο:οιοτιε ιιοσιιοοτιπιοιιισιιο νιοοιιο ,

οσιοοο Γεοισιτοιοο άσοοιοι. Ηετο ο άοιιτιιε

@ο οι 86 ιρσοϋ οσοσιοτο ρετίιπιτ , σοσ

οιοοιοιι τοιιοοιιιο ιο οσο νιτοτ οοιιιοιιΙσ ,

ω οοιοοΙο άοίιάοιοτ. Νοιο οιιοοπσ οοιιοσ

ίοιΠιιο ιοτοοτο , οοιι:ι οιοοιτισοο ιοριτοτ οά

ιο ιοτισιο τιο:οτοοάο , Γοά ιοοτοιο ιικοοιοοοτ

ιο οιτοιοιτοτιε_ οιοοιο. @οπο τΡωοο ιοιιοι,

ςιοοιο σωστο οπ , στα ιο νεπιτιι Βιοτι:ο άοοο

τοτο οσοπιιοιτοι , σο: τοτιΙοτ άεοσιο νοτο

τοτο , σοο: πιοδισιιιιο οισιοιο άπο.σισιιισοε

οιισιοοιιιι. διο οιοτιο τοο , 8 ΓρσοΓο Πει, νο

ποοι οσοιιοιτ πιοοοΙοτοιο , σοο οστοιο Πεσ

Αοοοιι5 86 ιισοιιοιοοε οιοιισίο οσιοι·οοε.

νοιοοι 86 :το εοάοοι Βιοτιο Μο ροι·ιτο

το ιοάοειιε. Βγποε σοιρρο πιο οοοάιάιπιιοι

ο,οιιοι οπ , τιοσά πιοιο οσοι! Αἰογρτισε ιο

νοοιιι. Μάο πιοοιιε ιιιιιπι·ιιιιιε ροή-σοο νο

πιο οιοτισίο οσιιτοκιτοι. Νσο ιιιοο,οοιο ιά

οιιιάεΙοε τω” Γοιιιτιιιο οοιιτοτιο οιιτιο

Βοοοτ. Ηπ ιιοποο ισο8ο ο Ριοάοοτε 86 πάο

ιι Ποι Γοινο άιποσοοτ , οι (:οιιποε ιο οσι

άο @οι άσιοιοιιιοιιι Βιοτοιο 86 ισοοοάοιο ιο

νοοιοτ. ποιοι οπο ριοάοοε , οπο οποιο οσο

τιο Γειρεοτειο ; τω ροτιτοτ οπο ιοοσοεοε οι:

οσιοοιιιο. σοο οοιιο 2 Ορτιοιο Ριοοο ιοοσ

οοιιτιο οιο ροτιτοιο οστάιε σοσιιτοι·. Ποοιο ιο

Πιιισιιοιτοτο οποιο οιιτιοιιο, σοοιο οιο πιοο

Γοιιιο Γοο οιοοτο Ροιπ:ιιοιοτι οσο ρστοπ ιι

Ιοοι ριεοο οσοποεοάοτιοοο Ιοοάοιο, οσο ρο

Ε τοπ ιΙΙι Γοονι ιοσάοιοτιστιο ριοτοιοειο : ΟΜΕ

ιοί το!οπτύπωο. νετοιο ο ιο το ιοοιιοτ σοο

ο οιιιοποιοσάι ο Βσοιιοσ οσιοιοοοάοτι , οι

Βιτιστ οοσά νοτο οκ ριοτοτο Γσάοιιοιο οτιο

τοε ιιστιοε ο'ιιίοι·οοοιιε , τιοοοι οιοτο οοιοισ

ίιτοτο ιοάοιοοοε. Νειοιοοιιι οιιι το! Ροοοοττι

οοιο οΓριοιοε , 86 οοιο άιάιοοιιε τειισοοε οι:

οοίοιο ; το ιρΓοοι τοοτοιο ιοάιοοσιο ιοοοιοτιο

οο άιοοιπιοιοιο. Ποοισοο ιο ωιιοο Ποι

 

 



  

το; Π τ το α τ ε το τ το. τπτ

ορσττποε τπΓστοταπτττποΓποσ τοάτσΠε τΙΠοε , Α Γαππιιτπτε Πτ τοπτσοπάα τ άσ σαπάοτσ ΓρΙσπ

νσΙ τοίττττατπ ,. νο! Παρτοπτταω σοωωσπάα

το. Ιπάσ ντταω 86 σοτΓοω τοοω τπττσρτάα

Πάσ 88 Γοσοτττατσ σοωωτττσετΙΠ , σοτοε ρτο
άσπττα το το άττροΠττοπσ ποπ τταΙΙττοτ. δτσ

τα&απτε τοοω το ποπο Βοτπτπο σοεττατοω ,

Πο τρίο το ποτττστ στστσΠτποε ποπτε.

Εττε ρἰα , τπαπίοστα , πτ!αττε ατποσ ποπτ8

πο. Εττε οάττ 86 οΙττοπτε πάστα , ριπάτστττασ ασ

τοττοε ποπσΙταττε αωτσα , σοίτοε ραορστταττε

νσπσωσπε , τοτε: τπΓοροτ ρτοτσίΠοπτε ρπΓσι·

νατττττ ασστττωα. Αάάο ποοά το το τοστιτ ίσω

ρστ ωτίσταττο ποατάαω αά ρτοττττποω σοὶ ρα

ττοπττ ποπ ροΙΠε τρΓα ποπ σοωραττ: αάσο οτ

σοω ΡαοΙο ποοαε οωπτποε άτσοτσ το2τιέτ Μ.

πωπω", ό· «ο κα» τω”, Ξ απ2.τ/τωτιωτ

306147 , ό· κα» απ” τ Πσπἱποσ τπτσ ποτάσω

στττττοτττ στοστΠκτ ]εεο άσΠάσττοω ατάσπε ,

ατποσ Γοαντταε, ττα οτ τρΠοε αωαπττΠττπατ στο

στε άοτστΓΠωο ρατττστ 88 αωαπττίΠωο ίσωρστ

ραΠ:αττε αττσέτο. 5ο: Πισττε ρΙαπο ωαΠττα ρατ

νοτα. ὅτι: Ποσττε ροσΠα τποκ 8σπἰτα. $τσ Ψα

ττα: Γοπσε οπστα Ιαδτσα, σο:Π σοπΓοΙαττοπο τσ

ρΙστα. _

Ατ σσττο ρατοτπ σΠ: πιο. νσίττττ : πτΠ 86

Ια:τοττε τοάοτπσπτο ροτροτσο. Ιταποσ ΠωρΠ

στταττ αάάσπάα άτΙσότἰο , αωοτ το Ι)σοω τω

νσπε . οαττταε Παωωτε σοτΙσίτἰποε ττΠοαπε. Ο Ο

ροτροτατ ρτπστατοω ατποσ ορττωοω πσποε,

ποο άτντπα σΠ·τσσττε , ποο το τ)στ ΠτπτΠτοάτ

πο τταπετοτωαττε. Πττποο τροπΓα άσ τροπΓο

σαπττ το σαπττσἰε τΒέίσέ?ιι.τ πω: Μπάσα: ό·

πτωτιυπία: . ό· ε|τίτ'α.τ τα 'το/πατα Εαοε ροτ

το πταππτΠσα. νστοιπ 86 ρτο τροπίτσ τποάο

το τΡοττω το ταοάστπ (πα: αωατα: σαπταπττ:

Βέ!ετ?α 77284 :απαιτώ ό· πιέπτωτία , παΜέ ατέ

ω. έ: απτ/Ζώττ.τ. 'απτά οπτω 2 Ιπποσοπττα

σαπάοτσω σττρττωττ, τοποτσω σαττταττε απο.

τω. -Ετπο οττοιπποσ ροΙστττοάτπτε άοοοε

τροπίπ το ρτττπτε αάωττατοτ το τροπτο. Ιρ

άσπε , άο ατάοτσ ατάσπε , άσ τοτπτοΠτατσ
σοπττοτωτε , ποαω τΙΙσ οπτσοε οπτσαω άστα

8ττ σκ τπτ!Πποε. Ο ωοποε αωρΙτίΠωοωιΩοα

Πε ποποτ σίΤσ το άοΙσέταω σκ οτττπτποε,ποαε

ντάσε το Γα:σοΙο άοΙσόταττ , τπποωστατ το

τροπτοε ποτάστπ ωοτταΙσε ατ:στρτοπτ , πιο

τπατττ.οε αΠοε ρΙασστσ ποπ ροτοττ , πτΠ ποτ

τωωοτταΠε_σΠ: Βοοε. Ετπο τΙΙοω άσ ωτΙΠ

ποε οΙσπτΠτ . τωωο το σΙσπττ σκ ωτΠτποετ

ΙΠα νττο παοάστ 86 Πποττε , ττπτ Οσοε 86 Π

ωοΙ σΠ: ρατστ 86 Φοπίπε τ ωσΠοτ σσττο πτΠ

άσΠρτε , ποαω άσσοω ΠΠτ. Ο το πσαταω

ρτοττοε ,' πιο: πωσ νττο πορΠΠτ , ποπ Ποσο

Ιοω τσΠποτ1τττ το > τπποα,τπ , πσαταω , ποατ

παπσ Ιατιάσω σε σοπΓσσοτα , οτ ΠΠα Όστρα

τττστ δ6 Προπο Πε. Ρτοτπάο ταωποαω τσετπα:

τσροΠτα σΠ: ττπτ σοτοπα τοΠτττα: , ποαω ποτ

άσω σοπίσποσττε, σοω τωωοτταΠ πΙοττα νο

Πτσττε.

(τστστοω , ο Ποτ Γστνα , ΠοτταΠτε πἱε άσ

τοτε Ιαοάτποε στοπσίστε , ποοπταω άσ το τοπ

τττο ποωτΠα άτάτσἰΠτ, Βσέτστά Παστε. Βοπα

πσωρσ ωοπε , 86 άτίστρΠπτε τπίπτοτα άτντ

Με, ωτποε ίσωρστ άο Π: στττΙττπτατ, Π:τοπε

Γσττρτοω οπο : 0πυι2.τ πιο/τ Μπέ!πιτ , ακα!

πτύπτσ. ΑΠ·ττιπαπτε τταποσ , σοτάσποσ 86 οτο

σΙαωαπτε , ποσά ωτπτωσ πατε οτπαωσπτα

ροΠτάσαε , αΠοτοπε το τωωοπάαω , Ποιοτ

άαω , τπάτππατπ αωρΙσκἰποε Πρωί. Ποτο

πτε τΙΙαω ρτοτσότο ποπ σΠο . ποτε άσΠάσττο

πω.. ποσατ ρτοτοωρστσ το ωτττΠσαω νο

σσω ποαω Ισπτε το (ταπττστε : 0βα!τ·τισ πιο

άτυπα τω. βεί , μπε ωε|έατα/τωτ τιθεται πιο

ω”. σττ.ττωτ. 3 ποοά ωτπτωσ το το Παω

ωα ατάσατ σαττταττε τπτστπω: τοπσπΓποσ 86

ρωταω σοω Ρτορπστα σαοταπτε : Μηπω

τετ Μπα/ταρ"έτσ[τ @το περα: πατατα , ό·/αστ

απο: έκτοτε ἔτατωτι/ιὶπ: Πρ" κατ. Ο ποτπτ
Δ Πε 86 ποατα σοπτσΠτο 1 Επο ποε πστπττοε 86

Ποιο ποτρρο σοπτσωρ!ατοτ τωωασοΙατοω δ80τοΩ1°γττ12.8 τροπίτσ Ποτ σοω παοάτο αάωττα

τποοπταωτπατοω Ποτ Αεππω. το στοσσ , τπ

ποαω , τΠοτπ Απποω , ποτ τοΙΠτ ροσσατα

τποπάτ τ τρωω ρΙαπο Βοοω Πορστ το Πεπο

τοτροπίοπτ , τρωω ωοττοοω αωοτσ άσρΙο

τατ , τρωω ροΠ:τοωο αωρΙσδτὶτοτ ι·οίστ τω

ρτοτταπτττε Πιπποτπτε οπάα ρστττιτοω. Ιπάσ

Παρτοπε ΓροπΠα τΠοω άστσεττ σκ οωπτποε 86

μα: οπωτποε αωατοτσω. Νοπ ωἱτατοτ ποτρ

ο Γσταρτττσαω σατττατσω , ποπ σπστοπτσαιπ
τΠαρτσπττε τοΓστρττ σΙατττοάτπσω , ποπ ωαππτ

Πασττ ροΙστττοάτπσω απεστοτοω , ποπ σατ

τοω ρατττατσπατοτπ , 'ποπ Γσπατοω πρωτο

τοτοω , τσΠποοτοωποσ τοΠοτοω ωαεπα αά

ωτταττοπο σττσοτπίρτσττ. Πποω ]ε ε ο Μ α

πτατ ΓροπΓα , ποσω άστοπττ σκ ωτΙττποε. Ετ Π

Ποσττπτ ωτΙΠα τπτΙΠοω , τπΓοροτ 86 άσστσε

ωτΙΠοε σσπτσπα τπτΙΙτασο.·:Ισίττοω ρττπστροω,

τΠοω άτίσστπστοτ το οωπτποε ,τΠοω ρωτο

Πποτστ απ οπτνστΠε , ποσω οωπτε στοατα πα

τοτα το σοστο 86 το τσττα Βσοω εΙοττοΠΙΠ

ωοτπ νσποτατοτ. ΑρττίΠωσ τπἰτοτ ΓροπΓα άσ

τπποσοπττα ΠροπΠ Πτ σαπάτάα , άσ τοποτσ

Ρετ. τω”. το· πω. απ!. ΕΜ. Τατα.ΙΙΙ.

πω· , 86 τπα)σπττ σοτπ ρτατιίπ σοωωσπάαττο

ποποσ ττιί-στρτατπ. Νοποσ οπτω ρατνοε οτο
ροπδττοπτε σίτ τττο&οε.

. Μα:ττωα σσττσ οπστταε πτατἰατ π·ταποτ το

Ιαστγτπτε , ποπ ρτπίσττττπ άο ίοτ σοππτττοπο
παίτσοπτοτ. Πσπτποσ αοάτ Ρτορπσταιτπποαπ

τοω τρίο 86 Πστο ρτοξσοστατ σοω άτσσπατε

Εκτακτα: τπέ|:έ ία60·πω ραπ: τα.- αττ πατἔ?ε ,

τω» τίτστωτ ΜΜΕ μα:Μέσ , .το τ%Βεατ πω::

ότι:: τετυπίαια:/τωι , ό· @ΠΜΣ τα πο· Μέτωπο

οποια , παωπ.τικ πωπω π: ίσταται :Μεταπο

|ἰ ωπκέταύέ|τε πῇτιτ· πα τίτυπωτ Βεί. Ετπο τρ

Ε Π σ:: Ιαστγωτε Πτ αάττοε :τά Ποτ πταττατπ,πτα

άοε α.ά ρτοτοέτττω, αΐσσπίπε ατά ραττταω.Ιτα

σπἰτπ σαοτε το ρτα!ωο τ Α/ττ·απαπω τα κατά

/τιέ άτίαΜιέτ Μπω!!ε παση»ΜΜΜ 3 έ» πω:

μου» ρτοττττ. Ματέι» ύωαπόΐτακτυι @ότι |ία

έπίπιτυ,τύπω ατε τοπικα τα ·τιττ·τατευποπία&Ιτατ·

Βω.τ πωπω» Μ ΗΜ. Μα απο Ιαστγωω

ίσωρστ ωωτοτσω παπσπτ > ρατἰοπτ86 ρτο

τοτπποο Ιαττττταω; Γοά ροττο πσατατ Ιαστγωατ

ποπ ρτοΠστίσοπτοτ α Πάσ , ποτττοοτοτ α Γρσ,

ΚΚΚΠ



887 ~ ι>ποτι ΜΑΡἙΕΙ 888

ιτι επτιτπτε ρτοέιειοπτ. 5ππιε ετεο ριοτππ- Α ιιιπττγτιο . ρτο ΡετΓενετππτιπ οΓποειπ παπι,

ποπι , 8; Ρετπω” εοιππτοπι ποδια, Ιππ

τοπι Ιπετγιιιιε οι τιπππποττι.

Ροίιτετιιο ιπ νετε εοπιτπεπιοτο το Ι·ιποεια

ίππδι:ιτ εοπεερτοπι , ποοπ ιτι πινιπιε Ιιττετιε

πωιεπιπ : @τι πτυΜ|ί«Μ.τ /ιιετἰτ , ω» Μ

ἔ!οτπτ. Πππε πε νει τοιε Ρεπιπιιε πιετιτιε πε

Πει ιπΓριτπτιοπε πΙιπιιπππο πιθιππε , ποπι

$πινπτοτεπι τοοπι ιτι τοι πείεπΠοτιεπι τω.

τιιτειε Γείε ιπέΙππτιοοε τεΓροππεπτεπι τ πω»

παπί πωπω·]α-βυ.τ-,β·τίμταιτοτε.τ απμε·πίππ

τω”. Οπιοπ τι οι Με ιιπτιιτπε πιποοιι Γοπεε

(ιιοπε ροΙΐπτπι ποπι εοπιπεπι εοπι πιειτ ππ

διπιοπετιιι Ξέο μι: το ωἔπτυέ , Ραπ , τα πο::

επιπιππ πω. _ει νετο ιιιεοπίιππτιπ οΠιοπ

τε ππ ροπτιππι ΓοΙΙιειτπτ , οτιποε εοπι Ρτο

ΡΙιετπ επιιτποιε : Ε.·πτσέπτύπω αυτι μΕ[α!·υπω

Μεβτίτ π ρππιπππιπιέ:πτε πωπω ό· :τυπω

/Ζπτε. Αοπιεε ιπί-ορετ Γοοιιιοπι ]ε ποια ιο

ρεπεττπιιοοε τω εοτπιε . ιππιιΙιπτι οεπιππι

τπτε πιεεπτειιι : (:οπιιπε , τεπεπιτπ πιεπ ,

ποιπ οπο πει τιιιιπποπι. Οοπιιπε , πω, ποιπ

:ἔυ/ἱυπ ·υἰπ , ·ι·ει·Ζωτ ά· «πω. κι Ιστοί-άπο

πια ποεπτ . νιτπ ποπ: τε ιτι οεπτπ πτετπιτπ

τε ΓοΓειριπτ. Ιτπποε τιπι (επεπτι ππ ρεπεε

· ειπε , ποπιι πιτετπτ Μπ8ππΙειι:ε Ιπετγττιιιποε

Ιπνππτι , πε ετιπε Γοιοτο τετ8ειιτι οεπτπ νε

ίιιπιπ, πιω Ι)οτπιποε ρτοεΙππιποιτ: ΒἰΜΜ Ο

/ἱυπ »τι πατατα ΜΜΜ , μια πιει-κατι πια!

πωτ. Τοπι ετιππι ΓΡε&πτοτε ΡιιπτιΓεο ριοτι

πιοπιποε πιιτππτε _ Ιπιτποετιε , ποοπιππι τιοι

πιότοπι ιιιτεΙΙιπει : πω: πιο πρωπωωπ,

ναί: Μ πατε. °

Επιπινετο Γπτιε ίορετπιιε Γοπιοε πεί-ροπίπ

Ιοεοτι : ετπο τεΙιποοπι επ οτ ιπτετιπι οτενι

ποπ τείιππτ . θ πιπττεε _ ππ νέιττοπι πιιπιπ

πιοτιι ειτοτειτιοπι Ρτο!εποπιιιοτ. Βεπτπ: νοε

ΡΙππε . πω: πιο τπιιτπ πιππιτπτε εκεεΠεπ

τιπποε ποππτετ. Βεπτ:: , ιπποπτιι , ποτε είπε

Πεοΐοοιιιο εοπιοπέτα. Βεπτα ροττο . ποιο

ιτι πιοππίιετιο τππιποπτιι ιπ εα:Ιο πιιοπππι

τεττετιο τετοιο οπιπιοπι Ρτιπειοι πιιΙιτπτιε.

διο πειτε ιο Ποπιιτιο επτιίιιττιπε. διο ππνετίοε

ΙιοΓιεπι νεπτοπι πττοειΠιπιοπι πιπιιεπτε :πο

Ιιτε 3 πιι:είο , πιπιπετε. νιπεο ίορετ επριτπ_

νότο. Γεττπ ιιιιπιπτεεΠιοιιιε πιοτιτε Ηοτιιιοε

πεεοτπτπ.. νιπεο εοτοππε °νειιτπε εεπιπιιε

νεττιππτιοοε εοτοΐεππτει. (ιιοε επιπι Ιιπποπ

τεεεπίεπτ τ ποιε ειοποεπτικ ιιιινιοε Βιοτιππι

ειτριιεετ , ποτε νοε πιππετ 3 Πτιποε οειιιιιπ

ποπ νιπιτ . πεε°πιιτιε ποπινιτ , ιιοε ιτι εοτ ιιο

πιιπιε πίεεππιτ ποπτ Ρτπ:ρπτπνιτ ιιοπιε Βεοε

πιιιεεπτιοοε π. Τπεεο επιιιι ποιπ Πεοπι ιρ

Γοπι ιτι Γοπ Βιοτιπ , ιο Γοπ ειπτιτπτε νιπειιι

τιε. Τπεεο Βεπτιέιεππινιιιοιιειιι , εκ ποπ τω.

πωιπ πωπο οτιτοτ πτποε Μετα”. Ιπιιιιι.

τπ ρτοοε εποπιπ ιιοπε ιοί-ε ρτπττετεο , ποιο ιτι
οπιεο ροίιιπεοιτιε ίιοπιπιο οοπο.

Ατ ποππτοε ιιιετιτ Ι:ιετιτιπτ εοτιιιιΙοε,ποππ

τπιοειιππιτπτιε ιτπτιιειιίιτπε , ρτο εοπτεπιτιι

πω; , ρτο τιιοππίιιεπτ ΡτοίεΠιοπιε πεσει·

ΐο , Ρτο ιπιιτπτιοπε ρπορετιε ]πει: , Ρτο επίτι

τπτε πετρετοπ, ρτο οοεπιεπτι.ε ποοτιπιππο

ΐρΙεππιπιίιιτιιππι τοτποεπι ρτοπιετοιίΓε πω

τιπι. Τοπι νετο ορτιπιε ιπτεΙΙιπετιε Ιπποτεε

νείιτοε ποπ ΓοΓεερτοε ιιιεπίἶοτπ. Τοπι εοπ

ποίεετιε νείττπε ιπετγττιπε πτποε νιΒιιιπε εοπ

τπποε νιττιιτιε πε τειι€ιοπιε οπιειπ Ετο&οπι

οιιεττιπιοπι ΡεοετιΙΤε. Ροιιτεπιο πποπειιιτιε

τε πο ρτοοπτε ποοπ τππι εεττπ πο&οτιτπ

το ρτπ:πιεποπτ ΑροΡτοΙοε : Νοκ/πω ανεπά

»τι πιτ/πππο: πρ" τεκιμτέ.τ ω'/πωπα έπ

Μυπ πω: τε·υτ!πύτιπτ έ» Μω.τ. Νοπ ετιτ ππ

οτιιοτπτπΔ ποπ ιιπιοΙπτπ επτιτπε , ποπ τ-πιΓπ

πιιεξτιο ποπ ππιποιτιε Πεοπι, ποεπι ιπ ιιοο

πω: εοττιεοΙο τππτπ οεπενοΙεπτιπ εοιετε πι

πιειιιιε.

Ετ ποοπιππι επ τε πω πιειτιιοτ, τω ρτο!»

τετ ΓειρΓππι ιπιιετεπιοε ππιοτε,8ε ιο ποπ στι·

τιτπε εοεπιτπ πεΙεέτποιΙιτετ πππιοποπι εοπ
ποιείειπιοε : τιπι τιοετιτ τεθτιΠιπιπ νετιιιιπιπ

ποε ί:τοιτιο . ποπ ιιτοεπιιιιι Ι)εο, ποεπι μορ

τετ ίειρι-οιιι ιοπιπιε ππιποιιεπι εεττιΠιπιπεο8

πιτιοπενιπεοιτιε. Νππι επι ιιιι ενπειιεπτοτ

Ρτοριιετττ, εειΤεπτ Ιιπποπε, ίειεπτιπ πείιτοπ

τοτ, πδιοε ρτορτιοε ιιπεε δ: πια τω πι::

ποπ ιιποεππτ . επτιτπε τππιεπ ποπ: πιπιοτ επ:

οιιιπιΒοε , π οεπτιιιεπ π:τετιιιτπτε ποπ εκει

(π. Ρπτοπι πιιιι δ: ρτο τιιππιιιτοπιπε τππτπ:

τει ίετιιιο ιπΪετιοτ ερτ. Νοπ επιπι τππτοπι επ- ·

τιτπε ιρίπ ποπ ειτειπετ εοπι νιτιεοιτιε Βεοττι,

ίεπ Γοπιπιπ πτποε εοττιοΙπτιιιιτιιπ ρετιιειετοτ

ιτι ιιοπιε. Ιππε ποιροε ιπεοτιπτιιιπιπο οποτ

τπτε πωπω Πει , ποτε τοττειιτε νοιορτπτιε

Γοπ·: ροτποιτ νοε. Τοπι νετο ιπ πετετιιπ: πω

τπτιε πιιγΠο , δ: ιτι ιοΓο οπιπιοπι εποΓπτοττι

ἴορτεπιο νεττιεε , ίιπποιπ νεΠτοπι πιοποπι

πτποε οτπιπετιι Για ρτπτπείτιιιπτιοπιε τππι

πιιππι ιπ ΓρεεοΙο εοιιτοειιιτοτ , ποπιετποε

νοεεπι ιορετιπτειιι2ιοιΙειιιπ [)εο πιο ιτι ιοπ

πιεπτε ειπιιιππτεπι : !°τὶπ/πιωω τε/υπωτσεω

έ:: απο” , παω το; οι· Μα· μια» απ:: πι:

ππτπ: τετ/ω π· , δε ιετνππι πιεππι τε πεπι

τειιπιοπι ιππέιιΠιτπειτ. Ιτπποε τε πονι εκ πο!

πιιπε, ποιοιποε ἴορετ τΡιπωπι πιειιπι , ιιτ

εοτοτιπιιιτιοι πειιιτππι ρτο ιιπε δε πετάνε

τππτιπ τπετεπτιε παρετε.

Ηπα Γοπτ , πιπττεε , ποπ: Ροιεεπτιοοε δ6

ίιππιτππτιοοε νοοιε , ποδιοτε Πεο , ειπιοττπ

τιοπιε ιςτπτιπ ιετιοετε τιι·πτΓειιτι εοπιτιεππιο

πω. Νεποε ποίιπι οπιιιιπο πιεετε νοε ππ

τεθ:ε νινειιποπι ιππιπετε ιιιε ποίτι·ιε ιπερτιιε,

· ποιο ιιιοπτε ειιττιτιε ππ @οπιπιπ νεί'ττοπι :

νετιιπι ποιοι νεΙιτιε πειιπετιιε πεεΙΤε τιτοτιοε

οιιιειιιπι ποίιτοπι ; δ£ ρτοἴεᾶο ειιειτπτ πιο...

τοπι ετιππι @πιο επτιτπει τιιπι νετο Μπετ

νππτιπ ίιππο!πτιε ποππι ιιποεο ιπ ιπτε8εττι

πιππι τειι€ιοπεπι νεπτππι. Νιιιιι ετπο πιιιιι

ίοπνιοε ίἶοιτ , πιιππι ιιιοτεπι νεπτετ Βετετε

ποπεπιπωπ νοιιιιιτπτι , οτ πιιποεπι ί:το&οπι

πππειΓεπτ ειπιοττπτιοπιοοε νεΙιτιε. Ιτπποε π.

πει ντιπ:: πιο τοτιιπι πεπο , πε ρετεππι πιι

Γετ οπο ιτι ρτοεεΙΙοίι ττιπτιε ιιοιοε πο&ιοοε

ππνιπππε. νπΙε Γοτοτοπι ἴπεετ ειιοτοε.νπ

Ιε επετειτοπ πιοππειιπτοτπ πι ιτπΡετπτοτε
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Πω. Εκρεθτει Ποτοἱοοτο , νἱτἰΙἰτετ εποε , Α δε Μεοι Ρτοροετο δάε , 8ε @το 8; οοτἱτετε

_εοοτοττετοτ οοτ τοοτο , 86 Γοίτἰοε Ώσπο

ΒΙΒΗ.

 

εοιετοτοιι

Ε]οί-ὸεπιΡοο!ἰ Μοτἴεἰνετοοεοίἱε οιοοἰεΙἰΒιιε

οοΠοοΓάατο Γεοᾶἰ Βεοεὸἰέὶἱ.

Ηυτοττω· .Μ τυ.ίπτωσ.τ πτυπ.τ/ίτα.τ, σ&εἐὶεπ:ἰωσ

μ.φτω» , πΜέιε%έατο ίπ ·υτ%ΕΜε ,

ύπωέ|έωτευι οι σφέω!ε.

1ιοιοοιο Γο:ιντοε , οἱοἱΙ ειτοοΒἱΙἰοε

εΙΤε ροτείτ, εοΙεοτΠΙΠοοε τοτιτι·εε,

:φωτο τΙε Ρτοί:εότο νείττο ίετορετ εοἀἰτε. Ιο

όε οεττἱοτ οι ἀἰεε Βετο Πο8ἰτο , οοετο Γειοδτε, Β

φωτο ρτοοεοτετ, φωτο τοτεοτε ετοΒο!ετἰε

ἱο τεΙΞΒἱοοε τιιοοαΜτ:τι. @οτι εκ τε Γοοἱἱτ οι

οοἱοιοτο τοεοτο , φωτονἰε ἰοπΡετὶτἱΠἱοιοε ,

:ποοε ἱοὸἱξττοἰΠῖτοοε Πιο , ω: ρτοπο ωτοστ

τοτὶοοἰε ετειτἰο νεΙττο ΗοτεοτἰΠὶτοο εοονεο..

:οἱ Γετἰοετε. $εἰο νοε ίεττοοοεε ΗΒεοτετ ω

τοοόοιο όε Ρεττ-εξΗοοε εντιοΒεΙἰεει ἴοἴεεΡ

τοτ”, φωτο οτοοὶε νείττει ΡτοτείΠο , το: νἰτο

ΡτοοοτὶΠῖοπει ρτοτείτοτοτ, οἱίἱ ττοίττει Εικο

!οτο τε!τοοτίττε , οἰίἱ Βεοεὁἱδο ροττἱε νείττἱ

ἱιοοἰτοιο _ἰοὸἱἔοε ροττειτἰε , οἱίἰ ροΙττετοο οο

τοἰοε νο:: το11τοτο τοοοεεΙοιε , οοο ειοτετο

νετε ει:: Γεεοοοοτο Πεοτο εκοἱοετἰε.

Πιεεεοίοε , άοΙεΠΠιοκ ΠΜ εοοτεοπΡΙετἰοοΕε

ροΠἰεετοι· εκετορ!οτ , οοτοτο ρωτοο αφτα

τετ : Με" ιτβώσ τἰἐἰ , ό· ·υΜεύσ , οι4Μ.ίωκ

πω: Βετο· Μία:: ΜΞμΖω:τω το στ. Βετο σο

πιο ο :το ἴροοίϊ νείττἰ νἰίἱοοετο ΒεετἰΗεειοι

οΓΡὶτοτἱε, ΠεττιόιτεοοεΕτο οοΙιεΕιττε το! ρε.

ττοπο , Η νοτσ: εοτοττε είἴο ἴεΙἰεεε, ο όε

τουτο τοιοετε νοΙτἰε ροτείοιτετο ἰο Προ το

το: , οοοά είτ ἰοροτεἀἰΓο- Ι)οἱ οοΙττΞ , απο ,

οοΓεετο, τὶε 1Εογρτο, εττἰτε ε!ε τεοεοτἰε. Αε

εοτοτἱοε ]οόει::ιο1 οοκτἱτε, οτ το οποοτεοι

δἰοο , ΓεΠὶεετ ὸἰνἰι12ί-ρεεο!οτἱοοἱε νεττἱεεοι

οί-εεοόειτἰε. Μοεοτ›. οττοοε φοτο: ιοεἔοιιτο

ε:τροίτιιΙοτ οοτιοοοπ , ΐεε! Μ οποοοο οετοο

ΡετνεοἱτοἱΠ τε.τοοετο ἰοτεοτἱοοἱε το τοπιο· °

Ιἰτοτε ροΓοετἱτ. Ιτειοοε ]οὸοε.ιοοτοὶΙἱε εΠ:

εοοτ-εΠὶο μεεεοτοτοιιο φ1:1το 8ἱ8οἰτ ετιίτο 8;

ροτει εοοτροοέΗο , φωτο ρετττ ττοΙοτ πετ

τἱτοοε ρτεοἰτεοτἰα,ροοἰεοε ἱο Γε οΙττο φ;οά

εοτοτοἱΠΠε Γε όοΙετ. Τοτε. φιτρρε το.. τοο

οτιίττειι φιἱε! είτ , τοϋ φι:εόειτο νἱΒἱΙοοτἰΙΠτο:8.

Ρετἴεἐτἰοοἱε οΓεεοίὶο 2 δω ἰοεἰρἰτ 8τοόοε

εφιιεοεοονειΙΙε ΡΙοτοτἱοοἰε,ο Ραοττεοτοι:Ιει

ετγτοτε,ειο ἰοτεἔεττἱιοο εοονετίῖοοἰε ετΡ:&ο,

Ρεττἰεἰτοτ νετο ἰο ()!πΠο ]εΓο τιΙτἱΠὶτοο ειτ

φιε ετοΡΙἱΠἱιοει ετιτἱτειτε. Ι8ἱτοί ΓεεεοΙοοι

τεΙἰοοἰίτἱε ρτο νοτὶε ίοοᾶἰΠὶτοἰε ἱτοοιοττεΠ

Ι)οοοοο εοοΓεετετεε, ρτατεΙ:ιτε φοοετο, 86

Ιο ρτἱτοἰε ετἔο τιιοάοοπεοτοτο ἱοίτἰτοτἱο- Ο τεέίτε. @Μό εοἱτο οπΒοἱίἱεετιτἰιιε νε! εο8ἱτο

οἱε οποοειίτἱεειτ ῇοεἱεοὸοοπ είτ , οτ ΐορει· Ποιό

ορτἱτοοτοτο νἰττοτοτο οτοΡοΒοοεοΙο εάθΠεε-

τοοε. Νοο τοοττετ νοοἰε , τοττττεε , ί-.τειιΙοτἰει

εοτροτει τεΙἱοοἱΠε, οἱίἱ ρτοτ(οε τεὶἰοοοοτἱε

86 νοε. Από2,/9ΥΜ ό· «τω, οτ Βοτοἱοοε

Ρετ Ρτοροετοοπ , ιΜτ!έοτι «απο» που» , ό·

σύ!Ζ·υίβετε ρομ!τωτ κατ» , ό· έυτοτυο οπο:

ω. νεοι ἱ8ἱτοτ ί:ι18ει νἰΙἱΒἰΙὶε οιοοτΠ οοἱά

είτ ειΠοά οἰΠ εειτοτιΙἰε οΒΙἱνἰο 9 Ιτειφτε οοο

ίοΙοτο ὸἰνἰτὶετοιο , οοοοτοοι , όεΠτοιτοοποοε

τοετοοι·ϊο.το ,Ἐπὶ 86 ρτπτετἱτοτοτο εοοΐοετο

οοτοτο τοοεΠτοε ε!! οοοοἰε εκτἰοεοεοὸει εο

ρἰἀἱτοε, οτ εοοεορτΓεοτ κιτ ὸεεοτετο νεΓ

ποοε. Εκἱτε ετεο, ο ΙἴτεεΙἰτετ ΡτοὸεοτἰΠὶτοε:.

τἱε ΖΕογοτο. Εκὶτε , Γεοότε. όοτοοε ]ιο:οο ,

τΙε ροΡοΙο Βτιτοειτο. @το εοἰτο ΙΕ;;γρτοε ,

:ιοδτοι·ε Ηἰετοογοιο, τοῦ τεοεοτει: ιοτετρτε

τ:ιοτοτε .

Ετ Ρτοΐεδτο νοοἱε ρτοοοοεἱεοειτ Αροίτοτ

Με , εοτο :ιό ΕΡοείἱοε Π:τοοετετ: Ετττω· «Η.

?παώ :οπότε , πο” απο: Μ:: έ» ΒΜοπο

ιιτ/Πω οπο· «Μειώστε. Ποτ ετεο ἱο οποοε.ί

τετἰο ]οοετο. ίἔιοᾶἱτἱεατἰο πίττα ; οοτ Νοε!

ροτείταε πίττα. @τω ειΡτἰοε ΓοοέΙἰίἱεειτ τοο

οοεοετο , φωτο νετει εοοτείΠο όεΙἱΕτοτοτο ,

οοο: Πιάτα νοεε.οοΙο Βοοτειτοτ2 φοά νετο ,

οἱΠ Βι|Ιοτ, εοΞτοειτο Ϊοττἰοε οι Πιτοοο Πεἰ

ροτείτετε εοοΡτἰτοἱτ, φτειο1 ΜΜΜ :οοτοτο

ΡΙοτἱο ε]οε , φοε οι ΙΓτττε1 οοοοοε @τιποτε

είτ 2 παω φιτρρε νἱἀεοε Πεοτο ἰοτετρτε

αουτ. ΠοτΙε δ£ [)εοε Ρετ ΡτορΙιετοιο ὸἰνἰοειτ

εοοτειορΙτιτἰοοἰε :ινἰὸοε Βοιωτοι· ὸἰεεοε :

Ψ.·ιακ,ό· σπάει: ρωτάω» φοβο: Βετο. δεά

τε νεΙ οοετε ροτοἰίὶἱετδεά τε!τοιοΙΤε ΐπεοΙοτο

οοο εΠτ Γοιοτοει ρεττ-εᾶἱο, τοϋ ροτὶτετ τεΙἰο

φωτο 8: νοε. ΝοΠτε οποτε ΓροοΓοι1ι νείττοπι

φορροιιο το εοοτειοτοιο, :οιτιο;οττοιο εμιε

:ιτοοτε. ΝοΠτε ὸἰἱἱΒετε οποοάοιο , οεοοε αν.

οοο: Ποπ ἰο τοοοτΙο, οτ ΓοΙἰοε ΓροοΠ νεΓττί

εετἰτοε ίἱτ ἱο νοτοε.

Λο ρτορἱοφτοε οιιτειο, 8: :το φιοΓάτιοι

τοοττ:ιΙεε , οοΙἰτε οοο ειοτοοΙὶ οἰιοὶοφιε

οοτοτο. νἰὁἰιοοε , 86 ἰο ΡΙετἰίφιε ίοτοοε εκ

μετά, οοοε άοτοείτο:οιο οτοοι·εοπ , ΪετοἰΙἰε

τετοφτε εοονΜτοοπ ττοέτοε ΡεΠῖτοοε Γκρε

οοτοετο ΡερετἰΙΪε; @πποοε βρε οιεικἱιοαο1

οοοοοπτφωτο ορετιιΠΓε τοὶοἰε.

δεό οεφιε ἰοτετ νοε Ξρίοε τουτου ίεοΐοει

Πε άεβετ το ὸἰζεδτἰο , φα Πεμ εΙτοε , 8;

Βεοετοίοε ΓΡἱτἱτοε Ϊτοοἔἱτ, ΡΙετοοιφ1ε εττο.το

ὶοεοτἰειτ ιοεοτεε τοτρἰίῖῖτοο νοΙιιοτετε. Ξἰτ του

τειο ΓΡὶτἱτοΙὶε ὶοτετ νοε εοτοοποοτίοτοειοοε

ί-οεἰετ:ιε , φοιτ ἱο εοονετΠτοοο Π: ΓοΒτἱει, ἱο

εοονἱνεοοο ροὁἰε:ι , ἰο ετὁὶΗεοοάο :Ντετ

οττοτο οιοοείτο, οι εοοΓεοτἰεοὸο εοοεοτε

ποοε ΡεεἰΗε:ι, οοο ὶοφοετο οτοοἰοο , οοο

Γοοετοο, οοο πιεο, οοο φοτ8Πε, :τοτ οοο

τεοτἰοοἰΒοε ρεττοτοετο, οοο ΠοἔιιΙιιτἱτειτε

οΙΙει ἰο ΓοόοΙἰοιο εεΙοοποοι ρετοοτοτει.

(Ξετετοτο οιοοἱε νείτετ Ιιοοἱτοε)ίττιτοε,εοο

Ε νἰᾶοε ,-8ε οποτοε οτοοείτοιοι , εειίτίτοοοοιοο

ΒοτοἰΙἱτετετο, ρ:ιεειο εετἱτοτεοποοε κόο

Ιε:.ιοτ. δε‹:Ι οι: Με Γοτἰε 8: ί-ετἱρτοτἰε ΓειοδΗε

φοιοτοτο τοΜττοτ εΙΗε ειάτοοοτττε. @οπο ἐπὶ

τεΠφοι ττεοΓεειτοοε. ·

Εοοάο,τοεοτοοι ἰἔἰτοτ τεΙοςἰοοἰε οι ίὶεεοΙἱ .

κκτω
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Ροτί-οί::π ππτοιιοποἰπτὶοπο, ποππι πω: οπτ·- Α οί: ἰπίπροτ οπτίτπο, πο:: ἰπ ο οοιπΡίο6:ίτοι:

πππο οίιίἱνἱοποιιι οπιτπποο , ροί:τοπι οιτίί:ί

πιπ:ο. Απ οο ποἰτιρο οοπίοτείτ οττιπίο ί:τοο

τοτπ τοΙπποπίο πίτιίπτππ , πο:: ροτροτίπι ίοο

ποτποπτίπ: ί:οτπο οί: οοπί:ίτπτπ. Νππι ο ρτο

Ρτἱιιο ποιο: νοε ροπἰ:πο ποπ ίο:ίοοίτ, πιο νοο `

πιο: π'πιπίτίο,πίπ νοο :ίοπίππο ίτπρτοππ :ίο

οπιί: οορίοίίτπο :ίοτιιίπππάί , ποπ ποίίπιιο Π

ίο6:οο π. ί`πτππππ ποπ ίοποίίο, ω:: ρτ:οοίίο

τοπια-π : ποπ ροτοί:ίο , πιἰπί οτοπίτο , πιο::

ποίππι Ποο ποοορτππίίίπο τοτί:ίοτο , πππτπ π

::οπίππιππι νοι:τπτ νοΙοπτπ:ίο οπίοποίοττι:

ποο:: πι πιιο:ἰοπππο οποοποπτπο ττιπττγτίο οί:

πιπιππιο οοΙΙοοπτιιπι. Ο ίὶπππίπω δ πτπτίίπ

πιοιπποΙοοποί:τιπι, ποο ππίπιττι οοττο οί::

οποἰπο πο: πιοτοποπτπ , ποίίοτπ πο ρίποπποπτιι

Ποοπι ροτοιιτίπο, ποίίππι πο: πττίπεοπτίοπι

Ροτί-οδ:ίοπίο οοπιιοπ οοπ8τοοπτἰοο Ρ11Ε0. δί

οπίτπ τοο :οπο ρππροτίππο πιτιπποι,π ίπετοίἱ

ίπ οο τποππί:οτὶπιιι,ίἱ οποοΠπ 8ο ίποοο,νοίππιί

πο πιτιοτπ οο , ο το ρποποτοπι 8: οπί:ππι οί::

:ιτο πτιιοι·ο :οί Ποπιίπί πίοτίπτιο , Η Ιπποο 3 Η

:πππτπ , ίἱ τοιοππο ; πιοο ποίοίοιπ Ποπ ετπτει

ποιι ποππνοτίπι πιοποτπι νοτοπι οποπι :ίο

οίίο ροτπτο , ίὶ νἰο οί:: :ιοτί:οδ:π. (Στοά πω::

παπί-ο ,ίπποίοο 2 Ροττο ἰρίπ ποιο πππιοτπ

νίττιοο τιτ:τοίπτπ ίοπτ :ίοππ, ω:: π:: ραδιο·

:ἰοπἱο οοτποΙοπι πορτοποπτίο οποπι , ππο

ίπ Ποοττι τοτπ ροτττππίοπο. @πω :Πο πο·

οί: ο Πτίπιιο π: το πιίπιιι ροττίπο. Νοποπττι

οπιπο το πιίππι Ροτ:ίοτο οποιοι, ποπτίοπι

οποιοι το πιίπιιι τοτππι νοΙοτί ποίοοποί:οτιι

Βοιπίπί ίπ πΙτπι·ι Γρπίτοο οοποτοπιπτο. Ορτἱπ

τουτο πιοο ποίοοποί:οτπ, το ποο ποιοποπί

· οί: ωίπ:ποιιι , 8ο οοτόίο, 8ο οπτπίο ίεπί πο

ι πο οοιιιποτἰτοτει Πιίοο ιει:οτ οππι τιτορποτπ

οπτιτπτο : Ηπίσωπβιωι το· πιομαπα πω: ρο/ἔ

οππι/π , τω:: πί.κέ τα: απο Μ :φέτα ίτύπέ

βήμα” τω: κά· πιο, π: [πππτπ ·τιπίππ:πτυπ

Μοτο; Βοι:: πω.: παπά, ό· ίι·έΜ9 Μουτ Μ

ΜΜΜ τοπίίο απο!.

Ροπιτ απο :ο πίπιίοπιποο ποπτπ ) Η οιτίππ

ιιἱτπ :ο οππι τιιο Ποπιἱπο 5πίνπτοτο, πιο ίο

πιοτπιίππι ποτπἰίἱπνἰτ οίποο π:: πιοττοπι 5

τποττοπι ποτοπι οποίο. Ι:πποο ίτιοπίοο :οοο

ποπ πιππποροτο ροί:πίπτ ποίοοποί:οττι , ποπ

οίποίοτπ , ποπ οἰποτοπι Ρτο τιοοοπτοι ποππι

ποπιτι ππτο πτίπιοτίοπι ποοορτπ ίὶπτ πω; πππτπ

οπο το ίιιτππιοοοω ροί:πίπτ.αοίτί ἱΙΙοοπίἱοοί

πο οπίοοτο ΠΠ πιο πἰο οπιπίποο οποοίίοιιτίπτ

ἱπ:οπτπ ίπιιθτίτπ:οττι. Πίίοοίίπ οι: οοττίο οππ

τπτο. Εοοο πιο , Ι)οπιπιο , οο:ο ποπο νοπίο :

Ραπιττυπ τω· ,παπι Πω.: , μτπ:πω τω· ιππτιιο.

νοπο πιοοπι ποπ ί:: πτπρππο τποππι τ :οππι

ππἱνοτίπτ ροτί:οδ:ίοπίο οίποἱοπι. ··Ι)οπιποο

ΡΙοπίτποίο Ιοπίο οί: οπτίτπο , ποιο πιο οπο:

.Οοο ιποο οοτιιιίπτ ππὶοπο ττιἰτὶίἰοπ, οοπέ:πο

πι πιο νίττοτοο οιτίοίοίτπτ. $ίο πιο" οπο,οοπι

ίοι·πιπι· οι οπρἱτο πιο :οί , ππἰ οί: Ιἰποτ ίπ

Ρίοπτιπ: 8ενίτπ:, ίπ ποο ππίνοτίοτοττι ποπιπ

ππ ίοπτ οοπίοι·ίρτπ ίππό:οτοττι, τιοτίοιί:ιιο οπ

τιπτ οί: οπιπο, ίτππιο ὶρίοπι οποιο ποί

ττοπι επτίί:οο Πποτ οί: κάτω. Νοιιιρο ποτπο

:Πο δ1-:οοο πίίπτπτοο π νοτπο ίπ οιιιτπτο οοτ

ίοπιο,οπιπἱοττι ρταόοί:ίππτοιοιπ οί: οπτιοτ οο

ιπο ιτιοττιπτπ ποο ίοττιοο. Ροί:τοπιο ἰοίοιπ πιο

ποἰ οΙοέ:οτοπι οπιπίπτπ οί: ιιτίποορο δ: οπ

Β πο: , οτπεάοί:ίτιπτοο οί: @και ΑΡοί:οΙοττι τι.

Ο

Ι)

ποο Ποί ίπ νἱττπτο , ποπ εποπίίο οί: Ρπττί.

5ο:: πιίττπιποο ίπ:οτἱπι πΙτί:οιπποπι οπο

πι. Νππι πιπππίτοτίτποπι ποο ππἱο οππττππιτ τ

Μππίο νοτο πο πιίπιο ππιιιίπ:πτο Ιοποπιτιοτι

Βιίοίτο απο π ίροπίο νοί:το ποιπἰπ:πτοιπ ,λ

τπίοιτο τιπτίοπτιππι , :πίοίτο οποάίοπτίπττι. `

@οπιπο πο: πο οποοίἱοιιτἰπτπ ροτάοωτ, ροτ

τω: νίτπιιι. ΠΙττο οτοοἰο ίο σποτ: οιτττοττιο

ίορρποἰο: πιω: ποσο ίπττοιιοο Ποοο ίππο

τ:οπο ποπ οτιιποίοί: πίπ8ἱ. Μοτἱτοι· ίπ απο,

ο: τππποίπτοιπ Ρπττίο οιτίοίνπτ. Ο οτωοίπτίίππ

πιοπι ίροέ:ποοΙπιπ ρίοτπτίο 8ο 8τπ:ιπτι Ο ρτ::ίΐ

τππτἱίππιοπι οποτίἱοπτἰπε ίροοιιίοτπ , ιιοΠοτπ

τοτττιπιοπι οποτποπτίεε ροίοί: πἰίἱ ἱρίοτπ , πο:

οππι νι:π ίπιἱτοτ. Νπτιι πππο ίοτιτιπιτι ππποο

π:: οιτοπιοίπτί. Τοοπι οιτοτπρίπτ οί: οπιπο,

πιο οίποο π:: πιοττοπι ρπττἰ πττοτπο ίποτἰίἰ

οπιπι οποοποπτιπ: οπτοπτ. (πιο ποτοπι ποο::

Ηοπιο Βοοο οποτπτ Μπτἱπ·: τππττί ποιοί 86

νίι·πίτιι. Οποτίίτ Βοπο ί·οιπίππτ, 8ο το πιο

οιοο πττιοτο ποπ οποοίοο πιπττίτοπ ι Νοο :ππ

τοπι οποοπτ ]εοοο πιτιππτίίἰἰτιιπ: ίοπ:, ω:: 8ο

ποπ :ίοοίπποπτπτ ίππποί :απο ί:ππτο , πο

ττἰτἰοοιπο. $ίο οππιι Ιοείο ίπ Ενππἔοίἰο τ €οττι

]ποπο ροί: ττπίοοττι ίπ :οπιρίο ίοίίΤοτίπνοπ

:πο ι Βιβωτίτι αυτ: πω Νπιππ·ιπ , ό· στι:

οπο!" πο. πιο Ξί:ιιτί πιιπείο , πίίἰ ο:

νοτπ: Ιιοπιιπτπτίο πτππο οποτποπτπο πι ίο ἱρίο
ίοτιππτπ οιπιτπτιοτοτ Θ ίπ

Το νοτο , πιοτιποίιπ, τιτ::ίοττιτι:ίοπίο πππτ

ππ, ίοτιοτπίπ ποπιίοίποττι, ποπ :οτποτἰ:πτο

ίτιοτππο ττιπιιόπτπ ρτπτροπτιο, πιιππι :ἐπί Ποπο

οοπί:ίτοίτ ο ν;» ν:οίιιιιιιίοοπιοτίί πιοπιπΙιποο,

ποπ: οποτποιιτἱππι Ροττπ:ίοτοπτ, ποπ :οποία

ρτπ:οορτπ οοπτοπιποπτ, ποπ: νινοπτ οτ νο

πιπτ, ποοπίπττι οι τιο:ππτ ποοω ποο:: τι

ω. να,ίπποπττι, ἱπί-οΙἰοίποο Με) ποπ: πωπω

Ιππτ νἰπο ποπ ποππο 3 νἱππι Ιπτππι , το: ίρπτἰο›

ίπτπ , πιο:: :ίοοἰ: πο πιοττοπι : Νυ!ίκ "απο,

ο οπιπο ποο:: νοίο. Εποπίοτπ οτ ίποοτοπι Ε Βοι:: πω: ίττΜοτιο·. Νοποο οπίττι πιοπίπίοο

νοίοπ:πτοπι :οππι Ποοο πιοπο νοπιἱ. Τοπ

π]προο νοπιπτπο οί: οποίτπο , οί: τοᾶἰτοτίο ,

οί: ί-πίπο, οί: νίτπ. Νππι νιτπ ίπ νοίοπ:πτο

τοπ, ίπ :ποπ ποτοπι νοίοιιτπτο πιοτο οπίτιπτ πτ

ππο τιοτὸἰτἰο : ΜΜι στον «άπιαστο Βετο πωπω»

@ποσοστο ίπτ ΒΜτίω Β80/2ΜΜ ποιοι. (ιππτιι

οπωτπ οπο: Ποτπίπο Ι)οοο Ιοεοιπ :οππι το

πιοτπο οοττπο πιοί. Πτίππο ίοιτ τοπ νοτίτπο

οί: , ποπ-ποο :Μοτο ποο ίπΠί ιιοτοί:. πω: τοπ

ιτπΡοτποπο , ποποο ροοοπί ίοπ οίποο Ρτο

ρτἱοτπτἰο οίοτρπττίοοο , ποποο πιπίοτποπτ ,

ποππο τοτποίπ:τίοοο , ποποο ίτποοπτίπε, ποππο

οποοίίοπτπο οοπ:οτπττἰοοο Ποί τοεποπι οπο·

ίοποοπτοτ.

Αο:π , οτο έ`ι τποπποπ:ι, ποππτπ ο τοποΙΙπ

τἱοπἱο ίπίππίτπο , ποπτιτπ ο ίποποτίἰοπτἱκ Ιπ

ποο , ποο:ἱοπο τοίτιοίο τοπ: ίοροτίοτίο ίιπτιο

τἰοπι , Βοοπι ίππο ποἔΙἰἔἰο, ίπιτπο ποτί:ίοο
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επ νἱοατἰα Γοα , οοατο τἱΒΙ ἱΡΓο ρταεοοΓοἰτ , Α ποποπαττε ό.οοοι· , τποπτὶἱ ἱπΓοΡοτ οοπτοπιτοε

ω οοατο νο!οπτατἰο ὸοΙοΒἰίὶἰ. ΣτοοΜοτπ

ἱΠα Ρτποορἱτ πω απο τοοοΙατ Γαπ&ττατοππ.

να: τω, ο ,ο]οε οοπτταόἰοἰε ὶππροτἰο. Νοπ

απτο πιοτταΙΞ τ-οιπἰπατ Ϊαοἱε ἰπῇοτἰαπο Γοά οπ

τποτταΠ Ποο, οοῇοε 8οτ1τ τρίατπ ροτίοπατπ.

Ποπἰοοο, αο‹Π οοΓοοτο, οοἰ‹ὶ δαΙνατοτ ατο

Βατ ΑροΙὶοΙἰε : __2πέ του: , ἰποοἰτ λ/ῇεππἰτ, πιο

/ῇετπἱ:. Μο, ἰποοαππ, ΐροτπΙτ οοτ νοε (ροτ

πἱτ, οοοε τοΒοποἰε ροΡοΙἱε παώ νιοο οοπίΗ

τω. ἐπὶ στου» πσεύπωἰτ,#ετπἰτ εκατοστά πιο

πιΜί:. @παπι νοτα πο τοττὶοἰΙἰΓοοο Γοπτοπ

τἱαε Τττποατ @τοτ Ποἰ Γοτνα τἰιποτατα, Ρτο

αρρατοατ. ]οτΠοατ ροττο πιοπτἰε τποΙΙΙτΙοπι

ατοοο ΙαΓοἰνἱαπι οκοοἰίὶτοε οτπατοε. @πω

οποπ 2 νεοτποπἰαἱἰοοεποίὶτοτοιπ τοτπροτοτπ,

ατἰ οοαε τποΙἰοτοπι ί-αοοοΙατἱοτπ ΡοτπΡεο πιο!

τἰρΙτοοε , ατοοο νἰτἰα οπιπτπχοάο τταπΠοτοπτ.

Ναπι νἰὸοαε ἰπ τοοτο-οοο οα:ποοπε ατοοο οοο

ετοεατἰοπἱοοε τποπαο!ιατοπι ταιπ οταπάο Πο

ἀἰοπα ἱπ νοΠοοω οοΙτο ππιΙτἰτ-ατἰατπ οκοοἱ

τοποο, οτ Ποπ ίαοτατε ί·οιπΞπατ τΙο οι·πατο

νἱὸοαπτοτ οοτται·ο οοπ1 ποπτἰε. Ο ἀοτοίὶαΒἰ

Ιοιπ οοπἴοοτοὸἱποπτ ε Ναπτ Η αΓρἰοἰαε τποπα

οπαπι παοἰτο ππο!Ιὶ,-8ε οοτπΡτο νοίἘἰτατπ,οτἰ

πατα , που” τπποατ Γροτποτο Ποοτπ Γοοπτ , Β οοο α νοττἰοο οΐοοο το! ροοοε, ποπ αρρατοτ

ἰτπτπο ἰπ ἱΠοτπ οτπἱττοτο ΒΙαΐοποτπΞατπ , τ:οπι

Ματια Γροτπἱτ οοο ττἱοοπαΙ Ποὶ νΙνοποε το

Ρταεί·οπτατ οι τοττἰε. Είτοτο ἱἔἱτοτ οιπποε πο

ππΙοε οτ οοὶοτα. Είτοτο ραοἰποφ. ν1νἱτο πιο

οποὸὶοπτἱα ἰπ ρτἱππἰε το8οΙα:, οοαπα Γοπ οοο

ΙἰεΠοἰ ΓοΙοπιπἰ ο!τἱε Ιτἰρο!ατἰοπο ρτοί:οΙΤετ.

ΡτοΞποο οοοὸὶατἱε 8ο τπαττἰ οοἰοοοτά οκ τπα

8ἰίὶοτἰο τοοοΙ2 ἱοία οταοοοροτὶτ. Ποπἱοοο ο

οτἱε οοοὸἰτο οαποπἰποε, ἱπ οοἰποε Ιοοπποε:

ουοο ίοτποΙ ΡΙαοοἰτ , ατπρΠοε ἀἰί-ΡΙἰοοτο ποπ

άοοοτ. ]αππ πιο Ποποπο άοὸἰοατατ , ῇαπα νἰ

ταπι πποπαίΗοατπ ρτοτπἰίὶΙἙἰε , μπα νἱνοτο το

ΒοΙατἰτοτ οΙο8ἱίὶἰε. ΡοΠτοππο ρΙαοοἰτ νοΜε

οτππἱ ρτοπτἱο , 8εοπ1πὶΡοοοΠο τοποποἱατο.

δοπ οπα ιπαττο νἱνὶτἱε , οοαππ οτἱ πιο οοο

τὶοταπτἰιΊῖιπα: ὸοΙοΖοὶίτὶε. νοε τοΗοοε, Η ΠΠ

Ϊοοτἱτἰε οπτοτπΡοταπτοε. νοε τπἱίοταε , ο το
τ ΒοΠοε.

ΙΡΐα οτἰατπ ἴοΙἱκ Η οοτατπ ίοΠὶοἰταπ1 ποπ

τοοοΓανοτἰτ νοΙττΞ οτοεἱε οπατττατο άοιπτα:τατ

ἰΙΗοε οοἱ νοπἰτ ποπ τπἱπἱίἘτατἱ ΓοτΙ πππἰΙἙτα

το 8ο οατο απἰππαππ Γοαππ τοτΙοτπρττοποτπ οτο

τποΙτἱε. νοτοπι δ£ ἰρί-α ποπ ατοἱττοτοτ οδο

οοτο τπαποε Ποτπἰπὶ ,- Η ποοΠοοπε ἴοοτἰτ οο

ταπτΠ , ατοοο ἴονοπτὶἰ ΒτοΒἱε, οποιο ΠΜ ρα

τοτ ΪαππΙἱαε Ποοε οποοΙατττοτ ἀοΙοΒανἱτ. Ρο

τατ ἰταοοο κοπο απἱππο ῇοΒοππ ποῇοε Ποο αο

οορτἰΠὶιππ Γοτνἰτοτἱε , ποπ οτ όοπππα , Γοά

οτ ΓαπποΙα ρἰοτατἰε τ ποπ νοΙοτἰ οοιπ τγταπἱ

τὶο Γοτοττοοε ρταείἱάοπε, ία! οοπι ποτπἰΐἰτατο

ἰπ Γιιροτὶοτἰ Ιοοο ἀοΓοτνἰοπε τ Βέτα τοτπτα

ετοοιε ιο οτππι ιπειτατιοπο νιττοτιε.

Ποτοτοπι οτ ]ατπ τἰο οΒοτΠοπτἰα οοπο!οόα

τοοε, ΓοΙα ὶρΓα οΠ:, οο οοα τοάτοτοτε οίτἰε

οΧττοππο ἰπ οΧαποπο τατἰοποτπ , οοαπι Η ὶπ

τοοοττἰιπο Γοτνανοτἱτἱε,οοπποΙατο ορτἱπιἱε τοο

τἰτὶε ορτἱπποπι Ιοοοιπ οΧροᾶαΒἰτἰε ἰπ τοττἰ

Βοτὶοπο τοίτοτοτπ. Νατπ 8ο τ:οτπ οκοτατ τοο

τοπ οατπο τποτταΙἱ , ἰπ οοαποπο Γρἱτἰτο Πιπ

&ο ππΙἱτατΞε , οοτοπἰε ἰπιροίὶτὶε ίοροτ αοπ

τα νοΙττα, αρτιο Βοποόπίτοτπ ί-απόἙἰΠῖιποππ ρα

ττοπι νοί)ιτοτπ , Ποοω εΙοτἱ2 ἰπ πιο οοοοτο

νἱόοοἰτἰε.

Επίιπ νοτο , τοαττοε , οοοπἰαπτ ἴατἱε ΐοπποε

Γοροτὶοε ‹:Ιο οποὸὶοπτἰατ ροτἰτατο Ιοοοτἰ, ορο

τατ ρτπτἱοπτ ροτο οτἰαπι όο ποτπἰΠτατο πιο

τοε Με Πττοτἱε οοἰοοοαπι ἰπΕοττο. Μαοποπτ

ΡτοΕοέτο οτπατοππ νοε τποπαίΠαο οίτ νοίτἱ- ο

τοε απ)ο&οε 8ε.νΞΙτε , ἱπ οοο τπακἱτπο ροάοτ,

Ξπ οα τοο ναπἱταε ία:οοΙατιε. να πιοποο α.

ΓοαπάαΠε._ Μάο τπἱΠἱα τπἰΙΙὶοτπ Γοοοοπτοτ π:

ττταπεοπτα τπαΙοτοτπ. Ποπἰοοο τ:οτπ οατπ ἰπ

νοτοοοπόαιπ ατοοο ρτοοαοοτπ :οοι παοἰτο,

απτο αΓροιίτο δε νοττοε αί-Ροκοτἰε , ῇοταπἱε

ποπ πιοπαοπαπι , ίοάροΙΙΞοοτπ, αοτ οπαιπ τὶο -

ίὶοὶτἱε ίαοοΗ τποΙἱοτἱποε ρτονἰτἱὶίΐο.

Νοπ Π: οτοοτπ ΐοτνα Ποἱ οοΙτοε στοα

τἱοτ , ποπ οκοοἰβτοε 9 ποπ οπο&απε οποιο

πο , ἱπ οοο οΠα Ιονἰταε , οΠα ΙαΓοὶνἰα , οΠα

ΒΙοτἰπ ποτπαπεο ποταπ ροΠἱτ ατποἱτἰο. Ιππο

τποπτα ἰξοἰτοτ πίττα ατοοο Γαοτα νοΙαιπἱπα οἱ

οι τοάοΙοαπτ Γ:οοοΙατο νο! πἰτἰτἰοιπ. νοΙ,τοτ

ὸοοοτ δ£8Ιοτἰα ίἱτ (ΣπτΠτοππ ποππΙοπτ ἰπιἰτα

τἱ , 8: ΠΠ ΓαπᾶΕίΠτπἰε τποτἱΒοε ΡΙαοοτο, ποπ

νοίὶἱοοε. Ποτποιπἰπ οναποοΠο Ιοεἱτἱε οοπ1

]οπαπποτπ Βαρτἱίὶατπ δα!νατοτ αό τοτοαε τπἰ

πε Ιαοότοοε οοποποποατοτ τ 25% οκτώ: ,

ἰποοἱτ , έ» έ#ὲτπυπ Μέσο Ξ Μπάκα:: υποβ

όιω· ·υψίπωι 9 έ: ?Μέσω ο” κω||έέα.»· τυο

/Πωπω· ο έυυπἐἰπιε πτέιτυπβτπ2. ΡΙαπο νἱτί

ρττοο!ατα Ιαοἀατὶο ε Ιτει€1οο 86 νοε Ποτ!πε οπο

πἱοοε οπἰτἰππἱπἰ , οτ νοίὶτἰε ΐρο&ατοτΠ:οε το

οἱ ΡοΠἱτ: @το ροτι·ο οκΠΗε ἰπ οοΐοττοπι το

Π Ιἱοἰοπἱε Γαοττο ντόοτο ε Μοπαοπαε ροτοοΗτΞε

αο πποΠἱοοε νοίτἰοοεοκοτπαταε 9 δαπο οοἰ

απτο τπο!Ηοτο αιπἱέΗ Γοπτ , ἰπ αοΠε 8ο τποα

Με όοοοπτ , οοἰ οποτατἱε 8ο ίοΙττοοε οροτα

νο!ορτοοία Ρτεοποτοτ. νοτοπι ἱπ τποπαβ:ο

πο ποίττο , ποπ Μοτο: ναπαε οαπτοε αοόί

τοτ , ποπ αττἱἰἱοΞοΓα ΓαΙτατὶο τοΓοπατ οο πιο..

ὸοΙατἰοπο τοττπατα , ποπ ιποΙἰοοτὶε ροτί-Ρἱοἱ

τοτ οοΙτοε ; τπα8ἱε νοτο Ρτο Με οπιπἰΒοε Πο

τοε Γαπότα: οοτπροπτλἰοπἰε αοὁἰτοτ , δ: ρί-αΙ

πιοτΠπ Πιανἱταε οοω ΒτανΞΠὶιπα τοΓοπατ τοο

πἰτατο. Ηαοἰτοε το νΜοτοτ αίροτ δ: π8Μοε,

Ε οοἱ ποπ απίππ πωΠἱτἱοπ1 ἰπὸὶοοτ , Γοο νἱτα:

οοο!οίΗε ἰτπαοἰποτπ , αο Ρτἰοτοπα ραττοπ1 οκ

ρτἰππτ Γαπ&ττατοππ. Νοπ οτεο ἰπ νότο Ρτο

τἰοία ατποοΙοτ τποπαοπα , ποπ Επ οοοοΠα Ια

Βοτἰοίο ΓοΒτἰΠτοτοοο οοπίοτα, ποπ ἰπ αΠοοα

ἰἱποοΙατἱτατο ῇαδταπτἰα:.

ΑοτΠατ Ποοιπ ροτ $ορποπἱατπ μοτοπο

τατπ ΓοροτΠοοτπ οτπατοπι ἴοἑταπτἰοοε οστο

ποπαπτοπι : Ι/ΜΜέσ , ὶποοἰτ , βρω· αυτων ,

οτο έπείοιέ /ἰυπ τυοβερετοετέπε. Ποτα ουοο

Ρο νΞίἰτατἱο Ποἰ , οποτε νο! ΠαοοΙΙτε “οποιε

ποε οκοτοοτοτ , νο! Ροοπἱε οκροπὸἱτοτ Μπ

Ρἱτοτπἱε. Ναπι οτ ἐάοπι ρττονατἱοατοτἱποε

τ.



ΜΙ
δρό

ο Α ο το οπο τοπίο τ

οοτοοιἰοοτοτ Μ ρίο!ιοο :

ὶαἱααἰιατε.τ εστω» , ό· έκ ·υο›·&ω·ἱἐικ μπακ

απτο». $οτΙ 8ο ὸἱνοε οροΙο δ: ροτροτο Μάο

τοεΒο Ιη·ΙΤο ορια! Μίοτοε τοτοοοτἰ νΜοτοτ _

οι ί.ο·ιοτο , τρο τοοοροτοτ Βοοο Μ νἱτο Μο. ,

τ τΙοοι·οτο ραντάρ :τουτο ἰ8οοιο ΠΜ ροροτο·

τοτ ἰοοκτἰοἔοὶΒἱΙοτο. Ετίὶ οοΜοοπ τοτρο τοο

ὶἰοτἰ οι οορτο: νοίϊἱοιο Μ οτοοτοοοτο 8Ιοτἰο

Η , οοοοτο Μπορώ Μ οοάιοο τοτρο , ΜτΙ Πο

εἱτἰοίὶιτο Μ τοοοοοοο. 'Φο ο:: το οο ροτεοοπ

ρΙοτ:ι Μ οοο:: Γοοτοοτἰοτο οοοιοο , νοε ορΓο

τω ροτ Βοοποοἰτοτοιο ]εεο ,οιο ρτο νορἰε

ροροοὸἰτ Μ οτοοο , οοΜ Μοτο νοίττο Μ

-οοΙἱτοτοτο τοοοοίὶἰοοττι·οκοοὸοτἰε: οοΜ ΜΜΜ

ΜΜαάΜἰα πατ:#7α απο: α» ·οουιΜαο· ὐαυοἰαἰύω ,

1Μπέκα.τ τω”Ζουμ ά. Νοο οοἰιο ἰἔοοτοτἰο

τΙοοό ο ίροοΐο νοίττο Μ ονοο8οΙΙο νοΜε Μ

.ὸὶοἰτοτ τ Σέτ Μετα: Ζακ Φώτα του» Μποϋ

θα.: , α: νΜεαατ Μπα Φώτα φπα ά 8Ιστέ|ϊ

τοπτραποπ τας/τοπ: ατά έ:: τοϋ:

@Μο ροι·το νἰττοτἱε , ‹1`οζὸ:τοΙἰἔἱοοἰε,οοῖὅ.

οοοοίὶοτἰε τΙο οτοοοοοοοοοβοοτο ρο(Τοοτ οο

ποΜοε , οιο οοτο νόοΙοτΜτ οο!το οτοοτἰοτο

νοίοτοτο ο Μουτ Μοτο οροίὶοΙἱοοιο μετεορ

τἰοοοτο οοτοΜἰ οοτο ιιΠοτο οΙΤοοΠοοοιο , οτ

οοο νἱτοροτοτοτ νοΠτοτο τοἰοἰἱτοτἰοτο.

Οοτοτοτο οτ Με:: οοποἱο οοο: ρτ-οοὸἱκἰτοοε

οΒΓοτνοτἱε,οιὶἱιὶ νοοἰτ Μ ιοοοτοτο οτ! οοοιοο
νοε οοττοτἰ , Μισό τοοκἱτοο οκἱίτὶτοο οοοοΓ- ν

Ϊοτἱοτο ἀἰἴοὶρἱἱοοε ιοοοοίὶἱοοτ Μ ροίτοτοτο

ορΓοτνοοοπ. @τοο οοο , δ τοοττοτ , το: ρο

τοο ε Αοοἱρἱτο Βτονἰοοοτ! Μίὶοοο. Ραο

τοι· οοτορο ἱΗοτο οοοἴοΠὶοοοτο ,οοοοι ΜΒ

Τοοτοοποοτοὶἱ ίἱἔἱΠο Ϊοοἱτἰε Μοοτὸοτἰ ό ορ

ροττοοοιο ορρτἰτοο οποτο οιο οοΓοτνοοτἱοο

·ίοο6Ια οοίτοοΜιτο ο ροΒΙὶοοτο ρτοοΙοτοοτἰο

?ΜΜΜ οι ·ι»Μζα Α οποιο ροοοτο. Ιτοοοο ο Μοτο-σο οορἰτιοιιτο

τοοοτἰε , οτ τΜοτοοε , το&ΙΗΜπο οοΜοτο το·

οἰτἰε , 8ο ρτο οοο Ιοο&ο. ἱοίὶἰτοτὶοοο νοΠ:το

εΙο:Μοο Ι)οοιο οοΡττοτο. 3Μ νοτο οοδτοοοε

Μ τοοοτο οο8Ιο:οίοε , ρΙοτἰτοοιο 8ο οοττοτ

δ: οιοοοο , οτ ρτοτί.οε οΒοτο ἰοοὶρὶοτἱε , ο

οορἰτἰε οα:τοτο νοίττοτο Μ οοππο ίοιπέτττοτο

ίοτνοτο. Νοτο 8ο Μοτο οτΙοτοτο νοίττοτο οί”

ςοοοοοοοο 8τοτΙο ὸἰνἰοο «ΜΜοάοτ , οτ 8ο

τοοτἱτο οοοιοο ροΠἰτἰε 8: οοτοοτοτο. @οοτ

·οοτοοοο @τα νοίττοιο οοοο τοοτοτο , Μοτο

τἱτοτο , Μια: 1·οεοΙοοι ορρτοΒονοτἰτ : 9Π29·

οοτοτ1οο ίοτνοτο νοΜοτἰτ τ ροκ (:οτΠΗ ωρα:

Β Μοτο , δ: Γυρω· ΙΓτοοΙ Ποἰ-. ρ

Μ οοΙοο ορΗτοΙοτοτοοτ τοο οοτἰτοε ,οτ το
οοτο : Ιοάιοτο νοτο, το8ο , ίἱοιιτ Βοἱ Μάϊο τ

-ίἰοοτ Μπότα , Ποοτ οίΙοιίτο: ;Μάοττο νοο ,Μ

ι1οοτο > τοἱΪοτἰοοτὁἰοτ νἱί-οοτο. Ιοὸοἱτο ΒοοἱΒ

οἰτοτοτο , ΜποἰΙἰτοτοΜ , ΜοοοΙΗοιο , ροτἰοο

τἰοτο. $ορροττοτο νοε Μνἰοοτο Μ οοτ1τοι·ο.

Ετ ο οοο νοίττοοι οὸνοτΐοε Γοτοτοτο φωτο

Ιοτο νΜοτοτ Μιροι·ο ο τΜοοτ ΠΠ ΪοοἱΙο 8ο το

··τοἰττοτ ἱοῇοτἱοτο 3 Ποιο 8ο ίζοτὶίὶοε τἰοοονἰτ

οοΜε , δε τονοοονἱτ Μ 8τοτἱοτο. δοροτ σου

Με οοτἱτοτοιο Γοτνοτο Μ νΜοοΙο ροοΜοοο»

Ο οἱοτο ΞρΓο οΙτ τοτΜε τοτοιο ροτΪο€Ηοοἰε. Πο»

το πιο οτἱοιο τοτοιο οτἰοιο τοΒο , οι ροκ Πο.

εν Οοοπτι οσιοΙτοτ Μ οοτόΜοε νοίὶτἱετ

ροτ ΜΜΜ νοοοτετ οίΗε Μ ΜοοοίΗοο: οοτ

τοτἱε οοτροε οΙτἱΠὶιοοοι , Μ οοο οοοοΙΤοιο

οττωο οι!. Ποοιοτ @οοτο ει·οτο·: οΡτοτο τοο

οοτἰΒιι: τοοτἱε οοἱοοε ρτπνοοἱτ νοε Ποἰ οπο»

τοο οΙοτοοοτἱο. ΡΙοτο ΪοτΜοτοτο Ξ, ορΓοτνοο..

τἰίἱἰιοοτ ιοοττοε , ἴρἰτἰτοΙἱε 8τοτἰο ΓοΙοτϋ , Μο

οι·Μττοτοτ νοε οκΙἱττοτἰε ροοοΞε ΜοοΙ:Μ Μο

τοὸἰτἰἴοοο Γοτιοοοἰοικ ΪοτΙε οροοάοςοο οοτ.

οοτο , οοο ο ρΙοτἰΓοοο τοἱἰ8ἱοίΪε οορὶτοΙοοπ Β τίτοε. νοΙοτο ῇοιοῇοοι τοοόοτο οποοοε , 8ο οτο

τ:οτοτοοοο το: οο!ρἰε ορροΙΙοτἰ τοδἙἰΠΪπιιο οοο

ἴοονὶτ. Ηετο @τοτ ρτσοΙοπιοτἰο Μοτο! Μ Βοο

τ!οτοοόο οοο άοροτ ο οοοιοο Μοοοο!ιοτοπο

όοοοοτἱ Ιοεο , ιιΜ ί-οτοτοε οποοοε άο οποτο

ρτποορτο οκ Μοτο οοονοοἰοοτ. Βοοο ΕΜΜ

Γοιο , οι:: οιτοοιοτΙο οοοιοο , ἰρίο οοο οι.

·::οτἱτο ,απο ἰἔοοτοοι :το ἱΠτοΒτοπο τἱτοε νο

Πτοε : Ηοο οοοΜ ίδο Μ οτοοἰ Βοοο Μίὶἰτο

το τοΙἰεἱοοο οοοιοοοοιοοοο ρορΠοο , δ: οο

τοιο τοΙΜοο τ-τοττἰΒοε , ρτ:οΠόοοτο Μοῇοτο ,

Μο τΙο οοΙρτε ιοοοΜοΜε οοοοΓοτο, τοτοιο ρτἰοε

οοοττο. τοεοΜιο ἱοίὶἱτοτἱοοοἴοοο τ:οποιοΠο- Ε.

τοτ. ΙΜ νοτο :το ἰρΓο ροττο ίἱοτὶ ίοΙοοτ ορ]οτ

· ·στιτἱοοοε οοοιοο ΐτοττΜοε Μοτο τωρα: τοο

άοτο : ρτο οοοοτἰοτο ΗΜ ρΓοΙτοοε νο! ρατοἱ

τοοτἰο οοήοτ ὶτοροοἰτιιι·. 5ΜτἰΙἱτοτ ίἱοοτ°8ο Μί

οἀτοοοἱτἰοοοε οκοοττοτἰοοοί-οοο :το τοΙἰΒἱο

Με Γοοδοο οΜοτνοοάο ρτοτοορτο , ρτοΜάο ο::

ροττἰ νἰόορἰτοτ. Ροίττοτοο οιο οοοοτο , ο οο

οοίΤοἱτἱ ἴοοτἱτ,οο Μ Ιοεο όἱίττἰροοοτοτ οίο

οἱο. Μάο τι·οττοτο οτοτἰοοἰοοε βοοοί:οότοτοε

ίῖοΒοΙἰ&: τοοττοἱ οοοποοοόοοτοτ: ρτοτἴοττἱτο

Γοοτοΐοοέτο οοιοιιιοοάοτοτ οοοΙοίἰο , (οοοιοο

ροοτἱ€οΧ , οτοιιο ορἰΓοοροε οἰνἰτοτἰε , οοο

οοο 8ο ἰρΐο τοΙἰΒἱο οΠοτοιοςοο Γοτνοτοτο ,

οι: Γοτνοτοττι Ποἰ οοτο οοτοτο ΐοροτἰοτἰΒοε ,

το, οτ οοο: τΙοοοο ἱρΓο ροττἱοἱοτο , Μ οοο

Μοόοπο εοἱ ῇοΙὶἱΠοοο ὸἱοἰτοι· : πιο ΜΗΠω

οοοοτ δ: @οοτο

 

. ΕΡΙΣΤΟΕΑΠΙ.

Εάοίοοτο ΡοοΠ τοοοἰοΙἰΒοε αυτοι Βοοοὁἰδἱί

” νοοοτοε Μ ιοοοοίἙοτΙο ΜΜΜ: (:τοοἰε

οοοποοτοοτἰΒοε.

Μαζή·ίΐαπα'α δ'. Βτοοἄἰὁ?ἰ ο.τοπαρἰα Ι)02ΜΙατ ,

οποίωιαικ τω.: /ΉαβικΜΜ /ατω Ι!!ἰω· /ῇἔε

στα: ασ έ:@ΜΒΜ μάτι: ·υα!ατατα.τ

ΟΒἱτονἰ , οοο 8: ρτοτοΙοτο οοτοοο τοο

οοοοοτοτο , οοο: Μ τοοοοίὶοτἰο δ. (Ϊτο

ω ]εευ (]οοιετι οι·οοΞΜο Γοποιοο 8ο Μ»

ΜοττοΠ ίροοΓο ἴοτνἱτἱε , οΜἱΙ Μετρο νοοἱε

οπο οοοοΠοτΜτο , οοοιο ίοποροτ οοοΙὶε :οοο

τἰε οττοοτΙοτο Βοοτοτο ροττοιο νοίττοτο Βοοο

τΠ&οΜ, 8εἰΠοιο τοτοιο τΙοοιΜοοι οχοτορΙοτ

τοτοιο οιοοοίτἰοπ ροττο6Ηοοο Μτοοτἰ. εοτο

οοἰτο Μ.: οῇοε ρτοἱσοτἰΠὶτοο τοοοΙο ΠοτοΜο

τοἱΙἰτοτὶε , ἱρίἱοε νἱτα 8ο οοονοτΓοτἰοοἱε τοο

ὸἱτοτἱο οΠἱἀοο οπτ8οοιο ροτἰοτ Μ νοίττΞε :οοο

τΜοε ὸοίὶἀοτἱοιο , οτ πιο” νοΡτἰΒἰο ρι·οΓο

οοοτοἰοὶ ,οοῇοε νἰνοοτΠ ρτποορτο Γοοοτοο οί:

το.



ε” ετιεττοι/ε. ε9ε

τιε. @οἱά εεττε εξω ειιιρΙἱιιε νεΡττοε ετο- Α οοο ρτο εοόετιι,δοιτάτο$ειι63:ο ιοΒειιτε,ρω

τιιοε ει! νιττοτειιι , ω ιιιοικΠ εοιιτετιιτοττι,εά

ετιειεΙτεττι ειιιοτετιι ιτιΠετιιιτιετε , φειιι τετιτι

δέ τειιι Ιιεετι ρεττἰε εοτινετίετιο Γειι&ε , φἰ,

ιιιιττε θτε8οι·ιιιττι , οιιιιιιοτιι ιοΠ:οτιιιιι τΡιιι

το ρ!ετιιιε ί:οιτ 2 δειιε ετο ιΡΓειοΕετιτΞε , εμε:

ΤοΙετ @το ΪεεἱΙἱε 8: ιιιτειιτε Με τειιτιιιιι (με

Ιιοτιιετιε Γοτιτ , Βεετοε Με ρετετ νεΠ;ετ Πεο

ιιοΙττο είτ εοιιΓεετετοε. 1)ειιιφε ετιοΙειεετι

τἰετιι , φ:: ιιετοΙετιτιοτ 86 Ιεΐεινιοτ φείἱ οι

τιιιιιτιε ερρετετ , ιτε Με ρτεττιοττιοιτ , οτ Ποιε

εείΕοιΙειιι 8τ ειρετιιτιι τΙεΙιεετετ Γρα:οτιι , οοι

ττεε ειιιιοε ιιιεοετιιτοε ιιοιιιιιιιοιιε νἱιιἱτ ,Εκει

το Ιζοτιιειιο ὸοτιιτειτετ ειτεερτο , τιοι Π:ετοτϊε
όιειιοε ΠΠ ειιιιιοοιεπι εττετεοετ. Ε

νοε εεο ρεεεετοτ ἰτιόἰἔτιοε,νἰτιἱ Με τιιειε

οτοΙιε Βεετιιιιι Ιοεοιιι. νωι ίετιδτι νιτι οτο

Ιετιι , οι οι ρτοοετοε ιιιοτιετΙιοε , φι οι οιο

ιιείτετιο ει» :ειιιΕοετο , νεΙοτ τεττεΠ:ι·εε εω

όετιι ειιοεΙ·ι ὁενοτἱΠῖτιιε Πεο Γετνιιιτιτ. Ρ|ε

ειιἱτ τιιιιε Ποιο ( Με) ]ιεεο ιιοίιτο νο!ειιτε)

τ1ειΠιιιε Ιοει τεΙίοοιιε εΙιοιιιτι ει(ΐεττε , οοο

. εροτὶ ποε ττιετιιοτιε ΒεετΞΠιπιι ΒετιειΉ&ι πιε

Βιε εε τιιεειε ρετΓενετετ. Νιιιιι τιε Ποιο ιΙΙο

_ ιοί-ο, ι·ορε εε Γειιιί'τε ρτ:ετιίο,ρεττιτοΙειιι τπε

ι:οτιι πιο , τω ετἱετιι τΙε Γειιτιοοε ΐριιιετἰ Η

Ιἱοε , ἱτι τΙοετιι ι:ετνετιε ιιινειιιε εετιιἱε Μετε

ιιτε τἰτιΠετοε ἴοτι:ἱ 8όεεΠ:ο ετιιτιιι ρτοροίιτο

Γε τιειιι:ιετιε ιιοιιοτιι , το Γοτιιίτετιοιιιε ηειω

το ττἱοιιιΡΙιενἰτ , Ρτορτἰεττιειιο ωιι08ι , πιο.

ειιτιιφε ροττειιι. Ε8ο ειιτιιιιι δε ετοειιτιιτιι

_ Μό:: τιοιι τοΙἰ , θά ειιφιτι ειιτο ιιτΒειιτοφε

τιοΒὶΙἰοε. Μτιτεο Η ρεττετιι νεΙττοιιι ειιιετιε,

ο νετετ τιιοτιεειιετ εΠ:ιε, Η ΓΡοτιίοτιι νείττοιτι

]εεοΜ (ΣιιιιιετοΜ ἀείἱὸετετἰε , ιιιιΠοπι τετ

τετιιιιιι τιιείειιτοττι Με τιοίι:το ιτιοτιετι ειπε

Εετι·ε τιεοετιε. Νειιι τω ΓρεΙοιιεεε τριιιετοιιι

φε ρεττἰεοΙετιι τιοείἱ τιιοτιοε ετιιΡΗΠιιιιοτιι

ςιετΠεειιι πιοιιεΙὶετἰο νείττο. δοΐτιριτε ιειτοτ,

Γετντε @Με ΒιοτιοΓετ , ΓιιΓεἰΡἰτε τιιιιιιοε πω.

Μοτο , φοά Ιἰεετ οτοΙιε ἰιιΕτὶεΙἰιιιιι Μοτε

Β

Ε:

τετοτ : ΒουιΜω εμπ/Ε·τετ ίί!έ @με [ΜΒΜ

@απο του: : εε ο άιεετετ ιιιειιιΕειτε. νιτοτι:ι

Ριοιιι φι ιιιτεΙΙιεΕτ οι Ρεορετεε 6: ΓοΓεἱΡιτ

(:Ιιτιίτοιιι , τιιετιτο οεετοιιι ερρεΙΙενετἱτιι ,

τιοοιιἱειιι οι :Πε ιιιε!ε,εοτιι Γ:εεοΙι Ετιιε :κινε

πετά, ε ίετιτειιτιε ιιιτΠειε Μπιτ ω” ε; Με

ρἰἰε εε ρεεεετοι·ιοοε ω Πιιιίττετιι τοιιΠ:ιτο

τἱε , ιρίε οι άειττει·ε Ροίιτοε,ετι ΡοίΕόειιτιοιιι

τεειιοττι το ειιτιιετ ενοεετι. Ετ ιιε τιιοττιε ετο

εοΙοιιι τιιιιεετ ΓοΡετ Ιεδτοτιι ὸοΙοτἱε Γοι,φειι

τισ ειιἱιιιε τιιιΒτεοιτ ε εοτροτε , Ποτιιἱιιοε

ιοί-ε ττιιίετιεοτε Π:ετιιτ, ε: ορειιι Ρτεείτεοιτ Πω

ιιε ρετεετ.

@σε ‹ιε νιτιε ΙεΒΗὶἰ› ετιειιι οι: Γετιδὶἰε δ;

ρἰἰε τιιιιΙιετΠιοε εο8ιτε. 5εΙοττιοιι ειιἰοι τοτο

τιιοΙιετειιι Εοι·τειιι εοττιπιετιτιετετ : Μαιου»

βετ)! , ιιιιιιιιτ , :ΨΩΜΙ 0ιφέ , ά· μΖπω.τ [στα

εκπνω'έτ π! μπρεπεω. Ετ ιιε ρἱε ορετε ?ετοι

τιετοιιι εοίοοε Ετιιέι:ο οι:ιεττιπιο εκιίτιττιετεε,

ειι)οιιιιιτ : Μπι· εἰ άι· [Μάϊο »κοιταω βοντα,

ό· Ζωε'τιπ απο το μπεί.: φετε σε:: Οίτειι

όετιε τιιιιοΐεετιιοάι νετιιιε ιτιοΠετειιι Γειιέτειιι

Ηιιδτοοι εορἰοίιιιιι ρτο Γοε ριετετε ἴοΓεερ

τοκοι” δ: τοτο εεπι οιιιιιεε Μια οι τιιοττε

τεΙἰφετἰιιτ , τιιιείι ειστε ροττετιι ειιιτιιτετο

ορετε τοτο ιρΓε , φ:ε @οι , το τετιτοπιιιιο

τισ ρτε:οτιιε εΙΙετοτε.

Ηοε τε Γετιτιοιιε ,ιΙΙοιττιε ἀοιιιἱτιε, ετἱττιἱε

Γει·ιτοτόιειιι οποτο, οι εοιιι νιάετιε ρεορε

τοτο Ιιοτιο ίετιεπι , Ιιοτιείτε Ειιοι!ιε οποιο ,

ΓεΞεε ειιτιίτιιτιι Ποιιιιτιοιιι τουτο ἰΠοιιι εά

το ΜΜΕ. Νετιι ιτιοΙτἰε τιιοΙεΠ:ιιε Γοετ εἰνἱτε..

τἱε εδεδιοε εε τε νετιἰτ ,εοιοε ρἱετετειιι οι

εοτιοιιι Ιεοτιιοοε εΗεττἰ φειιι ΠεριίΠτιιε ε

τιιοΙτἰε εοόΜτ. Νοο φωτο οινιτιεε , Με ει.

τε ρε!ετιε , τειιτοιιι νιάιιιιι , ετφε νείτιτοτιι,

ετΞειιι ρετειοε οι (Με οεροΓειτε ί·-εει!ε ετιτ

το:: ριετετι , οτ οιιιτιο φοτιεττι Ιιοτιείτο, ΠΠ

τοε ἱιι εοι·ιε άεΠειιετο,ρεοΡετετιι νιτειιι τοει·ἱ

ΡοΠὶτ. @οοο ΠΠ Εεεετιε, οποτο Ε1&οτη

τοτο Πτ,νοΒιε τειιιετι,φετΕάε Γειιέτε ροΙΙετιε, Ι) ειιιιιιιιιετο. Νετιι 8: Αιιιτιτοίἰἰ τιοΙιτι Ντιβε

εφε: Βετιεόιδτιιτιι ρεττετιι ειιιετἰε) φεε ειιρἰτἰε

τοεΙοτιι νι ἴειιδτἱτετἰε εττἰΡετε,ιιοτι οοοιτειιιοε

τοτε 8τετιΠιτιιοτιι. Οτο οτ τιιεΒιε εετιιεἔἰε να

Με εετιτεε ειιιιτιάετ οι (ΠιιιΓιο,οτ ἰτι εο φοιι

ταριίτιε Ρει·Γενετετιε τειιιιετιι , οτ οετιε νἱ

νειιτεε , ρτο ποε τιιιΐεττιιιιο ρεεεετοτε αιτί

Ποιο νετοιιι ΐροτιίοτιι οτετἱε. νεΙετε.

 

ΕΡρΙ$ΤΟΕΑ Π!.

ΡεοΙετ ΜετειιιοιιιιΤετ Μετιτοειι:ι:

ειιτιίτιετιιιΕτιιτε.

Ι!ετΜΜτ ω!,πωπω Μμειωε:.

Ν όινιιιιε Π:τιρτοτιε , ιΠοίττιε δε τε!ἱ8ἱο

Βίδου. όοιιιἱιιε , Γετιθτοε ΡτορΙιετε φωτι

τετ : 8842161' ?το εεω2ε_ω βρει· αζωτο» ό·

εωφεττω. Ετ φείι νεΠετιιιιε Γεια: , τοτο τοι

ίετιεοτάειιι ιιοτιιιιιεττι εεειτιετιτ εΙΤε ιιεετοιιι,

πιω: ετιτιοιοτ τετἱοιιειιι. Μ Δω , ιτιοοιετιε ,

?ΠΠ/ά |2ύετώέτ στο» Βωπἱπιι:. [Μάτι δ: εστιά

πει. Σποτ. ε· Μεσοι. σιπΡΙ. ΕΜ. Τα». ΙΙΙ.

ϊ

Ε

ι

θοΠιτιιι άειιεε τα” τιιειιιοτετε Γειιτειιτἰειιι ,

εμε ιιοτιιοοειιι νιτοτιι ιιιἰΐετΞεοτὁειιι ΡετιίΤε

·τ:οιιΕτιιιετ. Ιτειιιτιοε εΠο ἱτι Ιοεο ΐοιειιι πιά

τιεοτόιετιι εοτιιιτειιι εΐΐε ι:ιείοιιδιοτιιιιι, Ωω..

τε Η ττιιίετιεοτάιετιι εΙἱἱε Ρτο τοε άΙΙι€ειιτιε

Ϊεεετὶε , ιιεεεΠετιιιτιι είτ οτ ἰΙΙειιι ειιτιιοιετιιιει

ε (Πιτιίτο τεεἰρἱεε. Οιιοἰο τε Βετιε νε!ετε ,

ειιεεΙΓε δε τιιιιιιειιιΠιιιιε άοτιιιτιε , 8: κα:

εΙιτιίτιετιε. ο °

 

. Ε Ρ Ι Ε Τ Ο Ε Α ν.

]οΙιετιιιιτικ ΜεΙΪε2 τιιοΠετι εΙιτἰΙὶἰειιἱΙΙῖτιιετ.

(Μια!αΜτ επεσε σίτου» αέιτάστατω [τον

έωσστΙ:.

ο (θεοι τιἰιιιἱε τοε τΙενι&οε άΗε6Ηοιιέ,

1Ιιειιε εεριιτοΙει·ιι νε! ΓετἰΒετε , οτ φι

πιοΙτε όιεετειτιιΡτεΐειιτιετοτιι ιιεφεο , Μ·

-τειιι ιιτενι Γεττιιοιιε τοο δ£ ιιιεο ἀείἱὸετἱο

Γετιεΐεειετιι. θεοτιεο ΡΙοτιιιιοιιι τε οετιε ιτε

Ι. Η



@Με
900ο Μπιτ τι οιι=ι=τιΙετε τοτο οιιιοιιτιΠτυιο ττοττε ττιεο Ι.εοιιτιτοο Α που , οι: νεΠοι , το τοτο Ρετδει;ιοι.ο

<Φωοοοε πιο; δε εο τιιτιοτε Ικτοτ , ουἰο. επι

οἰετἱττι τε (Πιτοτο δοινοτοτττοτο τιιεοτε τετ

οοε :δε Ι.εοιιειτουττι τουττιδε τιιευτιι :το το

νἰνετιοἱ οποτε αιτημα τυο. οιΙιοειιτοι οτιοο

Μπιτ. `

ΤεΊ-ειτιε ΤεΙἰεετιι ουκ ττιοτἱτυιιι Ιυεττιπι εε.

Ήττα» ετιὶττι εοοιοΙετυιιι ἱτι τε ουοο :ιἰτ-Λρο

Ή:οΙυεϊ: ΜΜΜ" ω, έΜέείΖ.τοετ πω!έσεω

βοείσω.Βετιεττιειε ευτιι νετιεττιτἰ υπ οστώ

-ιιυτιι ,δε ἱΠε τε ειττι:ιτε υπ ετιττίττοιιιΠιιιιατιι.

Το ΠΠ υτΠιε εε :το ίοτιἐτἱτειτετιι τεἰἱοἱοτιἱε ,

Με τοστ ιοευιιοοε δε ετουε ειο Γοειεττιτειιι

οιοτιέίτκ εοτινετΓοτἰοτιἰε. @τοτε Ικτεπττ Με,

Ικτετἱεδε πι. Ρτοθετο.τ Με οι Βευτιι τοι ε

3τεττιρΙουειτττετ δε Ιιοττιιτἱοτιε , το νετο ου

ττιιΙιτοτε δε οπο. αυτου τιο.Ιοεο 5ειΙντιτοττ,

οοἱ τε πιει τεειτ οοε εοετι:ιτειιτι. Ειτἱίτἰτιιο

το” ττιΠιἱ οτοτ.υτοτειε οττιτἰοτιεε : ιιιοοο πιει

οΠου:ιτιοο Πε τιιετιιοτ. νει·υτιι νἰνε ΙιυττιἱΠε,

τιεε υιιιουτιττι οε υΙΙιι τυο νιττοτε ρτκίυοι:ιε:

ΐεο εποε ττεοοετιτετ : Νου τποο, Ποττιἱτιε ,

που ιιιΠιὶ , στο τιοττιἱτιἱ πιο οτι ΒΙοτἰοτιι. νο

Ιε : ντιΙε:ιτ δε Ι.εοτιειτουτ τ.ττιτετ ο ουοε Βεοε

οιο δε οοοε τ-εΙιεεε ρτο Γυο ριετ:ιτε τοττοτυτ.

 

ΕΡΙ$ΤΟΕΑ νι.

οίοτκ ΝοεειτοΙκ νετοτιετιΠ ιιιυΙἰετἰ ετυοἱ

τιΠΊττικ. °

@Μα άτυπα ί//ί είε τιτ:·έΖκίωτε |ΜΜίπω

πω”, ὶσπἰωπέω›ι ρφουΙ: θα”

ΠτέΕπιτ: εκυυμτιω.

ο Κενεε Με ίὶιί-εἱρἱτο ἱιιιρτκΓειιτἱειτιιττι τ;»

Βικιοτ , ουκ ει: πιο ρτο πιο οεοενοΙετι

το. Ιοοειωτιι:ιε ρτκίὶοΙοτἱε ς τιεουε ετιἰττι νεΙ

τοι ιιεξοΙιοετιτιο `, νε! Με τοι οΒΙἱνἱο πιο :οι

ειτρεθ::ιτο Γεττοετιοἱ οΠἱεἰο τετετοτινἰτ. 1ο

οΒΓεετο , ε:ινε τιε ετεοειε τ νετοτιι οι ιιιιιΒἰε

τιτἰ ΕΠο Ρἰεττιτἰε ττοΓετιοΙτο οεευΡοτἱοουττι

ειεετνο ουοτιοι:ιτιοτοτιι, ουτουε ροτιυε τιεεείἔ

ί-ειτἱο ττιιρΠεοτ ου:ιττι ΙΗ:ιευτετ.
Π Ηοε εεεεοιτουοοι:ιττι οι οἱεε ορἱτιειοιιτ

ΠοεΠυττι :ιο τε ,οοετιι τυο τιοτιιἱτιε εοιοετοττι,

τττιτιΓετἰρτυττι εττιετιοειτοττιουε οἱτιιἰττετε , ε

ιτι!Ηττισ.οε τε , ου:ιοτυττι εοιιιε&οτ εκ Ιἰττετἰε

πιἱε _ ιΠυιτι ιοευτιοιτοτιιε , δε , οτ Μουτ , αιτι

Βιιτυτιι τιιτιτιἰουε ΓυΓεερπιτειτιι. Ιιιοε τΕι6τοιο

είτ , ΕΠο. ο τιε τουτο τεττιροτε νε! ρειτνυττι

ττοττιττιοτιἱτοτἰυιτι τιοίττκ οἰΙεᾶἱουἱε τοΓΡε:τε

το , υτοοε ροτυετἱτιι οεοτειιτυιιι τοκ που

τοτο εοοἰεετιι το ρτἰτιιἰε εκεετρτοττι εεοοΠε

·Ιτιτετιττι νιτιοιετι τε τοτιιτιι Βεο, δε ]οεοιι

·οοοι οι πιο νὶτοἱυἰτατε οοτιιἱεἱΠυτιι Ρτκρ:ιτει

τε τ.είτττιτι ,οιι·οιιΓΙιοια τετιτιετιε οοίτ Πει ω.

τοτο ( ουεπι (ἱτκεἰΤΙιεοΪεΒἱειττι ειΡρεΙΙονε

τε -) εε!ιοτιτυ Ρετρεπτο ποιο εΠε ρτκίτειοτιιιε.

Οττιἰττο επεσε ετουε Μποστ οττιτουτιιουε

εειιτιοτιι ρτκεΙειτοε ειυόι:οτεε , οοἱ νἰτἔἰιιιτο

το ρτκοτε:ινετε ιιο_ΓοττιττιΞε Ιειυοιουε ειττοΙετε

οεεοτεττι. Ητοσεε Μοτἰτιττι δε τιιτιττετιι δε νιτ

8ἱτιετιι Ιιοιοε νἰτκ ΡτκεΒιτἰίἰῖιτιυτιι οιεεοΙυτιι,

ουο τοτο! ττιἱτεοἱΙὶοε , ποιο 8Ιοττοίιυτ , οἱ

ΙιιΙ οἰνἱτιἱοε ειο τοτοειιουτιι. Ιτιιἰτετιτυτ ετου

Β @με δοτου δε Ηείτετ ρυΙε!ιτεττι ειτοοε Ηο

ΙἱίΞιΒετΙι ]οΙιιιοιιἰε ιιιιιττεττι. ·

Ηοοειιοτντουκ ]υοιττι Ατιτιειτοουε Ποιε

ττΠιτιιτιοι , ουκ τοἱτἰε τιτκεοτιιιε οι οἰνἱιιἰε Πτ

τετἱε είτετοτιτυτ. Τἱυἱ νετο Μειτικ τ·ἰτ8ἰτιἱ

πιο οο εκετιιρΙ:ιτ τοτἰυε ἴειτιδτἱτιιοοἰκ Ρτορο

Μουτ , ουκ Βεοτιι απο :ιο τιποτε. ΙρΓ.ι ε

τιιτιι Μαιου” , Με οοιοτ , ἰρΓτι ττιοοείτιτι ,

ουίουο.ιιι τοτε οιΓεεοειτ τοο οευΙἰε. Ρτοἴρἱεἰεε

τ:τοττο οι ευ. ουοο που οι Ο:ιτιτΞεο ε2.τιττεο-

τοτο; Ριι!ώι·κ ε.: οποία απτά· Μεσαία πω: 42

Μ κ. @οιο ετιἰιιι ἰοτεετἱυε , ἱττιτιιιιειιΙειτἱυε

Πεἰ ιιιιιττε Ματια , ουκ τοτιοε Ωιοέτιτειττε :τυ

δτοτεττι υτετο Γυο οοιιίἱ ετιεΙείτἰ τΙιτοοτιιο , Πεο

ἰρίο εοορετ:τοτε , Ροττεινττ. Ετι ἱἔἰτυτ νοτο

τἱε ί:οττιιτι νετίετοτ αυτ:: οευΙοε πιοο. Νεουε

ετιἱοι εοεε ιτιοΙτεττοιιι νἱτΒἱτιυτιι οοῇειΐτἱε απο·

Ρτο , οτ ιο τε ειτρτἱτιιειε ρετΙ:εέτε ,”ειε ΡΠΙΏΙΊιθΓ

ττοιε τεΙοτιοοιε ιτιιτιοιιιειιι τ οπίετυτιτ οΙιιιι

Ει·ιιεΙεοοτεττι Ζευίιττι ειροο (Ξτοτοτιἱοτειε τε

τοτο κοπο , ουο ροίΪετ ει: ρυΙεΙιτιοτυοι τω

οποιοι Ποιο! τ-οτττιἰε ἰτιἴρεᾶἰε,ρἰδτυτειττι Ηε-·'

Ιοτικ ουειττι τοτιιιοΠίουιοττι ετουε εΙεΒιιιιτἱΓ

Πτιι:ιτιι Γυο απο ττειουεετε. Του υπο νττοο

Γυτοει:ιτ , ουιιττι ἱτιτυεεττε οιοτιιίΠιιιεττι,ιτι ουα

οιιιτιεε τουτου ρυΙετιτἱτυοἰτιἱε Ριιττεε εκτ

ίτουτ: οι οοε ροτττεττιο τουτο ρεττε&ίο , οτ

Β ο οοτινἱε τεδτἰΠὶτιιει τ:ιτιοτιε οττἱθεἱε οἱτιἰΙ πο·

οἱ νε! οετιιτ ουεατ. αυτια: ίἱτ ΜΜΜ τἱτ›ἰ , ο

Ποτε, ΠτιουΙειτιε τ-οττιιτι νἱνετιοἱ , εοτιιροτιειιε

οι ττιοτεε , εοΙετιοἰ Ι)ευτιι , Γε&οτιοὶ νοτο

τετ τ οτ οοοτιἱιιτιι ἰρΓιι είτ ρυΙετιτοτυπι Ριο

ετιεττἱοιει , ίειοδτειτοττιοοε ΔΙ-οιιἐὶἰΠἱτιιει τουτο

τυττι , οποιο δε νττοτυτιι οτιιτιιουι δε Ατιμω

τοτο , ειοΓεε ίἱτιιυΙτιετυπι ἰτι :οτι τοετιτε δ:

τ:οτροτε , οιιεττιτοττι ροΠιοτΙε Ϊοετἱτ ιττιιτ:ιτί ,

εκρτἰτιιετε τ:οτιεπε. Ετἰε ἱτιοε οτοτεδτο τυποι.

ττιοουΙυιτι τουτο το ίὶιτιδτἱΠὶτιιτι Βιτιέτει, το

τοττιιοίιΠιττιτι εουδτο. ί:οτττιοΓο , οτ δε ΐρουΓο:

τοστ οι: ():ιτιτΜε οἱε:ιτ : @στο ρωτάτε ω·

τ:οττερπιτιιουε ττατιἴιτιἰττετε.Ηἰε ουἰρρε τιο- Ε «πάω και , μου: μι|ώπι ε.: , πιώ :το το

-τατἰοτυιιι ρετιυτἰατιι ρειτιτιιυτ , δε οσο Ιυευ

ΒτειτἰοτιεοΙειε ετεοτα: τιοτι !ιατιεο οοἱ οΕ&πτει

εοτιΓετἱοτιτιτ. (Σουι οιιτετιι τι:ιότοε τυπο τετο

ροτΞε ορροττυτιἰτοτετο ετουε Γει·ιρτοτιε , ιιτ:

εοτοτἱυε ορετειιιι του), τιε ρτιττἰε ἱιιεττἱπτιι

οοε” ουεινἱε αεευΓτιτἰοτιε ιιοποο. @υπο

τοοιιτο υιιιιιοτττοεττι δε ορτἰττιυτιι Βευττι ιιο

ΐττοτο , οτ οοἱ ευρώ Ειπε τοτε ΙιοιιεΠἱΠἱιιιἰε

τι:: τεΙἱΒἱοΒΠἱιιιἰε οείἱοετἰἰτ Εκτοτε , το οι

|ποκύπωπ.

νετοττι ουοτιοου ἱτι τοἱυο τεττιροε το: Με

οἱΓροτειτε ρτοροΓοι , ΐἱτιετιι ιτιιροτιατιιυε ερι- ·

Π:οΙκ. Ιτιτετἰττι τε οοίεετο-, ἰττιττιο ρτκεἰρὶτ

Πεοε τιοΙτετ , υτ ευτΪυττι το:τετιιοειιιιι ἰτιίτἰ

τ τοπ :ιοἱτιιἱ ΡτοΓεου:ιτε. Μου ρΙειοε ροΠἰεεοτ

οε τε ΕΠο , του τε ιοί-ατο ΓΡτενετιε , απο τε

εντιΓυτειιιι οι ροΡτετοτιι , ουκ ροΙΙιε δε οεοε:ιε

το αυτή Γιιριετιτοι δε τε!τοιοοε είτε τιεττ”εε
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τα. ΒΙατιοατ τιιαττι τυκ ιιωιιιι 86 ορτιιιικ νι- Α νιτοιιιιιιυε που ιοτιοταιιατ. Πιιτιτ οτιιιιι ΑΡο

τιυκ , ιτοττι 86ιΠυίιτι ?ταττι τυο οουοίιτιε οτ

τιιτιιε νιτο , τιιο οτιατιι ατουο οτιαττι οοττιττιοτι

οπο. Το ουοουο οτο πιο Βοιιιιτιυτιι οτα

τω. ναιο.

 

ΕΡΙΣΤΟΙ.Α ντι.

ΒΙατιοκ Βαουατια: νοτιοτκ νιτιυκ μοι

' αυτ”.

τ [Παπ/Μιτου ἰ!ἰἰ οι: :ιπιπιο βίο οι/α:

μου”.

Πιιινι ιιιιατιι τυαττι αυτο ιιοε Δω Ροιιο Β
ροτουΠιαττι ατι (Πιτιίιυττι οι: ιιοο ικουΙο

ττιιοταΙιο. Ι.κτατιιε οι τρωω τιιουτ , τιοο

Ροτυι υΙΙο ττιοειο Ιυεοτο Ιοτοτοτιι τιοίττατιι ,

ουαττι οοττο Γοιο α. ΐυο φωτο ιιοτιοταΒιιιτοτ

οπο ΓυΓοορτατιι. Ηοττοτ 86 το , ιιιατοτ _ υτ Βαυ

τιοαε : ικτιτικ οροτατιι ρτκΒοαε , που όσιο

τι : οττιιτταε οιιτιδταε ιατ:τγττια: , 86 αιιιιοτοαε

ί:οτιτοε αουατιιττι αιι οτ:υιιε τιιι5. ει τιιαττοιιι

οδο το τιοΙιι , Ρια οπο πιοτιιοτιτο τ υτιτιο 86 ιι

Ιικ τυκ οιοτιατιι τιοτι ιτινιιιο τιοιιοε αΐριοοτο,

ίοτιιοουτιτιο.

ΠΙα ουαίι οοΙυτιιΒα νοιανιτ ατι ΓροτιΓυττι ,

86 ουοιτι ειιυ ιτι ιτιυιιτιο ειοίιτιοτανιτ , ομοσ

ιτοΙυε : Γιώτα ?πιο Μ (οικω «πω» , »τυποι

(#. Βια ουκ το ιιιοττυατιι τιιαττοιιι , ίοι:τιατιι ,

οαιιατιι 86 τοτιιροταιιτοιιι νοιιοταιιατυτ , ιτιυΙ

το ατιιτιιιυε πω ιΠα νιττυτυττι οττιατιιοτιτα τιο

οοίΐατια οπο @τω Ναττι 86 !ιαιιιτυ νἰτοἱτια

τι , ουι πιοτιιΒτα Γατιᾶα τιοτοοοτοτ , ΓοιιιΡοτ
οιι:υί-α. Αυιιιοιιατ ίιροιιΓυτιι ιιιυιτι ιτι οναιιοο

ιιο τιιοοιιτοττι :_,2τιέ πια!!Μα.τ ·υςβισπιτισηέκ αισ

ΜΜΜ: 2οζαπιβωΙ. Αυτιιοτατ ]οιιατιιιοττι Βατι

τἱΓτατιι ‹ιο νοίιιτιιοιιτι ΙιυιτιιΙιτατο α Βουιιτιο

Ιαυειατυιιι. ΑΡοίι:οιι ΡαυΙι Ρτκοορτυιιι οπο

οικω :Ηαύσωε.τ άτυπου: ό· μιά:: τοξο

»τω· ω: Μ”βοκτα ιοιτυτ αιιιαιιτιιιυε Πιτ
ουΙυττι νιτειιιιιιυε ουιτυττι ιτιίιυττι αιιο&ατυπι

τοιιουοτατ. Τιτιιοιιατ οτιιτιι Ι)οτιιιτιυιιι ιτι νο

τοτι τοΠ:αιιιοτιτοττιιτιατιτοττι : 7ψιώσ βια·

τυπο:: ?και Μέταυττω· σφι: Ρετσέτικα. Παικ

οτιαττι νοτιια τιοτανοι·ατ , ουι νατιιε 86 [πιο

τιιυΙιοτιιιυε οοιιιτιιιτιατυτ τ 0σω!·υαθέτ,ιτιουιτ,

Ζ)υυψωτ ·υεπιτυπ /ίΖω·ιωι Π” , ό· στί

ικ·»ι απο» ωωίώιιτ. Ετ: ουιιι αι: οιε νατια οτ

τιαιτιοτιτοτυτιι οοιιοτει αυιοτοιιιια ιιοτιιιτιαίιοτι

Πτατιιιι τιο ιιιοττιε ιΠατυττι αττιουιο ΐυοιυτιοιι:

τιιοοιιε : Ει·έτραχω» συ'υπσ[κτυι· , τη (μια

[ωτ2:α!ω·,ρο "φαω κά” ω!·υέ:2τυπ , απο

]')ώΙα μέι'υπι|έ ακουω.

οιατα ίαοιο 86 ιιτιότιε αττιΡιοιτιουε οοιιιρι- ς: τιμ οικω ιιτκοορτιο , ουαίι αττιιιε τιιυτιι

οιτ.

ττιΡτιτικ ε οι» ρια τυποι: ιτιτοΙΙιειτ Βοτιατι=ι ιι

ιιατιι Γυτιιτιιο τοοι οΠο οοτιιυο&ατιι. νιιτιτ ιι

ια ταττι Γατιθ:ο , ταττι τοΙιοιοίο , ταττι τοδιο , υτ

τιιοτιτο φωτο ιιοιιοαε οατιΠιιιιαιιι ιιατατιι

Ρτοτιοίατιι ,τιοΒιΙοιιιοιιο οοι·οιιαπι ρτο ιιιτο
οτιτατο ίιυττιιιια. οοτιΓοουταττι. Ρτοί:ο&ο ίι ιπι

Ρτοιιο τιιιιιι 86 Μτιοιι οτοσ.ιιτυτ , ουττι το”

οιυε νιτατιι , ίιοιοττι , ρτυιιουτιαττι,τοΙιοιοτιοττι,

αι: τοΙιουοε ττιοτοε ττιοτιτο νοτιατοττι,το Βοαταττι

ττιοτιτο οιτιιιιιιιανι , ουκ ταττι ρτκο!ατι Ριοτιο

τιε ιιιατοι· οΙΤοε. ι

δυτιτ τιιυΙτκ νοτιοτιιε νἰτοιτιοε ρυτιιεκ , το

(ὶυιε Ιοουε ου ιαοτγτιιιε ι ουκ οαυΓκ τα , ίιιια τυα οαΙοανιτ Γροουιιιιιι , νιοιτ Ματι

τιιτιιοτιτα τιται:οτιιε , οατιιιε ιΠοοοτιταε Ευμο

νιτ. Ο οιιαιτι ίιτιοΙιε 86 ρτυοοιιε νιτοο , ουκ

ιιυιιο οοτταττιιιιο ροτυιτ Πιροτατι ι ιιυΙΙιε αιω

τιιε ναιυιτ α ίιοτροτιτο οοττυτιιρι , τιυΙΙα τωρι

τυτιιιιο νιοΙατι. Μαοιια τιτοΐοθ;ο νιδιοτια,

τιιαοιια τοττιτικιο ιτι ιρΓα οαττιο ττιυιιιριιατο,

Γυρω οαττιοττι νινοτο , οιτττα οαττιοιιι αυτι

ειιτιιτο τοοτιατο.

θαυτιο ττιατοτ ορτιιιια , ριυτιιτιυτιιουο ικ

ζ τατο , ουοτιιατιι Ι·ιιιατιι ουκ τοουιιι νιτατιι ρα.

οιιιοαιτι , ττατιουιιιατιιουοΡοτοειτ , αει ιπι

τιιοτταΙοιιι ίι:ιοτιίυιιι ι-οιιι:τ τταιιιιτιι Ρτκτιιιιι

ιιΒιοίκ , ρτυιιοτιτοε , ουιιιυε οΠ: Γατιε ατιιιιιυε τ) ιτι. €ανο νοτο , το τιτοσοτ , ιιοιΠαττι κίι:ιιιιοτ

ιτιτοιιτυε ιτι Βουιτι : Με ουιτιοτιι 6 ακτη

τυαττι , ουοα‹ι νινοτιτ,ατιτοοοιιοτο ιιινιοιιοΓυιιι

ίιτ νο! ωαοιιιωιο Διοτι , ταιιιοτι ιτι οτιιιιι οο

τιοτο νιττυτιε οιιττ&ιε ιΠιε κουατο που ιιυιιι

το. @το οτιιτιι νιτιιτ υττιουαυιΗετ.τεωιετττ

τιοίιτατιι , τιοτιιοτι οτιιτιι οιυε οτατια Βοιωτια

αρροΙΙο , ουιοοιιατιι τυτριτοτ αυτ τιιιιιυε ιιο

τιοίὶο ροταοοτο2 (ιυιε ιΠατιι απο) στο νιιιοτι

τοτιι , αυτ οουιιε ιττιρυτιιοιε ουοττιουαιιι αΐρι

οιοιιτοτιι αιιουατι‹ιο τιοτανιτ 2 Ναττι ειο Γοιιτιο-°

τατο οιυε 86 νιδι:υε ρατίιιιιοιιια , ουιτι σουτ οι

τιιοοτο ε ουκ οι·οοτιε ιοιιιιιιιε 86 ιτιοτιια υπου

ιατι οαττιοτιι £Ρωτιιι ΐοτνιτο οοοοιιατ. Καστ

ιιαιιατυτ νιτοο αυτοι Γατιδτιιιιττια ορυιαε 86
ιιοιιτιαε Εναττι τιο τιατατιιίο οιοοιΠιο. $οιοιιατ

ΑΡοί,τοιυττι ειιι:οτο ιτι νιτιο οπο Ιυιιυτιαιτι:

ιιιιτιο 86 ιΠυτι ουαίι Ροιι:οττι ουατιιτιατιι αιιιιοτ

τοιιατ , τιο , ο ιΙΙο τιιιτιυε- τοπιροτατιτοτ υτο

ι·οτυτ , ιιοττιοτιτα οιιτιοτατι 86 ιιιιιτιιιιι ιιιιιιι

Ιιτατοτ. Ι.οΒοτατ Αροίι:οιυττι νιτιιιιε μπορ

τα Ρτκιιοτιτοτιι , ουκ τιιυιτο τιιαειε οοιινοτιττο

Ρετ. Σποτ. ό· Μαι, σου!. 6'ο!!. πω. ΙΙΙ.

αιιιιιιίΓο , ίοο τιιαοιε ίιυτιο , υτ ροίι νιτειτιοττι

ιιΙἰιιιι , ουκ αιτιοτι ιοι:ο ιΙΙυίιτατιιτ ω ι:α:ιο ,

τιι νοιυτι νιτιυα οιι·ιοιοΓα 86 νοτο οικω (ο

τ:υτιτιο Ιοοο ττιοτοατιε αΠιίιοτο. ΡτκοοΠιτ ε

Ιια , ιι: τιιαττοιιι ιιινιτοιτ ατι οιοτιαττι , ιτιατιιιτ

πιατα· ,τιο ο αυτο ιιιιαττι τιιοτοτοτυτ , :ιο ιρίιυε

ρυοοτο 86 ροτΓονοτατιτια Γαιιᾶιτατιτ ροΠοι:

οπο ΓοΙΙιοιτει. ]ατιιτυυε Ιοοο τυτιΠιιτιο κρο

ίιτυε ου τιιοιαυτιιε , ουι α ΐυτιτιυε , αυτ Ρτκ

ιιοιιο ταρι που ροίιιτ. Μοτι ιταουο ΐοουτα 86

ιοουιιιια ιατιι ναιοε : τιτα:ίοττιιιι ουτιι ωροσ

τοτιε α Μια ιτι ιυτιιιιια ραοο 86 Βοατιε τιιιΡτιι5

οοιιίτιτυτα. ΠΙα οοττο οιυιιι νιιιιτ ιιιοιιαίιτιοαιτι

νιταττι νοιυιτ' τιτούιτοτι. Ωυιε , Πουε οοτιο ,

ιικου!υιιι τοΙιιιουοιιοιι ατιιοτ του Πιο ιτι ρυοι

Ια , ροίιοα ιτι ατιοΙοίοοιιτια ειοιιιιοτιυτιι 5(ξυο

τιτιιο νοτιοταισιιοε ιιιοτιαοιιαε , ουκ ιτι ιιιοτια

·Ρτοτιο ετουε Ατιιιτοκ τοιιοιοΓα Γατιέτιτατο νοτ

·Γατιτιιτ, ττιαοτιιε ρτοοιιιυε 86 ιτιοτοτιιοιΙι εοτι

Ίιτατιτια ρυιΓαιιατ τ ευιι&αε οται:ατ Γυρριοιτ 86

ιιυττιιιιε , υτ τυοτοτοτυτ τατιτιοιιι ιιιττατο. (Στον:

Ι.. Η ιι
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Ε:: :τή 8',

(Μαι: Για

πππτιο :ΜΗ

Μεω"σ

Μια.

ιιιοτγιιι:ιε ΐιπιιτ,στ Ροίιοο πιο , οσοτι τιιιιισε Α τιτοισιιτ , οσιιιιιιτιιιτοιιτστ ; ιιιιιιοτιτ νιτισιο

· ίσο ειοιιτιοτιο τω Ι:ιτιιιιιι&σιτιο οι·ειτ οιιιιιι τιπι

ιιιιιιοοιιιι οοτροι·ο , εισαι οι σο οποτε οποιο

ιιιιιτ:οτιιτιοτιο οοτιτιοοτιιτ, ιιτ ιιιιι&ιι ιτιοιιιιιιτο

οι ιιιειτοι· :κι οοιιοΒιιιιιι Γοτοτιιιιι ιιοο τιο αισ

Βι ιιτιιιττ:ιτσ :ιιοο ιιοΙσοτιτ εισιτιιττοτο. Α: πιο

ιιτιοατιοιιε οιωιτιιοτο Γειιιιιιιιιιιιιο ιιιετοιιιοιιτιι,

ιιιοτγιιιιε οσοσ ιιοπε: Πιιινιίιιτιιο_ τιιιΓοοιοιιτιιι·.

Νοιοιιιιτ ειστιιτο Το τιοιιιιοπι , Π: ιιιορτιιτιι ω(

τιιοιιιιιιιοιιτιι νιτοπι , τιι.ιιτιιε ιτι νιτοιιιο ιιιιιοι·

@Μαι οι νιττστιε ιιιιιτιοιιιιι τσριιιο. νοτσιιι

οσοιι που οίὶ ιιι τοπιο οοιιίοοστει , τιιιιιοτι

οιιοπι τιιιιιιιτοτιτστ ο ιιο.ι:ιοιιτ ροΡττοτιιο τουσ»

οοο ιτι (σι οοιιιρειαιτιοιιο οιιοπι ιτιιιΒιιιτ Τσι·

τιιτιιε ιιοο Το ιιιιιτατιιε €ιιιιτο τιοτιιοι·οιιτ. Τι:

πιο ιι.ιιιοε ιιι οτι:Ιο τοτιοιιτσιιι τιιοΕιτιτιιιιι

τσσιιι , τιοτο τιι›ι ιοοσιιειιοι·οιιι 4, οσιιιιτο ιι

Ιιιιιι οποιο οστιιιιι , ιιτ (ζιιτιιιο ιΙΙιισιιτσε ιιτ

οσο ιιιτοοοι· τοτισοτοτστ. δοΙ;ιτο @το , ιιιο

πιατα· ,ά οροτειτι ρτιοιιο οστ Βιιιιιι:ι οσ:ιτιι ιτι

" τοπιο ιιοιιτιιιιι οιιι·ιίιιιιιι τιιοτειτο ιιιιτι·ιίιι , ιτι

οσεισιιι τιοΙο.τοπι :ιιιοσιιτι‹ιο νιτιοι·ο Β: αυριο

ότι τιιοτοιιτιο. Μιιιιιε , οσε πιο.: :ιιιοε Οτο-ι

οστιιιιιο εοστιιοι·σιιι οι ιιι “πιο ιιάοτιτο.]ειιιι Β Βοτιι άιοσιιτιιι· , οσοτιιοιιιιιιι ιιιοιιΒιιιίιιιιισε ,

οιιιιιι ιΙΙισε , ρτο τσισε αποτο Μ ιιιοιιιιιιιου.ιιι

νιτιιιιι :ιτιιιοιιιιιιιτ , ίιιτιιιτστ ειΓΡοέισ , Πισω επι

τιιο&ιτστ ; ιΙΙι ιτι Γιιιι&ιιτσιιι νιτιοιιισιτι οιιο

το 8: Γοοιοτιιτο οοιιισιιειτστ.

]:ιιιο Ε. ι.ιε.ιιιιτ:τι-ι ιιοίιι·ιι ιιοιιιιιιιο Γιιι_ετιι

τιοτο οοιιιριιτονιτ. ΕΙιΓιι.ιιοτιι οιιιιτι τιοττιοιι

Ηοιοτιιτσιιι , νοι ω; Γειτστιτο.ε νοττιτσι: ιιι ιιι

τω” , στ ιιιτοΙΙιοειε , πιατα ,ιιιιιω τσετιιιι

κι” τΡωιο ΡτιοΓοιιτιο. ιιιτστιιτι , οσι το ιιοο

(ΡοιιΓιιιτι ιστειιτιοιιτο , Η οΡτ ιιιιιιιιι τιι·οροίιτο

τιοιιιιοιιτιιτ. €οιιιρΙοτστιι οιι ιειιιι ιτι ιιιο οσοτι

ίιιιιάσε Ρτοριιοτιι τιοτ:ιιτιτοτ : $ισιέσύσταιω φ

Ρου·ιιού: @πιο πω.

4Ηιιισοτιτ νιι·Βιιιοε , ούτε οισε ι:ιιιιιιιιοι·οοοιτ

εοοι-οιοι-οο+οοιοιοοιοοοοοιοιοοοοοιοοο~

ΑΝοΝιΜι
 

οι>ιετοτΑ ι. ΑΝοιιιι·Μι

οσιι.ι:ιιιι Μοιιιιιοιιο ]ιιιιιιειτο.
Οι

το.ιιιοτι ισιιτ:ι τιτιιιιι ποιού: ιιιοτοΩιιιέιιο στο

νιτι ιιιοοι·ιιοτοε ιιιοοοριιιιιιε. $ροοαι:ιισε ιΙιιιτιι

@πιο όινιιιιι.ρτοιιοοτο , ιιοο οσιιι ιι·Ιι οποσ

ποστ” ιιοοοιιιιτιοε οιτιΡτιιιιοιιισε ο Γοτι ιιιο πιο

ιιοειιιιιιι· ριοτιιτιε τ:ιιτιΡτι:ιιιιτ οιιιι:ιο οοειιιιο.

Ρτο πιο οιιιτιι οσειιι Γροτιιιιισε απο @οπο

ι·οοιιιιτο Γσιιοτιισιιιιι νιιιοτστ Ρτοοοε οιιιιικιοι

το. νοτσιιι ιιο ρι·ιοτοτιιιιττιιιιισε Γοοτιιιοιιιιιι

Γοιιιριτοιιιιιιιι , οσοτι ιιιο Γειιιιτο οιιιιιισιιι

ιτιίιιτιιτιιιιι. ΒιιΒιιιιιιο οροι·ιιιιι , στ οσοτιιιιιι

ιιιε οιιιιιτιοιιιοσε ιιοΡτιιιτσιιι ιΠιστ ιιιοιιιοτιπιι

ι·οοιιιιιισε ,οσειιτι ορτιιτιο Ιοοο ιτι Ροτ-το μια

ετσιτιοοιιοοετιιτιι οπο ιιιιΓοσο σΙΙιι ιιιιοιτιιτιοιιο

οοιιιιάιτιισε. Υιιιο , νοιιοτειιτισ νιτ.ισιι.

ουιοτοτοι

ιτιοτο οιιοτι οποιοι; ο Νοιιιιο ιιοο , Βοσιιι

οι: τοΡτοτ , Γριτιτσοιο οιοίιιιοτιιιιιι , ίοτι επικι

Ιο , οσοτι τιιΒιιο ιιοο οιιοτνοοτ,·ιιοοϋ.ιι&ο

νοτίοτιιτ ιτι ο1οιιιιι:το ο @οι οστστο τιιιι τσ

Ό4ΜΜ# ]Ισω!ά Μ Μ0%4τωσ ἰἰἄΜϋΜΛ Β νοι ι!!ι ιιο&ιο οσο ιιο Ιιιιοι·τιιτο Βιιιιιιιιστι-τσι· ο

ν ι Ιτσιιι οιι,νιι· τοΙιοιοιιιιιιιιο,Ρ:ιτοτ στι·

τιιιιο , οσοιι ίιιιι&ει ιιιιιιιιιιι σουίτα

τισιτι τιιοτστιι , οσα: τοτιιπι ιιιιιιτιιτ, οιιιΒιιτ ,

στ τωιιιι ποσο Δωιιι, ττειιιιιτοι·ιαιτι τοι-οο

τιοιιοιιι , οιιοπι Ριττιιτιοιιιιιι ειδιιοΙΙειτιο , ιι το,

οσοτι οσιτιοσιο;οίιπισιιι ττιιιι_νοτιε ιιιιιιιιιιι ,

Ροι'τσιιιιιτιο, οσιιιιιιιιε ιιιιιιτιτσ 8: οιοοιιιοΓγιιιι

του. πω” οοιοιιτοε ισιιιιοστιι. Σουι οποιο :ιτι
τοσοι, οσοτι το νιιιτιιαιιιτισιιι ειΠιοτειε ιτι οιιοπι

Μάιο ιιιιοττιιτοτιι. Ρτιιιοιριο οιιιιιοιιι οσιτι

τοιιοιοτιι οσιτι ισοιιοο ο ίσοι ιΙΙιιτι οτι τοτιιΡο

ωιι ιιιιοττο.τιτ ισοτσιιι, δ: ι·οτσιιι οιιττιιιιιστιι
:ποσο ιισιωτιιιιι τιιτιοτιοπι ιιιι)τιτστστιι ιισοτιτι

ιιιοε ω τΡωτιιιιοι οι ροτιιιιιιιοιιτιιι , ω οσα

οτιιιιοε ιιιιιιοιιιτο (οικω , οικιιιιοιιτιιι·. Ετ

οσοτιιιιτιι ιιοο ιιοτι τιοοσοειτ ιιιιο ροοστιιιε , 8ο

:ισ νονοτιε τιεισιιοττοτοιιι , ιιοο ιιιιοιιιιι ιιιο:

το νιιιοιιε Ροοιιιιιιτιτοτ; οσοι οιιιιιιιι ω ιιιτοι·

πιο οοιιιτιισιιια , οστ ιτι ροτιιιιτ οι το, οσοτι

Ροτ το ιιοοσοιιε οιτιιιιιοτο ο @σοσ ο τοτιιπι

ιιινοιιοτιε ΐσιιι·ειοειτοτοτ , οσι οιιοπι αειφο

τιιοιιε Μια ιιιιτιοτιιιιιιτ, τιοιιτιο τιιοιισε ιτι

οιΙστει .ρτο.ιιιιιει, οσιιιτι στισ αιιινινιο οοιιίσ

Γοιτιοι οιιοτιιοτιτιιιιτι Ρωιω6ιιι , οσα το ιισιιιι

τ:οιιισοτιιτιο , ιισιιιι Κα, ιιιιιιιιοσο τιιιροιιιοτιο

ιιισοτιιιοιτ. νοτιιιε τσι: Ιιοιιτσε οε , 8: Οοο Ροτ

νοτιιιιι ιιοο ίοιοιιιιιτοι· ιοιιιιιι , τοι ιιιΔιποιο.

Βιιιτοτ οιιΙιΒιιτσε. δι τιιιι ιιιιοττειτοιιι Ροιιιιιι

ΐοι·ιε , ιιτιοιι::ιτει οεΐ δι ΡτιτΙ:ιτιιε το νοιιιτ ιιοο

τιιιιι ροτιιιιΓοτιτ ονειειιτι , ι·οοιιιι·οτ Ποιιιιιισ8

ίιιιιεσιιιο-ιιι τοτιιπι τιο οτιιιιιιισε τω. (3οτιίσιο

τιισι, εοπι-ιιιοε 8: ιιιιε στ οροττοτ, ιιοο ιιι Μ:

ιιιίοινιειε νιτειτ πιω: Γο.ιι&ιτειε τοιειιιοτστ , ιιιο

τιιοτοε οσοτι ιιοιιιε ιιιιτιοιισε ιιιιιιιιιιτστ ω.

ιι τιοιιιιιιιοο, & οσοσ ιοο τσοιοιιτ ,. οιιιιιιιιιι

οιτοιιιτ οσατοιιοοσοτιι ειονοτοτ ποσο τιοτόιιτ :

:σι ιιοο απο ειι·δι:σε ωιιω ττωεωτ ο οιιι πιο::

ιτι ιιιτιίιιιιιιιιιι ιιιιιιιοτιι που ρειτοΐοατ. διο εισ

τοιιι οοτιοιιτισιτι οι οοτιίιιοτστιιιιι, οι τοι-οι:

τι) ιοιιτιει, ιιοιι ειιισιιτιειιε οριιιιε , Γοτι πιστή

τιε δ: οιτοιιιτιιιε. Μπιτ νοτο οσοτι νοιοε ιιιιτιο

ιιιτο. πιο 8: 8:ιστιο , ιιιοτιιοι· νοισιιι οπο:

Βιισιιισιιι, οσοσ οκ ιιοιιι οροι·ιε ι:οιιΓοιοιιτιιι

ιιατσιιι ει. Ειοτοιιοιιο πι. Ιω. @ιιιο
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ιει>ιετο τΑ ιι.

]ειοοπο πο: Μοτοο Αποοποτπιπι

ημἰσἔἰπω/ἑπἰὸἰ2 7έ:2Πϋ , εἰἔἱΪ7!¦ἔ ο: πω.,

μέ Οπ:ωιὶ.:πἰόπἰ:πτ.

Νὸἰἔποτἰοπο οοπιιποτπε, οποτὶ ποίιτππι

νιτειππτπ νιάοοιπ τορτοποπεπ , οοπτιπο

ποτι ποπ ροτπἰ , οοπι Με οπο τοππι τοί

Ροποοοιπ. Ο`πΞε οπἰιπ πττοτοτπιπ ποπ πιοπο

τπε ιοοποπἱτπἰτοτ ποια, οπτπ Μπτοποτπ οπ

οινοτιτ ἰπ οτιπππιπΞοποπι :τοππι ι τω, πἱ

πι.ΙΙοτ , οΙοοποπτπο Ιιιτἰπα Ρτἱποορε , νοτἱΙῖῖ

ιπο,.Ποπτ οοπι! Μποτοπἰπιπ Ιοιοιτπτ, τιεπε

οπ,-οποπ ππΙππε πιπιπππε οτοΐο:ιτ , ππΙππε

νΞτπΡοτειἰοπο τπἰπποτπτ. δα! οππι ιππΙτο Ιο

Βοτππ οπιοέΙο. πιο νιτΒιιιο , ππΙΙπε πιπ

οπιπιι ορροΓπἰτ οπο‹ὶ το ίοτἰπἰε. Νοπ Ενοπ

Βοπιε οποιο Ιοεπππε απο οπίππιιιιιιπ ἴπἱΠ`ο

νιτειιιι , οποπ πωπω οῇπε πποοε ιτοπο τοτ

πο: ππἱιπο , οπἰοπο πιω οποι:ὶ ἰπ @πε :ιό

πποοτοτπτ οοποπποποιτι τοοἰρἰοποτ. ΤΜ νο

τσ , ιπι ]οοοπο,.οππ&ἰΓοπο, οπἰ π: Μο

τοπο πιο.Ιο (οπτπιπτ, οοιπροτἰοπὁπτιι :πιώ

ττοτ. Νοιπ οπιπ ἰποοπνἰποἱπἰπε τορτοποιιπο

πιππε νἰτοἰΙἰπεῦίἱτ , ποππο οοιπτιιἰΓοτιιπτοτ

ιτοΓριοἰοπτΙι Ιππτ , οπἱ νοΙππτ :τπτ ρπτοπτ Με·

:οποιο οττοΙΤο2 νοτπιπ Η ποπ οτπποποτ πι

[οε Γοἰοπτπι, ποππο ιιιονοτο άοποτοτ αποπο

.τπ:οε ,οπι νἱἀοππτ οποο! νὶτ8ἱΙἰπε τοτ @πιο οπ

ποτπιπ ΩιτοπΙιε τοτιπε ΡπτποΠὶ τοπποτἰτ ιππι

, οιροτπτπ, ποπ ΓοΙπτπ ιπνι&πε, Τα! οτιεππ

ιττοΡτοποπ·ί`πε ε· ΡτοτίππιρτποΙππιε ἱιππιο που

οι τοτποτπτἰπτπ , νο! , π: τοᾶἰπε·Ιοοποτ , π.

τἱοίὶπε οΙτ οποιο ρπτοε οπτππειτο νιτοἰππιπ ,

@Η πίΪοτοτο οποσ! οττιιτἰτ. Ν:ιτπ τι οποτειε οι·

ποτπιπ , ππΗπε ιιπππο πο ιΙΙιπε τπιποΙπιτοιπ

ιιοοοΕπτ. $ιΓοπτοτττπιε, ππΙΙπε οτὶππο ἱρΓπιιι

οποπεππτ οΙοεοπτπι πώ ετονὶτοτο. $ἰ ἴοἰοπτἰειπι

τπἱτπτπ πι :πωπω οιππἱππε οπτοοο!πτ. οι π

·νοπτὶοποπι , ππΠπε οοπτΞοι· ειτοπο Γοπιποτ.

Ετ πτ οπιίοΙοιτι νιτειιιι «τοππι τοΓοτειπι , τιπ

οποε οπἰά πο ίο-Γοπτἰοπε τοπΡτωτ οι! Απ

επΗ:πιπ. Ιποπἱτ οπππ. ν» Πο Εποπ οπἰὁοπι

ε: ιποο, Η πιο ποιοΙο ποι άποππιπ ππτἰππε

οι ποποτοπι τπἰ·ε , πποπτοτ ιπιττοτοτπ. Σεπ

οω”τω ε» τοππι* ιποποειτο τοε οίτ , πτ πιοπο νὶτἰο

οι ιποπτἰε τοπιπιπ οΡπε ιποτοΙΤπε τπἰπἰ π

σε παιτ:οπιπ ρτοεί-οττἱτπ, π: ί-οἱε, πο οπο

οι οπο ΙΙπτπει :το το ορπε, τππ!τοοπο ροτἰοτο

οι ἱττιΡο-ττἱπτ. ο Ηπο νἰτ8ἰππε _, πτ πιτοτι πο

οοΙΤο π, πππο ροοτειπι οΙτἱπε ορπε ίπππι ,

οποιο ΡΙοτἰοπο οοεἰτοπτ, ετιππωιπ. νοτπιπ

οποιεπιιτπ οπιοιίπο ΗΜ οοτ το θέτει ίἰτ , Η μπι

οοτ , πο πό αι οπο: απο "τοποσ, νὶἀοπιππε.

"* Ιποπἰεοπἱτπ, οποτὶ οοπι νπΙποτιτ Μοτο οοπι- Ε

εποπιπιτο οοππε Αποπίπ , «ποπ 2Εποιιπι τω.

πατε 8ο Αποπιίπτ ει”. @ποπ οπἱὸοιπ π

άοειππτ οίΐο-τπποττΙπ , ποπ ω” 8οποτιε, οπιπ

απο τοτἰοπο =τοπποποτ ἱπτοΙ·Ιἰ8ἰ, ΓιιπΒπἱπἰε

ππ&οτοπι ΡΕποπιπ, ποπ Ιοἔἰτππἰε ππρτπε, Γοιὶ

πωπω πιο Ροτἱπε ἰΙΙιοἰτοοπο οοποππιτπ

ΑποπτΜι ειί1°επτ πιο;

Α Ρτοοτοειτπτπ. (3πνο τειιποπ , ιπἰ ]ειοοπο , οπο

906

Μοτο ποο αιτία οοιππιππὶε οΠ: πιπΙιοτπιπ πο

ιπἱππιπ 8ο όοοτπιπ,οπι οοτπ οίΓοπτ ίἰπιἰπ τπτ

ριτπιππο οοπἱτἰ , Η τπτρἱτπτἰο ποτοΙιππι οίΙ: ο

Ποπ Βιοπὶ , Το τοιποπ ποοτπιπ πποε ΒΙοτπι:

πειπιπι°. @πιο οπἰτπ ΗοτοπΙἰ τοἴροπποπἰε,

οπιπ [ο ]ονἰε πππτπ ποποτἱε πιοπο ποπ πω.

πειτπτἴο!πιιπποὸο, τω ]πδι:οπιιτ Ξ οπο Αρώ

Ιἰπἱ, οπἰπ ΡοτΓοο , οπἰππε Γπρτοπιο οΙοτιο πώ

όοποιτπτ Π: ]ονο Βοπἰτοε ορροΙπιτο9Ετ πο

ΗοτοπΙο οπιποτπ Ρποποτπτο οπιπ ΑοποΙοο

ιποπ Ονιιππε τ

ΙΙΙο ]ονοιπ ΐοοοτπιπ πειτε: Γι: Βιιτιπιιιοπο Ιο

πωπω,

Β Ε: ΓπΡοτο.τει πιο: τοΐοι·οποτ ῇπίΤπ πονοτο:2.

Πειρπποπε οοτοτο ποτοε οπιπ οΠοοπιτπτ

Ατπιιπ:οιπ ποἴρἰτἰπιπ Ροτοπε , ο οπβο ἰποπἰτ9

Απόπιπιπε 8ο πρπά Νοίοποιπ , Η Ρπιοοτ , ο

ιρΓπιπ ἰΠπτπ όπτπιπ ποίριτοττι πιοΙΙιτο οπ- οι

Ριοπτοπι. Ιτιοπἰτ οπιτπ οποιο ποιο τοτ-ο- τι·

τοπε. . ε τι

Ηοίροε οπο, ΡοτΓοπο ΠΠ (επ ΒΙοτἰει :πιοπο

Το οοποιἰε ιπειοπΙ, 8οποτΞε πιο ]πΡΡΞτοι.°

ειπδιτοτ. ·

νιάοΓπο οπ:ιιπ ποτοπτοτ πιοτοπο ]ονοπι

Ρεττοπι , πτ ποπἱΙιτοτο ΒοποτΙε οποό. προ»

πο.: , οΠοοπἱ νειΙο:ιτ, Βιτοειτπτ , ἱιιιιπο , οποό.

ρ!πε οπ:,ειΙΙοεοτ :Νοε Η Μοτο ἴππτἰοπὶτ, Γοά

ΖΕποιιτπ ίππιπ οπτπ διπγΙΙιιιτι , πι πι ιπί·-οτ

πππι οποοτοτπτ, οιτοτειτ, οπιο οπιπε ππΡο·

πο: , ὸὶκἰίἴο τοΐοττ _

86 απ Βοππε πε ]ονο ίπιπιπο.

Νοο Με οποιοι:: ποπ οποπ πιο :παπα

ποτΞε πιοπο οοιπροΠειπε, ΑΞ,ποιππ τειοπιτ. Ιπ

οπιτ οιιιτιι

ε Βετο Ωιποπἰπο τπνπιτι

Ττοε Αποπἰίἱπὸο, ΪποἱΙἱε άοΓοοτιίπε ονοτπί

οι οοτοτο οπο Γπππο&ππτπτ. Νπιποππτπ ειπ

τοττι νειτοε οΙοἔοπτἰίπιππε , δέ πΙττο οπειτ11 οἱ

οἱ οοπι: τποτπτπ 8ο ποποίὶπτἱε οπἴοτνππτἰίίἱ

ιππε , ἱπὁπκἱίἶοτ ΡΙπτπποε οΠοοποπτοε :Έ

Βιιοοιπ, οπιπ Επππι νοποτἱε πρροΙΙοΙΤοτ, τι

ίπΠΐοτ ποο ἱπτοτ τπτρπι τορπτοτππι. @πω -

οπἱιπ Πωσ 2 ποππο οοποἰΙἰππε ΖΕποπιπ πιο

οποιο 1οοιτπτ ποπ: Ρτἰτποιπ οῇπε πΙΙοοπτἰο

ποτπ.

Τππο ἱπο .ΖΕποπε, οποιπ Ππτποπἱο πωπω

Αππο νοππε οοτ-Υπ 8οππἰτ $ἱιποοπτἱε :το

ππποετ

@πιο οπιτΙοιπ ω» Η Ροτοπι , πο :ιτπἰττπ.. ε'

Πε, °.το.Ιιιι, οπο ποτοτπ α: τπτριτπόΕποπι ἰπ

Επι:: οοιιοτο νο! :ιτοποιοτιτ νο! ιπί:οι·τοπο ,

Ρπτπίπο οποά νοτοε ορτἰπιπεὶΙπι ΒοΒἰπε: πιπ

π:ιπιπ ιιονππι ποΓριτοιτι οπρἰτπι ττιππι!ΤοτΞ

. . . . . . δω οπἱό πο ΗοτοπΙο ιποοε π.

οπο Ροτίοο , οπιποπο πο ιπππἱε πιο , οποε

:πιο δ: πιπΙἱοτἰπιιε,ὁοπππε δε ποττιἰπἱππε εο

πἱτοε ιιίΓονοτ:ιτ 2 πι το δ: οτπποε ἰπ οποτπιπ

ιποτιτοττι ειί-οοπόοτιτ πιεο ορἰπὶο, ἴοἱτο πο

οοΠ-ο ο Βετο οοπττο νοε ροοτοτπιπ οτππἱπτπ

ππδτοτἱτπτοπι δε Βοπτιπτπ ἴοπτοπτἱπτπ,οπἱππ8

οπιπιτΕο(πιπ 8: 8ΙοτἱοΓπτπ ίποτιτ , ποο οποά

οοποοιπποε οιπρΙοδπ, οι νοΙπτ τοιπ ίοπτ:

ιιι τι;

Χ
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Φωτο οοτττιρτει.

οοπόιτιοποπι ιιιοτταΙιοιτι νοτιοτ:ιτι. . . . . . Ηει- Α οι , νο! ιοΠιοπιε ποοοιιιτοόιπο , νο! επιριιτο

ποε :ιό όοπιττιτιοποπι τυποι, ποτιιιτοτπ οικοτ

τιτ, ποτε ο (τιποοοτιπτ , ποπο οίι : ίιπ ειιιτοπι

τόποι· ιοπΓοτιε , Γοτιπο. `

' ο @ο ιιιιδιοτο νοτο ιιποιιι 3 ποοπι πιοιτι (δει

τοπι ττ:ιτιοπτ, ποπ πιο πω, Γοό ιιττοτειτοτοε

ιιιτοττο<έοε: ποτιτπνιε τοπια οι 8ε ί·ποτιτ Επι·

ροτ ιριοτοπι τπτόιτειε δε ποποτοόο, ποσό οππ

&τι πο: ιπ ιριοτοπι ιπ:ιπιποε τοπι ροτόιτει,

αποτο οπ τοτο δε ποιοε ιιποιιι

·ιιο!ι:ιιτιοε ποδτοτοπι·, ιιοοτι πιοιτοτοπι τιπο

τιιπι πιιέ'τοτοε δε τιτοιοε ιεποτιιπιοε. @πιο

`-οπιτπ οιτριιοοτ , ποιίπειττι ιπ νοτιιιε ιιιοε οι:

οοιτιΠιπιοε τοόοποτιτ ΑΞΓορι πωπω, οπιπο

Ρτιττιοπι πιοττοπι οιι , ο

Π: ιονοτ 8ε ρτοίιτ οοποι:οτ ρτιπιπει ΡτιοΓοπε.

@πιτ $ε οππι:: ιπόιοοτ ιιιι&οτοπι ειιτοτιοε

όο ιιπιιιι πιποιπτοπι οοιιοξι:ιοιιο ιιικιιι, ποοπι

ιποιροτο οοπίπιτ ,

· Κοιιιοει όοιιοπτι τιιιοτο ιοτπνοτιιτ οππι.

(Σιιε οιτρΙιτ:οτ ποπιιπιποε ρτορτιιε νοώ

ιιτ::ιτοτοε Ττοι:ιποτοπι πιιι:οτι:ιτ, ποοτοπι

°ιιιιοε νοτοε τωιπτω Ηοπιοτι ρτιιιοιριοτπ π

οι: ,

παπι ριιπόο πιιπι ΡοΙιό:ιτ όινο. τοΡωπ.

Αιτοτ ιιοτοπι ΡπτγΒιοπι Γοποοπόο Όποτε

οτι:ριτ ,

ιιιπόοπι πιτ:τγιπειε, ονοι·ίπποο Ροτπειπιπ πιω.

Β

όιπο όιππιτ:ιτιε όιπιιττοτο, 8ε απο οι:ιοΙιτοπι

ιΙΙοό ΓειπάιΠιτποπι οπΓοτντιτι2Τοπο Ροι:οτιε

ποτι οιιίιοε :ιπ:οτιοε , ποι το ποιοινοτιε οοιιο

όιτο ο Ο τοπ οοτππιοτοιοπι, 8ε ορτειπό:ι πιο

τ:ιτιοι όο τοποιο ροττοποο τττιπποιιιο ποτοτο

τοπιροπ:ιτοπι , δε απ οτιο τοπ8ιοίο ρω πιπ

ότοποο πό Γειτοοιειτο ποδοτιοπι ιπιριο , Μιμι

τοποο οοπνοττι. Ιπιριο ποιόοπι , ποι πτωτι
πιοπι τυποι οιιιοπό:ιε , δε ροτ τοιτιοτπ πιπιι

ειππ:ιτιε , ποι ποπο ρτ:ιτίιόοτ, ιπιπιο ποιοι, πε

πό ιΙΙ:ιτιι ΡοιιιΙοπτιειε οιιτποόττιπι πΓοοπιιιτοε.

ΙιπΡοτο νοτο , ποοπιιιπι ποπ οτοόιόοτιπι τισ

οπτιειε Βοιπ:ιπειε (οπιπο ποιοποειπι πειοτιτι ,

πιο Ιιπιοιιιπι πε Εετιόοπι, 8ε πο τοτΡιτοόιπο

τποιοοπιτοπι > ποπ Γριτιτοειιιτι ροοοπιιε νοποπ

ότιπι·οτ. (ζοπίπιοιιι:ι πιο ρτιοε ποτιπι τοιιειο9

πιτ ιπ ροττοτπ ιπττ:ιτοε : επι πιο ποιόοπι το

ροτιίιι πινοττιπιιοτπ ιιπροιιοτοτπ. Νοπο πο

τοτπ πετ: τπο οοπιε , ποο ρτιοε ιό Μαιο πππτπ

πιο ποτπιπο τ-οοτιτ ροΙΐοίιοτ πό ιποοπιτο ττι- °`
ποπ:ιι , ιιι ποσό οοπιιοτει ποπ τ::ιόειτ οτ:οιοίια

πιο , οιτειτοε. (πιο: ποιόοπι νοο:ιτιο , ιι ποβ

οιε , πι” οοπίπιοπτιιι ιιςτι ποποιτ. δοό τομ

8ιττιπτιποε [ΜΜΜ , οτοόο πιιιιι, Ποοε

ποπ Μάι, ποοε τοτο οπιπιε οοπΓοιοπτιιο

ιπτοπτιτω 8ε τοπιο ποιιοΓτπτιε. Οποτι:ο:ιτ οτο

τιιτπ ιιιο τρωω” οοιιιοε ιπτοιιοδτοε , δε ρτο

Ρίκο ποιόοπι 6ε πιο πιοτιιππ ιπτοτ πι:ιποε ε πι οτιοοιττιτο τπιΓοοτ τιτππιτιοπιε ποπιιοπι 8ε

πο ιο8οιιτιιιπι Ροτιοτιιπτ. Ν.ιπι ποοό ιιποιιι ,

όο ποο πιικτιε , ποοό πιοιτι ιοτππιππτ (ποο

Γοοτιτ ποδιοτ , νο! (ιοπΓοτιοε νο! Πτιοοπιιε ,

·τ:ιτιοπι τοπιροτοτπ ποπ Ροτοίι οοτιπτοοτο ,

[οτι ντιπιοε θα πωπω ντιπιτειτο. (1οοπιειτπ

Ωιτιε «πω, ποδι:οτοπι οιοε ιριοπι Ροιι Νο

τ τοπιε τοτπροτει, ποιίποιε ιΙιοττι ποοοτιτ , οτιι

όιίΤο:ποο επ ιιΙο τοτπροτο επτα όο (δειτοπο

ποοριειιιι πιοπιοτικ τ:οιοπτιτειε πειποιιτοτ. δτι

πιο τειπιοπ ειπτιποοε οι δε οειτπιοπ , ποοό νο

τοίπιτιε ιιοοπτιτι Ιοοιε ριοτιπιιε τιποτοτοτ. τιπ

τοοτ ειοτοτπ τπο ποίι:ιτο ποιε ειοδτοτ. ει τοπιοπ,

οι: νοιτέοε παπα , νοιοοτιπιοε όοόιο:ιτο (ιτι

τοπι , όιοοτο ροΠοττιοε απο ποοπιόεπι (δει

τοποπι, ποι οπωει νιττιπι ιοΒιτιιτ οτιιοτα:

ποοπι πιιτοπι ποπ π, Ι.οοαποτπ ετποο Μ

@πιο ιιιιοεοΙΤο. νοτοτπ ποο ιίιοπι Ώειτοποτπ

πιο πιο Ροωτι, οππι όο Μπτ:τι «πωπω

τιοπο ποοτοπιόππι ιιιτιριιοιιιπι ίοτ:οτιτ τποπ

νοποποπι. Αοόιο :πππτπ ποοό πο οππι” ,

ποσό ποο το όιοιε ιπποπιιΤο, ποοόποο τω·

ροτ ποο ΡΙοτιπιοπι πιονοειτιε. δι πο οι, πιττοτ

8ε 8:ιοόοο. (::ινο ττιπιοπ , ποτιπόο και ποπ.

οτι: οιτοοπιτιο , πιίι Γοποειτοι· τοοοπιτιο : ποο

οιτοοιιιτ, ο ποιό ποπ Γοιοπτιειτπ ιιτποιοθτατιε τ:

ποο ποιοι οοπιπιονοτι, πιίι ρτοοοτοε δ; πο

που τοπιονοτι. δοτι ποιό ροτ οοπιοδιοτιιε οο ο

ει οπιειτοτπ το , όοοιιπειτο ροτοε : Η ι:οτιιιπ,

ιιτ ιιτπιττοτ , ειοοορτοπι , τω οι ιιτπιττιι τοπ

επειτο : οτ ο ποο ποπ τω”, οοττοπιοιππι

ποε οιΤο ροΠιτ, το ποπ Ρτπ:Γοπιιίΐο Γοιοπι› ΐοό

οτόιπειιιο; ποο ιό ποτ:οΡτειτο ίοιοτπτποόο, τω

ορτ:ιιιο. 'νιιιο. εε τπο ποοπι ποττειτοτοπι πό

Β οπιοιττοτπ πππτπ , όο αι.τποόττι όιΠπιιόοπ

τοπι οιτειοόιειε, τοπ : εποε οοτετο τοτπποππι

τονοτιοε πό νοπιιτοπι ιπτοιιοιΠιπιο , ποπ ιτι

πω. (ξιοό ττιπόοπι οππι πιοπόοπι ιτοτοπι

οιτροι·ιοτο, οοεποιοοε. Ειοτοπτιτο ντιπ πιοο

τιοποιιι , ποοπι οπιπιποε πιο οτοόιόοτιτπ Αρτιιιε.

ο Ροίι:οτιοτοπι , ιιτ πιπιι π:ιποο.πι ποοό τιπι νει

Ιοτιπι πιιιττπ:ιτο; Υπο, τοπ πιι ]τιοοπο. πιο

τοπτι:ιε ντιι. ΚτΠ. Οδτοπτιε.

 

ετιετοι.Αιιπ

Ετιιττι Ηοιιοίτιο όο ΑπποΙιε.

Ρι·.ε!α:τιταπι ωιέππ:τω αιώσωι:ατ ο :πιάτο

όάτεπώ.

Ευ ποιό ειοόινι 2ποιόνο ριοιποο.πι ποο

πιιίοτο πιιπι του τ Ροτοιτπο ιπ τποπτοπι

:πιπιι πΓοοπόοτο ποοό όοοτονοτιε ποιοτικο

πι:ιπι ιΙΙ:ιτπ Ιοοιοτειτοτπι ποπ οποιο π όι8ποε

Ε

 

ιιι>ιετοι.ιι ιν,

τωτι ]οπτιππι όο ΑπποΙιτ.

Οτυπωτϋτ πω; τ%ιε τίωττωπόπω πω: , π” τι;

ΖΜΜ.τ ·υστέωττω μετά.

οτι, νοποπιπιΙιε ιπ οπιπο τοτο, πι: ν”

* τιοίιοτο πιο πιο ποποιτιε Ποόιιε τονοαι

το. Νοιι οοτετο ποσό οππι νο! ιπ ροοτιε νο!

ειιιιε ποπτιιιοπι πιπιι νοτιτειε πο:ι:τιτοτ, ιπ νιιιε

Βοπιιπι ποπ οτιτοτ. Οπιπιε οπιτπ νοτιτ:ιε τι

Βοο το, ιπιπιο , ποο τοτειιοε ιοποειτ , ειιιποιό

οι Βοι. ΙΡίο ποιόοπι οΡτ νοτιτειε, ο: όο Γ::
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ροτ ΕΠιοιιι_ίοιιιιι πιοτΠατοτοιιι Ποτ 8: Ιιοτπἰ- Α :οι τριτο οι: οοο Ποπ οι τοίοτνοτ ι Ηοε

ιιοπι τοΠατοε οΠ. Νοε ΠιπρΠειτοτ νοτιταε ,

τω οπιπἱε νοτἰτοε-8ε ὶπίιπἰτα :ιο οοττπαπα νο

τιταε, τοοε ίοἰΠεοτ 8ο ο,οττποιι α σοοο οτιι..

τοοτο νοτιτατοτπ. (1οιεοοπι οιτττα οοπι οπτο

τιτοτ , ναποπι οΠ86 ίιιπιπια ίτοΙτττια. ΝιιΙΙοπι

αοτοπι νοτοπι οιττταΠοοτπ οίτ, οτ οοι νοτοτπ

οοπτιτ, Πτιο ιιοΒιο Ποοπι οιιτοτατ, οοι ρΙο

πιτοτίο Πι εοπίοπιτπαταοοο εοπετοεατἰο νο

τιτατοπι. σο τοπι ποπ ατοο:ιε ίταττοπι

τοοτο, οοο οιικτιιτ ιπτοτ ίιιοοΙαε νοτιτατοπι.

ΝοΙΙοπι οπιπι ιΠεοπτΠ ·έοτιοε τπαιοε πιο

εοπι οποτε οΙοοοΠε ο: τρία οΠνιιιιτατο εοτπ

ιποτεἰοιιι , οοατπ οΙοοοἱοπι ροετατοτπ. (Στοά

ατὶεο νοτοπι οίτ , οοοό οοι ΡίαΠιιοε ίοειτ,Π

νο Πανιά ίοΙοε , Πνο ίοτίαπ 8ο αΠι, οοοε το

ίοττο ίορετίεάοο , εοτοροποπε ΡίαΙττιοε , νοτ

Ποοε, οοοο ρτορτιο ρτορτιοτιι ροετατοπι είτ,

ΠΙοε εοτανοτιτ αΠεοατο. Αριιτι Ηοπταεοε οοι

] Ποιο ττιπιοττο ίοπτ 86 τοττατιιοττο ίετιρτι νοτ

ίο. $οπτ 86 αΠα ρΙιιτα εοπιροΠτα νοτίΠιοε ιο

ίαετιε Πττοτἰε , οτ εαπτιεο οοτοεΙατπ , ε: πια

:τιπια ει: ραττο ]οιι. @Πτι 8ο ΤΙιτοπἱ ]οτοτπιο:

ίετιρτι Ιοοο πιοττιοα τοίοτοπτοτ : οτ οποτε Ιο

νιτοτ , πο ιΠεαπι ιιιιοίτο Ιοοοπτοε ροοτἱεα

οποιο πιοεοτπ ίειοε νεΠπι , Ποιο ΠΙα εεττ).

ία Ιοοο , τιοιποοο τοεταπι οιωτιωτ ἰπνοπἱο

νοτιτατοπι , Ποπι οΙοοαπτέατιι Ιοοοτἰοπἱε ατι

τπἱτοι: , πιο ίοπιρετ οταιιαε αοοτο Πἰνἱπἰτατἰ :

πΠιἰΙοιιο πιΠΠ , Π οοιοι ποπε ιΠιιιίίο πιΠιἰ νι

τιοοτ , ιτπροτατο , πιο ΠΠ ίοΙοοι ,α οοο νἰτὶοο

8ο ιο πιο ίοπτἰο εοιιιίτα πο. Νοε τοο ιιτοε

οπιοοαπι ατι ιπαπιε Ειπα οΙοι·ιατιι, οτ Ποπ

το το νἰόοο ΙαποταΙίο, ίοά εοριάιτατο ίειοπάι,

εοπιπιοπιεαπεΠοοο οοοιι Ποοε ττειιΠτΠτ : οι:

_ αΠιε 8ο ροΠοτἱε, Ποπ: αΠἰ ποοιε ίοιίοοο τοπι

ροτΠιοε ρτοίοοτοπτ , Πε αΠοοιο δε οοο Ρτο

εἱοίίοπι. (ζοοτι πιΠιι νιτΙοτοτ ίεἱοπτΠοοε ποπ

τπιποε τΙεπιτοπι , οιιαπι αετἰεοΠε ατοοτοε ίο

τοτο, οπο: ροι·νοπιτο τιοΙιοαπτ ατι ποροτοε.

Το οιιοά ίτιπδτει: τοίτιειτατιε εε, ίοΙοπι τΠιι

ρτοτὶοε : οοο πιΠιἱ ρτοόοίίο οοιιοτ 8ειιΠιε. Το

ίοττε εοπίπαττοε δε ίοειοε τοοε ίατιδτιτατο 8ο

νιτιο πιοποε ειτοιιιρΙο τ οοο ρτοκιτποε τποοε

οποιο ιονοοοο οοοά τΠίεαπτ, δ: ΠΠε οιτο

Ηαοἰτἰοία ίοπτ , Πορτανατα εοπΠιοτοοΞποιιοιι

ιπτοποοπτ : οτ εοπι τπἰΠτατο τΠτΠεοτιπτ ιπ

ι:οΙΙοετοι , ίοειαπτ Πι.ιΙεοτιιπο εοττοριΠΠΠιοιιι

ιττοτιτι. Πι οοιοοε οιιιοΙοπι ρτοροίἱτὶε @Πατι

ιποτοο:ιτποτ : ροτοπιοτοοο νοτιτειτοπι απιτιο Ο τοπι ρτοίοεοτιτιιοε, Ποιιε πονττ :-οοαπτοπι

ι·οοοιτοπτεε, Πε α Ποο εινοτΠ, ουοο οοαΠ

ποπ νιτιοαπιοτ ροΠο ίαΙνατι. δοτι Ποοε οοο

ττοπι οίτ ἰπτὶπἱτιε ειτεοπιίοτοπτΠε εοοιπίτοπε,

επι , εοπι οπτοοο Πτ, τιοΠα ρτοριοτ, ιιοΠα

οοο τΠίταπτιοτ εΠει ροτοΠ. Νοπ οΠ:, οτ ίοττο

ροταε , ταπτα νινοποι Διτοιωπ, ουοο οοι το

Ποἰοποπι οΙοοιτ ,- ποπ αΠοοιιποο, 8ο οτιπαπι

ποπ πιοΙτοτιοπε Ιοποιποοιοτ Πτ α Πεο,οοαπι

οοι νιάεπτοτ ιπτοτ πατε ίαεεοΙατια ροτιεΠτατἱ.

Μοπε οΙτ οποιο Ποο εοπιοποιτοτ , δ: Πο οοο

εοπιοιιο νιττο ίτατο εΙαττιανοτιτ , οοοπιαπι ιρ

ίο ποίοοαπι αποΒ: , ἰπνοπιτ ΠΙοπι, το οιιοπι

ίοΙοπι οπιπιε ετοατοτα εοοιτοτ ίοίρἱτατο. Μο

πιοπτο, εαι·ιίΠτιιο πιτ ]οΙιαπποε,οοοο οκ αρο

ρτοΠεοτο νοΙοοτἰπι το Πο το , οι: οοο Πο πιο

πονιπιιιε. Πιιοπι :ιοΠαθ:οτ αΠιι·πιοπι, οοοιι

Ιιοε ιιίοοο πιο ρτοροΠτι πιει ποπ ριοοτ, Πεοτ

αοποίεαπι ιπίτιτοτιοποπι νιτ:: πιω ροτοιΠ`ο

τπαειε οιτττα πιοπτΠ ίαΙοπταε πιο ίοπτΠιίίο.

δα! απο Ποοε ρτοριποοοε Πτ ατοοο ρτορι

οι”, ποπ Ποίροτο, οοοτὶ Πεετ πιπιιε ροΠ:

πιοπτιοπι αοιοτιπι , οοιπ ἰπιροτίοᾶοιπ τιιοοπι

αοποίεοπε , τοο Πεοτ Ιιοεοίοοο Ι:ιοπιοιιο το

Ιετατ, πιιίοτιεοπΠτοτ ποπ δ: ιιινοτ. ναΙο δ;

στα ρτο πιο: το Π οοιά ίοττο Πο τοίροπΠοιιο

τΠίρΠοεατ πιοα, τοίοΠα8 ορίοετο. διεοτ οπἱιιι

νοτοτπ αΙἱοοαπτὶο αοι:Πίοοτο ίοπι εοπτοπτοε,

Πε ποιοι οοοά τοίροποοτο τατἰοπαΒἰΙἱτοτ

ΠοΙοτοτπ ετιοτο ]οάαε οαπιπατοε Πτ, 8ο οι:Π Πιο ρατατοε. Ιτοτοπι ναιο.ΡΙοτοπτιατ κι. Κα!.

Ιαττοπιιτπ τωρα Πγττιαε το (ΠιτιίΠροΠιοπο

ίαΙνατοε. Πτ ποΠοε οκ ίαπ&ιίΠτπτο ντιπ ρτο

ίοΙΠοπο ταείοπιατ, ποε οι: ροΙΠτιια εοπνοτ

ίατιοπο Ξοίροτοτ. ΤοτιοεοΠ: , ίατοοτ , α τοπο

ιΠ τοποε, οοαπτοπι ροΙΤοπιοε οΙοποατι, οτ το

πιο ποπ ιτπροΙίοτο , ίοτἱ Ιιοττατοτο ίοεἰίὶἰ.

Ναπι οοαπινἰε οιαιοοο Ποοε ρτειείτο Πτ, ποε

ταπιοπ ι π οοἰποε αει άο!ιοατ ΠΙα εοπιοπέΠο ,

τοπιοτιοτοε ίοπιοε το τΠίροΠτιοπο τποπτἱε ,

οοαιτι Ιιαοοαπιοε πιο οεεορατατπ. Νοε Ηιο

06ιοιππ.
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ΕταπειίεοΙο.

Β: Ριοπτῇὶ Μπουτίκ :οποιο οπο!

Ανάπρποπ ψ Αττιοα.

Ετιἱτ ταπόοτιι , οτ α τοἰε Ιἱττοτἰε , ίτατοτ

ο ήπιο , αοίριειιιπι ίαεἱαπι , νοπἰτ τατι

τοπγπιοπι νοΠπι οοιιειαε , εοπι ποε ΑοοιιίΠ- Ε όοπι Α τἱεα ιιο!ειε , δ: νἰεἰτ Ποτ ιιοοπο τοο

ποιο ίοπεοαεταποοπι ίοοπι, ποε αΠοοοπι απ

το νο! ροΠ ἰρίοπι @με ΠτπιΠτοτ πιοπἰτοπι

νο! ατοοτοπι. ΙΙΙο οοἱΠοπι, οοι ίοοτατ ατι ττα

όοπτιαε τΠνιπαε ίετιρτοταε Ιατιπἰτατι ροτ παπί

Ιατἱοτιἰε οτΠειοπι οττΠπατοε, ταΠτοτ ατιπιο

τποιιοπειοε ίοἰτ :εοπι εοπττα τΠνοε ΑοτοΠοε

το εοπίοΠοποπι οοπτιοπι τΙοίΠπατοε, α ία:

ΦοΙατἱοπι Ιἱττοτατοτιι ίτοοΠο ποτιιοοατπ τω.

το Ποτοττἱτοε . οοοπιατπ ιρΠε εατπαΙοπι εἰνἰ

τατοπι οτατ ιπίττοτποπτιε ε: οοπττΙιοτπτοΙΠ

πιοιιΠε οτοτοτοε. @οι ίοιττιοε, πιτ ]οτιιιιιιιοε,

ταε , οτ ΠΠ Μοτο νατοε απ. νοτιιτ ταπάοτιι, δζ

ροτ ΠτὶοΙΠΠιιιοτπ ποοι!οτποοο πιοτἱτἰε ο: ίαπ

8οιπο νἱτοπι πιΠιἰ ρτεοίοπταταπι το απο: 86

τονοτοπτοτ αεεερἰ , νοτοοο ροτ εαοοΠο εοπ

τιποἰ Ιαετιπιττε. διοτι ιαπι ιΠο οιτροτἱοπτἱα πιοΙ

τιίοοο τετοιο ατοοπιοπτἱε οιΠτΠει , ποτποιιαττι

ταπι Μετα ρτονοπιτο, οοιιι ττΠτΠιοε ποπ αί

ροτοαπτοτ. Νοε πιιτοιο ι ρτοτιοοπτ ετατΠΠ

τπα τοίτο , ίοει τιοππΠἰ ἰπτοτ ίριπατοπι αοπ

Ιοοε εοΙΠοιιπτοτ. ΜοΠα τρία εοίρἱόἰίοταε

αρτιο Παροπι: ιπαττοε , νοΙ ίαΙτοττι πατοταΙοε ατ
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υτοοοε.-$οοοοτοοιοτοττο τοοτειττΠτττι:ιτ @το Α τπτιποοτττττι , 6ο ΜτιττπτΙΓο:, οι: οι” αιοττνττ:ι.

οοτο τπτοτ τιοτοειττει, οιιοο οοτο: τιοο τοπ

τοτοοοπτ Μοτο τοοττοτττ φωτο Ικτττττε το:
τοττο 'οοπττοττ, Ττ:ιτοτ οοοιοο. Ατιτο οπττο ο

οοτιτο Ατττοετο ττοοορττΐοττι , τοΙνοοιιτο τοο

ο:οτο τ τοτο Βιοτοε τ Εοοο ΡτοποτΓοτ τοτ πο

τοοο οτ τοτοτι το τοειτττττοε τοτε οοτ. Ωοοοιοοο

τ:οπίοτοτι τοτ 9(ῖοττο οοεττάοτιοι τοντοοτο Ιτ

Βτοτο ,Ώ ο οοτο , οτ τοττοτε , «κι τιοΓοποττι,

τω! οοππο τποττοτιττο τοοοτειιο τοτοτοτοΒτΙο

οορτοοοποτΙΤοπι , οοττοίτοε οτττοετο το: Ποοτ

Μοτο οπο το ΖΕποτοει , ίτοοοτοε οοτο: Ραο

το νοτττοιτΙτε οοτιίτ ἱτι ειτοοοιοπττ τοττο:ιτο τοο»

ντοττπο τοΓοτοοτο ι 8: ο:ττττοο Ρτοττττιτε ίτιτοο

ττε ο:τοτπΡΙτε, ο: οοτ τοο τοτ-οιο οοττο&τε δ:

οτΙτοοοτοτ τοντΠε_, οτιοτο το Βοποπτοοίο

'θγπτποίτοττι, τοτοο Ρειττίτοε, οποπτ το Ατι

ΒΙττιπτοοτο τοοο ορἱΙτοΙο οο Ιτοττ ταοοτοοε το.

τττοειτο , δέ οποτο το ΈΙοτοοςτο ροοοτο το το·

οο οοΙοοττ τ οτ οοτ οτοποε τποοοἱ οοτο” τοο

τοτο σουτ, τειιιττοοο νεοττ ποτποπ ΓρΙοποτ

οτΠτοιοπι νοτττοτοτ. Ηττα: οοΙτοοτοτἰοποτττ

τα οο:ιτο οοτο ΐοττοτε, δ: οοειτο ττ:ιοίττο ποο
νοτο, ποο τιιιοοο , πιο τοττοτ οτίτροπειε, τοτο

οιο. 8οο Ροπο το νοΠο, οι1οο οοτ το:ιποετοοειτ

Μπι· .τιοτιιίοιοοτ Ροτοτττοτοτ. Μο πιτΓοτοτοι

τοτο, οοοτττοποτο στο:: , 86 οοἰοοοἰο τιοο

τοοοτο τοτοροτο Βοίτοτο οι ἐ ο οοτοιιε Γοοιιοοε

στο”, οτ ντοοτο Ιτοοτ, οτοπτπο οοροποοτ,

οοο οοπέτο Βτονττοτ, ο: τοοτοτο πιοο οοο

ρ:τοοτοττοοε οικιτο οιιοΒοτ τοτοιο οττρτἱοοτἰ

ρο·ίΓοτιτ, ποίοοτιτο Γοπτ τ Γοο ττιτοοοτιτο στο

οτε πο ρτττοτττοτττ, τοο:: ειΒτορτο Ροπττο.τ

οτοτπο οτοοτιοτ

Μοτοττι τοειοπ:ιοττοοτ ντο:οτ ττοοτοετοτττι Ότι·

ττικ · °

οο ΜείττιττΤο Ιοοοοπτ οοο: τοΒοττι το Ατ·τ·τοο
οοντθ:οιτι. @οτ οοττο&οε οοοτοοοο τωρα

Β τττ , οοο ποίοτο. ΡοτΓειπ τοο: οοττο&τοττοοε

ΡτειοοτΓοοτ 8ο οοτ ποττιτοοτο τοοεοποοε οτ
πιτίτττττοτΓτιιι οττοτττροιοττε οττοτο οτπἰΠἱ Γοπ τ,

οοτ, οοοο τοτιτττοιο τοστ, οοτο τοτοιο οοτοτ

οοτο Ἑτοποἱἴοοτο οοο ρτττοειτο οοτττοτιοτο ,
Αττττοεπι το οποιο οοειτοτποτο τοοοτττΠο, τω.

το τοοπι τρίτο ειττοοτο οιοτοτοτοτ το οτι:ιττοΙττ

ρτττοτε οοπΓοΙτο τοττοοττ. Ροττο οπττο οοεττο

νττ Ρτοτο&τοοοοτ δοτοτοπτε οο δτΡτοιοοπτ ,

οοτο οτοοτο ο οοπθ:τε το τοτποτττοτοτο ωτω

Βττοτ , Γοοττοοτο , πο ντο Ετοιειτο, οιτοτπΙ:ιο

οτιποοττιοίτοτορίοτοτ , οοπἰοτοτοτ. (Ζοοοἰτοο

Γτειτοτ ορτττοο, πτίτ τιοο οοοο οοΕοττ οπο

τοτο τοτοτο οτιττττοο,οοοο τοττιτ οποοοἰτο οικι- Ο οτιιτοτ , τοτο οοο στο Ατττοτι πίττα ( οοτ "πιο

τοτποΙτε ττοοΓτοτΠίο. Ι.οἔἰ οιιτοοτο τοτοπι Γο

Ίο τττποθ:το. Ντιτο τοτοτ το Ρτορτοτ οΠτοττ οο

τ:ομιττοποε, οοτο οτττιτο ΡΙοτοτοοοο το ΡΙοττ

οποτο ιιοδτοττι τοϊττιπτ , οτοοτπο ποο Ποοττ.

1.οοτ οιιτοοτο ο_οττιττοΒοοοοε οΙοο:ιοτττιοι αιτ

τοτοτε , τοτηοοτιτοπιοοο Γοττοοπτε , Γοπτοοτττι

τοτο οτεινττειτοτο , 25: τρΓοττι τοττοε ροοιοτιττε

οτοἱοοτο 8: οοπτο:ττιττο τ τοτοοτοοο τοο ποιο

οτοοοειτο οττιντοε, του Βοττοτοε, τιττ·ιττοοο

οοπτοοο οττιττοε ροτΙοοιΙΤο. 8οο οο τιοο τω.

Ήιπιοτιττοοτττοοεττι οοοο τοο το οοΓροττιττο

οοτο το τοβέοε ο:τοτποε τονοΙνττ. ΗειΒοτ ρττ

τοο88ε Γοοοτιοοε ττοοτδοτοτοοτε ττιἰτοοτΙο τοτο

οτοτο, οοοο ειρτοοπτ Ιοίτοττα Κοττιτιπ:ι: Ροτ

οοττοπε, οοοπτοτο οττροίτττοπτε νοΙοτοοτι οπτ

8212, οοτΙτοοτ τοιτοτπ τοτοτπ ίτοοτοΓοε ΡοτοΠ:
ειονοττοτο. Ηειοοτ τοτοιο Ρτοττο&τοποτο του

Ιοεο $τρτιοοοτο_τοοοττι Νοιοτοττο, οτ ειτοτοἰ

ττειττι οοπττο.ττοτ οοτο οοοοτο, ποτοἰπο δοτ

Ρἰοπτε , 8: οοτ τ3ττε18τιο.το ΗΒοΗτ Ρτιττοτο οο

τοοτο τοετοπι τοττειοτΙτ οοΓοττρττοπο οορτο

Βοπε , οοτποπι ροοἰτοτοτἰοοοτο τω. το οι:

τττοο Κο:: τοτιτο οοοιο Γοτε οτοποτοτ τιτοτοο ,
οι οοτποτο ίτοοοττ τοοτε τοΐοοποτττι τοτ. Τοτο

τιοττοο οτοοπτ ) τοΐτ:οτο τοοτοο τ οτ οοτττοοο

οτι οτ ροττοε , οοτ ροττοε νοτοειπο ττοοοποετ

οοειτο οοοτιοτι , οοτ τοτοιο τποττοπι ΗΒΗ οτι

κοτττποτ οττττποοοποοο1. @τοο τοοτοττοιοο

ποΙΙο τοοοο τοοτοο. Εκ οοο το οοτ Ποοτο

δ: Γοροτοε οτοοοε ειοτοτο ,' οι: Ροτ , ο οικω

οτοοτοτο οοτιοο :το οοοιοο ταοττ ντττ , οτ :ιτ

Βτττοτ , τιτιοοτ , οοτ τοτιτοτττοπι ποίὶτοτο

ττοττοττττίττοιτ8 τποτιορτοττι οοΓρτοἱΞτ , οοτ· ο

οοτο οοτ αποτο ιιττιοοειτο το τΙΙο ΓειπέττΠτπιο

τοτο τω, οοτ τοο: Ηιτπο: τιττοτπτττιτοτο, οο- °

τοτ το οοττιτο Ιοιοοτο τοστ, οιιοποιτο οκ οοο

τουτο , οτοοο τοἱΙο , οτοε τοοπιοττο . . . . . . . .
οοτοίτοτ 8: στο οοοο τιοπο οοττο&οτο τοιο

οοτο, ο: οΙοιττοττε ρτττοτε οοο τοοι·οοι·οπτ τοτο

οτνἰπο ο:ιττοτπο τττττοοτο τοΓοττοτ , οοτ οοτ ,
ο!στοιιτοοοο οτ τπνοτιτοε τ 8: οοο τοο οτττοτο το

Βοτειτοτοτο, οτ αποτο τοντοοετο, 8ο οοο: οοτ

ττοοτιο:τ ντοοτο οοτττετττο , 86 τοοτε οττροοίτε,

ο ιιιο ρΙοοιιοτττ, οοοτο , οτ τοοοοτο τρίο, απ

τοοοτιτο Ιτοτοτο τοοἱΡοτοτο, οο,οττειτοιοι. ΚοΒο

το οτ το οοτιοΙτοτο τπίτοττοτο νττοτο Ι.οτοΒοτ

οοτο τοοιιτο , τοτοττττιοτο οπο:: Ετοποτΐοτ πο·

πιο οοίτοοοτο τιτοοο ρττοοοποτο τιοτττοοετε :
Χοπ ΒΙοποοε τοτ: νοίτοτο , Κοτο:ιπο , Ιτοοπ- Ε ο: οοοττοίτττο τοο τιοο οπττοτ τοαττοτο τ:οτοτττ

τοτ οοοοΙτοοι οτοΡΙοᾶοτ: το οοο ροτττίονοΙΙο

ντοοτο 8οτρτοοοτο. Λο οΙτττοοτο το απο 8ο

οοΙΙιιίτοπτοοε τοτο: -τοτττοτ πιο δ£ οοειττοε

ττοΓοΜτοττ οετονοττ.τοποτο Σποτ , οτοτο&το

οοπτ $οἱρτοπἰε :το τοοοπτ , τιονοοτοτο του

οτοττοττε , τοοειτο οοπΓοΙτε , :αποτο 8ο οοΙΙο

:ιοΓοτνοτο. νοτο τοτο οοιτιοτο τοΙτττ, οοτο τιοο

οοοτο, το οοο νοττττιιτ οτοοἱτιο ΓρΙοοοοτ τ!
Ιἱοε τοτ οτιττ ροτοοττε οθτοοοττε. Βιιτοτο Πο

τοπττα ν. πιο!. ττιιωο°°.

τω: ΡτντοτΜἰ Νοοτιο: απου: , ο· ρωβ

οοἱτι ποτε , οσοττ:ι&οτττ τοοοτ , τιρρτιτοτοττι τω” φο7Μι , Μοτο'. Δ-β·τω, ω·/2.ττ Μ
Βοποιοἰ οττοτοττοε ττειοεί:τοτοτοττ, οτΠτοπίτο

οοτο ίτοπτιτοτ, Ροτίἰοἰοττιτοεἰε 8ο Η:ιΓοτοΒο

αωτωτ Βτύ!Εστίκω τ. Επτά: Ν°. 689. ΜΒ

Πέτου : ἰτἱἐτττητστ Μ Β'τοίτστάτατ .οικοτο

1ττ τοπιο ττιθ:τιττι, Ροττοστιττ0τοπο τοοἱε Ι.πΙτο τω..

τ.ΕΤΚΙ



 
 

Με ΤΜ υιει.ΡΗ1Νι
@ωνΕΝΕΤ15Δεκεε1ειιΕΜ1 ι>Μοιι1ε

Ά(: ΤΟΤΙΠδ 0ΚΒΙΝΙδ ΩΑΜΑΕΒΠΙ.ΕΝ8Ι.3

Ριι.εεΡοειτ1~ε~ι2ΝειιΑι1ε

ε1)1ετο π. πε οοΧ1.11.

(ξϊ.Τ1Ε ΙΝ ΕΠΙΤΙ8 ΠΕβΙΠΕΚΑΝΤΠΚ.τ

Εκ· θππ2πίπίπίσπ/ίέπε Μ» Μπέέ!!οπίπ:.

 

ΟΒ8ΕΚνΑΤΙΟ τ>ιωενιΑ.

- Ε Τ 11 ι πΒ Ε 1. Ρ Η ι Ν 1 ποπέ[Ψπά ἴ/επειέ _,/πεπε Επ·παί Ρπἰοτἰ:_, π: τσάι”

οπίέπέ: Οππιπίπία!εππ: Ρταφοβ2 (Ζεπεκι|ί$ , ΕΡιβοία: πίποάεσππ ίπ βέτο:

Σ; Ξέ--Κΐ οἰιβτὶἐπτπ: _, πππο Μ τ) Χ Χ ι ν. μεπε:ϋ: _, τεπέ:επτε αποάε/11%πεο ππἔΐοτε_

π Μ: ”έΞ |π·ορέέ: /ὶιππὶπικ ίπαρτέππεπάπε επ:·π·υέτ ]πεοέπε Βήκέπππ: , μια Ριπέΐέ

Μπ:·τέπι άι· Ορ2τε:2ίο , επι: άάϊμι!πε .· πω” απ: ποπ πιοιίέωε βιτπτα: ιι:ὶ|ὶωτὶ: , Μπι

πιιιιτει Μ ΟΒτὶίὶ1ει1ατιπ τοΗΒΙοτιοω 8ε-ειά ἀἰνὶτιιιτπ ειΠωιπ Ρεττὶτιοιπὶει , ιτιιιΙτα ·

ει! ΐοττικιιπάοε απο τεΙἰΒἰοΓοτιιω φαω Ιειϊεοτυπι τοοτεε, εοπ1ΡΙυτει]ετΜη1 Μ

ιιιιὶνετἴαὶεω τετοιο Ρωτιιπι , ηιιεωειεΙωοάστη Ρτο τοπ1Ροτε εεεἰὁετυτπ , δε ωκ

τετ εοωττκωοτειτει δε :ιεευτατο άτ:Γ::τηστει σο›ιτ2πεπ·πτ. Νεσβω ;ριπ: εππ2 χω»

ορὶπἰο. @πωσ επίππ ππδΐεππ.τ @πεί ετπάίτο: Ρἱοῇπε ἰεἔΪοτε: Ω εαπ: πιπἰτἰμἰσεπι

τππτετπυπ > πεππτπσ]π: ·υπτέετατεπ: , Μπι οπ /Μ2 [πσέ|2:πτεππ , ΠΜ εάέπο »πω /πετίτ

έπ ρπ·:έο _, “ω” οπιιέοπε πβ·πιπ μωβ. ΗΜ: Μπα:: έ||ε βικάέο/δπιππ «πωπω :πάση

εαπ: ) Μή β·β· Ρπεύετ οσωπο ) εοέππεπάέ ( τσιπ/παπι επππ ε/ΐ ) ιιτ ππΠο ρππαπτ απο,

πτέςεπιπππ «απο Ρ|εππ ππιππ σπβπππεπτ _, ππο ακί "παπα εκεπιρἱπτ εοπβ·ππέ |υπίε·ππτ .·

πάω π: παμπ σιππ Μισή-έ: |πιβε ππέ:ιππ/Μπσεπιππ _, πιέΠε (ΜΗΜε Μή: έπ Ρπωέσπ

π14δΒοπε ·υεππππάπτιππ [τ .· παπά ποπ°οπιπε.τ Βσωππέ ΕΡἱ/Ϊοβι: εάπέο ἱἰἰπ σοιπΡ|ι·α

Ρα. αφ». ό· Μοπ.ππιμ. 6ο!!εί!'. Τοπ. ΙΙΙ. Μ Φ Π!

ΙΙΙΙΙ!ΙΗΜ.

  



ῇΙ6

ο ει·εοεεειιεειιιετεεεεεεετεπιοι·ι·ει·ι·ι·τι·ει·ι·ει·ι·τειι·ι·ιεεεει·ιεεει·ι·ιει·ιιιι·ι·τι·ι·τει·ιεει·ι·ιει·ει· Έ

Αιιποι.ιω..

?ηοπο· , βετ ω: οιιυιτεκετ , με: πιεκτυπω το: πιο· βτέρβ ,ο οπτικτε /τιἰ Ριποιιοβ2 (σε

κοινο: απο βιο(οετοικτ ο]7τετο ; πεοπο οποιο τοο: ουπιέπο επι·υετ/ε.ε , οι Ιοτεέτεε τεκ

"Με βιετ:τοΡτει· απο Μετιίτοπτεε (λιιοετοπο εοοτεεε επιποβτοιτοε Ροττιιβωτοτ, ιιτ

ετά"επτοεε το ποιοι:: ΕΡτ/τοτετπω Ροτττ Ποοιιτσιπτ ῇυοἰιιτπτω ομεταοι· τ ω: οποτε: οπο:

οπο: δεπετείετευτ άττοενττετ , πο» τοπικ: ριώτιαι [Με οέ(οπεε ιιτ-με επτετιιττ_ιΉπε

εείοτείτε Θ· οοεπιρ|επ·ε εεε το εμεε_,ρΜΜπε οποιοι: Ρτο/τότε: εκτ]τεπε)ρτττο·τει,

το ποτέ: ουττΠοε. ΗΜ ειστε [ΜΜΜ τετ τέττοπιι·οο ποίοεττ ει: οποιοι» εηωίτιοτιωι

ού!εέτευτεπιο τ%·ι·έπιπε.

 

ετιετοτε ΡυιΜε

εο Ρ-εττυττι Ποπετυπι τποτιεεΙιοτιι.

13ε!τέΐο |ε·υεπτωτ.τβω οσο: , “ετοιμο με

πτήσει· οτί/τίωτ: μπαπφευκωα#ετ22

ἱπἔτε/ἱυπ ε|ιμε!ετιί2.

Κετετ Ρ ετευε Ποιοι-τι οοε πο

ντττοε Ροττο Ι)οπετο πιοπεεΙιο.

Α ποπ Ιοουεπττε νοτοε , τοο επτπιυτιι ροττοε ,

δε τεττοοιιττε εοοιουτιι ττιο:τεττ. δοΠτεττεοτ8ο

εοοττετἱοπο τεεττο πιοευπι Με εοπίτοετεπε,

ευτ ΡεεοΙτεττ Με οποτε Ποτιιτποε πιο πυροτ

ττττ νοτιιετττ : οτ τεΙιοτε Με οτεοοε Γκευττ

Ροπιοε , τοττοτοοο τιιυποειικ οο!οέτεττοπτε

νετιττετο ι:ιοοροοτε ι οποιο ίοΙοπι Γεουοτοτ

νοτιιτιι Πουπι ι εττεπι εευτετπ που τιινοπτο ,

ιιτίτουἰε , οειιτ εττ ειιοοοΙυε , Νεο εεε προπτ

θεε ]ιαβΠοε , επε|οετωπ.τ σε: , /έο β·τεπώπκ

 

Βείτοοτεπτοπι πιο τιιΒἱ οτεπττο ροτροτοεττι /πεοπ Μάι·έσεπίπτω βίαιο: ποο/τω. Ετ ττοπι

επτπιτ οτιτοτοπι Ροοτοοτο,δε υτΙοδττοιιτ οιετε:

=τπτοιιττιιε νεεετπ .( ίτευτ πιοτ οτοἰπἱε ποντττοε

Ρτορτιοτε : Νο|ε πισινα» τεεωκω·έ.τ , /Μετ

ευπ·υεΜεττπ τά· ειναι. (που επτπι οποιο :οι

οοεοτ) (οεντοττο τιεττ-τιιτ ,τττιπιοποι ε:: ρτο- Β τιιτευττε πιοτττε ρεεεετοτυπι νοτιτοττουε τευ

τ_υίε τετοττετε ρτεονεπτοπε τιιττοττεοτε Πουε ,

δ; ουτείεεπτεπι τιοτιτοπο ίοίεττειιε,οτοττοε τε

εοτε ποπ Ποτε. αυτο ετἰεπι ποο!ἰοεπττκ ετ

ουε οοίτοτκ πιο ετοοίτ εοιιΓετεπττε , οοἱ τοτ

τεπτεουε οεπείτετε εοπίοευτοε, οτ Ιευοοε τε

τεττε πιο νττοιοε που ειιττετ,ευτυε οιυιάοίτεττε

τεπι πιτίεττεοτ πετ τκνεπτοε. υο ι πιο
ποπ Γυροτετοτ εοεοΡ οοπτοιιτοττιτο Ποπιτπτ

εε $εΙνετοττε ποοττ εΙεπιεπττε : εοξοτ τεττιοπ

ντοοοτ οοοἰτο ίετνττυττε οοτετο , ρτο τεπττε

οοπἱε πιτ Γεττειτι οτεττεε ειτοτε. Ετ οιιουτεπι

(Μοοτε οτοε πιοο ετιιιιιοο εοΠετε τιεπεττετε

εεεεπΓειιοο Ππουε τρία οείτεοτοτι οετοτ , εο

τεττε οπιτοτε , υτιοτπ τειιτυπι ευεἰε εκ Νεε

το , ουοο πιιρετ οο1ευττ τιοτυΕτεουετε διοπτ

εετυε ε Ποττιτπο το τουυε εεεε τ. Ηοε οπτπι

οποσ οεοτπιττι εΙιοοε ει: ρεττἔ ροττο!νεπι:

δε ἰπιτποτιιοτ οοπεοεττ ροπἰτυε ποπ ιυοτεε

Βοτ, εΠτουτΓοοε εοτιἴεἰοπτἰκ οτπιοΙτε τοτο

πιο εοίοΙνετ. νοτοτπ απο τποετιτοΙτ ιτιοτ

Ρετνττετοττι εοποοετο , Ροπε επτπιοε ετι τπο

εοωαΡ_ εα:ρτο τενοεετιιτ. Ττιιιοο οπτττι πε *Γυοιοε

Π. τι οιιοτιε τιιεοπττυοτπο νττουε εοπετοεπι ι δε

ουοο πιο Ρἰοτεε ε%τοοτ'τιοττετοτ , ροοετο

Ροτι:ιεετο τοττοεποτ τπιροττττε οεπεοοτ. δω,

ουκΓο , ουτε τετπ εΙοοοετιε , τεπι τ-εεοποιιε ,

:επι Ιοοοειιοἰ εττο οιι:ιτοε,ιιοπ οτεεττι κουε- τ) τιτε επτπι οΙοττκ επιοτο οεεερτοε , εκτοτιιιε

τε , τω πο ετττποετο ουτοεπι οτε νετεετ ετο

ουεπττε τεπτεπι ρττ Ρετττε εε Κοοεπιτοττε

ποοττ ]ε ε τι (?πιττετι οοπτοπττετοτιι , οοε

τιοτοτποε Ρετ (κοπο οοντε οττετιτοε :ιο το οοο

νοττἱτ 2 Ρτοτοοτο(υτ πιοο νἱοοτυτ) ποιου.

τοτπιτ τοτιιτε εττοοεπτοτυπι ττουετε , οτντπο

οοεττετοε εοιτιΙἱο , ττΙοπτιο ποπ ρτκτοτττιττ

τετπ,οοοο τπο εο Βει Ιεοοεπι,δε ετΙοττετπ πετ

τετοτοτπ (οτιεττοε οιπι ΡοΠτεττιιε. δτοιιτοεπι

ετεπιε , οεπτοπτίττιιιοε τοο εε Ρττοττιιοε πιο

οτευε πιοοτετιιεττι πιοο εοτιτοετο οτ8πεπιε

οο , εοτπεπτοιιο πιο τ.8ποτειιττκ εσεεττετο οο

τοιιτυπι , τποο εεΠο τοΙτέτο , ντεπι μετώπο

οτε ετττροτοε , τειιοεπι τυπιτιιε οικ ντίττεττο

οτε εονοτΓεπι τοοοιτττ Γεπιττεττι. Ττεπίειοτε

πεττιοιιο ροεττττουε τιποτε , εττ:Ρετετπ τουπ

ουπι απο τιιίτιιε τροπο εερτοε , τοτο επττιιο

πιοτιτοοοε εοπιεΙεέττι εε οοετοτπ τΠοτιι οοε

ευτεοεπι > αυτ δε οτνττττε δε οτοτιττετο εε πο.
τεπττε τιτκεοΗεπε , τιυτοε ΓκευΙτ ενοΙιιρτεττ

οοε ί:τυοτοτυτ : ττεουε τποττττ-εττε πιυποτ τ!

Ιεεετιττε πιεπετρετιιε , ετουε το πιεοπο Γειτο

ττε οτίεττπιτπο Ροοτοε , οἰντπε εοπτοπιπο

Βετο , τιοττιεπε εε ττειιοτοττε ίτιπιπιο οποτε

ερροτοοεπι. νττεπι τΠεπι εεεΙοοεπι εε επετ

τιειτι , εο οοεπι οπιποε εδτιιε ιιοοττ δε οποτε.

τοπτ οτττοοιιοε, τιιτπτπιο ετκντοεοειιι τ τοι

τιοπε ρι·κο:ιιττε (ο τιοπε τετοιου ίοιιτ :ιιιτιεο

Ιεποε ) ουκ πιοο ειπε οεοΙοε οποττοτε νοτ

οιοετιτυτ , οιιείτ οιτρτοτεττοτε δε εετττοτε εοπ.

οοετεπε ; το ττε εοπΓοουοιιοτε εε τ-τοοποτε

ττππιοοετεττυε οεευρεοετ. Ποοε τπιτιιοττε

τεττε ι οοεπτο οποτε , οοεπτε.επττιιτ οπου-ε

ετουε τπεεοοττι οτεοοτεοεπι , οτ Γκευτετετιι

ίετοτιττεπι εο ττιτοετιιττι ερρτοτιοποοτειιι ο τπο

Βεπι ροτροτυεε οἱνττἱεε , τιιεοττιιρτοιττοιιι

οπο ττιεοιοτοτπ πιο εοορτοτυπι , ο επττουο- ε

τυπι (οοιιττττυπι ττοττε νεπε οτοευττοπο οοεο

τποο οιιοοεπι οττιεττε, οιιοτοίτιιε τπτικοοοιιι,

εε οοευτετοπι οοτοττοεπι , ετουε τιυιιιεπειτι

οτυοτττοποπι τοτο ρετοοτο τιευττοεπι. (2υπι

ευτεπι Ροτοτοεπι ποπ τιιουιοιιοΓε οπιοτιιο ετ

ορετεπι ουτε , εε νοτυτ ερεε εεΙττοτοτπιε οο

τεε οΡτττιιοε οοεοτροπε, ποιττοΓουε οενττετιε,
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ι>ιετττι οετιιιιιΝι ειιιετοι.κ.

918

τωειτωι οιτ απιτ:ιιια ιο&ιοτιο ροτσιτιοτο3 τιιι- Α τοε ιιυιιιοτοε ιιαυτι ροπο ταιιτυιιι οτιυε τω»

Γοτ 86 ι3οιιοταιιτικ σαιατυε σοοσιτατο3 ιιιτιο τιια

Βιε τιπροιιτιιυιιι 3 ου:ιτυ Ρτοιοδιυυι σορι.

@υιτι σοιιιιτοτι οτυοοίσο 2 ναιιιε τιοΙοξιαιιατ

τουτο 3 ιιόιπουσ Ι:ιοοτατυυι ατουιιιουτιε. Ετ

ουκ οτατιτ τατιιουαττι ιιιυτιιια 86 ιτιατιια τοιιιοι

το τοιιτιουοτι‹ια 3 ιιε ιιιιοτιτιυε αυτοε ασσοτιι

τιιοτιαιιαττι 3 νοιιοττιστιτιυε ιτιιιιι:οβαττι 3 ίιυτιιο

ίιυε ιοεσιιαττι. δι ουατιτιονοτο ρτκσιατυτιι αιι

ουοτι 3 τιιοιιυτιιουο ιιιοιιιοτια ι-ασιτιυε αιιτιπ

ίσττι 3 αυτ Ιοοιποιιι 3 ιιιυτι τατιιοτιαττι νοτιοτιυιιι

ττιοττιιστιιυι αιιιιοττοιιαιιι. δκρο οιιιτιι ιτι

οντιιιιαίιο τιτκσιατα αιιτιουοτυιιι ριιιιοΐουιιο

τιιττι ιοΒοιιατιτυτ οιτοτιιΡια 3 ουι τοιιυε οιιιτιι

Βυε 86 ι:ασυιτατιουε 3 ουαε ροποτιστατιτ 3 τιυ

τιατι 3 νιττυτιε αττιοτοιτι (οιιτιιτιιιιονιτατιι άυ

σοτιτοε3 τιοε ατι ττιυτιτιι σοτιτοπιτυιιι ρτονοσα

τσιπ. Βου νοτο νοΙυτ ουχ τιυτα 3 86 ιπιπιο

απο 3 τιυιια 3 ιΙΙοι·υυι οιτοτιιΡΙο 3 κτοτυοτυττι

Ρτκττιιοτυτιι συριτιιτατο 86 αυι€ωιΠε τασ

τιτε 3 τιστιτισΒατιι ροτιυε 3 ουατιι ιαυτιαιιαιιι

ουιοταττι 86 α ικσυιο αΙιοιιαιιι οοτυυι νιταιιι.

Ατισοτιιτ οτιαιιι ουοτι Ιιιιτοε (ιοτιτιιιυιιι

Ρτοιιτοτ νοτιιοτυτιι3 ασ ιιουτατιιιιι οΙοοατιτιαιιι

τιιιιοοιιτιυε τοιο3οοιιατιι 3 ἴαστιε νοΙυιιιιιιιιιιιε Ο

οοε ρτκ ίοτοιιαττι.Ειτ ουα το ίαΕτυιιι οπ3υτω

τιιιιυε τατιτυττι απο ραιιυε3αιο οτιιιιι ΓΡιτιτυα

Πε ισιοτιτικ τωατι ποτιιτε 3 ασ ιοιυιιυε Μπισσ

τα. Ο σκσα τιιοτιε38ιιιατιιε συριτιιταε38 ιττα- ο

τιοτιαιιιιιε αρροτιτυε ι τιιαΙυττι ι:ιοιιυτιι 3 τουσ

Βταε Ιυσοι·τι 3 αττιατυτιι τιυισο ιυτιτσαιιε: ουο

μότο τοτ°Ροτισιιια οοι· πιο ονασιοτο ροτυπ

ο Γοτιτ 3 τιιπ Ποτιιιιιυε Γυατιι ττιιιιι τιοιττοτατιι

Ροττοιτιποτ 3 ατουο ατι ιτιιιοτοε ροιιο τιοιοσ

τυιιι πια τιιο σΙοττιοτιτια τονοσαποτ ε Ναιιι ( υτ

αιτ Ροοτα

ιπιπιο ατε/ταιρι· ατυ6Μιι.

ΝΜι'ε.τ πρι· απο: μια: Με Ρα” αυτ..

8'αί πουτσο έ',°απ14Μ/Θ767α/οπο ε·υαα'επ τω'

που:: 3

Ηστουιιτ 626· Μέσι·

1Έ.8τοταιοατιι3 συτανιτ πιο : οτταΒατιι 3 ιτοτ

οιι:οτιτιιτ : ατινοτίο νοτιτο τιανιοαιιατιι3ατι ροτ

τυτιι τιιτσιτιτ. $αιυιιοττιττια οιιιιιι σοτιιριιτιδτιο

τιο ατι κτοι·ιικ νιτκ τιοιιτιοτιυτιι πιο ασσοτι

τιοτιε3 Γκσυιο ρστιιτυε τοιιυιιτιατο ιιοτταιιατυτ3

86 ατι οιυε ιατιιυιατυυι ρτοροτατο Γυα ωτΡι

τατιοτιο ιιιιτιοιιοΒατ.(Συτιιουο ιατιτίιοτυτιι νι

τοτυτιι ιιιοιιυττιοτιτα Ροτιοοοτοτιι 3 οοτυτιιουο

νιταιιι τιιιιοοιιτιυε τιιοτιτο ροτττα&ατοιιι 3 τοτα

τιιοτιτιε ιτιτοτιτιοτιο Γοουι ιιιοτυτιι νοιιιοια τω- Ε

ιιτιοταιιαιτι. @υατιιοι;ιτουι τιιοτκ ιτυρατισιιε νο

ιιοτιιοιιτοτ αιιοοιιατ 3 τιοτιοσ ροπροίιτιε οιιιιιι

ιιυε 3 Ποτιιιτιιιοτνιτυτοιιι αττιρτιιποτιι. Πο

στονοταιιι οτιιιιι που τιιποττο σιιυτιυε 3 ατουο

ατι στοιιοιιιι σιαιιίιτα 3 τιυσσ Ι)οτιιιιιο 3 πιο

σοτιι·-οττο. 3οτι σαΠισια ιιυιιιατιι οοιιστιε ιιιιυιι

σι ι·-αδιιοτιο ασ ‹ιοιο3ουι τυο α Βοτιο ρτοροίι

το σουαιιατυτ ανοττοτο 3 σοατίιυε ιυιιι ατιιιιισ
· ιτι ικσυιο Ροτ αυιιοε αΙιουοτ ιτιιιιιοτιατι. Ναιτι

ιινοτο 86 ιτινιτιια ρΙουυε τιοιι σοπαβατ ιιιστι

τοιιι τιινοτίιε σο3οιτατιριιιιιυε ροττυτοατο 3 ου..

ιισιοτιε τιυτα 86 αιροτα οπο τοΙοτατιτια, τοιιο

Για. Πυρ. ό· Μακ. αυτια!. (ΙΜ. Τα». Π!.

το 3 Ραυσοτυτιι οπο ιτι ι)σι ιστνιτιο ισοιτιιιιο

σοι·τατιτιο ΡοτΓονοτατο. Ι3οιτυτ συτιι ιιιε δ6 αιιιε

τιιυ.τιιιυε σοοιτατιοιιιιιιιε ιιυδιυατοτ αιιιυιτιε 3

τιοσ ουιτι αοοι·οιιι του οιτρΙοτατυττι ιιαιοοτοιιι3

τατιτιοτιι τιιοιιιοτ Αροποιι τιισοιιτι8 : έξω

πιτυα3υτ·ι· αιτιών:: ::·2ύτι!ακίΜετ :τέτοιοι Βετ έα

3ςι·εαθ φωτο: : ττιασιιιιιαιιιοιιτιε τιιαιιοιισιε 3

Όσο αυιτιιιατιτο 3 ΐυτισι·ατιε 3 τιοσιτιιυττι οτίια

νυτιι ιιατυε ατιτιυτιι ατι ιιιτιιιαποτιυτιι ικτυε

σοιιίυ3οι 3 τιινιιια ιιι·οττιε ιιιποτισοττιια ασ δαι

νατοτιε αυτια ]ιεευ διιιιτει·τ Ιατοιτατο σου

Β απο 3 ουι συττι νιτιοτιτ ιιοιικ νοιυτιτατιε οι

νιΠατιι νοι τιιιιιιιιιατιι ιιι ιιοΒιέ ασσοιπαττι3 ιο

νοτο οαιιι σοιιτιιιυα ιιιίιιιτατιοιιο που τιοιιιιιτ.

@τα ιιιτσοτο νοτιιιε οιτριισαι·σ ιιιπισιατ 3

ουατιτο τυτισ εατιτιιο3οιιατιταουοσοττιιε αιαστι
τατσ τορΙοτιιε ιιυοτιιιι€ ίισ οιιιιιι ιιαυτκ ατινοτίια

τοιιιροπατο ιαιιοτατιτοε , ιιιιυιιτιοιιίουο τιαυ

ι·ταέιυιιι τιιοτυοιιτοε 3 ταιιτιοιιι ιτι ροττιιιιι οιο

ιατι σουοτατιιιαιιτιιτ ιιινισοτιι 86 σιτιιιτατιτ 3

_σοιιίιτισι·αιιτοιοτιο ροτισιιιοΓατιι ιιανι3οατιο

ιισιιι , οαυτιοιιτ ι:ιστ›ιυτιιοε οναίιπο : ιτα 86 ο

οο ο ιιιοτιιιε 3 υπ: ιτα τιιιτοτιττι 3 Ϊκσυιι ιιυιυε

ιιυότιιιυε οτορτυε33 ιιοιι ιιιοτιιοστιτοτ ικταιιατ

ιιιτι·απο τυτιπιτιιυιιι ιιιοιιαποτιι ροττυιιι. Νοσ

ιτιιιιιοτιτο. (ζοιιιισιοι·αιιατιι ιΠισ ττιττιυιτυοίαε

ιιοιτιιιιυιιι ροτπτουστσ τυτιιαε 3 ιιισ ουιοτατιι

86 ττατιουιΙΙατιι ιοιιττιτιιτιοττι ροπιτιοτι. ιιιισ

ιιέτατιι ρΙστυιιιουο ατιιισοτυιιι τιιΙσόιιοτισιτι 3

ιυτοια 86σοτιτοιιτιοιιοε σοιισιτατσι τυο νοταιιι

οιιιιιιιιυε σατιτατοτιι ιιιοπο. Με ροτ ?οτοε 86

Ριατοαε Γκτιιιατιυυι στιοτυε ιιιορτα ατουο

οτιοιιι ρτοῖοουι 3 ιιισ τοιιοιοίοι·υιιι ρίαΙιοτι

τιιιυι σιιοτυιιι 3 ασ Που ιαυτισε ιινττιιιοΙουο

σατισιιτιιιιτι ιτι τοτυριο ειονοτο σοτιίιΡτοτσ. ΙΙ

ιισ τιινιτιιε σοιιιΡαι·αιισιιε ιιιιιιατο ιιοιιιιιιοε 3

Β ατουο αιιοοτο 86 ττιίιιτια Ρτοιιιι 3 τιισ ιιοδτυ
ουο υυιιιοιιαιιι οιιιοίιτ:στο 3 ασ τιιυταΒιιι ?οτ

τυιια: Πιιιιοδτοε ιιιοτιο σιττοιιι 3 τιιοτιο τιορτι

τιιι τ ιιισ του ι)οο νατ:ατο 3 ρατνοουοσοτιτσιι

τοε 3ττιυιιτιυ:ιι ιυιι Ρστιιουε ιιαιιστσι ιΠισ σου

νινια 3 τυιιι ιαυτιοτιιυιε ασ τιοιισατιοτιιιιιε ο

Ρυιιε 3 τυιιι ι:αιιυιιε 86 ιοσιε 3ουοε ιτιτστ σο

ιιιοτιοτιτιυιιι ίοΙστιτ σοτινινκ ιιιΐοτοτσ ριοτιιιιι

ουο ιιιιτιιοτιστατο ρι·οτταιιι τ τυο τοιισιοτιτσε

ιταττοε ιατ:ταε αυτιιτσ ιοοιιοτισε 3 νιιιωιουτ

ουο σιΒιε τιατιιτκ Γατιειαοιοιιτσε 3 οττιτιοε ρα

τιτοτ ιιοιιο τιατο σοιιιυι·οστο ι)οοουο τισιιι

ταε οτατιαε αοσι·ο. Με ρυτρυτα δ6 ΐοτισο ιτι

τιυτοε συττι ιιιαοτιο ταου ιιισοτιστο 3 ιιισ μη

τιιε νιιιοτιιιιιε οτα” ατσσιιτοε ιιιιιιιιιιτατοττι
τιτκ ιο ιιοττο. @ι.ιιτιιιιιοιιια ίιιιουιιε σοιιιιο

το 3συιτι ιιιισ νιτια ιιιιινοιίιι τιοιιιιιιοιιτιιι· 3 τιι

σοιιτο Αροποιο : _,2αΜοτι.ια (και Μακάο 3 τω! _

Μ' τωιτιι3αάτωτια “πατε 3 απ” :Μτιι|ιά:ατία

ταττι/στου: , απ: @μάτια αυτ.: : ιιισ νοτο ουι

ιισε ρατιτοτ νιττυτσε ροιιιτιοατιτυτΞ @το ιοι

τυτ ιικσ ΐοσυτιι τιιιιοοιιτοτ τοσοοιταιιε 3 ιΠυτι

συιιι Βαυσιιο ιιτοριιοτισυτιι ιιοτι τιοσατιτατοτ τ

Βετο ?απο ώστε” ό· οτιττω]π:τωΜΜι [?άέ8Πί
ο

το /καττετ οι τυπου: ε ουι ιιιυτιτιι σοτιτουιτυιιι

τιοιι Ρατσι·στ ιτικσ νοτα νιττυτυπι ισοτιοτυτιιουο

Μτιιιιιιι



ω, ΡΕΤΚΙ στοΠΕΙ..ΡΗΙΝΙ

α&υυω :ΓσοΙαι ουιε _στιεΙσΠἱε ραττια: ὰσΠτΙσ- Α τσ σιωι ωαττιε , ασ Πταττυω , σστστοτυωτιυσ

:ιο ασσσιιίυε , τιυιυε πιστα: ρΙιἰΙοΓορΙιἱεσ άυ

σιρΙἱιιαω που ίτυοσατ αρρτσΙισιιτ:Ιστσι ρτ:σίστ

τιπι συω νιτα Μα τιτσνιε Π: , ασ ωιίστΠε στ:

αετιιωιιιε τιΙσιια . ὸισστιτσ Ρτορ!ιστα ; κατά

πς/ίτ2/τω κινειται ΜΜΪΜὐπΜΙπτ ι τω.: Μπο

πωσ πυ#τωσπι τ:: ΦΠ: -ῇριωὅἰπω "τω :β

αιωνια Μμπτπω:2ύα: οέΪσἔἰπ:.α απτά ) ό· τυπ

]:ίΖω Μ2°ι·ιΜ Λώ” ό· ασίστ. Νσσ Πτ αΠυσΙ α

ιιοτιιε σιτρστσιιόυτιι, ιιιΠ ιιτ Μ πιω ΐυωωιιω

!ιοτιιιω , Μ τιυοτὶ ιιατὶ Πιωυε , τατιάστιι Ρετ

νσιιιαωυε. δσό ιιτ σο τστυιιιιστυτ α τιυο ἰυἱ

τἱυτιι ίυωΠτ οτατἱο : Μ τσ ιιυιισ , Ποωιιισ .

ιτι ιισσσίΠτυὸἰτισ σοτιιυιι&οτυω όΠσ&ιουσ

σοιιτστιτιστσ ωστιτο αΙΐιτωανστιω τ νστυω

στιαω ἱΠοτυω οωτιτυω στἔα τιισ αΠσδτυω

τιιιαω συτιιυΙατιίΠυισ Πιρστατε. Ρτεστστωιττο

ΠιιΒιιΙα τιιι:ιτσιυσ σιτρΙἰσατσ τυα: ιτι ωσ σατἰτατἱε

ἰιιὸἰσἰα , τιιιατισιο ιιισσ μ.. σΙατἰυε σοιιίτατιτ.

Ηοσ ταωστι ἰιι ρτατἴσιιτἱα όὶιτστἰω, φτου ἰρίσ

οΡτἰωσ ιιοΠἰ τ ιιυΠι τσ ΠαωιΙιατιυε σοιι8τσεΠ ,

ιισωιτισω αΠοτιιιι Πιανιυε . τισ τιυΠο :Πιο να·

Πα ΠασστσΙιτιστιτιυε σουΠισνίΠσ. (:οτιίστσΒασ

ωσσυω σοιιΠΙια, 86 σοειτατιοιισε ω”, ασ

(σωστα σοττΠε τυἰ ωσσυω σοωωυτιἱσατιαε. Μ.

πισω Γστιιιο τΠτιΒατιιτ , Μ τσ , ιτισιιιαω, Πευε Β φ1α, (ιιτ ἰυ Πι0Π8Πσϊἰ0 ἀΦἔσυτἰϋι1$ "Φωτ ,)

ιτισυε οωτιἰυω τιατοι· οοιιοτυω. Πα τιιΠιι,

τιυεείο , τισ ταυτο 8τατἱιε τυπ ωυτιστσ ίσωτιστ

Πω 8τατἰαε αυστσ , τσ ΒστιἰΒτιυτιι Ιατεἰτοτσιιι

ΒἔΠΟΓ£€Ι°€; τσ τιωστσ ,νσιιστατἱ , σοΙστσ, αωα

τσ , στι υιτιιΙ ρτ:τροτιστσ. Ιπιτιυσ ωσ Ϊσυτυω

Πάσἱ , στ Ιοτἱσαω Γρσι :ιιτ τυο ωυιιιτυε τιτα

Πὁἱο . συιιέτα ΠαΙΙασιε ιυιωίσι τσΙα ναΙσειω Π

ΙατΓυε τστυτιάστσ . στ σα!Ιἰὸαε σιυε νστίυτιαε

ασ τετιτατιοιιεε,οιιιουε ΠΜ ωαυσἰρατοε Με

τετ ίοΙστ ἰωτιστστσ , τσ Πινστιτσ , Γυιιστατσ.
ή (ΪοτιΠι·ωα Ιιοσ ουοό οιιστατυε σε ιτι τιισ : τισ

Ατιτιο1439.

ττιατιυ Μ. αταττυω αρΕι!ισατα, τεττο τσΠιἰσἰαω,

ιιιάιτςτιυε σίΠσιατ τσ8τιο σ:σΙοτυω τ ίσο. ἰιι τυο

ίστνιτιο ΙιτωιιΙιτστ ΡστΓσνεταιιε , σΙσστοτυω

τυοτυω σοτιίσττιο Μιυιι8ἰ ωστσατ , τσσιιω

ουσ 8Ιτιτία ρστί:τυι ἴσωρἰτστιια. Ραυσα |ιασ,τσ

Ιιοττατιτσ ατσιυσ σιτσιταιιτσ , υτ αΠουιο Μ τσ

Π:τΠιστετιι Πι τιιι)υε τιοίττἱ ιιονἰτὶατυε αυἴρἰ

σιιε , ασσιρισε , Ρσττσ Ρατστ , α ΠΠο τυο , ρτο

συιυε ρστΓσνστατιτια οτατσ , ουαεΐο . τισ σ1σΠ·

τσιιτατιουσ α8ἱτατυε Πιιδτυατσω , ασ στο!»

τστσα ωοττοτσ σουτσ&υε ττιίτιοτ αρρατστσω,

που ωἰτιυε σσττσ φαω σεο 8ε ιοί-σ αιισστιατιε..

Κυτίυε Π ουιά ωΠιι ιυσυιισιιιω ασστσΠΠστ ,

μα: εαυτιιο ασ Μάτια ρτορστιΠυε 8σίτἱσΒαε.

Ατουσιτα ωἱΙιἱ ιτι υττατιιισ Ποττυτια ίσωρετ ατἶ

ΠσἰσΒατἱε , υτ Πσυτ Ρτοτ-σδτο ιιοιιιἰιισ, ιτα :ιιιο

. ουσ 86 τσ Μία αΙτστ σΒο ωστἰτο ιυόισατυε Πε.

(1υοτΠΙΠ1 Πωσ αΙτιυε τσρετιτα ε Νιωιτυιτι

υτ ἱιιτσΠἱΒαε !ιαιιά ωἱιιοτσω υωουαω σιτ

τἰτἱΠ`σ ωσαιιι στεα τσ οτιίστναιιτιαω, Ριστα

τσω, Βάσω , τατιτατιυστεΓσωρστ σατἰτατσ ρτο..

Γσσυτυω ΓυιΙΤσ , ιιτ ιιυΠιυέ ωἰΙιἰ ματια Πυε

τἱτ σουΠιστυόο , σιιι:ιω τυα. Μάτσο Πε σκι!

τιωσε νσΠω, ουιάσιυιό ωοτΙο Γστιρίστο Μ τσ.

Η οωιισ ρτοσυΙ όυτιιο σκ ὶιιτἱωο άι!σδτιουιε

αΙΐσότυ ρτοΠσἰΓσἰ, ωστιυσ φαι ω» σιτρσάιτσ

ιυἀἱσανστὶω τσίΓσττσ, που ιτι τυἰ Π.ι88Πατιο

τισω αἱἱσιυἱό σοωωεωοτατσ. Ετ ουαωνιε ρτο

τυα Πιι€υΙατι ρτυάσιιτια 86 άο&τιιιατιιοτιιτοτσ

Με. ναΙσ. Εκ ωοιιαΠστἱο δ. ΜιστιεισΙιε , άισ 'ΠιἰΠἱυισ ορυε τιατισε, σο. ταωσιι Πάπια. στη

αυτ. Ματτἰἱ ινισσσσι.ιτιι.

Ε Ρ Ι 5 Τ Ο Ι. Α ΙΙ.

Μ Ρσττυω Ποτιατυω ατιτιατσιιι.

 

Ώτύω·ΜΜτ ε κω|υ!ί του/ταό?Ισπε.

τσσυω Γσωρστ ΠαωἰΗατΞυε σστστιε υΠιε Γυω,

αυάστιο ἰτι ρταΐστιτια,ττυοά σΠυ ουιάσω σου

συτιἱνἰ , τιτοωστσ τιτιι σουΠ!ιυω ωσυιιι , ασ

Ρτο σοωιιιυιιι τ-ταττυω τυοτυω σωο!υωστιτο

τιυοό. σιτσοευ:ανι , ιιαττατσ ατισττίυε. Τυ νστο

Π ἰωρτοὶιανετἰε Γσιιτσιιτιαω ττισαυι, ιΠαω τα”

ΡΕττο Ποιιατο αΒΙιατἱ Ρεττυε ΠεΙΡΙιἰιιυ:ι Π με” ιυτσ τυο : Πτι αυτσω σοωωστιάανστιτ,

ωοιιασ!ιυε. `

(ἶυττι Πσσιτιστιτστ ωσσυω σο8ιτο , νστισ

ταὶιἰΙΙε ρατστ , τιυαιιτο Ρτυὸἱο, ατσιυσ τιστισ

νοΙσιιτἰα Γσωτιστ πισ ΡτοΓσσυτυε Πυστἰε , φαω

τιυσ τιτιι στα: σστετιε ( που τιισιε οιιἱἀστιι ωσ

τω” τω τυα ροτἰυε οστιἱειιἰτατσ Ρστ8τατυε

σιττἰτστιτιι ·; ΠσΙισσω ωσ ρτοΠσδτο ασ !ισατυω

σιτιίτιωοι αττιυσ ιτιτστ σστστα@Η α Όσο σοὶ

Ιατα ΒστισΠσἱα , ωαιτἱωἰ Ιοσο ωυτιστιε άυσο ,

οιιοστσυω ιιαστυε Πω ιτι ιιιοτιαΠ:στιο Γστνυω

Βσἰσιιϊωσ που Γσσυε ασ ΠΙἰυω Ρατστιιο Μτσ

έτυ όιΠ€στστ. Νσουσ σιιἰω αστσιιυιιτἱαιιε Πιτ

συιο,ωαττσω ασ Π·αττσε τσΠουοίουσρτοριτι

στυοε πισω τεΙιτιυιΠσ νιτισοτ , τ!υω υτιἱνστΓα

Πωσ ιτι τσ τσρστἰο ιιοωἰτια ρἱστατἱε. (Συἰτι Ρο

τἱυε Π νοΙιιστο ωσωοτὶα τσιιστστσ , ουατιτυω

.συτατ ασ Πιιὸἰἱ, σιτ ουσ ωοιιαΠστἱυω ἰίτυεἱ

ἱιιἔι·_σίΪυε Πιω, ιτι ωσἱε ίσωρστ τισσσΙΠτατἰουε

σιτιιιΒιιστιε, φαω αίΠότισ ωσσυττι Πυστἰε σου

νστΠιτυε. σιυΠιυε ὸστιἰουσ Ιαυάιουε ιιιτΠετιυω

|ισστ πιο Πτσοιισιιτστ σιττυΙστιε ; υοιι ίοΙυω

τισιιἱειισ σιτσουατισ. Νου ιιισ ίυ8ιτ Ρατστ στο

τιωσ , τιιιατιτο Πυόιο 8: συτα Μ πισω ιιοί)ττι

στειιοΙιἰἰ σοιιΠτυσιιυαω τσ ἱρἴυωσοιιτυΙστιει ·

οιιαιιτιιωουσ τυω ἱωρσιιΓα:, τυωστἱαω Μισο

τίε Ιιαδι:στιυε ΜΙιἰΒυστἰε,Μσο υτ νικ υιιιυε αυ

ιιἱ Γρατιοταιιτυω σοιιτ-σσστΞε. ουαιιτυω αΙΕυε

ρΙυτιουσ ΠοτταΠσ ατιιιἱε ωἱτιἰωσ σΙατιοταπστ.

Νσσ τιισ Ιατστ ουοσΙ ασέτσίΤυε σε σουτ , τιιιι·α:

ρυΙστἱτυἀἰτιἱε Πωσ ασ νσιιιιίτατιε. Ναυι Π

σιιιεἰιιἰτἰοδστσὶἰτιυα ρατε σοιινσιιστιτ ι ἱτιτστ

πιο!ιΠΠΠωα ιστατιε τιοίττ2 τστιιρΙα Ροτστιτ :ιιι

ιιιιττιστατἰ. Ροττο ιιισωἱιιἰ :μου ατιτσουαω

Ιιυιυἴωο‹ὶἰ ορυε στι.ιΠσατσ υσστσνΠΤσε , σιιω

ωἰτιἰ σιτρΙισατσε ἀσΠὸστἰυω τιιιιιιι ; Παοι!σ τε

συω ΓστιΠ,τισιουσστιαιιι Μ Μ αεστσσΠσιιόυω

τ1υαωνὶε αυτ; Πυρστουσ οστ τσ ιρίυω σοιισἰ-.

τατο , ασ @ουτε συττσιιτἰ σα!σατια( ιιτ: αἱυιιτ)

σιτ!ιοττατιάο Μτιἰουἱ. $ἰ τιιιἰὸσω ροΙΗσσἱιατἱε

ωἰἱιἰ, 8; τατιοιιιουε τιυοουσ ιιἰτσἱιατὶε οΓ.

τσιιτιστσ , σΠε Π! ί:αστυ φαω ΠισἱΠἱωυω ;

ασ Ραυσοτυω αιιιιοτυτιι σιιττἰσυΙο ΡοίΤσ αβ



ε” π, τ ΕΡΙ5ΤΟΙ.Ε. ο πιο

ίοΙνι. ΝπΠοοπο πιάτο ποτιιιιπππππιπ :πιο-Α

τοππε , ποί·πτιιτπ ιποιι·οο ποπιε παπι ποικί

ίπτἰπ : οποιιἱπιιι Γπρροπιτπτπτπ ί:οτοπτ πππτι

το οττιπιπ τ πιπτιππιιε ιιτιοτοτοπ ποοπποπππι το

ίππιτπτπτιι πιο οιπίπιοπι οππε , ο νιτιππι

τππτπιτι τιιοπιιιιι οιτοοποτοτ. Ηἰε ἰτποιιο νοτι

πἰε ροτιππΓπε , ποοοίπ ποιο οριπιοιιι τπο:

τιτπποττιιιι τππο τοιπροτιε , οπτιι ι·ιτπ:τοτ πιο·

ππίτοιπ οτονοπτιιπι , οποπι το πετπτἱο Ρώπ

οο πππππτἰπι οιιὶοἱτιιπε , πππτιπο οτἱπιπ οιο

ιποί-γππτπιτι Γπιππ8ιπ ΐροτπτο ποπιε Ιιοοππτι

Νπτιο νοι·ο οοπι π,τπνιίπιππ , δ: ροτἰοπΙοπΒ

ίἱπιπ ιτπιπιποπτιτ τοτπροτπ, οπιοτΓοτιτοπο ππ

πο ιπίτππτι πονπ ρτοί:οιίτο , πιοπο ποοτππ οπ

Ιππιιτπε , οπιτι οπιιιιπιιε οπιιιπωε, τπιπ νο

ι·ο ιιι οτιιιιιε ποίττπτ τοιριιπΙιοιοι Γοιτο πιο οπο

οπο οοπι τοπιροτππι πιπτπτιοπο ρτιοτοπι πιι

ιππτπΠο Γοπτοπτιππι , οΠ`οοπο ιιιιπι πιο πιο

οπτιοιιο τοιιιτιπ Ιοποο πΙιοτιπιιι πιοιιτοτιιι

@ιοπ ο Μπιτ" τιιιιο,πο νοπτιιτπ οοο

ποΐοοτο, οπο: πιιιιο ιιιτπίπ οοτπιπιπε,ροτπιβ

ίοτπ,τππτειιοπο ποΙΙοτιιτιι πποοε , πο οκριιο

ππτἱοιιοε πτπιππι,τππι ἱιππιιτοτπ ππτππτοτιιπι

οτπποπτπτοτιι 8ο πππποἱππι Γοπτο ιιιιιιιππιπε

οοπττπ ποο Γονιοπτοπι , ἰιτιιιιἰποτο ρτοΐροιιιβ

Γοττι; πιΠποπίΐοιιι Ρτοί:οδτο πω οππιιτπ νει

οπιιιιι νιιιο Γοπ:ιπππ πι. @ποπ Η ππ πωπω

τιοτπιπ οοτροτπιτι ιιπποοιΙΙιτπτοπι τοΐριοοτο

νοΙποτιε, νπτιπίοπο ἰρί-οτππι οοππποτπνοτιε

ιππτιπίτπτοε , οπιππε οπ οποτιπιπππ ῇοιππἱπ ,

ιιοπ:πτππΓτβιο νιοιΙιπε ίτοιιιποπι ποπἰπτππτπτ,

ποΙοπτ οπριτπ , οοιιππ ιππτιππιιτπτ, ιπτοΙΙιε,οε

· ρτοοπιπππιο, 8ο πΙιποποοιιο πι πίππι Ϊππιἱ

πιο τππο ποοοΙΤπτιο οπο πππιποπππ πο οποπ

πιπτειπππ. νοτπιπ ποιο ἰπτοτἰιτι όπιιττππι. Νο

οπο οιιἱιιι ιιιποποροτο οιοιοτοπππ οίτ ποπ-π

οοτροι·ιε νπΙοτππο , οοτπ οπττι οιοτπιποπο ,

ππἰιιιπτπιπ Μπιτ οποΠο οοιιίπονοτιτ. νοπιο

πππο ππ ίριτιτιιπΙιπ ποττιτποπτπι οπιππε ίππο

τπιιι Η , οπιππε ρτπτοε , τπιιι νοτσ ἱρίοτιιοτ πο

Β οιπτιε, ποοοΠο πι: πιο ππ ιποαρτο ποίτιτοτιει

οπο οπιποιιι οο Ρτοτιοποτπ ίοπτ πτοπο επι

νιοτπ , οπο ρτοτιοποτ οι ππιιιια οπππι οοτ

Ροτιε ί-πΙπε. Ηπποε, ρπτοτ ,ιιιοπποποτππι τιπ

ιιιοτπιπ Ποι ετπτιπ οπριοποτοιπ , οιιπιπ

πιπΙτιε τοττο οπιπε πππποτιπτ ππτοοοΠοτοο

απ, οοιιιιιΙπτοΓοπο οιι πε, το Γποτο ππἱο

οοοποπιο ιιτεοπποπτο , πιο τπο οτππιοππι

πιππιποτιο οόιιππιτοτππτ. Ετ Η οπἰποιιι (Π

οιιτι πιιπι ί·πε πι πο οπιπιππε ποιιο ΐοιιτιτο)

πιιιιιποοε , πο τοδιἰ , δέ τιιποπτοε Ι)οπιιι ; οι

ιιιιροτιτι ππιιιοππιιι πο τπποε, ποΓοιο οπἰπ

Ιπιίΐοιπ ιππππτἱπ, πο οππι ΓπΓοοριίΐοε ρτονιιι- Ο νιποπτπτ τπίτἰοἰτπτἰε πιο π: τ-οττο. Ροττο οκ

οιιιτιι , οπππι το πΙ!ο ρπέτο οιιοοπι ροΠο επίπ

ποτοτπ. @Με οπἱιιι , οποτπ πιοπο ποοοίπτπε

ιποππποτπ ποοιιποιιπιπ. τππιπτ ,. τπππι ποο

Ρτοροπτιιιιι οοτιιτιιοιιππτοτ2 (1πιε ποπ ρο

τἱπε ιιιιρτοππτοτ , οποπ ποπ ι (Με ποπ πιο

τπτ,ποο οΙτ Ποπιπ τοιιτπτο :ιιι τ:ιπτο τοτππι

οπιπιππι τπτπἱπο , τπιιτο οπιπε ντα πτΓοτπιιι

πο, π·πττιππε τπἰε οτι τοπιιοπι ιιιοιιπίτοτἰἰ τοπ

πιτπιπ ποίππτιπι ιποτιπἰοπτιτἰπιιε ρπποιιι, οιι

πππίτο ποιποπο τππτἴπρἰο , τππι οτπιιπο το

νοπο οτιπε οπίοΙνοτο2 Εοπιποπι ιιινίτπε πιεο,

νοτιιπιτπτιιοπ, οιιἰπ ιτπ οπ: , πΙοτο ποπ ποποο.

ιτε ποτιππΠοε , οποίο ιππι τοπ πππο, ππ πτ

τοτπτπιπ οποπ νοποτποπτιίππιο οοποιτπίπ ι

οπἱοπο , πνο οι: τπτπἰτπτοτιι ιιιοοπιι , πνο οπ

πτ:τοορτοτιε ιποοιππιοπιτπτοιπ , ππτοε ππ

τοπ ροτιιτπε πνοτίπππιιτπτ , οσε ιιι οπιπιπτιι

ποπτππι οοπΓΡοπιι οοτπιπ το ποοοτπτοε , ππ

οπροΓοοπππιπ νἱττπτἰε πο ί-οἱοπτἰπτ τιιτπΡιι

ππιπ τπιτο Γοτπιοπιε Ιοτιοοἰτιἱο ρτονοοπίπ ,

ποττπτπίοπο θ$Π108 πο πιΕπποι·οπτ Ροδο απ·

πιτιοτοε ποπ , πιοπο οπιιιιπε πττοτἰε ππτο οπο.

τπτιι οοππτοπτπτ. διιπιππο ΡοΙΙἱοἱτπε οε , ιιοπ

ποί:πτιιτππι ροτ το ι οπιιι οι ππτοε π: ρτπεοοΡ.ι

ο Εοοο ροτιοοιπποειτιοπποπι τπἱ,ιιπποἰποεΠ τοτοιιι ιποποππι οίΪοπτ πππἰτπτἱ. Ετ οοοο

τ'οττο οοιιοππποτο πτπἱττπτἰε , ἰτιπο οιιοτἰπἱο

Ριπτιπιππι οοποιιοτιιπτιιτ, ἰτιπἰοπππτπτ, εο

πιππτ : ὶΡτιιποπο τιιοππποτιππι ἱπ ιιιπιπιπο

οοπίπτπτππι ροτἰοιιΙο , Η πι τιιπ Γππτιοπτιπἰ

Γοτιτοπτιπ Ροτίονοτπνοτιε . ροτίτποπο οο8ποβ

οοπτοε,ππππ πιοπιοοτι ί·ο πιιττοτο οοιιποιππτ,

δἱοπἰποτπ τππι ΡΙοτποπο πππ, οπἰππε Πιπι

οοπτ , τπιπἱτιΪπ οιιοοιιο πππιοιιτπ νιέτπἰ πο

οοίΪπτἰπ ποί:πτπτπ οτι ποπ πιιπιτπιιτ. Νπτπ ο

ιιτπερτοροτο νοΙιιοτιε, οποπ ποοτονἱίπ, οοτπ

οοτοι οοπι νικ πω πππο , πππο ἰτιπ οποιον:

πο πΙπτιτπτ , Πιρροπιτοτ ι οιε πιο , ροτπΓοιιο

ροττἱοποπι ποΕτπιιποε, ποοοΠο οτἰτ. Νοίτἱ

ππτοτιι πίοΙΙππι πιτπο οοτιί:οόπιιιι , οιιπττοτο

πινοττιοιιΙπ. ΙπτοΙποιε οποπ πιεο. ποπ πο νι

ποπττιπτ νιέτπε ρπτοἰοτἱε ἰπορἱπιτι οππίπτι,

οππιπ ιιτ πιποτοεπτιίπ πιοπο πιιιρΙοιίτοιιιπτ,

ίπ:οπΙπτιππε ποπτἰἱε ππτοππιιοἰπτο ποπ ποτού

ππνιιτιπε, Ιοοιιτιι ιππτπ πΙοιιτιο ιιτπττοτιπο.

Νπτιιτπ οοττο οπιπε οοιιτοπτπ οίτ , οιοτποιιο

δε ρποιοπΙι ιιιοπποποε ποοοπτ ι πτποπο ιιι

ποπιε,πιιτιοποτιιιιι ιιιιττπτιι οιιοτπΡΙο , πιο πιω

&ἰίπιιιι Βοποπιιίπ τοπιτποπιο , ποππ ιππεἰε

ππιπ πττοτπτπιιι ππΙοοπἱποτπ ἰποἰρἰππτ πο

οπί)τπτο , πππι οοττιππτ το Ιπποτι ποπ πποο

το , πτ πιο οοτππι Ϊποἱπε νοτιε, πο Ρτοιιτοτοπ.

ππ ροτοιριοπππ οτππἰτἰοιιἱε ρτπ:οορτπ τοτἰε

Γοίο οποιο οιτροππιιτ , πτπίττπτι ρππΙοροιπ

ποπποτιο Γπο , 8ο ἰπἰτισ ίτππιπτππι ιπτοτοορι

τι,ιποτοπιπι!ι πίποιπτιτπτ πια:τοτοι ποιοιιτοβ

οπο Γοοπττι πΙἰτοτ πέτιιιιι·, οππιιι ἱρίο οτε πιο.

τπε ροΙΙιοιτπε ,οποτιπιο πιπτιιιπτππτ , οπο

ήπιο ιπεοπιππτ. Ετ οπιποπι οτι τιιποιε ππιππ

ιιι το τοι οπΙρπιιι τοί:οτππτ , οποπ ππτοπ ω..

Ρποιοτοιπ ποοτ , οπιοτπττι τπιποτι 8ο ττπποπιΙ

Μπι ποοτοπτ νιτπιιιιιιοοπο ιπ πιιιιιπιιι πρροτο.

τοπτ,οιιιπε ρτεοίτπτιτἱπιιι πιο πιππιτπτοιπ ιπιππε

πονοτππτ. πιο πιο ιιππο Ππε πιοπο ππἰτιιἱ

τιιιτπε τοπιπ τοτππι οιππἱπιιι Έπίππιπιιι θ οποε

οοοἰτπτἰοτιιιιιι ππότπε9 Νοιο ἱτποπο ιΒιιοτοε

ΡΙπτιιιιπιτι οι: πι: ( πἰπ οιε τιιοτοπι οοΙΤοτιε)

ροτιοππ ἱιιιιιιἰποτο. Νπτιι οποτιπιο τοι·ο,ιιππο

πιο , τιππο πιο ίπποι ποίἰποτἱπιιι οοιιιτιιιιιιι

οπιιτ : πτοπο πτ οι: οοτπιπ Γοτιιιοπιππε οοιιπ '

ιο&πτπτπ οπΡἰο , νοτοοτ πι: τπτιποιιι , τοπιίτο

ιποπππ:οτιο, πιο ΠΜ, οποπ επ ποἔπἔἱε , οπο·

· Μ ιιι πι π; .
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εερτοτειπ ιονεπι:ιπτ. Νοππε , οΙιΓεειο, Επο- Α τοτο ιιΙιοτι:ιιιτιο ροτιτοτοιπ είὶ , οποιο ιιππιοτ

Βιιοι!ιοτ ?οτα , Ρεεοιιι:ιτιι , οοιιπι οι ετιοεπ

οτε ρ:ιτιετιοοε με Ιειριδιοιιε ειιειοειιεοε δε·

οτενιΠι ειιρεπειετε 3 ιο ειιεοΙειιόιε ίὶΙἰοτοπι

τιιοτοιιιιποεποε ειτοοε οτιιτιποΙΒ οοπτεττο2

@το οοιιιετπ Νοε εοιιοοΙοο ριοτιτποπι , οι:

οι πιειΡίο εοπιιειειιε, οοοιιτοιιι Μοτο οε

8επτι τοπιιιιο:ιτ , νε! οιιοπτοΙειετιπιοοε ετο

εΠτιο , τοπιο εοε ρτιν:ιτι @πιο πιο! ιοεοιο

οτττετ ειιιοοτ. @ιιτ επιτπ πιοε!ετειτε ί·-ετιιτ ποτ

τοι·επι ίοΙιττιοιπιε Φ πιο @οι :οποιοι ιοοἰ

Γοτιοτιιτει.τοτπ Μέτωπο ριιίε:ιτιιτι δεά τι·ιιιιΓειι

τποε :ιό τεΙἱοοει, δε εεττε ποπ ιιΙιεπει οτο”

οτο , Γεο τω; :ιο πω ρτορτετειι τιιπτο τοιού

ιιοΙοίιοε δε εειοτιιιε εΙενιτιιιιόιι , οιιἱΒοε , πιο

ο :ιο :εοιπειιτιοπε τεπιρΙἰ εινεττο.ε τιιιιιποιπ , το

Μο πεοεπε οι. Ι.εοἰτιιοε ρειΓετ·ρε ειιιοιιι

]οΙὶοιπ (`ιι:ίἔιτετπ τποΙτιε δε ρτιτοΙιιτιε ποιο

νιττοτιοοε οτεεόιτιιπι , οτροτε ειεοιιιιπε Μετε

πιἰ , Πττετειιιιιιιοιιε ρετιτιει ετιιιιιεπτΗΠιιιοιπ ,

οι: ιιτπτετ εετετοε νιοοτε ιιπιτπἱ ρτττΠιιπττΠι

πιιιιπ. δώ πἰτιιΙ οι τιιιπ ρι·ορτιοιπ :ιο ιικο

Ιἱειτο πιο , πιπιι τιιτπ:ιτπ :οοε ειόεο ποοιοτει

νο , οοτιτπ ιπεοιπροτιιιοΙε εΙετιιεπτἱιε πιο οοο

τοΗτιιτιε ιπίιοπο , οοο οιιιι:Ιεπι Πε ειιεεΠιιἱτ ,

οτ εοτο ΒεΠο δε :οοοε οπιπο; νιοετιτ ; οι ποο

τείτετιιτ (Μοτο Γι: ιρίοιπ νιοιίΐε.

(δετετοπι οοο εοιπ οιΙιοεπτιιιε τιι:15 ΠποοΙο

τετ οπιπο ιιοτει εοπίιοετο, οιιιοοι το οποιο,

Με( οτ νετιοε Ιοοιι:ιτ)ιοπιιποε οιιε πιιτιιτιο :ιο

&οτ ιιεεοτ:ινιτι ιτο ἰιοενἰττοτἱε οειιετε οπο.

ποιοι νιτΙετιε , οτ ειΠιι·πι:ιτε ποπ οοοιτεπι , ιο

ιιετπἰπο οιποο:ιπι οοο οποιο το το ἴΡΙειιὸἰὸἰοε

ειοκιΠε , πεε το τποόο ιεοιιιιίΪε !ιοει·ιιΕτ:ιτειπ

Ω:ιτΓειτιε :ιτοοε οΙεπιεπιιτιπι > νετοτπ ετι:ιιιι

οικιιιιεοπιοΙ:ιτιίΠιιιε ιιιοετιιίτε. Νεοοε επιπι

τπἰτιιτπ είτ , ο ιιιιρετ:ιτοτ οριιΙοπτιίΠιποε ιπ

τπιιιιιιιιο. τετοιο οιππιοπι οοριιι :οοοε οοεττει

τε ιπιιπιίιεοε ειιτἰτετἱτ. Νεο ιτο πιποποτιι νι

όετι όεοετ: ο Ριοε δε εΙεπιειιε τοιίΤε πιετπο

ι·ετιιτ , οοι ιιο οττιπἰοοι νεπετ:ιοιιτοτ Ποιοτι

Ποιοι: δε εοΙεοετοτ. Αι νετο ιο πιοπ:ιε!ιο

Ρτινιιτο ιιτ: ρ:ιιιρετε , ο οοιεΙτει!εεοπΓριει:ιει

ποπ τποάο Ιο.οοιιπάο.τπ οι οο ; Γεό ιπ:ιοιε :ιο

τπιτ:ιτιοπε όιΒιιιίΠιιιοπι τιοιοΓιιιοι:Η νιττοτειτι

οπο. Τείι:οε Γοπτ ρτοί:ειίτο οπἰνειίι , οιιἰ τε

πονετοπτ :δε ο ρτιιι:ειροε , οοιοοΐοιιτπ Ρο!!

οοειιπ Βιέτοε εε ιποπτιετιοε , νἰτ:ιτιι όοιιιίτι 3

ιπτ: νετ:ι δε το πιοιιο οοιιιιιιετιιοτ:ιτε : οοιο

ειο ω1ΡΩι το:ιιιι οιιιιιε5 ίιιιοιιι:ιτεπι τποπἰτι

οεπτιιιιπ ειιρεττι Ποπ: πεε οοιίοοιιπι οοτιιιπ

ί:οετιτ , οοεπι ποπ οΗ·ιειιτ Πιιότιετιε μανο

πἰτε.ΖΕοτοτ:ινἱτ :ιΠοοιε εκ ποοιε9Το ρτιοτ

ιιτοοε ρτοτπτιοτ οετετἰε , οιππειιι οι εοτο εο

τειπι , ίτοοιοιπ , δε ορετο.ιπ εοπτοΙιίτι. Ρετἰἰτ

οιιιΓοιιοπι ιιΙιοοιο οοε το , δε ἱ‹ὶ οτι:ιπι οοο οι

Γε πι:.ιιιιιιιε ιπόἱοεο:ιε , ιιΙ:ιετιοεεεττε ειο Π

Βεπτιοε ττἱΒιιἰΡτι , οοιιπι ΠΙ:: ιιεεετιετιτ. Ποιο

οτιο πιο ρτπίτ.ιτοοιιεί·ιειιι , ἰρί-ε τπεεἱε εκοι

ροτε νιωιι. (3οιπ οοε ιτο οι , ριιτιετιίπε ,

οοΓεετο , τοτο ιποοτπριιτιιοιΙι ,τοτο ρτετιοίο,

τοτο οιοπιίΠιπο ρτιντιτἱ τΙιεΕιοτο. ΡΙοτιε Βι

εισε οοοε , οιιοτὶ επιτιεοιπ πιιιποιοε εΙιιοοτει

. Δ.
. ο

τιιΙετιι οπιπο τοι νιττοτειιι 2 (ζοτπιιιοτειοιἴπο

ττειποτοτιιε ρετεππιιι. , τποπιεπτειπειε. ΓεπιΡὶ

τοπικ Ξ @Με επιιπ ποπ νιάεπτ , το εκ Μπατ

ΙιΠιιιιο ριιτεοτιι , πο οποιοι εινιιτοτπ , δε οοοιι

οοιιΓεοοεπε εΠ: , εκ ιιοιπιιπιΠιιπο ιιτοοε οιο

τπεπτἰΠιτπο τιειιιοιπ :ιο Γενετοιπ τοτε , ο οι.

τιιιιτιι τετοιτιοιπιιιιιπι :ιποο!τιιιποΙοετιε οτι ιπ

οα:·ρτο οροτο ΓοΒοοετε 2 Νεοοε επιτπ οοιο

οιιε οτι: ι ιιτ δε ιτιοπιιετιιε τοἰε εοπιτποόε οοο·

οποτε , δε εοιπροτιιτο εαιποοιι ίοπιτο , το εο

οοοε! τεΙιοοοπι εί'τ , τιιοτιειιτε οικω. @οο

οιτειι πεεείΐε ετιτ , οτ οπόεεοιποοε νιιΙοετιε,

ιιτοεπτοτιι δε ποτοπι εοπιιιΙεει ρεοοπιιιπι οιιε

οι: ιιιιιιειε , Με :ι Ρτοριποοιε τοτε ιποποιεεε ,

ειοτ απο πιοτοο σ.εειριιιε,Ιεπιρει·οοειιπιιιοε,

ίειιιρει· ἰιιοοἱετοε , οοοτοοιιο δε τιιιιιιΙιειε πιο:
δε τειπρΙι ίπποι ιιττιτιειοοε Γειτιετιιειειε , πιοο δ

εοοιτιιτιοιιοιπ Πιι&ιοοε ιιοττειοετιε. ει οοιο

ποιο όεετιτ πεεεΠ-:ιτιοπι , οοιιπτο ιπιποτιε

ροτετιτειπι ριιι:ειριεε. ΑΙΙειτοπι άειποο πο

τοοιι:ιίτειιοπι ιρίε οΙιΙιοεπτιιιε τεροπετ , οοιο

ειιινιοοε οϋΐετιιτοιιι εοΙτοοιει , οοιο οοοε

Πιετά , ο το Ριιι·οιιιε οιίττιτιοεπιιοτιι. ει οοιο

νετο οιιε εοριοίιοτιε , ιιοτ ?σιτε Ιιιιιτἰοτἰε ερ

Ροίιτοπι ΐοετιτ οιίειιιιιοεπτιοοε πιοπ:ιετιιε

τοἱε ,Ποιοι ιτειι:ιιιιοιιιτ τιιοιΒιιε ιπιιτάεΙοοε ,

ιπετε τω εεοπετιιτιιιιπ εεὶετατιοπι οποτ
δ

οοοε , εοοοοπι οεπιοιιο εοπνιεἰἱε οΠιειοε.

Ι)ιΠιριιτε ιοοε τποπ:ιΡτετιι :οι Γιιτιίτοπτιειπι ,

οιι?τοοιιε ιΠεεει:ιτιε ιιετιιτοε , πιοο Ρ:ιτοετο

τοπιτοι: ιιοιιιιποεΙο νεπττἰ ιπειτι!οειιπτ , αιο

ίειοετιε. (ζώο τουτο Ξ· ποιο πάειιι τι:ιτιοΒιε ,

ειιι·τοεο!τιιτοπι οαποοιι τοἱ εοτιιπιιττιιε , ιπ

νεπιεε πετπἱπετιι..(]οπι το τεπιρΙοιπ ί:τ:ιττεε

οτειιιοι :πιτ ρἴειΙΙειιὸἱ οποιο εοπνεπετιπτ, ιρ

Γε εοοοιιιιιιπ δε Ρειιο Ι:ιτεπτετιπττ:ιοιε τ τει:

τεπε Γε τιιιοειιιιτ οιπιιι:ι , οι: ιιττοπιιιΙιοοιά ,

το ιοιιοτειπτε,τοετιτ ίοο!ειττιτπ ,οοτἱοίῖοε Ρετ

οοιτεε ; ΐετοτιιοετιε ίιποοΙτι οιΙιοετιτιοε , οτι

οοιιτοιιιιτιι ρετεΠτ:ι του πεο!ε&ιι τοτοιιβετιε.

ΝεοΙἰιεεε οποιο ρωΙοτιτιοπι ἱπτετεΠε : οοοει

οποιπ Ειπε μα: οιιιοιοοε :οι ΐοτιεΗτοτοπι ετοί

τιειιτιοπεπι :ιτοοε ειιετπριιιιιι εοιΙιοετ οικια

το πι:ικιπιε πεεεΠιιτιοπι είτ , ιιοπι ίοτριειο

(ιιεδε ειπιιιιιε τω” νετεοετἰε,πε πιο ιιιοπει

Βετο ιιιιιΙε ειοιπιπιίττεπτοτ. διεοτιο τπιιιιιιιιιιιτι

άε πιιπιπιιτ , Ροτνιιιπ νετο τιε ιπιιιιιιπιε τεοοε

εοτιιιτι οετεπε , Ποιπιπιοί Βτεοιε οιιε ετεὸἰτἱ

πιοο ιιιεόιοετεπι τ-οεἰεε ιιιιίτοτιιιτι. `

Νεοοε ἰΠοο ρτ:ιττετιι:ο ΠΙεπτιο, οοοό οοοε

τπιιιἰ ειιοιόετ:ιτ,οιιιπ Ρτο ίοἱ ιιιοπιτ:ιτε οΙτιτπο

οοιόειπ Ιοεο εΠεεπεΙοπι τιοπ Ϊοετειτ_ Ρτετιο·

ΠΠιτιιειτπ Ποτοτοιιι ΓορεΙΙεδτἰΙετπ,εοιοε πιοτιο

τειπτει είτ οοριιι , τ:ιτπ νιΙε ρτετἱοιπ,οτ πιιιιιιιιιο

Ε τεπιροτοιπ ποίττοτοτπ £ειιειωτι οι: ιιτπετιΑ

οοπτιοπι)εοπτειππειε πεεεΙΤε ετἰτ , ιιο ρτο πι

ποο ὸοεοε,ρτιεεἱτιοοιτιοοε οι: ίιιιοοΙοτε ?ετοι

Με το:: ίοΙιιτιιιτπ , οι εεειποπτοπι δε Ιειιιοι·ετ :ιο

Ποιοι εοπνεττεε. νιόείπε , οοΐεοτο , οιι:ιτπ

Ρτεειριτι πι:ιΙοι·οπι ?οπο , πιο οιτιοε τεί··ετιιε

Ρετιειπ ,ἰιιἴεΙἱεἱτετ τποτοεπιιοε στο ι 9οιάιοι

τοτ( ιποοιεε) εοερτοιιιιιε οοοε άιιπιττετε τπε
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Ιιοι·:ε:ἰε 2 Νου εεοἰάεει Η. εεε : Γε:Ι ο: οι· Α ιεεει·οιο τε εεὶιοοοἱ:οεε νοιο , @σε Η οι):

τε::υἰ:τεε Γοεοεο , ε:εΙοειο εουιοποὸὶιιε εο

ίεΙνεεοοει·άΉε:εε εεειροε. Νεοοε εου::

Ρε:θειεεοι νοΙου:ετεει ιοπρ:οΒο , (εε οἱ

:υἰε:υ ΪείἙὶοε:ἰουευε. (Ξε:υιε οε:υοοε ε:οάο

οοο :εποε Βετο :εΓριιο!ιεε υοΙ::ε νε:ίε:ο:.

Νονε οοοιἱόἰε ἰυόὶεἰτο: εκεᾶἰο , :Κουτα

εΙοε εε ουιυἰοοε ρουΙιεο εόἰ&ο ρει·ΓοΙνου

το:. ΠΜιο:υ δε ρεορε:ο:ε εοιορΠεο:ιι: :ε

εοΙτεεεε : οοοοοοε :ο :εΙἱ8ἰοΓο:οιο εε Ρεο

Ρε:ο:υ εΙεειοοΓγοεε ετο8ευόοεπ ί:οε:ε: , ο!

ο:οοε ἰο8:οευ:ἰ οεεεΠῖ:ετε .ἰο ερρε:ετοιο

ΒεΙΗ ε:: :υουἰτἱουεε εου:ε:το:. ΕΧρειί:ειο:ε

:ου ,άουεε Πεοε, οοι ρεεεε:ιε υοίϊ:ιε εδω

Γοε , ουυετο: οΙ:ἱουεεε , Ρτο Γοε εΙεεεεε:ιε

δ: Ρἱε:ετε :εεοοεἱΙὶε:ο: εοΙυε ε εε ρεεε τω· Β

ὸειυ|(Ξ:ι:ἰΠ:ἱεοἱε :εάε1:τε_ ΒεΠο:οιυ ::ε:οετοε

εεε:: ρε::υἰ::ετ. Τουε Ρο:ε:ἰε ΕἈ€ἱΠΠ8·ἀ€Π·ο

ὁε:ἰο τοο ί-ετἱεΪεεε:ε , εοοδοε ε!εετυοΐγοευε

εΒοο‹:Ιε εοιπίε:ευ:ιοιιε. Τουε εΙεοοευ:ο: σε

:ε :υο:επιιτευ:ιοιυ , τοευεειιιε ο:υυεε (ευκο

:ἱε:υ εοιορι·οοεοου:. Τουε εΙἰνἱυο::οο: Γρε

το, εὸε:ἰτ ειικἰΙἱοιυ , δ: ιρΓε οοοε1οε ε:ευευ

ΒεΙοε Μἰεοεεἰ,εοῇοε οοουο: :ευερΙο:υ εε

όιεετοιο εἰ: , ἴενεοἱε ί:ιωιεθοε νο:ἱε τοἰε.

Νουεἱἔἱ:ο: , οοευ:ουε ροίΤοτυ , Ρτεεἰοοε

ε·οΒο :ε ε:οοε οο:εΠ:ο:, ο: Η ιυε εε:ἰτε:εΞοε

ΡοΠοιο ( θεο:: :ενε:ε εἰ: ) εε ρ:ορτε: :οευι

μήτε: εε υοί::ειυ ο:υυΞο:υ ο:ἰΠ:ε:ειυ , οτε

Β:ετε εεε: ἴε:ἰΡΠ Εεεε εοΒοονε:ο, εεε εΠο

εεε :ε ευι:υο εεεερτε , οικου ε :εε εουΙ-ε:ἱΡΒ

τε ίοο:; ωεεεεειε εεοσΙιο εε Ι2τἰτἱΠΪ°Ρι€Ποτε.

Ε:ι:οιιε ευυἰ ΙοειιΡΙε:ἱΠΞιυο:ο ΪεεἰΙἰ:ε:ἰε ετ·

οοο υιιιυεοἰτε:ἱε τοεε ε:εοειευ:ιιιυ; Π, Γοβ

εεΡτο ιοεο εετε:οτο:οοοε εεοε.ιευο:ο:ο :οο

:ιιιυ εουίἰΙἱο, ἱυ εεε τε:υρο 2ὲἰίἱεειἱουε ποε

το:ιοε ἱυεεὁεε. Ποσό Η :υ :οεΙευ:ευ:ἰε ρε:

Γενετενε:ιε, δε εεὶτοουἰιἰουειυ υοί::ευπ Εεεε ε

ο: εΓΡε:υε:οε ενε:οιίΠοοε ειεἰε :υὶεὶεεε μη.

ίοείοε , εεεεΙε:ευάο:υ οοοά :εΗειοοει ό: ο

ρε:ἰε , ιυεΙἰοε ειοιεενε:Ξε ε εεε οοιεεει €εω

που 2οοο ευευο : όερ:εεεοσ: ευἰειἰοε Πο

ουοοο:, ο: οεουε :πο εε νο:ο:ο Γοεεεεεε:.

νε:ο:υ:ευπευ ( ουοο νεοετοευ:ε: :ουοο ) ε..

Ρε::ἱοε εειρΙιεεοο. ()ενε , οοΓεε:ο , υε ίο:τε

ἱΠοό. τὶΒἰ ( οοοιὶ εοΠ:) ενευἰε: , ουοο Ρε:

οοε:υόε:υ ΐεριεε:εοπ οί&οει είε, εε Ιι::ε:ἱε

οοοεΙοε τ:ε:Η:οιυ ίεεΡἱοε ΙεἔἰΙἙἰ. Ηε:εάι:εε

εε οοεει ἴείΗυε:ο: ιο ρ:ἱυεἰ_ρἰο ,ευ υονοδ

:οἰε Βειιεὸἰῷἰοοε εε:εΒἱ:. Οο]ἰεὶε:ο:οοε Π·

Με του ουοο ενεοΒεΙἰεο ει: Ιιουυυἰ εκρ:ο4

Β:εΠε υουυοΠοε €:εοοευ:ε: ὸἰὸἱεἱοποε ; οοἱ

εου] νἱ:ἰοοε Γοἰε ἱεερε: ουοε εειΠΕεευο:ε :οτ

:ἰε ΓοΪεεΡἰΠε: , οοο ίὶεε :ουο:ε ροΠιοοόοτυ

ειιόἰνἰτ : .Με ύΜω εε7ἰ: εάοΐσετε , ό· πω: ?σε

πο: ση/επωπε. νεο , ρε:ε: εοΙευάιίΠ:οε,

εε ἱυεοεπρε:εὶεἱΙἰ υιιτυευἰεετε ρ:εεὁἰτε , εεε

εεε ΓοεΒεΠΪΠε εχἱίὶἰιυεε , υε εἴρε:υε:ἱε εου- Ο οοε Μου: τοι1τυ]ου8ε ο:υυιουπ ( ο: οΡἱυο:)

ΕΠο:ο ιυεου:. @Με ρο:ἱοε οιυυε ΠιοΠοτυ

@Με δε ορε:ειυ , ε1οετυ ιο εεε εουί::ο&ιο-.

11ετυ εοεΐε::ε όεε:ενετεε , ἰε εεάἰΗεε:ἰουευ'ι

ευυοετοιυ υΠο:οτυ :οο:οτυ ρ:ο νὶ:ἱΙἰ ρε::ε

εοονε::εε. ΠεΙυίεευτ ρε:ἰετεε υεοἰ:εειιΗ

ειευοἴεέὶἱ , νεΠε οοΠε , οι:ευάοοιιε εεἴο:ἰ:

:υιοευ:ο: 0ο νετοί:ετειυ :ε&ε. ὶρίε :οἱυε:ο.

Το ἴρἰ:ἰιοεὶἱε Πεὶ :ειοΡΙε , εε :οευτ , τυο·

Ή:ε. (Ϊουίἰάε:ε, εοε:ίο , κυΠ8ευτε: ευΞυεε

τυπο εοτεει :ε ίοί-εερἱπε , εου υπο:ο:ο:ε: οι:

οοἱΒοε ετΞεοε ἱυ όιε εοάιευ :εόι:Πιιιτοε εε :ε

τιουειυ. Πτε:εὶο ο:ουεε :Πε τιιε ἱυΒευὶ:ε Π

Βε:εΠτετε ε:οοε εΙεοκοτἰε; δε οοο οοεεηοε

υονε:ὶε ιο:Πεε:ε , είἶετἰτυ Πιοο! δε υὶΙε:ἰ:ε:

οοουο. Ι:: όοτοο Πει υε:υο με: :ε εουι:Η:ε

το: ε:οοε εε:το:οετο:. δτοοε οπουεε οποτε·

τοο ὸενἰυει:ε οίυεἰἰε , οοιυευιτετε εΠἰεε:ε,

ΒευενοΙευτἱε εοροΙε:ε , Ιενἱυεε δε ε:Ξοεε

ΐοοάΙ:ο:οοε τοο:οει :οευ:εε Ιἱοε:εΙἱιιοε ε:

τὶουτ ἱτυο:ἰοοε ρε:Εουόε ε δ:: :οεοεετοοεευ

ειι!τε ἰεἔευὶε ρ::εεΙε:ἰε ἰυιΙειιε ἀἰΓεἰρΙιεἱε : ·

υεΒο:ἰε εεοοεΠε:ὶἰ εο:ε:υοοε Πε , οι: οοο

:ο:ο Με εου οοουο; εο:οιυἰ::ε , εε οοειοε

τοπ :υἰυἰίὶε:ἰε , οοειυεόιοοόοτο ρε:ίουε:υ

:οευε άεεει: , ῇοοευτε εοἰοε:υ :ε ,τω πετρε

εοε:ο ρε: :ε εκε:εεεε:ο: : υε άο:ο ρΙιιΓοιιευε

ορο::ει: ΙυυυἰΙἰε:ἰε , ες:ενοετε:υ εουε:ιε ειτ

ειοεοε εε:ΠΠοιοεπ ΗΠοιυ, ΓοΗ:ε ρἱετετε που::

- ετυο:ε εουερΙεεεε:ε. Ε:: δ. ΜιεΙιεε!ε Μο:ιε

εἰ, Μεεεεω:ικ.

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΙΙΙ,

Ρει:ο Πουε:ο εουετἱ.Δ

 

·ώ·ε:έω εἔἰ: ει· »ωπεβείε , με πε ρε/]ῖσπἰ:

Βου:Μέω σωε:εωεία:ΙΜΜε εκε2:.πιπ.

ΟυΓοενε:ου: ΓεεοΙε:εε οοιυἰυεε , δε Η

τοε:οεπε οοι Ποε:οε εεοευ: , Με οτε:

ειροε εοοἱ τε:υρο:ε οιουοΐεοΙε Με Γοἰε ε

Ιε:Βἱ:Ξ; Μοοε ( ο: οριεο: ) Μεο·εο ἴεεἱουτ,

τοτε ο: ἰρ(ὶ Γοευε Π: :Πω εε:ι:ε:ειυ ενι::Ιευ

:ἱοε τεΠεο:ο: , του: νε:ο ο: Η τεΠοοε οΙευό:

:ἱἰε Με: , εε! ρετε:υἰ ε:οο:ἰε τεΠουε:ε Πο·

εΠοΠοε ρ:ονοεευτιι:; εε δευτ τοτἱοε ευυἱ

εο:Γοε ΡΙο:ιτυο:ουπ ὸὶε:ο:υ εε :υευίἱουε ίεε.

:ἱο εΧεδεοε>εοοεεε ίε:υρε: ιυο‹ἰο ιυίιεο:ε:ο:

ε:οοε ἰυυονετο: ε :το οιιι›οοε ΠΙο:οιυ εοιειοε

ἰυ ρε:ευτεε , τιονἰε τεουε:οιυ οΒ!ε:ἱουἰΒοε ,

οοευ 3εονιιοπ οοειυόεεε εουεἰρἰει: άΠεεΗο

υἰε εε ρἰετε:ἱε ε::ε&οει. Ησε Με εουε ,οτ

νιοεο , :οεεοτυ εεε:ε ΙἰΒιιΞ: , εε Πειτε τοοε:

Ρε:οοευ1 ἰυίὶἔυι άουο εΗῖεἱεοε , νε:ε:ευε

Ιεϊεο:οτυ εουίοετοιΠυευτ ἱιυἱτε:ἰ νἱΪοε εε.

εεε εο&οι·ι:ετειο εευττεε. Το τεοιουυυοόο Ε. εε:ε:ο:ο εεε τυουε:ἰε :οἱ εευοε ρε:ἰτε: ε:

ἰοἘο:ε:εοὸΞε ετοοε εουιΡουευιἰἱε :Μαιου

:ιιο:ο:υ ιοο:ιοοε (ουοο ΡΙευε ρ:εεί:εοἱ!ἰοε
δεί” εοίοοε ἰεεε::υἰΠῖουε ὶενἰΒἱ!ε. ω: εε

Με Ιιεεεεειιε : ]ε:υ εοἰυ·ι ερὶΙὶοΙεε ειοόουε

εκεείΙΠΤε νἱιὶεο:. ΙΠοὶ ἰε εεΙεε Πι:ε:ετο::ι

ὸἰΒι·ιἰτε:εεε εουίἱεἰε:ευε) Ιου8ε ρ:οί:ε&ο (απ.

ΠουΙε , :οο!:οοοε ἰἱε εκεεΙΙεο:ἰοε , :με ΠΠ

Με Με τ:ἱΒοε:ε ἴοΙἱτἰ ΐουτ, εκἰίὶἱτοεοόουε

ουοο. ΠΠ ευἱεε εου: δε: Ρε:ευτεε οιυάειυ

εε:υε , εου ί-Ρἰ:ἰ:ο ε εε:υε!εε ο.ιευ:ιι::ι απ. ὶ

Αεεοεμε,Ι



τη·
τ>ιεττιιτ οιεττ>ΗτΝτ

Ρετετ ποο εετπε τοο @τοτο , ίτεοττ τρττττοε

τοτο οεεετ ρετεπτετο , Γτιττττοεττε εε τογίττεε

τοτο οοπτοττίττ. Νεοιτε οπτιο εττοο τοποττ

Γε ντοεττε , ττεοττε τπττιτ ττοεοτπο (οικοτ

το, πτίτ οτ οιιτεττοποι Ποιο τοετοοττε , ετο

οεπιοοο εεοι·τοττττπιιιπι ττιρρΙτεττ εε τοοτττε

οοοιιε εκ εοτοε πιοο ποιοοοετο ειτετοετ .

οτΓεετποοο ειιιο Αροίτοτο τοεττοτ ,οτοττε

ττ το ετοεε [)οτοττιτ ποττττ Ιοεο Ετ-τοτ8·ττ:

οτ Ρετ τοτοιο οοτο οιοτιοοε ετοετττοετοτ , 86

οοο τοοποο. Ρτειεετετιιτο τεττε τοοποε , ίτιενο

τοοπιιε, οείτοοτεττττο πιιιιιιτε , 86 οοο ποττοτο

τενετε εοπνοτιτεπττοε ρετεπτετ Ποτε νετοετιτ

εοποοοετε. Ατοοε οττπεοι εοπττοετ Ποτοτ

ποε ττπιοτο τοο εετοοε τοοετ , τοοτττττοετοι1ο
το τοο ιιπἱνεττεε εοπεορττεεπττεε, εΗτειίτοβ

οοο εετιιετεε9Πττπεοι τοοπττε τποτε τοτρο

τοτο ετοοε οείτοτειο ρεΠτοπτε τοτε τοεοττεττο

οε·ειτίοτεττοτ , τοεοοο οκ τιιπιείεεοτττοοε τά

εοΙτ Ποξτττσοε ρτοεεΙΙττοοο Γεεντοπττοιτε,τπ ρε

εετοιο εε ττεποιιἱΠιιττι πιοοείτετττ ροττοτο

στοπ οτοε οτεττε οοοιι&οοι, ίοΙτ ει» νεεετο

Ρεττοτττετ. Βετο εοοτοοτιι πιο τεπτο είτε Πετ

οιιιποτε τποτοποττι , εε ροεεετοτιιτο τοοτε ,οτε

νττετ Ρτείτοοι , τιοο τοετοττ :το τετο ετοοιιτο

ετοοο οιτεεττοττι τιεττο&τοπτε τετττοτιιτο ενε

οετο τ τοο τιοο ποπ ορτετε (οοετοοιιετιι τοε

:ττιοοπι τττ εε τοοττοιε) τοττο τιοο ττεοτ. @οτε

επττο τεοττε είτ τεετποτοτο τοτοττσοτι τποοττιε

τιιε : οιιτε τοτ ιοετοτοπι οεττοεττοτοττι ντοσι

ττε τττετττοε , οοτ ποο το ετο τττο τεεττε νεοτετο

εοπτεεοτοτοιο τρετοτ , εε ετοε οιιοοιιε τρτττ
τοτ Πιετνττετο τερτετοτο τττ εοπττοετ , οοετο

ρτο το ετοετ ετττιτιιιο εοπτετορτετοτ ΘΡεττττ· ,

τποοττ τττε , ό· πστ7ττά.τ , μ,7τττ· ώ ομτττττο·

ετούτο Ετ ετττιτ : Υειιττε εο τοο οιποεε , οοτ το

τιοετοοιιοτ ετοετττοτο τετ:οτεττε, 86 νετττε εοτο:

ετοοττα ττττοιιττε οοετεττ είττε, 86 οοο τεττ

ετετο οοτ. (ὶοο 2 οττοοο οοτεεοτπε ΓΡττττοε

τποτ. Το ετοο,Ρετοτ νεπετετιτττε , οοτ πιο τιο

ττοτοε οτε εο τιοο νοτιοτοοοττοτ οιτροτοποοιο
τοτε τποποτττειιε τρτοττπιιιπι τπεττετττ, οοτοοο

Ρτο τοο τοετοοττετττ εττετίτο εε ττοοτο, οτ πιοο

τειο τι νεοττ , ετοοε τοιιττττοοε εο8ττεττοπτοοε

εΒοοδτεοι, εο ε:ιττετττοτο εε οτντπετοπι τοτοιο

εοπτεττιρτεττοποπι ττεπτετειο , ττιγίττεο ποτ

τετοε εε : τεπτοιο εε τετο ρτοττοίοιο τ)ετ οο

ποιο πιττιτ οτντοττοε εοπτετττ, τεττε οοοοοο

Ρι;ρεττιιιε ττπΡεττε , οτ εοτο ρτο το ετιοτιοεο
ττοτε τρττττοε τετνοτο εοτορτετοε ττοετο , τοο

πεττε τοτ , οιιοο οοτο οτιτοττίττ , τ:εττοτοτο 86

οττοττοτεπι ττιιτ.τοοι εερτετιι. (τοτοτοτο οοο

το τπετ εποε το ετοοττε, οοΐοτνε.πττ:ε, δέ ρτο

τεττε τετττττεεττοποττι , οοο οιο οτεττετο τοτε

τειο, οοο τιετιοπε εττοο , οοοο οποτο ττετεοο

τιοο τοο οο. $τ οοτο οΙτ το πιο ντττοιο , τοτο

εοτιοτ , τοτο εοτροττε ; ο οοτο τοοοίτ:ττε: , ετ

οοο τποοπττ , οιιοο ποο τοο ρτεττοτττ, οοετο
τττ οιττοοοπι , το οτππο τττιτίτροπτε , εε τοπο

τετ οεοτεο. νετε. Εκ τποπείτεττο δ. Μτετιεο

τττ ιτε Μοττεοο. Μ. εεεετ.ιττΧ. οτε ττ.° τε

πο:ιτττ.

πεττε τετοἰοπτοτ :το νοτο ο οτνοττο εοτο Πε Α  

ττ>τετοτ.Α εν.

Βοτοτπο Ι.οοοντεο Βοτοο.

@του το το ·υΜτοτέ , ΜΜΜ τ τε!ἰἔἰεττἰ.τ

&εωττωτ τττωοειετ.

ΝΠοτοε τετττοε ερροτττ εο ποε νοοιεττ Μπομπ

τονοτοποοε Ρετετ οοοιποε ετ:τσεε (τετ

εετοττι ρτορτποοοε τοοε. (ζοτοοοε τεειιτο Ρε

τττετ οττειιοιοετοιο , τοτοτ εετετε , οοετ τπτετ

εαοεοοοτο τπντεοτο εοπτετιοτεττ Γοτοοε , το

Βτοτττοιττιτ , το οοτοετο ντοεποτ οιοτ , 86 εοτο

οιιεοοτ οιιετο τοειτττοο ετττετ οείτοοττο ; τω

τιιοοτε οετοπτιιτο εοπ,οτοοτ τοοεοτο τοτοττοε

ειιοετο , εΠεοοο τιεπε ετοτυοΓεεπτττε εεοΓετιι,

οοοο εοτο επτοε τοττοτοπτε τιετ:ττοτποοτοε ,

οοτ οποτε εοπίτιεντττοε, ποπε οοοετο τοο

τετο, τοττοτοτοτοτο οενττετ εοπΓΡοί.τοοι: οοε

τι νοτο το ειττεττοττ οοτροττε εοττο, οοπ το

εοτπιο τοοπτεοοε ντττοε τιοτοτπτε εε τποτεε

εοπττττεοτ. Ρεττεττε τιτοτεδτο , τοτ τ.οοοντεο,

Η πιο οιττττ:ττπεε τεεοτοτοτττε ετοτετττετο τετιτο

ίτιιοτο εε τιττετττετο οο εττερτοτο τετιτοοιπιο

οο τεττοτοοτε τάτττιιτοπι. Γιιττ 86 εε οοτοετο

πιοο: ετΒε το Βοτιονοτοπττετ εειιτε; τοο τιοο

ρτετετροε 86 τοτε. το οετοοιιο τοο οτε εοτο

οτοπτε τοτοτοτ:τττ εετττεττε ντοεοτο οεντπιτττ,

οιιοο τοετεοττετττ ντοοοεττε τοοτιιτο οτεεετιττε

Ρτετοττοε , εε νοοιιίτετε: οοτ οοτοετο τπτοττο..

τττ τιοιοτπτε τιετοττιιε τττο ετττοττοττ τοποο οτε..

ττοτ οι ετοοε οτττΡτεπττοτ.(τοπι τοττοτ ττε τοτ

τιτ Ρετίοεοοεπι , τοτοιο ρΙοτττποτιιτο τετεττοπο

εοοποίεετο, ετήεετίτο το τεττετοπτε τοοοτοετι

τοοπτοτο Ρετεπτοτο τοοτοτο τοΙτεπττε εε τπι

Ρτοτοττετο ροττοε , ποο τιιε νοΙοπτετο , τοοοε

τοεΙτοττ τοττε εοπττΙτο τ πο οοε:ίο ετττττττοοε ,

τοο ττοτ τοτποττ εττε&οοι εετττετε το ρτεττεο

Β τἰε , οοετο ο το εττεοτο Ρτοροίττο ροτίττττττοε.

Ιτεοοε οοτο 86 οτ:τοετο, Η οττε εοττοε (οτ

εοποοο) ρττίττπτ ετοοττε ετΒε πιο τοτ τοΙἱοοε

ίτιπτ νοτττοτε , οοτπτττιτοο ο πιο ρτπετροε εε
ττποοτεττ (οτ τοετο οο οοο Γορτε ττεοτ τοοο

ττοπετο οοτοποε ετστσεε τείτετοε εττ) Βεπονο

τοπττε ποπε οοοοοε εοιπρτεέτεττε : ετήτεο

. τοΒοτετο τίτοοι εοτ το: ίοτοε το ετοτεοττι τοοτο

οοετο οοτεοε ττοοετεπι : εοτ πω, οτ εοοτοο

ντίττ , ο ττεοοεπττοε. Ειτετρτοττε ε ποτ:τε τοΙττε

ττοτπεπττετε εε οποτο , οοοετο οοο Γοτιιροτ

νοττο ετοοε ετεετττετο ντοετσεττε. Ηοε ο τοττττ,

οτ οποτο , οοο οοποοενεττε ; τεττο τοο πττιττ

εοτ το οι·εττοε , πτττττοοο τοεοποτοε εοπτεοοτ

Ροτοτίτε. νετε. Ειοτοοοείτεττο δ. Μτετιεοττε

οτ: Μοτ·τεπο κα. ττετοοοεε $ορτοτοοττε Μ.

εεεετ.ττ:τ.

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α
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ο ο τ ε τ ο τ Α ν.

Ροττο Βειτοττο ορτίοορο ΒοΙΙιιποπΓ.

6'τα:πίαπτ οτε φοιτ: .Με φψοτ.ατοπι οτπποο

του”, όπωττωοπο οπτπίπ πω.: τπππἰπ

#τοπικ πέττπο!τατ.

ΡΟΠοποοοιπ_τπτοτ ποπττο.τοπτ οι όο ρτο

τποττοπο τοπ πό ττιοτειτο ορττοορτιτοε ότ

8τιτττιτοτπ, ίτπΒιιττιττ Ρτοτοδτο ( οτ όοοιιτ) Βοο

ότο τοτο τορτοτοε : ιποιποτοοο οτττττποτ οοπ

τοοτιιότπτε ποοπο ,οοο το ΓοτιοΙτε πόοτοτοοπ

τα Ρειτττοτ νοτίττοειιτιοτ , ποοποπ ' 8ο τποτοτο

ττιτοτ ποε οιιττττιττε ο.ο ττόοτ , απο οποιο ότοτ

Ροτοττ:, τπ:ιοποροτο (πιο Ιεττ:ιτοτ. Ι.τοοτ οποια,

ο:: οοο πιο πό τποποίτοττοιτι τοΙτοττε Ποτ ιπτ

ΐατιττοπο ίτι:οιιττ ντιπττοττΒοτ οοπτιιττ, Γαποτ

ττιπτοπτοοτοπι τοοοτοτ Γιιτπτοοοπι, ποο τω

τοποε πό το τοτττοτό τοττρτοττττι : ποο οτπποο

τοο ροτίο:ιόοοε νοΙτπτ, €τοτττττποιτπ τοτ πιο

τποτττιπι πιτπιοιιοπι ποιο ατοτόττΤο. (ξοπ ρο

ττοτ πω” οοτροτο :το τοποσ τοττειτοπι οοπττο

οτο ότττοποτο8 , τποπτο :το @τοτο ο: ντόοτο

το Γκρτοτ , 8ο οΠοττοτ ντΓοε τοτο. Ετ ο οιιοπόο

εττετοτ.“°ο.

Ατιοττοττοπτοοε απο ττπτοτο Βοτ οτα·ο ποπ

ο93Ό

οοΠοε τ οτ τρίο ττιπόοπι νοοαπ οπιτπ Γο:.ιντΠτ

ποιοι Ποποιο :οποτο τποτο:τττε , οοτ ττόοτοτ

τττΓΡοπΓοτοτοτ τοοε το ότο τοότοττ :ιττοοοτοτοτ

ο!τ. Ετος: /έπυ: Μπι· ό·παώ ο πιοο /πρντ

τωρα19%!/ΐπτσίτ.τ το”. :πιάτα το εσπ|έτποπτ,

τω.: .ίπ ρωταω υππιέπέ ω. 5ατρίτ :τοττα

τονοτοπόττττπτο ροτοτ,ρΙοι·τοοε €ωτοτο τΙο2Π1

τω: οτειντττιττ οοπνοπτοτ , οοττο ροοοτοττοοε

οικω ττπΒοτειττε πιοοε οτεει το ροίτι1τοτ πω.

τοτ. τοττα πο τοπετοε οτονοτιειτ . ποο οποτο

ττιπτι1ιπιποόο το :.ιόπτοιοτοτπ τοτο, τοτο! ειττοό

Β τιττοττο τ-τττοτει5 πτοοε,πτίτ τοτττττοτιττοποτπ οποτο

οτΒει το οοτττοττε, τ·τόοτ οτ:τοτντιπττει:, αφτο

Ρτοτειττε. τοτο. Εκ τποπείτοττο δ. Μτοτιοοττε

Μοτοπτ κιτ. τω!. Οοτοτ:ττε Μ. οοοοτ.ΧΧτ.

 

ΕΡΙ$ΤΟτ.Α νΙ.

Εττιτττ Βοποότότο Βιιτττο..

€υ

Ηπτωτπ›· ωτ/ττϋεπέππτ , Απιστία: απ: ίπ ποτ

Φυχίτ το|οτππτΜπι , πτώσπιστ απ:

οιπψ“|τππτ.

τττοτ:ιε τοπε , Βοποότθ:ο οπττΠτιπο θ νοττο
οοτιττοττποτο οοπι ττε νοτοει τοοοτο όοτποροτ Ο ττοτόοπι πιοο :το τοοοπόο τοττοοοτ , γο

τιτ:ιε το ρτοΐοοττ οΙΤοπτ,τρίτ το πιο τοττα Γοπτ

:ματι Ρτοότοίο :πομπο οοοοτοτο το οτε όο τοο.

νοΙοτοότπο πο Μοτο ροττοτττπ. Νοοτιιο ναο
οτττίττιτιοε, απο τεττττ.1ε τπαιτ οειιιίτιπι οκττττίττο:

ποοό ίττοττποοτοιπ ατοοΙΙοπττοτοποτοο τιοπο

το 8ι..τόοπτ οοπτοοπόοττε τ οοπι (οτ το ποπ το

8οτο ποοπο” οο οοο τττοντοττ οποτο ρτο

τποτοτ, οοο ιποτοταπ τιιαττ τ1οποτοπι οοπ

τοοοτοε: τοοτειοιιο το: οτο οτο8τ ποοοΙΤο ίττ ,

οτο οπιτπ ττιπο οτοόττο. τοαιιπτ ε ναοπτ τό πο

το ττοττοτ οτιτττττ ροτο1οοπι τοοοπόοιπ : οιτοό

ττιπττ τιποτα ο ντττοε τοπ , οτ ττιττ όοοοτοτπ

τοτο :τοποσ τοοοπότοτο, οτ Ροτο , απο ποε το

οτ:ιπτ 3 οιιο πιοο οκ ποο τοττ8τοτιοΠι τπετοτΤοε

οτ , ται Γοπτροτ πττο&οε τοττ:ττ , πόοοοιοο τοτο

Μοτο πο οοτττΠτιπο αποτο αοει τοο τοτ τοτο

τποιοπ οίτοπόττ'ττ , :το ο :το τποοπτο οποτο πιο

οοπι τιποτα οόοοτιτοε , τττόοιποοο τττποτ Πο»

όττε νοττ.ττοε τοττΤοε. οπο τιοττοτ το :το ππο
ποο , οτ Γοττοοτο :ιό πιο τττοττοοπτοτοτοοτ οπτ

ρτίττ , ποπ 8τ:ινοττε. Ε8ο οπτπι να οοοορειττβ

ίττποε ταπροτ τοο τοτττταο οιιτ:οσο, οτ ται τπτ-

οτΠτιπ τποτο:τε ότιπόοετοοο ειοοτρτοπόο τοτο

τοτ , κττοτοτο ποοπο τοττιπιοτ οτττοτοοο όοίτ
ττεπτττ , ατομο το Ιοοοτπ :ιόοο οκοοτττοπτ ρτο- Β όοττιιπιτ (τοτοτοπτ , οτ·τοτε Βι·ονττοτ τοΓΡοπω

νοτο το: τιιοΙτποιττ πποτοαττ. Νπτοοοπτ ποτο

οοπττο οίτ:1ιιο οτι τιιοττε όττοτρττπτι ττπΒιιτοτ , οτ

απο: τποτιιτττοτοπι οτ:τντττιτο :ποοπο , ντουκ

οτι1ο τπτοττττττιτο ρτονοποττε , τττοτοο πό τυπο

οίοοο ότοπτ ττει'τπ ττοοτεοτιιιτι :ιτττοπι ττοόττε

ειοοοτπτο ότττοοπτοτοτοο νοτίτιτιιε οτ , ατοπι

τιότποόοπτ πιοο τοτοτοτο οοτποτοτοε, ποποπτ

εττ:ιττε τοπ ?πατε Γοοοπόοτ : τποτττο Γ:ιπο ρτο

ντποτει ττοτοίτποότ ειτόοει ττοοτ :το όττττοτττε ττ

το ττοόττει οίτ:. Ωοπιποτστοπι ποτό τοτοό ποτοε

ίροι·:ιι·ο ττοοτ,”πτίτ τττοτττειτοτιιπτ το 8ο ότοπττει

τοππ 8ο οοαοττττιτοπι Ροπττττοτε απο ττπ8ο

τοο τοπ ντττοτο αφτο όοδτττπο , τοτο νοτο το

οοπττο (ττοοό ρταττ:τιοτττοε οίτ) οοπατοπι :τα

ττοποτπ οκοπτρτο ο Ετ:ι τεττοτ, Βοπο ρτοετοτ, Ε·

τοτοεττο οποτο το ρτο οτοεοπτ τοπιο , οιιπτοιιιο

ποπ ίτοοτ πιοτοοπτιττοτ, :τοτ νιόοπε τιιροτπ
` νοπτοπτατι ττοεττ:νοτοτπ οτ ροττοτ νοτοε :το

τπντττοτττε τοτο πτοτττοοε το8τ απο δε ττοότο

αποτο οοπτοπό:ιε , τποττιπε ροττοτοπι τττοπι

ντοττοπτττττιποποοπτπιοπηοο ροπττττοοπτ ]ε

τοτο ει-ιιιιε·τοΜ, τοο ρτο Βτοἔο Πιο πιατα

ο1ιιοτπ ττοοπττΠτπιο ότττπειτοε οίτ. Ετοἔο. τοττ

οοπτ τοπιτΙτα τοτο , οτιτπιτοο Γειιιδττε .τοτε :ιό

Γα. Μποντ. ό· Μαι. απο!. 6°σοτέϊ'. 2"υπτ. ΙΙΙ,

όοτιτπ τ Ιοοόο ρτοτττποπτ ποοπο νοτοπτοτοιπ

τοπιο, τιπττττοποιοο πό οποιοι πόνοι·το τοτο

Αππο147π

τειπό:ι ροτοτττττπιοτπ ατομο ρτοπτρττοτπιοτπ: "

οτ ροτ το Γ:ιτιιττ ρτωττπτοτοιπ οοπίοτοτοτ, ο

νοΓοοο τ:ττπότο απτο τοιίτοπι οοπο ντνοπότ Γο

ποταπ οττοοοπό:ο, τιο ροτ όοντοοιιετττι1οένο

8:ιπτοε,τιό οντΙο Ποποπτ ποίτττ]τεο(_ ποιο”

τοο τοτο νοτοο τοιιιππ.εικτιπο οκοπτρτο τατο

οοπτοτ. Απποπτ Ποοε νοττε τοτε , ποο το που

ρω ττ:ιοόοτ όοττόοττο , οτ τοο τιό ττπτττοττοττ-=

το.ταπ ροτ νττετ τοποοοπτττιτπ οτοοοἰπτο8τττο=

τοτο οοπτοπότε, τοοπω οοοτιοο 8ο :ιΙτοε. ται

Με. (ὶοοό νοτο τοπόοτ οτ οτοπτ πίττόοο Σ ιιτ

οοπττττο ποτττ:ι , τοραιττπ:ιπιποο τοτποπποτει

ττοποπτ το τποττοε νατοτ οοο', 8ο Βιιιττ:ο 8ο

απο οπο οοποτοότιτ: τοδτο οιοόαττ τ::ιοτε.

Στ οοτόοπτ το οποοΒοε, τον:: οἔοπότι τοπ”

ότντποτπ ατε τπιοτοττιπόοπι :ιιιτττττιιπτ : οοο

πτ:.ιιπ , οτ οοτό:ιιπ τοτ ,/τιπτ το.: πω: τυΜ'ΜΜτ·

&οποπτ πεδίο . οιιωτππι/:ιτ.τ πάἰπτστἱτπτπ ἐποἱττ

8οττο τοττα· οπο, α: οοο τα πιο, όο οοο τω.

τροποι· , ο ττε1ττ ταρω ο!τ τπτοτ ποε , ττοοττ

ότοποε :το τοττοοπτοε τοότττο πό Ποποποπτ

τοττα , οτ οοπττττοιπ !ιοο ο οτι τρίο οΙΤοτ οἶ
τ Ν πο



ριτ- ΡΕΤΒΙ πει.ι>ΗιΝι π:

Αππο πρι.

. ..ο

πω: ιιιεποε:οτιιτι Πτι νοτο οι: ποπιιπιπιιε , Απ:ιιε πιο:: δ6 ποπ:: ΐ:εριπΓοιιΙο πο; οτιετιι

επί:τιιιο ιιτ:ιιιΓ:ιπο ρε:τἱε οοτ:πιιοπτο οιΠοινο

τοττι:. (ὶιιοοιιτ το οιιο:ιιιο ιτιοο::ι Ϊεοἱεε,

· στο , ιιτ :πιο ο:οπ:πιε ετοιιο ἰπίτεπτἱιιε ριιΙία

τιιιπ πω: , :το :πιω ιιπροττε:ιοιιοετ. Ήπ

:ε :μια :ιο το Γοτιπο:ο επιιιιιιε ο:ετ, οπιιιιττο

:π Ρ::οΓοπτιε , επΒιιΠΞε τοιιιρο:ιε ιο ιπιιίἰπιο

ρο:πιιττοπτο. καιω. Ετ ιπιπι πιο:πο: που: Ρτο

Γοπε και:: , ιτε :ιιιο:ιπο πιο επίοπε οιΙί8ο. Ε::

ιιιοπείὶο:ἰο ἴεπότ: ΜιοπεοΙιε Μιι:επι. Μ.

οοοοι.::ι::ι. ::.1:εΙ. Μετι:ιεε.

 

Ε:1ετο:Α ντι.

]εοοπο :ποπεοπο. '

Νεκ ω”, οπο' τποο/πιτ:: :ο πικαπ: :κοπτι

_ . #:::ταπ Μπι:: επέ:τω· , βετιαΜτ τ:: :το τί

Λί::.: το/οτικοπέ:ι.: πιοιο.: 02674292 ἰπμπἄετ

/ἱωω.

ΕΙοέτε:ιιπτ :πο εοιποοιι:ιι Ιἱττο:ετ τοπ ,

]εοοπο Γιιενι·ίππιο , :ιο Πιτι:ε :ιιιετπ οιοἰ

Ροτοίτ αοτοπι επἰιπιιπι τοπιο:: οοίἱοο:ἱο εἴ

ί··οοπιιπ, :πιο οι: τοποπ:οίο :1ιιοοειπ :πατο

π: :οοοίπι ἰπ πιοοιπ :ονοοετιιιιτ.Νοπ Ιοπιτπ

οιι`ιπι Β:ετεε τιπι :πιο Πττο:εε :πατε :ποιοι ,

νοι·ιιτπ ::τιεπι πποιι!ε:ιε τοπ ο:Ξε :πο οειἰτετἱε

ειοοδτιιιπ οιιειιι εΡο:τἰΙππιο οο8πονι : ουι

ι·οΙιιότεπτι οίἘἰιιιπ Ρετοπιτ. Ρ:οτο:πιιττο πο·

:τοπ ποίττετιε πποππε οοπίο:ι·ο, πο π:οο ἰπ

ΓιιὲιΙΙετἰοποπι οιιο:τιπιοεπι :πιο :ιοοοπτιιιτιι

ε πιο οοπίοτιπι νἱοοεπτπ:. Μοτι:ο ιτε:ιιιο οτι:

οιε:ιε, ]:ιοοπο οιΙοδτιίπιπο , ετ:ιιιο ποο οοἱ

πιο :ετἰοπεπἰΙἰε οοΙο: πιο: : οπεποο:ιπιοο:π

εποπο πιπιοδτιιει:προ:ιο, οιίπιπἰἰἱΙοπἔοοιιο .

οινο:Γε τιιτιοπο οι: επι πεο1οπιιε :::οιΡ:π νινο:ο

οι: ποοοΙΤο οίτ, ποο οετιι: οι: τ-εοπιτεε , πι:

ίοοιιποιιπι Γειιοτιίππιιιιπ τιιιιπι.οοποοτπιπι

ονοε ιίτιο ::ιεΙο ιιιίτιτιιτεε :το ι·οΙιτιιοΓ:ο εο πιο

πείτιοεο ιπτετ νιειιι :ονοοοε. δοο ποπ , :τοπία

Ρ:ορτο:οε ιπ:ο:ο:ο οοίποο:ο, πο:ιιιο οοιιίτο:

πε:ἰ επιτπο. Νοπ οπι:π Ϊτειιοεπἱτ πιο :παο

Β :πιο ποποτπ νοΙτιιιτετ.ο:π Βου:: Π πιιπιιε οεπι

:ιιιἱνο:ἰε ο:ΐοοτιιι πιεποιρετο. Επι:π νοτο πιο::

πιοοιιιπ οο8ἰτεπε το!ο:επτἱεπι τιιεπι , ποπ

ροΠὶιτπ το ποπ :πεεποτιο:ο εο:πιτε:ι , ποο οι:

πιω :ποπ :πει:ιτπιε πιο:ιτιε :πιο ποο π: εο

ί-ο:ὶποποιι::ι , πιο πο οποοἰοπτἱετ πιοο οοΠιιιιι

ενοττο:οε , ποπ οε νοτια:: :επι ε:οιιιιπι :επι

οπο οιίποἶΪο :ιο8:οοι ποεοτιι.ι:π. Βοτ οι::

Ποπ: ιιι€οπι ιο εονο:Πε οοπίτεπτἰειπ :οποτ

:πιο επιιπἰ : δ:: ποο πιρριιοιτοτ οιο τωιιιιι.

Ιοπι ποπιτετοπι εο ρἰοτετοπι ειπε, ιιτ Η οπο.

το: τιιι ἱ::ἰτὶ ετουε ἰπεποε Ϊιιι:ιι:ἰ πιπτ, πω:

ο8:ο8ἰο επιπιο τ:επίι:ο πο: ιεποπι 8ο ιιοποο;

::οττο (ιιτ οοπιιιοποιο οιοε:π) ποί-οἱο :ποο Ο ποιι οιιπιτείτι , ιτε ιιοποο:: ροίτοε οοοιιοετ

εοοι Ροίπτ. Ετ :1ιιετποπεπι ποο πππι Γοπιτιο:

πειιο οιιπιοοοπίπτιτ, οειπ οπο τιιετπ ἰπ :πο

ποπονοΙοπ:ἰειιι , ιιτ ιιιιΠε ιιπι:ιιιεπι πο:τιιπε:

πιιιτετἱοπο , πιιΠε Ιοοο:ιι:π οἰίτεπτἰε, πιιΠε

-οοπἱοιιο τοπιροίτε:ιε νοτιιί'τετο ἰιπτπἱπιιι Ροδο

οο:το ίοι:οπι ; ιπε:έποτιο:ο τετποπ 8ειιοοο,π_ιι

ιοί-τποο: πττοτε:ιι::ι τιιετιι:π τοίτιτποπιιιπι οπο

:τποο πιο. νο:ιιιπ , ιιτ εο οε :μια τωροιιι :ο

οοεπι , Γοἱτο , Βετο: οειιΠιιιιο, ποοιιε:ιιιεπι

:Μπι τπι:ιιπι πω: , το ε ποίτ:ο οἰεμιιι&=ι:π

οοπΓοττἰο πιοιο ιποοίοο:ιτο: επ8ἱ. Μι:ε:ο:

παπι: , Η τιπἰ επτο: εοοιοιίΐοτ. Νειιι οιιιπ

το ίπ :οΐ:ιοοτιππι. @ποο οιιἱοο:π πω: ΕΜ.

:ιιπι πιοιο 8ο οοιιποο : μπι πιιπο ειππεπιιε

ρε:τιπιιε ιπνιοο:π οιΠοιιτι:ο ιποιτιιοποποε;

που: ποπ Γοπιπι οι: πονιΠιιιιιε πττοτιε :πιο ε::

ττετ:ιε Βοποοι:.ΐτι :ιο :ονο:οπο:Πιιιιιιπι ρετ:οιιι

ποιτ:ιιτποοίππετιε , νοτιι:π οτἰε:π τπιιΙτο :πε

ει: οι: Πττο:ιε Πο:πιπι εππετὶε (:ε:οο:ιε εροι·

τἰίππιο οοεπονἰ. Είτο @πιτ πω:: :ιο ρ:σπιτι

το επἱπιο, Βετο: οε:ιΠιιπο, τεπτἰΐρο: :πιω

ἱίτἱο πιο:ετιε ι οιιτπ:ιιιο το νἰ:ιιπι ρ:εεποεε ,

ουι πιο ίοιπρο: πιω. Ι.ιιοοεπτ :π τοποπ:ιε

ποπε οποτε τηε: ε:: Η ιπιπιιε οι:οιπΡΙσ ορτὶ

Ρο: ιπιιΙτοε επποε εριιο πο: Γεο:ιε :ο:τιιι:οΒ πιο οιι:ιο:ε οοΠε, ίἱνο οο:οε·εο ίιπιτετιο

Ρ:2οορτιε Ειιο:ιε ιπίτιτιιτιιε, ιιτ πιπιΙ πιο::

απο πεπιιο:ιο,οιιεπι Ιει:ιο:οπι ετ:ιιιο :ποιο

εοπτιο:οτπ νἰτεπι ; πιπι! ο οοπτι·ε :κοπο πι):

Βι·ετιιπι πω: , :ιιιεπι :ιιοποο οπἴο:νετἰο

πιο :ποπείτἰοπ οτΓοιρ!ιπε :€μ10Ι12Πι ρεότο εο

οιιοἰ ροίπιτπ, τι: ο:οοεπι, το απο ποπ ποο

ιποοπτι οοιοτο οο:ππιο:ε:ἰ :Τεοο:ο ίο:τε(Γο
ο :ποποε τοτο: : Γοο οοποορτιιιπ ίο:ιποποιπ το

ποτο ποπ νεΙοο , ρ:ει:ίο:τιπι οιιιπ ιοί-ε :οι νο

ι·ιτεε ιτε Το πεποετ. Πιο οπίοοι·ο , :μια Γαιο

το: πιώ :τι τοποπ:εε 9 πιο: οε:πο:ιι τιιετπ επίτι

ποπτἰε εο πεπο ιιΓοιιο οιοπι οοοπιιιἰπἱ, :ΣΕ

πιιπο οε:πιπιιε ποΙ::πε νοτο: οο8ο:ἰε. Μοοἱε

Μοτο οοπΠιτοοι·ο :ιο οοπίἱἔοποιιπι Ποπιἱπο

οοπΓιιονἱΡ:ἰ , 8οποπο οιπιοιιΙο δικο οτιεπι τε:

οπο, ποίπιτπιιιιι οπ:ιοιιιπιοοΙοπτεππ. οπο

τετοπι ίΠοπτπ ποπ: :ιο Ιοοιε οοιιίπτιιτιε Πιπι

πιε οιιιπ οι·ιι€οπτιε ίοπιτιοι· :οποιοι , δε ποπ::

οιο ποδτιιοπο ἱπνἱτιιε ο:ιπί:επιιΙετιοπι νεοε

ω. Ρο::ιιιεπι :ετο πιοπείτοτἱἰ οπιιιΠ::ετιοτ

:πιο ρετ:ιε ποιτ:ι, οτι τπο:ιε θα , ο8τοοιίο.

_ οοιιΓο:ιρπ.

ποπι :οι οπιοΠιτο ροτο:ἱε ετοιιο οοπνο:το:ο,

Γε!τοιιι :ποι·ιιιιι ποποίτετο ετοιιο Ξπτοε:ιτετο

νι:: ποο :πππι ο ιιπιπο ποί::ιι:π :::οποπιιιι:ι,

ιιποο ο8ι·οΙΤιιε ο: , νοΙ επΓοπεἰΙΙιιίτ:ε. Πτι::

πιιε πιιπο οιιιεπι Ρτο επ8ιιίΠε τοπιρο:ιε :ιο το

αιιεπιοπ:οιπ νεΙο , εο πιο ποπ::

οοπίι.ιονΜιοι!ιεοπε, οτετἰοπιιπι τιιετιιπι (ιιτ:

:τε8ἱἱε πινει :κοπο οι» ει·ενο·ίὶτ επ:ιιιιο :πἰ..

τι :οΐοτιποτο ,πιιΠε :ο :πεεἱε οιιετπιπ ποο

οοποοιιο ποίτ:ο οπτοοτιιτιιε. Ιτο:ιιπι νεΙο έτε

το: εοἔνο:οποιίππιο ρεττι Ποπιἰπο εππετι

(:ε:οο:ιιπι :πο ρπιτἱιιιιιπι οοπιιποποε. Ε::

ιποπειίτοτἱο Γεποτἱ Μιοπεοπε Μπτεπι κ. Και.
Με:τι:ιε. Μ. οοοοι.::::ιι. Κερτ:Πιιιιο. ο

Μαιέ-ἶ
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]ο.εοΒο ιοοοειεΙιο.

Π: πω: οπου" ω... ,οσων/Εεε άριστο

πω!!Ιτέ.

Μπομπ ΟΠεοοφοετο Ιἱττετοτοοι τοειτοτο ε:τροδιο

τιοοε, φα ροίτετιοτιοοε οιοἰε ιοί-ροττ

τιετεοτ ,ΓοίρεοΓοε, ειιϊωο ετΠιοε (Με οι

φωτ Γετἰοετο :το το άεετενοτοιο ; τοιοεο ομο

τοοε οττοοι οπο:: οοι τοόάιτο Ποτ, Ιοιοοοί

οοο .οοοε τιιοοΙΙ:ιτιοοι ΗτιιίΠιοοοι ττοττειο

]οοιιοοεοι οοΙττοιο,οοο ΐοτο μπω εοιο ετο

φιε οπο. νεΙ Βτονι οριΠοΙο. ΡτοΗεἰί-ει :το το ,

οι: το νεοι οοο ετεΒτιοε ΓετΙοο , εο ειροττἱοε

ἱοτεΙΙἰΒειε τοοοοι ετ8:ι το οοιοποιο , Δικαιο

οοοι , Βάοιο : τοφιο ρτορτοτοε ιοεο ρτονο

εποε εκεοιΡΙο τείετιοετε ετο τοε ΐεριοε εο

Βατιε. Ηοε εεεεάιτ , τφοοά ιοοτοἰε οοε Ηττε

το οΙΙοφιεοτοε, ειοΓεοτιοιο αοοιιοιιοιοε τοΙε

τοΒἱιοοε , νιάετοιοοτοοο ροτιτοτ εοοί:οεοΙοτι

δ; εοοετοτΠ , όοιο εοειτοτιοοεε εοτὸἱε ουί

ττἰ Γεετετοιο Ρετ οειοε οριίτοΙειτοοι νἱεὶίἱὶ

τοιιιοειο ροοάιιοοε. δετιΒοτειο :τοπιο εοριο

οοε τοοτιο , οιίἰ νοτΒοίἱοτ ί·-οτΠτοο τ1οιιοι εκ

Ροτἰἱτ , ΓοροτἰοτἱΒοε ιοεἱε τ-οἰΙΪετο , τειοριιί·

οοο Ρτοἴεότἱοοἰε Ετιιττἰε ]οοο.ιιοἰε , τιοοό. :Πε ο

(οπο. ΐοτοτοιο τοειο, ρτιονοοιΠετ οοοιε

ι:1οτοοοε εΒΒιιε ιοοτ:ιτο εοοίι!ιο. ?εποε ιτε

εοε ορἰοἱοοε ετφιο εκοοετε.τιοοε τοοει , τιοἱ

τοε Γρετ:ιοειιο οοιίτε ρτοκἰιοει ίετιρτοι·οοι εά

το εορἰοίἱοε ; οτο ο ροττο οοΠ:το οιάιοοοιτοε,

άιίεεΙΐοτοττι οιοε ιιτΙ τΙἰιοἱτἰἰοιο οοο:: ]οοιιο

οοιο ί·-τειττοιο , εοοτἱοοο :ιεεερτο ειι!οιοο οοο

τοΗ πιο ει! ΐειιΒοοάοιο,ιοοΙεοε άεΠάοτοτε το

Ροτιοε οἰτοτοιο Πιτοτειτοτο , φωτο το” Ηττε

τοε. (οποτε ἰΒἰτοτ οοο Οοο , οοἱ οπο Μάιο ,

οε εοοι τεΠοοιε ί:τ:ιτιιοοε οοίττιε :το δ. Μει

τοἰπ εεεοοΒιοιο ρτοοειΓεετοτ , άοτοι οοο

Α τιτοτιε οεκο τετοιο είε εοο]ιοιότιίΠιοοιο οοι

οοιόνεττιιε. Μπι πιο ]οοε.οοε οοίττο οποιο

οποτε ρτιοίτοΙοοτο, οι: Ιοτιοε ΐετιοετε ρτοοἱ

Βεοτε,ντιΙε, ιοεφιο Πεοτ ΓοΙεε οοο. Κονο

τοοφίδιοοιο ριιττειο όοοιοοοι οΒοοτεοι (Χιτ

εετοιο ΕιΙνετο ῇοοοειε τοεο οοοοοε:εοι τοε

οοο εοιο το!ἱφιἰε οοΠ:τίε ίΠ:Ξε άεεεοτιοοε ,

οιωιἱοιε Π. ΡιιοΙο , ιτε ίτιιτι·ι Βοοεάιδτο Ρο

τιτοοιο εοιοιοεοάειωε. Εκ Σ. ΜιεοσιεΙε νι.

Μ!. Μεττἱοε Μ. εεεει.κκιι.
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ΕΡὶΐεοΡο ΒεΠοοεοίἱ.
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22%”.

Ετἱρτἱοιοιο ε:: εοονετί-ο οοίττο ὸὶόἱεἰ,

το ριιοειε :τοτε ιΠεοοε νοοετοιε επάνο

οιΠε. δἰ τιοιόεοτ ο οοο εοιο νιεοτιο τοο εά

οιοοείτετιοιο ιιονιεειοε, οοο ιρί·οοι εοτιετο

τείετοοτε εο8οονοτιιτ. $ιιΙοτεινιτ οιε ὶοΓοΡοτ

οοοοοε τοο : :το Πιο εάνετΓο νιιΙιτοόο τοΕΙΤετ

ιιορετΠοιεοτο , άοάοοι το οοε νιίοτοιο Μια

οοοεοινιτ. Ρετοτειτοε 'ιοἱοἰ εσιτιτἰτ οοοειοε

εάνεοτοε τοι. δοΙοτοτἱοοειο φιοτΙοο ΓοΓεεΡί

οΠ·ιειοΠΙΠοιε, οοἱτοοοπτιοε ιο ρτιοοε νιίεοτΙτ

τοεἱ. Βεεοετειτ Γιιοο τοοτειτφιο εοονοοἱεο

τἱοε οοε νεοἱτε :το το , Πιο εοεοοΒιι οοΙττι

ἱοίτἰτοτει οΒίτιιτεοτ, εκ οοο Ποιό ΒιεΠε εφε

οι φιοτιοειοι οοοἱε Ιιεετ. Αεεἱρἱοε νοτο :ιοί

ιοοιο τοο άεόιτι1Πιοοι·ο 3 οτφιε ιτε εει·τε τιτ

-ί:ε&οτο :ετε τΙοοι οΙἱιο οι Ιιττοτοτοιο τετοιο

ροτιτοτ νετίαΒοιοοτ , εοτροτε οοι-εοε ΓριτΞτο

μαθω ίοοτ : 8: οοοοιιιτο εοτ:ιοι οοο ν:ιΙεο ,

Ρετ Μοτο το Γεειο!ειιο οτεοοπφοε ε.Ποτ1οοτ,ιο

νιτειτε το οτι οι! οιε νεοἱιιε , οοοιοτε οοιάετο

οοίἱιο ιοάιΒοοε ρτοεοΙ όοΒιο νἱίἱτοτἰοοε τοο.

(:ετετοιο φιοοιο.ιο Γροοτε οοο οοΒἱε ροΠὶ

εετἰ τΠεοειτοε εε : Γειτο οι Ποιο , ο Με πάνε

οοιτ , οτ Με Μ το οτεοοιφιε εοοΪετἱΡτοε ι!ε- Π οετἰε , φωτο ῇοεοοὸἰΠἰοιοτο Ϊοτε. νεο. Εκ

τοιο. ΟοΓοετο ιιοτοιο το , ]ιιεοοε άο!ειίΠοπε,

τιτφιε ἱο (ῖοιτιετο ]εευ οοΙοέ.ΗίΠιοο ττοτοτ ;

οτ ο Πε ἱο τοοο:ιίτετιο (Ϊετεοτοοι 3 οοἱ οπο

ροτ Με απο ; οοοοε ροτἰοτἰε εοοίτοοτἰοιο

οοἰοο τοι , νιττεφιο τοοοοίτιεπ νι€οτοτο , εο

ῇοε Γοιιιρετ σ.ιοεοτιίΠοιοε :το ίτοτΠοΗΠιιοοε

τοο, οΠἰε νο! ΜειοτΠοιεοτιε τοοΠιτι , νε!

τοιοιε αυτ τετιοτἰΒιιε ωο8ι. νιτἰΙἱτετ εεε 8ο

εοοίοιτοτοτ εοτ τοοοι 8 φιἰ Γρετοε ἱο Ποιοι

οο , ειινε οε οι νο Με φι:ι οο·ιοοιοΒειε οοτ.

εοοόειτοτ Ιοφιεοε οι». Ροετοει ρτο νοτιτειτε ,

ρτοφ1ε οοοείΙοτε τεΙἰἔἱοοἰε, ετοιιο ο οροε

εΙ'τ,οίοοε :οι τοοττειο. (1οεοι οττἰροἱΙΗ τοο!

τιε τεττο :ιοοἰε το&ε νἱνοοὸι εοτΓοοι ρετοεο :

οοο :ιΙιοτοτο οΒτεοτο Μοτεοι εοοτειοοοε

τοειιο.Ηκε ο τοε εοτίἰιο τορἰὸοφιε εοιιί·ετιρ

το εειΙιιιοο , οοο εοτΠοι οοοοοε(οτ ιοοοτ)

ΐριτιτο , Γει! εοιο οποτε ροτΙεεε : οοο φιἰο

οόοιοοιτιοοε φοιτ το εκιίτιιοοιο ιοάιοο-τει Ιεό

οτ οίΐοετοιο οποιο ετ8:ι το ίιοεοτΠΠοιοοι ε::

νεττοε οιειε ειρει·τιοε ροτροοτιετενοΙοοε : τοε

οοο ο το Ιοεοτοιο ιοτοτνειΤΙο άιε]οοετοιο ειτ

Ια·ι. εοφ». το· του». που!. ενά. Τιοκ.ΙΙΙ.

ιοοοειίτετιο δ. ΜιεΙοιεΙιε Μοτοοἰ τοε ον.

Μοτο Μ. εεεει.:τκιι.

-...-__ευω__·-έ-··νοσο..-τωτ η

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α Χ.

]ιιεοΒο οιοοιιεΙιο.

 

@Μάιο :με όσοι· [Δτἰεπέέ ρ·σμψΜα ά·

πτέεωιάΙ σέ πτωοι/2"Μπι οποτε

σκι·υεπτ.

Οφειτοοτἰ ιοἰΙο , ]οεοΒε ειιι·ιΠιιοε , 8ο νο

οοοιεοιιοε ειιριοοιι,οοο ίοΙοιο ρτοΙἰκἰ

Ε τοτε πε Ιοο8ιτοόιοε , νοτοιο ποιοι οιοΙτιτο

(Ποε εε οοιοετο ερἰίτοΙοτοιο το Πιρετοτο:

ΡΙοτει ἰο ὸἰεε οετοτοοτ, φοιτ τοε τοειο άο

ίιάοτιο Γετιεθιεετο οοο ίιοοοτ. (2ιιοιοοΒ

τειο Η τειττ!ιοε πιο) οοοεοτι το , ροίτοοετιι

τοοε ποιο ]οΙοιοοεε οοίτετ ιιττοΗτ > οοο Η

οϋΙινιοοε τοἰ τ:ιθ:οιο ροτοε , φ1ειο απο «Με

οοδιοφιε :τοτε οεοΙοε ιοεοε νιόετε νιόεοτ :

νετοιο οεεορειτιοοιΒιιε οιεΞε ρΙοιὶοιἱε οοιειε

οάΓετἰΒεε. Νικο μποτ €ὶἰοιοοιο :το οοεΙοτ

Ν ο ο ο

Λοοοιη:Ι.`

Αφτο Μ72·δ
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Απποηγ τ..

ππω ρΓοΠοππἰ οίποἰπιπ) οοοπ οποπτοοοίἱ- Α ρτἰπε οπἰοο πιο τοιποπἱο τοτο οπτονοτοπτ,

:ποπ τοιποοτο ποίΗ οπο ΡτοΙπποε ΓοΗτο , ὶτο

ΡΙοτππιοπο νοτἰἰε πομπο ποπτοίὶἱοἰε πππο

πω· , οτ ποπ οΙἰοποτ Ξπτοτποτπ πτοε νο: οτι

- ο Ιοππππι ιποπο οορτοτπ. Ηἰπο οποοπο Η: οοοπ

τποΙτο , ουτε τοοπτπ Ροτ Ιἰττοτοε οοιπτποπιοο

το ορτοοοππ , πΙοπττο ρτοττοτἰτο οοοοτ : δ:

Ροποο·οιο·τ ίοτἱπο τοίτἰοἰτοτἱε ροτἰοε ποίοἱο

οπἱπ , οο:ππ πἱτοτἱε οο νοποίτοτἱε οοἰπρἰοτπ

Ρτο: Η ίοτοπτ. $οτΞοοπππιπ :οτοοο οίτ, οτοοο

ονἱέὶἰε οοτοτΞε πἰΗἰοιιΙτοτἰππε οοτἰτοτΞτππτπο

Ιοτἰεἴοοἱοππππι , ΡτοΓοττἰιπ οπιπ Με ποπ

ΗΠπτπ ίοπ οπἰπιοιπ , ποπ οπο Ροδτο, Γοπ οπο:

ίοτἱοοπτοτ οττοπποε. Ι.οττοτ ἰτοοοοἰπ ΡτΙππε,

πο ]οοοοο , οτοοο πιο απο Πττοτοε οτοοο :

οοοοο οπο το οπἱτπο οοοορτοε , οπο οτἰοτπ το

νοτο Γοτἱρτοτ Γοπτ. εοποτοτοΙοτ ποὶππο νἰτ

τοπ τοπ οο ὶπνἱέτο οοπίἙοπτἰίΠτποοπο Βοπο

Ϊοοἱοππτ Ρτοροίἰτο :το νοΙππτοτἰ. Εἰ οοἱποτπ

ἱίὶἱο ποοἰτοπε ποἰ Ιοποο ΐοοπ'έ οποιο οροπ πω

νἰνἰτοτ, ππτπ οΠοπ οοροτο, ππτπ τποοἱε το

το τποπτο οο ποίἰποτἱο νἰποι·ἰε ο:οινοτοτο)οποτπ

τοπὶτιππ τουτο :το πππο οπο. @ποπ Ρτο

ί:ο&ο τποπτοτπ τοπιο οο.ρτοροίἱτοτπ πο οτοοο

8ο Ιοοπο : οτ πιο ΠΠ ρτοτ:τοτοπποπι Ρπτοπτ.

Εοο οποοοο οο οΧροᾶοτἱοπο πὶοπτ τπἱ τοπἰ

τοε πιοτοτ, οτ πἱοε οποίο, πιοπίἱε οππο Ρτο

ττοδτοτ [πιο νἱποοτοτ : οπο ποτπτ πιο οποτ

τἱεοΙπἱε τἱοἰ οοοοττοτο, το οκοἰροτο, τοοοπ1

οοπἴοοπΙοτἰ : οοοπ οπ ροποοε οπτποποπι πἰοε

τ-οιοτιιτπ ΐροτο , τοπιο ποίττὶε ονοπτοτπ :το π

ποιο οΙἱοπι ποοἱτιιτἰε , οοοτπ.ἰπἰτἰο ΡοΙΙἰοοτἰ

νἱποοοπτοτ : ρτο οπο πππἰτπιπ 8τοττο5 οοο

Βετο οποτἰπἰο , ου! Ρἰοτοτο :το οοπἰτοτο Γπο

οπίΙϊτιώε, πτ οτοτττοτ , οτοοο ποποίΗίπττπε

νοτἰε τποἰτ οποποτο πτοποτοε οίτ : ποο παππ

ίῖτ ποε οοπτ ΐπιποτο Ρτονἱποἰοτπ, οππποε ονἱ

ποπτἰΠὶιπο Μοτο Ροτἱοο!ο οτοτ οΧροίἱτοτο.

Οτο ποοπο οετΙοίτοτπ ροττοεπ :το Ποτπἱποτπ ,

οτ Γοἴρἰτοππ το οτοοο Ξποο!πιποτπ ροτοέτο το

ποο ροίττποποιο Γοπτἰοπτ οπτποΙοτπ οπο

οτοοο ὶποτοτποπτοππ νοΙἰτππἰπἰε ίοο:. Νὶίἰ

οποπ ΠΠ ντιπ πιοτοἰ ποπ τοτοπτοε, τοτἱοπἱ-.

οοο τπἰπἱιπο ἱτπΡοτοπτοε , (ποιο ΡτοοοΙππΒὶο

Ροτπἱοἰοτπ ορροτοπτ. Εξοο νοτο οοττο οοπίἱ

Πο ποποίτοοοο το οοοΙο τοπι ]ποοππππιποπι

:το πἰξοπἱΙΙὶπποτπ οοποιοπΓοο. Εοοο απτο, Π

ποπποτπ ποπο πποππἱπἰ , οΙορίοε οΙτ ττιοπΠε οκ

οοο ποε ίὶποοΙοτἱ τπο Ιιοιποπἱτοτο οπἰτο πἰ

εποτπε οε:ντποοτ τοτποπ ρτονοοποπε πππο

ΜοτοΓοΙοιπ οπποε ρτπτοτἱίΪο. Εκο οοο Ρτο

ο Βέτο τοτπ ἰποτοπἰοπἰε οοπἱεπἰτοε τπο , τποο

νοτο ὶπ οτοοο οοτοοἰο ποδτοπο, :το ροττποΙ

το οπο ποοπ τποπὶοοτἱτοτ ροΠοε ππτποποτοτπ

πτντιποτππποπο τοτπππ οοἔπἱτἰο. απο: Γοπο ἱπ

8οπο τπἱ ποοοτο οτοοο ἰπίῖοπἰο νΙττοτἰε ππ

τοτπ ποπ οΠ:, Η ποε τοἰ ποΗποτἰο τοπτοροτο

οΗὶοὶππτ τ Η οοἰποτπ οΙτοτπιπ το οιποπππτπ

ποοἰο , οΙτοτοτπ νοτο οπτπἱτοπππτπ ρτιοίτοπτ.·

Ηοο οτοτἰπε οΙτ , ΠΙππ Γποντπε. @πω @τπτ

ΐοοτοτπ , οτ ορτοτἱΠῖιπο οοπἴποτιιπἰπο τπο

ππτπ ροτί-τιιἰ Ποοοτ 2 Ιπνἱτοτο το οτιιοοΓοο,οτ

ποοπο πονἰἔοε οπ οοο , πο ί·-οττο οοο τοπω

τἱτοτἰ οτοποἰτπριιποπτὶο οπίοττοοτπτ , οτ οτο

ποοποε τοπτἰΠοε ορἱίοορὶνἰίῖτοτἱοπο ίο πο

ποτπ ροτοτ. νοπἰι·ο οπ το οοπνοπὶοπτΕπε το

τοτ , τοπ οτοποοἰοΙἱεποίὶτο ἰπΡτἰτοτἰο , οπο:

ποοἰε οΒτοπἰοππἱ οΙοπίττο ιποποίτοτἐἱ ροτ

οποτπ τοτο ροτοΠοτοππ τποο , °οοίτοτοτ. $ἱο

οπο ἰπτοτ ριπποτοτπ οτ: ποΠποτἱπππ Ηο&ποτ

οπἰπιοε. (Σοτοτοτπ πππο ουτπ ἴρο οποοοοππἱ

οποπ οορἱο,ροτὶοΙἱτοτἰ νοτοοιιππἰοπι τποοιπ,

οποτπ ρπποτο νἰόὶπε τοπτο ρτἰνοτἱ ΓοΙοτἰο.

Ετἰτ ΪοττοίΤο , οτ ΐροτο 86 οοπτἱπο , οτοτἰοτ

πιο Βετο τποο τοοπω Ιοοποππ1 ΙΞΒοττοε , πτ

ροτο οτποπτἰΠὶπα οοτἰτοτἱε οτεοτποπτοτπ;

οποτπ πποποίτἰο οπο ἰπποκ πἰΠἱποπτἱ2. Ροτο

ποοπο οπο το , ΒπιποπΕΠἱπιο ποτοτ , οο οπἱ

:οπο οοΐοοτο , οτ ττοτπιπ το οπ ποίττοππ οοπ

ίὶιττοδτἱοπἰε ποτπἰπἱοοτ , οποτπ ποπ Ροτ ποτε!) τοπιο ίοΠτοπΙποτπ , ποπ ίοΙοπτ οοπτ-οοοΙοπ

ιποΙτοε οοΙοΒτοτοτἰ Γοτποε ,οπνοπτο ποίττο

οιιπππιιΙοτΞοτ οτοοο οοππποπτἱοτ Ποτ. Ρτοτοτ

ΒοποπὶΕὶοε 8ο ττοτοτ @οί-Ροτ Γο πιο ρΙπτἰτποτπ

οοιππιοπποπτ. νοΙο. Εκ ιποποίτοτἰο ΐοποπ

ΜἰοποοΙΞ5 Μοτοπὶ "το κοἰοπππ ΑΡτἰΠε

Μ. οοοοικΧτι.

 

Ε Ρ Ι δ Τ Ο Ι. Α Χ Ι.

Ερἰἴοορο ΒοΙΙοποπίῖ, ο

Ηυπατατ ιιτ/ἐ ·υψτετ ὶτεττκπι.

Πἱτοτἱο τπο , οπο ποε ροοοΞε οπτο πἱο

πιο ἰποτοπἰοἰΗ Βοοπἱο ποποι , οπο

ποοπο πιο ποπποτπ τοΙἰοοἱΠ`ο ποοπο 8ο νἰ

ποππἰ 8: οΙΙοοποππἰ τω, οο ΐοπο νοποτποπ

τἱοτοε οπἱιπο Πἰπποἰοε οτποπτἰοτοἴοοο νἰπο

τοι· Ποιππιοε ἰπῇοοΞίΪο. Ατοπο ἰπ ί:οτο ππτπ

ποοπο οοπτἱΒἰΙΪο ἰπτοΙΙἰΒο, οποπ τοῦτο Ιοοο

τοπτἰοιιε ονοπἱτο οοπἴοονἱτ, οπἰ οτποτο ίπ

εοπτἰ οοποορτο ἱπττἱπί-οοοε, οποπτο Έτο

οιιοπποε Βἰοοπτ;τοπτο πππο: πιοἔἱεοποποπο

πἰ ποοἱΓοπτπ οτοοο ; νοτοππ οποιο ροτἱτοτ

οοπνοΓοοππἱ.ΡοτοΒἰτππε οοττο ρτοππἰπτπ πιο

ποπ ποΙὶοοτἰοτἰοοε :το οκοιιἰίἱτἰοτἰοοε οροΙἱε,

τω οπἱιπἰε Μή ποπἱτἱΙΙῖιπἱε : οτἰτοπο π·ιοπΓο

ρἰο οτοοο οιιοπι πιοἔπἱποο ἱπΙΙτποΙο , ποο

τππΙτἱρΙἱοἱ τοί·οττο οἰοοτπτπ οτοποτο , τω π

οοτἰΠῖτποοοτἱτοτο οο ππο. εοπτοτοτ οποοοο;

οτ οτπἰττοτ, νοΙἰτππἰπἰ το:: πηππωπτ πονἰ

Βοτἱο. Εοκοοἱτοτ ποπτποππ ροο!πΙοτπ οπἰτππε

τοοε τποἰ Ιὶοπἱο οτοοο οΠὶππο πιοπἰτοτἰοπο

Ξπτοπτπε , ἰτποοοἱΙΙοοπο 8ο ἱπνοΙἱπιιππ οποπο

πιο ἱπέἰτπιἰτοτο τοποτ δε νἰτοε οοοἰοτ πτππο

Εκο. Ε8τοΠοε ποιποπο οκ ἰΙΙο τπο οποοπο,

οτ ποοἰε τοτπΙἱΓτἰ, οποἰοπΙο , οπ ΙοτΙοτοτπ

οτοοο οιπρΠοτοιπ Ιοοπτπ νοπἰοε : ροΓοοπτοτ

οοοΙἱ Ιοποο ρτοΐρο&π,ποΙοθτοποτΞΓοπο ποτ

τοπ ποίττἱ οιπαπἰτοτο 8ο ί:τοοτοπτΞο , οοἱ νο

τπε οτοοτοτπ οτπἰπἱοπε οοπίἱτπε , οο πἰνοτίο

ποτοτπ Βοποτο οι·ποτπε , ΡπΙοτοτπ ἰπτποπτἰ

οοο οοπΓροότοπο Ρι·ο:οοτ. Απππο ὶτοοπο νο

το ποίττίε , ἱπνἰτοτπΓοιιο ο ποτήτ -νοππο ποπ

ποοΠοοε : νοπἰοε οπἰπι ρι·οοιιΙπποἰο οκροο



ο” ο

, ιιι: πιω όιο νοιιτιιτιιε Πε , αυτ ιι;πιιπι ιειτοτι οο

:οιπι ίιο)ιιιΒοοε , ιιιιτ ροκ Ιιττοτε.ε πιο οοιτιοτοπι

πάψω. @ποο ιιτ τιιοιοε , το οτιιιπι ιιτοιιο ο

_ παπι τομ. ιιοε. Ε:: ιιιοτι:ιίτοι·ιο δ. Μιοιπο

Πε Μιπιεπιι , πιο” ΑΡτιΙιε Μοοοοι.κκιι.
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οοιιι:οοο Βοιιιιτιοιιιι.

.Μπέιι: :με !ω»Μέωτοω , απο” σε Μέσ

ΗΜ.οβω Δικά:: Μι&ποτ.

8111101472! ΕΜΗ πιο , Ρ:ιτοι· , ιιττοι·ιε τιιιε , οι:: ιιιρτει

οιττιιιοιιι ιπιιε οοοιτοτιοτιο τιοοι·οίιιιπι ,νοΙιιτι

οιινιιιο οιιοιιαπι ιιΗι:ιτιιιτι Γριτιτιι του. οριίιτοιο

τιιτοιωιι. οι οιιιτιι νοτιιιΠειτοπι οιιιε 88 οιο

8επιτιοττι , πιω οοττο πιιτιιιιι ιιι πιοτιιιπι πω

πιατα οίιτ , ρι·:οτοτιιιιττειιτι ι αι ρτοοιιιιιιιοιο ο

ι ιιιιπιιιιτειτιε ί:τ:ιοτειιιτι:ιπι τοάοιοτ. ιο οι ιιι πω

:οιιιτιι οωιοιιωω Γοτιιιιε , ιιτ ιιιοτιτο οιιιίοιιιε

ετιινι οτιοιιι ροοοειτοι·ιιιιι Γοροτο άοτοιιτιιε,ιιι:ι

ιιτιιιιοττοιιτειτιε νιτιο ιιοίιιιοτιιιιιι οοτ οοπι οι

οιΙο οιιοιτειι·ι οποπ. (πιο οιιιτιι Ιιιιτιιιιιιιε :ιτ

τιιιο ίιιπιιιιιΠιι1ε , τιιι:ιπι ορι(οοριιπι ιιι€ιιιτειτο

Ι:ιτποιο.τιιιτι, οτικιιτιοιιο ιιιιιΒιιοιτι ,νιτο. τιπο

ΕΡΙ$ΤΟΙ.2Ε.

οικω. Ειιτ οιιοτιιιο ιιιιιιι οιιοπι Βιετιιιιιιιιιιιιι, Α το πιοιοτ, οοιι:ιτι18 οιιιε ειονιτοε τιινοτιιτ τοπ

οι

τοτιοιιιιιιι ίιι%οΙι:ιοιιιοιιε τορτοΠιτ οι: ί·ι·οειτ 2

Ιτειιιτ νοτο οοποιοι· ΓιιιιΙ:ιτει οοτειιε νοοο οιιι- Τ

πιοπο : Ιπ]'ι·|2.κ @τι άτυπο , 7.2: πιο ΖΜποΠ2 έ: '

οπιπε πιοπο.: Μ/ιι.τ 2 Ετ ιιιιιτι : ΜΖ·υωπ πιο

]θισ, Βου” , μοιωωι Μιω·υπωι 8,7!έά οῇικ

και ΜΜΜ» που». Ετ : Μ]ΐ.νω.ι· Μ |έωσ

ρο/κπαί2. Ιτιιοιιο,Ροι:οι· ορτιτιιο , οοιιο οιιι

οοπι οοο 8ο (αποτο , οποπ ιιι οκοοιιιιτιι ροπ

τιιιαιτιιε επιιιιιιιι ρτο νιττιιτιο τισ ιτιτο8τιτοτιο

πιει: πιοτιτο ονο&ιιε , τιοοιιοοιιιιιιι τοπιοιι οι

τιιπι οΡιι ‹ιο το; Γοιι απο , οι:Γοοτοι πο οοπι

τω” τι:: πιο οποιοι Επι: οίι: ίοιιτιτο νιτιοτιο ,

οτιτιιιιιοΓιιιιιοιιοιιιιιιιοτιτιο ρι·οΓοοιιοτιε πω

ΨΗΠ1 (ΙΜ Ντερ( ι τοι'Ραποφ 2ΠιΠΉ-"Π Β οπο 3 ωοιιιΔιοιι οιιιροπι ιιιοιιττ:ιε ι δ: οποιο

Ρτοοοιιοιο οι: τοιιιροιιιιοίο ιιιιιιιε Βοοιιιι προ

Ιτιπο ι:ι&ειτιιιτι :ιοιπιτιιπιοιιο :ιτιιιιν:ιτο οοιιιι

ιιο 8ιτπιοιιιτιο τιοΒιιοτοε,οιιπιιοιιάιιτιάο ατομο

οιιτοιιοποιο ροτιοΙιτ:ιιι ι:ιιιιτιιιε 6028. Ωοτοπιπι

ιιιιιιιίιιιοτιι τιιι.ιιιι οι: πιο ( ποσοι τπο Βοιι:ι νο

τιιιι όιόι:ιιπι οι ) οττοτοπι τοιιιιιοτο οιιιιιιο τοτο:

οιι:ιτιιιοοιιιτιοιιι ιο τιοιι οιιιιιιιιο , Πιο οιιιιιτο

οι·ει ιιιιτιιιιτιιτ:ιτο οι: Βοιιιτειτο πιο ιιοΐοοπτιιτ :

ποιο Ρτοι-οέτο Γι: ιΡΓειιιι οοιιίιτιοπιιιε , ατομο

οι: ιο οοιιιοέιιιταιτι ?πιοπο , οοτοτοε ιιοιι πιο

τιο Γιιι Ππιιιο; , νοτιιιιι οτιειιιιι Ιοτιοο ρτιοίτοτι

τιοτοε 88 Γει.ιιότιοτοε οπο. δοό. οι:: ρτο πιο ,

ποο δ£ ιιιοτιοιιε τοιιΒιοίιιιιι δ£ ίιιιι&ιιιιι , ιτε Ε. ω; (1ΠΟΠΗω τ” ότι: 8 ω: (ΜΜΜ , ε220·. Μωά

ίοίο ροοοιιτοτοπι ιιιιτιιιιιτοι· ιιιιιιοειτο , ιιτ τιο

απο ιιιιο.πιορτιιιιο Γοπτιι·ο νιτιοειτιιτ ο @πιο

νοι·ο Πιιιιίιιιιε :ιο ιιινιιιιιιε οπο ΡοτοΡτ , οιιιιιιι

Ροτιτιιιοοπι πιιιιτιοιιοι ιιοΒοτιοτιιπι απο Γοι

ιιοιτιιπι ο οοοιιρ:ιτιιιιιιιοοιιο ττιιιΒιίττοτιιε οιιι

ιιοι·ο Επιι€οιιτοιιι , :πιω τιιπιοιι ειιιιιιιτο αιτιο

Ρτιο , ιιτοιιο :κι ίιιροττιει ιτιοι·οιιιΒιιι ιιοίιιιοτιο

ειιιιιοΙτιτο , ιιτ ιιιιιιΙ οι πιοπο , οποιοι τιο ιιο

ιιιιίιιιοτιι νοτικι ί:ειοοιιο ιιοοιιτ 2 Ειτιιιιτιοιιι τετο

Βοι· οιιιοτι νοτιιτιι οίι:. Το.ιιτο ?πιο οι: ιιττοιιε

τιιιε ιιοιοιί'αιτιοιιο ιιιιοδιιιε , ιιτιοοιιι”ο οπο Γο

τιιοι ιτοτιιτιιοιιο ιιιιιιι Γο.τιο ιιοτιιιιιοιιιιπι Βιο

τιτ , Πιο οπιτιοιτι ίξοοιιιε πονο ιιοιιιοορε τιισι

οιιιιτιιιιιιιι ιτιτοιιι8ο, οι ιτ:ι οοπι ιιικιίιι. αυτή

πιο τιιιιτοροτο οι:Γοοτειε , ιιτ οτοτιι Ρίο το , Γοι

το πιο τιιιιτιοιιι ιιοε: @απο , Βιέιιιι·ιιιιιοιιο ιιι
ροίτοι·ιιιιιι, ατομο ιιι ιιοοιιοιιτιιιε : οτι Γοιιιοοτι

:πιοπο ιιτ τιιιι ροοοειτιε ιιιοιε οιιιοοιιτιοιιε ιιι

τιι€ιιιιε τω οιιιιιιιιιτιο ι)οιιιιιιοι Εστω οι:

ιιιιοτοοιτοτοιιι οτοοιιιιε οιιιιοτιτι πιιιιι :πιοπο

πιο Το οιιοοιιο ρτο πιο ιιιοπι Ηιοιει:, ιιτ πω:

ιπιιιιιιιιι εισαι ι:ιιιι τιιιι @τοπιο Γιιπι , οοπι

τοιιιιίιο οι: τοιτιιτιο ) ι.ιτ ιιιιδιοιιιιε , Γοοι :ιοτιτοι°

νιτιιιτοτομιο Γειιι&ιιιιιιι:ιτιιπι οτειτιοιιιιιιι τιπο

ι·ιιιιι ΓιιιιιειΒιο ν:ιιο:ιτιι οοπΓιιπιιιιοτο.εοπιιοπ

ποσοι τοοιιιιι το ιιοι:ιτιιι·ιιιιι ροΠιοιτιιε ο” νι
ωϋακιαπο ν01ΠΡωτο ΡεϊΙθΖἰπεω- Μ "Μπι Β ιιοοο ροι·τιιιιιτιι ιιισοτιτοτ : ται Ρτοιιο&ο Ιππο

τιιιιτιιιιιτιιοιισ ιιι: Γοι:ιε ιιοιι οοίοιιο τιιιιοτο 88

οοιιιιιίιοιιο νιιιτιιε τιιοι ΙοΒοτο ι·ιοτιιι : ποσό

οοπι το ιριιιιιι το.ιιι ιιιιιιιιιιτοτ τιοιιοιε πιοπο ο

οινοτιο ριιτνιτειτοιιι ιιιιιιιιε ει:: οιιιιίιοτιοιιε

Βιιιτιιοιιε οκτιιιιιιι , ποο οοττο οιιιε Πτιι : ιιοε:

αιτοι· ιιτιοιιο ροι·τιιι:ιτιι ιιιειΒιιιιε , :ιο πιιιιτιριι

οι οιιιρειιιιιιι Ιοιιο ροΠιιτι1ε , Γοι·νιιε ιιοςυο

πιο” νοιιιιιτιιτοπι Ποπιιιιι πιοι , δ£ ιιοτι Βι

οιοτιε. νοτιιπι οιιιιιΔω νονι απτο οοιιιριιι

ι·οε επιιιοε ιιιιιιτο.τιιτιιιιι πιο τοΒι αοιοίιτι , οοο

ιιιτιιι:ιιιι οι: ιΠιιιε ιπιοοι·ιο ι:ιοι-οιτιιτιιπι. δοτι

ιιτιτι:ιτιι αι ιιιιο τοόόιάιίΐοιιι οιοισιτιιτιι , οπο

τιιιε τοιοΐιιπι ,οιιιίτιοιιι `ο:ιι·ιιιιιιιε ιιιιδτοτοπι 2

οτιτοιιο πιιιιι :ιιοε Πιο τιι.ιοπι ιιιτοτ;τιιιιι ιιιοοιιπι

:ιεοτο ιιιιι:ιτι.ιιίτι τ, πιιιιτο ιιιοιιιιτιιΓΠπιιιε. ω.

τοτιιιι απο τιιΙιοοιιτοτ νειιοτιιιιιιιοιιι τοππι , :ιτ

τιιιο οτι ιιοε τοτιι- Βοτιο οοιιιιι·πιιιτιιε. Με οπο

ποο ίοιιτει οιιτιτιιι:ο οοιιιρΙοέτοι·ο , :ιο ο τιοι π.

τιο ιιιιιτιιιε ρΙοοιιοτιτ ιιιιπιοτιιτι 3 τιι€ιιειτο επι

πιο ιιιιιιιιιτι οοιιΓοτιιιοτο. νιιιο.

 

ΕΡιδ ΤΟΙ.Α ΧΙΙΙ.

τ Εοιίι:ορο Βοιιι.ιιιοιιι.

8τωΠ (μι-ιτε Ρι-0ΠΜΗΜπ Με Πύ(ΟΠΗΠ ι Ε @σπάει ειπα: οικω" , όστωτιυ·μο «οι ΜΜΜ

(1ιιοτιοιιε όοιοιίιιοτιο :ιο οο οοο ,ινοιιιτι ιιι

ω” ιιιιΙοε τις: ττειιιειιιἔο , ειιιοιι:ο πιο ιιιτιοιιι

Γιιιιτιιτιι ο (ξιιοτιοιιε νοτσ οατιιιιτιιιιιι , ειτοιιο

ιιιτιοοοιιτιιιιιι με ιο _ί·-οι·οιιτοιιι τοιιΒιοτιιε

ειιιιιέιιιιιι , ιιιοιιιτιιιτι ειδι:ιοιιιιτιι Γοι·τιιιιιιε ιτι

τιιιιιιιιχι 2 @ιοτιοιιε :ιτιιπιο ιιιτίιιπι το οτιοοι·ο

€οι1:10το , οι: οτοιοίιιιιιιι οοιιτοιιιριιιτιοιιι ντι

οιιτο Γιιιιιιιτοιιτο , ρτιοετονιε 86 οικω αστρο

ΒιιΜΜιισί ἔτοἔἰ.τ.

Ι Ετι οτιιιιιιπι πω” Γιιιιι οοττιοτ το οι

-Ιοιιοτ αυτο. τιιοοιιε ρτοτο&ιιιιι νοιιοτιιο

ιΠ:ιιο οοπιπιι8τείιο. Ιτιιτιιιο οοπι οι) ιιιτοιν.ιιΙΙ:ι

ι:ιιΡτ:ιτιτι:ιιιιοιιο Ιοοοτιιιιι τιοιιττι ιιοίιτιιιιι νιο

τιιτο οιΙτοτιιπι ιιοο:ιτ, οοτιτιιιι πιο οι Γοτιιιοιι

τιιιιιι οποιοι ρι·ιτιιιιιιι, ιιτ τιιιοτι ρποΓοιιτιιι οοτ

Ροτιιιι ιτιοιιο ιιοι·ι ιιοτιιιιτ , οριιιοΙιιιΡΓει ιιτ

Ν ιι κι ιιι

Αιιιιοιηη

Α'
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ετιιοοοε Γοτιιιιοεετετ. (Σεττοι (οοι επιπι , Α εοιιτεπιιοι. Ετιεοπτ οιιι τοι οι·ιιιοιε οπτιιιιτεο

οοοει ίιεοτ ιιττειοε το”, οοοτιειεοιποοε ποιο

οιιετοπτοι, ρετιεοεπε , το ιμιιιιι μοεοι οο

ιιιο νιτιετε νιιιεοτ ι ιτο οοοοοε εοτο :οοοε

οεειριε , ιρίε τιιιι Ρεττοιο το Γτοοιοιιιιιπιοπι

τείετοπτ. Ετ οιιοπινιε οιιε ρετίοοτιεοπι , τε

οοοε μιιιιοπι εριιι:οροτοε εοτοε οι: πιοιειι:ιοε

ιοιιεοπτετο , Ρετ οιιοοοιι τετοιιοιιι τ οτιοιο
οεεομιτιιιιπιιιοι ιδοτε , οομομετεο ιιοττοΠε

ποποι Βιοτοε τιιιι ιιιτιιτοε νειετιι ιιττειοε ποί

τιοε, οτ εοτο ιοεμοε οι: μετριορετε τιειιιπο

τοι οτι το , τιιοιοι τοτπεπ ιιειιι:ιετιο ιοεο απο

Βιειεπε, ιοεμιιε ιοτιιεοτι, οιιοπι ο Γειιοεο

ειιι:ειΓο μιιοτιο , ίιοιιεοπτ πιοπιειιτοιιεοε το.

πιοιοτε ιιινιτιοε , νετιεπτοτ ιοοιτετ ιο οοο-

ειιτ οε νοιομοτιιιοε :Τοοπι οι οοε μπειροε

ιιοειιοιο δε εοτο , μιίεετε , οοι μπει , οτε

οεπι _Ποπιιπι , πιο οπιπιιιοε εοπτετομιε οι:

ρτο πιιιιιοιιοιιιτιο. Ροττειο το πονετιπτ Γιο:

οι ποο Ποιοιοοπι.ΡιοειείΓεοοε ιποοιε τιιοι

εοτο οι οοοοι οικείο. Ειι:ο ι:οιπιο δε ειιεπι

ριος,ιιεπε νινειιιιι ,ποιι·τοπι Ριειιι τιισι ετε

ιιιτα , οποιο ετιοπι εοεμιεοριε τοπ, :ιο εε

τετιε , οοι ιιοιιιίοιοιιι ιιοποτεε οιιομι ,ποπ

Ι)εο (οι ροτ το) €τοτιοτει,Γειι εοπττο Βεοπι

οι οιιιειο τιιοτιοε ΓορειΓειιετε. Αιπο οοιιιετο Β ροτιιιε τοπιιιιιοτει :ιο ιοίοιεπτιοτει οππι. Ατ

τε, οοιο, οιιιει·νο , τοτο οιι€ωιιι τοο νιττοτε

δειοοιεοτιο,οιιο: ιο τε μοιεδι:ο τοοειε οποιο

μο οποτε νιοετ , τοπι νετο ιοετεειιιιιιι πο

τποοιτοτε οε ιοεπενοιεπτιο,οοο πιο τιιοι ιτο οε

νιιιιιιιιι , ιιτ τε Γειορετ ιπ οποιο, ιο οτε (ο

εοτι ριετιοοε τείιεε Γοπτιιιοιιεοτπ οοοπι πι

με”. Ειπε το τειιιπιοοιο δε οτοοτοειιτο ιο

εοιειιτιΠιιιιο, δε ο οοοε εοιοριιιτο ειιτιτετε,

οοοε πιο οοε το ιιιιιοι, ιιτιεπι ιιιεει·επτ : οοιο

οοοιο τοπιεο ορεττιιιε οτοοε ενιιιεπτιοε τοοιιι

ετοο πιεοπιιιιοιο οποιο πονιιιιιπο νιιιτοτιο

πε , οοο ποε οι:ιιτειιιΒιιοτοε ει,‹ιετιιοπίιιοίιι.

Νοπι εοτο ίοονιιιιπιο τοο εοπίοετοι:ιιπε νει

οιι ιιοτοπι Ρετιιοι εορετειο,ετοιιειοετετοοοε

τοπτιιιοι πιοοοειιοε ροπτιιιοεπι το τοο νιίεο

οοιο οεεετιιτε, ιιε ιτι τετοειιτοτι ιιινιτοπτιε

οτοοε ιπιροειεπτιιε οιιίετιιιειετοτ , ιτο τε τοι

·ιιι ιπτετροςιοιεπι οι: ιιειιιιετιοπι ιιοξι:οοιιτι

πιετιιοπι ιοτοιιιιι, οτ ιοεπιοοιιιιιοε οε τοπιο

“τω” οεινεπτο τοο , Γρεπι οτοπεπι :ιο οιι

Ρεδιοτιοιιειο οιεοπι οοπιοιοτιιιιιιιε Γορετονε

οι.. Επιιιινειο νικ οοιο Ροτονιο ρτοί:ειίιοε

Μοτοποιο ομιιιετιετοε , δε εεοε ι)εττι τοι
ιιοοτι ιιιιιοετοοι, οτι εοπι νιιιεπειοπι μοτιποο

ιιονιοοε , πεε οροτι ιιιοιπ οτι ιιοιοιπ τοπτοτο

πιοτοτοτοε , νετοτο ιιιειο οοοε ιπιεετοτο οε

τοι·οε ,οτοοειτο ο&τιτοε , οτ εοτο 8τονιΠιπιιι

τοιε Γετιιιοπιιιοι Γοιοτιο ίπποι δε ειοιιιτιοπι

ποιοι ι-οετιε ι ιιοιιτι πιιποε μοοοιιιοιοιο οτιι

ιιεοτιοπι δε ειιετοιιιο ιιοπιιιιιιοο τοο εοπνετ

ΐοτιοπε ειιτιτειιο. Πιι:οτο οοοιι Γεπτιο : τιι

ι:οτοοοε ( ιιοοτι ποιο τειιιι οι Ι)εοε)οοπ ιο

οιιεπτοτιοοεπι , ο οοο τενειο Γοπι ιοποε οιιε

ποε ; Γετι οοιο δε ιιιιιιιιιει εοτειε οτοοε ειι ιπ

τιπιο οοτιτοτιε ιοεοιο.. Νεπιιπετο μοι.εδιο

οπο, οοιοε οροτι τπε μοι νοιεοτ οο&οτιτοε

οποιο τοο ι ιιιοοε ίπποι οι: εοτε8ιοπι οπιτπι

το οτιιιιι.ιτιτιοτο , τοτιοΓοοε δε ειινιοι δε πο

ιποιο ιοτιε ρετιτιοτπ ιιοοιιιοτειο, Ποιοι οιι

ιιιιτιιιιοιοτπ ιποεπιοπι ιιοιοιιιτοτεπιοοε ιπ

τ:τειιιιιιιεπι , οποιο οιτπιτοπι ιτο μοι τε οοιο ,

οτ ιο ιιιιιιο οοι-οποιο οιιο τοείειτιιο ειιειοΡιο

εριίεοροοιιοιιι ιο το οποιο ιιιοετε οποιοι

οοιο ειοιιιΠε.Ο ιιεοτιιιιι ροοτοιιεειπ , οοι οοο

οιτιοτειιι μο οιετιτιο Βιοτιοιο εοοΓεεποετιτ ,

εο ίεΓε ιιοτιιιιιοι ιτε ΓοπιιιιιΠιοε οπο. Ρετοε,

Ροτετ,·τιτ ειιεριιιι , οι: τοπι νετιιο, τοτο ειιεπι

τοο , (ο οοο ειι: ιπ οι·εοε τοο τιιιι οοιιιπιιίΤο

εττοιοοιιτιο ονιε ) οτι-εοοιιι5 €:ιιιιιιι τενοεοιε

οοε ιπτετ οιιε οπιπιο πε μοιιιιιοτ οτο οοοπι

ειιτιειιιτ , Ρεττι τοι, Ρεττι , ιτιοοοτο , τοι δε

οπιοπιιιιι πιιδε οιιιετνοοτιιιιπιιπιεπιοτιο ποιο

οοοπι οοιπιο τοο ειιειιιοτ. Οτο Ποιοιποπι

με τοε , οι εοπιιο,οτ τιιποτε Πιο εοτιιεε ιοεοε ,
πεοοε εοπιιοπιιοτ ιοε οι: ειιρεδιοτιοοε ιοεο.

Μοτο Με Ποπιιποι ρτο Πιο ειετπεπτιο Μ.

οποιο το οτοοε ιπεοιοιοετο ΓεπιΡετ τοεοιοι·,

νοε. Εκ οιοοοιιετιο δ. Μιειιιειιι Μοτοοι

ιν. ποποι ]οιιοε Μ. εεεει.ιτιιιι.

 

οοτετο-ιιτ κιν.

ετιιι.εοΡο Βειιοοεπιι.

ΟπιιοΖοιωτι έ: φτ·παΙιοω α'Εοτώ.ι ·υΜ“πιτΕυκ,

··υίτωεάατ σε: , οιιε/οπιπο ύπωιι!έιταιεω

εκτιιδιι.

( Ξ Οπιοενι , μπει ιιοιποοιιιιπιε,ιιιε τοοι ΜΜΜ”

μοττοοιιοτιοοε ποοιιιοοε , οπτεοοοτο

Γοιοοτιπι εορτοτοε ιιτοτο τεεοιοιιοτπ , ιιιιτοπι

οιιοιιεπι νειρετε Γοιπετειπ πιοποε , ειοιοοε

ιε&ιοπε νειοτι ιιιονιιιιπιο οοοιιοπι ειοο οιο

τοπιο τειιεετε :οοοε οοιεξιοτε. ιτοοοε οοο

° διο οποιοι τοοε οεεερι , τειιιιιτιε Γοπτ ιιιοτ

.πιο μιτπιε τω: τεπειστιε , οοιο μοι εοτομε

τοτιιιιο ειιττειιιοπι ι:ιινιιο οιιιειι ροττειπ ε τετο

τιιο ε,οτειιετει : ιιιτπιιΤοοοε τοιιειιοτιο , μο

ιιμοπιε οοοπιμιιοοιο ιο εειιοιοπι , ίοΙιτοπι

ιπτετιιιιιιι.ιτοε ιεδιιοπεπι_, ιιτ εριιιοιο τοο ,
οοοοι τεεεπτιοτι οιιοοο .ιιετεοιο τοπο τιειοτο

:οι τοο , οοιετιιιο ίοονιοιοοε τειιεετετ. Νοτι

ιοπι ΕτοΡττοτοε @ο τοεο. Τοιιτο ιιοοιιιετοιιοι

εειιιπε τεριετοι (οοι ,οτ ιο ειπε εοπιροι·οτιο

πεπι ιπειιο ετιοτοιι οιιοιιιεοτ , οπιοτιιιιπιοιο

τιιοοιιετιι. δετιριιιιι οοτετο οομοιε απο μο

πιοο τιειιοετιο,πεοποπ δε οτποτε οτονιτειοοε

Μοτο τοο : ιιεοοε τοο οτι τειιιιεπ οππι τοιιο

πεπιιοτε οοο ιιοοτιιιιιΒιε μονοεοε. Αοοτε

οοι ιτοοοε ειδ τε τείετιιιετε ριοτιιοοε : οοο

Ε πιοπι μοιεττιπι ιιοε οοι εοτιιι @το ιπτειιιοο:

ιπετιτοτοε ποπ ιοπε ιιιεεπιιι οτονιτοτε , Γετι

ιοοειτοτιιπε ιιττετοε τοτο. Ετ μιιοοπι οοιιιετο

οτ ίιοιιιοτιπιιιε οπο: :οι πιε τωροιιι τει-ροπ

ιιεοπι, τοπ ποιο τιετοτοτο ιιοπιιιοοτιο τοο, οοο

ιοε εειτιοτειπ ιοεοιο ιιιοποτοε εε , οοιιιοοιτι

ιο τιιοτεειιε τοο: νιιιτοτιοπε,ι)οπιιοο οτιιονοπ

το , ρειεοειιε. Ωοοιιτοτο νετο εοτο οοιι:οιιιι

οτιιιιιιοετιε , ποπ Γοιοιο ιο ιοετοιιιιο οτειιοιτι

οιοοε οιτοιιοπι εοπΓεετοτιοπε ιιε ιπΡτοοτοτιο

α
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πο , νοι·ιιπι οτιιιιπ τ ουοο ρτ:ιείταιιιιιιιτ πι) Α πιιιιιιιιι νιιιτιιτιοπο Γοτνειτο ποιιιτ ποοοΠο οίι.

ιπ ίιιιοι·τιπι τιιοτιιπι οοπιιτπιοτιοπο οι: :ιτιπιο- Νοί`τι ιιιιτοιπ οιιοτι ίιοιπ οι; ιοποπ ειτοιιο:ιίιι

πιτιοι·ιο Γειιιιτιιτι , πιιιΙτο πιτιοιτ. Ντιπιοπο Με οπο οιοοποπτιίιιπιοπιιιι ρτιοίτοπτιιιιπιοτιιπι

τοπιτιιτι Επι: πιειπιιιιιτ τιι·τιιιοιιτποιιιοοτιιτ:ι επ- οπο ειιι&οτιιπι ιοδτιοιιο, οτι:ιπι οτιι πιιιιιιτ νι

οπο τοπίττιιέτει, οπο: Ριτιπο τπτ νοτιιίτειτο τπτ Βοπτ ιπττοπιο , ιπτοττιιιιιι παπά ιποοιοατοπι

ιιιοοπτιιο , αυτ τιιιοπο απο απο οιιιοι·οοπτο Γοτιοοπι:ιιοοπίοοπτιπτπτ Ειοπιτειτοπιτ ιτο οπο·

τπιτπτειιιιπτ , ποοιιιιοτι:ιιιι ίιπτ τι: οριίοοριτ οπο @οι δ: τ:οπτιππο οτιπιιτιίιιπιοτιιπι νιω

ποοΙιοοπτι:ι ; Ιοπε,ο τειιιιοπ ΡτιιιιιοΓο οπιιτιιιβ τιιτπ οοπει·οιιιι ό: οοΠοοιιιο ιιοπιιποτ νοΙ πιο.

οπο οοπτιτι ιιοποπτ , ιιτ τοτπρι:ι οτο ποπ πιει- τι 8τ οιιπ,οιιοτ ( ιιτ ιτε ειικοτιιιι) τιιίοττι 86 πο.

πιιτειά:ι. οιιοπιτι τιοττιπιοπτι Ρειτι:ιιιτπι·. Π'εω- οιιοιποτ ιιιιπτ. @απο απο μποτ ιποοπιοιι'

οίκου: οπιπι/ΐικό7ιωι 0:ὶ.ψ , ιποιιιτ ΑΡοιτο- πιοι τοππιτ:ιτοπι ,οιι Γοιιτ:ιι·ι:ιτπ οοτπτποτειτιο

|ι.ιτ , ?τι ΜΕ: πω. Ετ ιτοτπιπ πο το ιοί-ο τοπι- ποιο ποιττειιτι Ιιποιι:ιτ οιιιτ:ιιιπι πιιιιι ιπιπιπιο

οποιοι οτ: τοπιτιιο Ποιιοοποπτ : πιο @πιο , ιπ ρτοπιτπ π, Μοτο ρτοί:ο&ο ιποιιιιτ (πιο ,

πιτ , ειφεπἰωεπιιιω ιιήι· οι” μέ Ζητω” Μ Β οιιτιπι οιιοπιτι :ιιιτιιιτιτ τιιιτ ιπτιιοπιιπι ρι·οτπο

πιο Ο|παιι:, Φι:ιτποιιτοτπ οοποττιτιιιοτ τιιιι

πιιτιιπι ιπ πιοτιπιπ , ιιιιιτιοοπο ἴτιτππιοΡοτο

ιιιιιοοπτιτιπι ιίτιιπι :παπι , ρτοοοιοιιο Ι)οπιι

τιιιπι, οτιι το ιο ιιιιιιιΓπιοι:ιιπιτοιπτιιτππι οιι

8οτο τιιιοπιιτιιτ τα , ιιτ ουοο ιιοπο τοέτοοπο

τ:α:τιιίτι , επειτα οοπιιιιπτπιιτο ροτπιιττειτ ,

τιοποτοπο τιοι 8τ ιπ τ:οπίιιιο Γριτιτιιπι , δέ ιπ

ειοοπτιο νιιιι οι: τοττιτπτιιποπι , ιιτ τ:τιιτι οτιι-ο

τιοπτοτ εοπίτιιπτοτοπο 8τοοοπι επι Ρττοοτ επι
ιπιπιιιτεινοτιτ , οτειιιππι τιοπιιπ·ι ιπ οτι:ιοίτι ]ο- ιπΐοιοπτιιιτ τινοτίοι·ιτ. @πιο οποσ Δ, ιποιιιοτ ,

τιιι:ιιοιπ οοπιιοοιιι πιοι·οιιτιτ. (1τιοτινοτο πιο . οπιτι οποίο: ιπ ρτιπιιτ οιττιτιτ ιιιοπτιι τιιι 9 ΕΔ

Με πιο ιοπιροτ τοτ:τιπι πιιπτιτ τπιιιτει οοτειπι ο ρωτάω , οτι οιττιτιτ οποίο , πτ πιιιιι πο ρο

οιιοπι ροτ ιιττοτοτ ιοοπι , ιτιοπο αυτ ειπιοτιτ τιΠιπιιιιπ εοπΐπιοτοιπ. Ντιπ οππι Ροτοπτιπι

νοιιοπιοπτι:ιτ , τπτ οτεινιτιιτι τοοτο , :πιτ νοτο- απο πιο πιιιιι τ:οπιιιοτιιιιιτιο το οοιιοοιιιο

οιιποιετ , πω: οοιιιοιιο τιιιιτιππο ίιιοιπιο πο· Ρωπιιι Μπιτ τ ίιπτοπο ίοτιιιοποτ τοι , ιιιιττει

ωιωτ , ειίΓοτιίοιιο ρτορτοτοει τιοι οι·ιιτιοτοτ ΑΡοίτοιιιιιι ίοτπιοποτ Ποι , οππι νοτιιοπιτπ

οπο οριίιοι:ιτ τποπτ , οπο.ιπ απο πιιιιι :ουοο οτπειτιι , τιιιπ Γοιιτοπτιτιι·ιιπι οτανιτειτο ιππο

πιο:: ( πι: νοτιιιτ τιιιτ ιπτιι·) ρται-οπτι;ιπι πιοτιπι ποε : πω; τιιιι πιο οποιο τιοτίιιτιοοιιτ , πιο ο·

ιιιροι·ο.ιιτ,τπειτ ποπ ιιιροι·τιπτ τιιειτπ : ρτοιιοι τιτιπι Η οπο ιπ Γοι·πιοπο Βιοιιιττιτ Μπα ,

οιιιοοπι πο:: πι το ιιιτιιοιππι τιιιιπι , ποπ τιι- Μιρό ποπε οιι:ιπι θεοι , πιιπ ί:ειδτιιτιιτπ. δι

:ποπ ιτε ρτοι›ο , οπιτι τιιιοιι:ι οι: ρεπτο ( ιππ- οιιιτιοπι ιπτοτειριοιιτ νοτοπ πιο , τιιιιτυπι τω

τω: τοοιιτπ Μοτιο: ) το ποπ Ροπιτπτ , ίιοπτι ιο τι·ιπιοπτι δέ ι:ιότιιτ:ι: ιιιοοτοπι , ουοο Με ιο

τοτ ιιιιτιοτ , τοπικ πιιιιι νιτιοειτ. Νοτπ ουοο Π οποτοτ , το τιιοοπτο. ιτ:ιοιιο ( πι: Γοτποι τι

τειοιτιιτπιτειτοπι πιοιιπι , ειιιτ ιιπιοι·ιτ ιπειοπιτιι- πιο.πι ) ουοο ιπ ίοι·ιποιιο ιιτονιοι· €τιωω ,Ϊ

τιιπι , τπτ οτεινιτ:ιτι πιοτο τιιιιοτιοιτ , ίοιτο οιιι- τοοιιπι οοττιπιοπο Γοιοο πο: ιιττοι:ιτ , ιό ποπ

ιιοπι το τι πιο τιιΙιοι ιιιιτιιπι ιπ πιοοιιιπι, τιτοιιο ττιπι ποοοΠιτειτο οπτιπι οοπιιιιο Ειδιιιπι Ριιτοτ.

ιτε. τιιιιοι , ιιτ νιτ τιιιοθ:ιοπιτ τα: ΒοπονοΙοπτι:ο νοτιιπι οιιοτι οικιί'τι ιιττοικιτ τιι:ιτ ρτπιοπτιειπι

οτε,:ι το πιο:ο, τιιτ:ιιιπτ ι:ιτοί:οδι:ο ιπτοΙΙι8ι οιιιιπι τιιτιπι πιιπιπιο ιπροτιιτο, πιω οιιιτιοπι ιιτττιπι

οιτρΙιο:ιτι οτιοο.τ. 5οτι ποπ οοπτιππο πιο το· οπο πιιιιι πιο ιιιοιιιιοιΙΙιππιπι. Σα! ο οιιιτι ιπ

απο μποτ , οιιι:ι. τι :πο πιο8ποΡοτο ειπι:ιτιτ. ι οΡτ οιιιοτοπτι:ο ιπτοι· οριιιοΙοι·οιπ Γοτπιοποπι

διοιιιτιοπι ουοο ροτ Ιιττοττιτ ποσο οοπτοπι τοπιο 86 οκτοιιιροι·:ι.ιοπι, οιιοπι πιοοιππ οπο

τιο,τιοι ιρίι οοι·οπι , πιιιιτιτ οτι:ιτπ νοτιιιτ ιοπ- Γοπτ πεω ιιιιιτι ιιιπιιι·ιιιτι οΙτ , οιιοτι νινει πι

8οοιιο ιοι·τποπο τι.πιτπιππ πιοππι ιιιοοπτιιιιτπο Πι νοιτ , ιιτ τιιοιτιιι· , οιτ οι·οιοοποπτιτ ιπ :ιιιτοτ

_οιτρΙιαιτοιιι. Νοοιιο ,οπι.νιτειτιτ :πιτ τποτιοίτιτο πιοτιτ τωιτωπ τοπιιιτ Γοπ:ιτ , ιι:ιοοτοιιο , ιιτ

πω” τυπο ιιιιοπιιιο τ:ιτιοποπι οοπίοιιτ , Ε. πιτ Ηιοτοιιγπιπτ, ποιοιο οιιιτι ιειτοπτιτ οποτ

οιιπι ιιιιροττιιπειιπ οτι:ιπι Ιοοπτιοιτειτοπι ο.πιο- ειπα πιο νοτο Ιιτ:οτ π οτπτιτιίιιπιο οοπιροίι

τιτ ιρπιιτ νοΙιοπιοιιτι:ι ποιο οιτοπιιιτοτ. τιιτ , το.πιοπ οπιο. το ιΡίιιιπ ποπ ιπτιιοοι· Ρτο

(ἶοτοτιιπι ( ιιτ τοιιοπειτ οιιοοιιοριιττοτ ιιττιπ- ιιππτι:ιτιτοττι , ποοπο Ιοοποπτοπι οποιο, πιι

οπο) οποτι «πω πιο τοττο.ιΐο νοτοοππάιο, :πιτ ποτοπι τι:ιιιοτο οιιιοποιειιπ νιοοτιιι·. Μειοτιο

τιιιιτπτιιτι ίιιοπτιι οοπιιιοτιιιιιπο ιιειιιτι πιιιιτει ποιο ιπτοι·., τιοιοδι::ιτιιπι το τιόπιοτιππι Μπα

ιοοπι τοοιιπι,οππι Ρι·τιτίτο οτ, νοτιιτπ ιιιπο οι: τ:οπνινιο ποίιτο, ροι·οτειτοτποιιο πιο πιιτιιιπ

Ρεπτο τιιοιτ. Π: οπιτιι νοτοοτιπτιιειπι Ρτ:ετοι·- ιπ πιοτιιιπι οοιιιιιειε ιιοίτι·τι: Ιιτ:οτ πομπο: :κι

πιιτττιπι , οπο το νοτει ριοτππ·ιοπο ιιτ, ιιτ οιιιτι ροιιτ::ιτ Μπιτ οοπιπιοτιιτιοποιπ οιττιτιίιο. Νοε

πιιιιι οι οπτπ τιιιοτιο εοποτοτιιοποπτπ , ιτε τιππιτοτ παπά ιπιπιιτ ποτ πο πιο. οιιιιιπ το

:οποιο ροτιιιπτι:ιτ, ιιτ νικ ιπτοι·ιιιιτπ ιιιίοοτο οι: ιιοίι·τιι εοπνοτιιιτιοπο ετιιίιτειτιοπιτ ιππι

απόοτιιιι ι πιο οιιιτιοπι Ρτοιι:ιιιιιιτοτ τ:τιπΓ:ιτι οπο. (Σιιπιπιπιο ( ιιτ νοτπιπ Ηιτοιιτ) τιιπτο

πο” οτ τ:ιιιιτπτπππι ιιι.οπτιι ιιιι.ιτιι , οποπι που Ρι·ποι:ιτιιιτ :ιτοπο ιιιιιίτι·ιιιτ ιοί-ει ιπ το ιιιιιιιιιι

πιο τοοιιιειτ ποιο ιιιίτιτιιτιοπο , ρ:ιττιτπ απο τ:ιτιτ δ: οιιτιτ:ιτιτ :ιτοτιπιοπτ:ι Μπιτ , οιτο

ίκοιιΙοτιιιπι το ΡταΓοι·τιπι άοδτιιιιτποτιιπι το. ίιιιιιιτπιοτι :ιο οιπιποπτιοτι οιιτιπι ποε @πιο

το : πιοπιοι· Μπιτ ριιιιοίο·ριιι,οιιι απο ιπ αοπ

νινιο απο ριιιτιιιιιτ τιιΓοπιπιοοι·οτ, οιιιτιτιπι

οκ τοπνινιτ οπίτιπιιτιιιτ ( ιιτ πω νιτιοιιοτιιτ)

τιιοοπτι. διοιιιτιοπι :πιτ ιποοέτιιτ οτ , τιτιιτιοπ

τοτ πω. τι” :ιιιτοιιι τιοέτιιτ , ιπιπτοτιο. δοτι

ποπ τοπ ροτιίιιιπο τ:ιτιο , οπο τιοιιιιι πρωι το

πιιππτ ιοοιιι οιιιιιιι ροτ Επι. Νοοιιο οπιτπ ο

ιπΠιιοτιι οτ τιι,ρειτοτ ι·οιι,οιοιιίιιτπο , ιιτ οικω

οπο.πι τιιίτιοο οτιειιιι Γοιι οειτοιιτο°ιοοποπτοπι

τ__.ο,
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εοπΓτι:ο:οε εε. Π:ιπειπι νοτο οπο: ποπιε Α Γετιπεπ:ιο. ΚεΙιοοοπι επ , ο: πιο πω: :ιπι

νιτ:ο:εε :ι:ιΓετιπιε , :μιε:με :ιο ποπιε ρτο το::

ποπι::ι:ε Γεπ:ιτε νι:ιετιε , ιο:ιι::ιο :οο :οποι

:ιοπ:ιεοπτ ι Π:ιπειιιι πιο, :μετιι ε:ιτιιιιπποπι

Βεο ιιιιιττπειε , νει ποπ πεπετιο:πο απ :με

εοπτιοΓεετεπι ι $επ:ιο ·ρτοί:ε&ο ποιοι: πιε

ρεεοπ:·οτοπι παω ρτετπει:. Εεε επιτπιιιε

μπι Βοπιιπι πιει ιετνο8:ιοο:ιε::ιτπ πιιιιιοπι

:ιεπι:οτ ::ιιεπ:οτοπι , ο :με νε:εοτ τιιιιι:ιτπε
πε ει:ι8:ιτο·τ :ιεπι:οπι·οίι:με :κι τπιπιπιοπι ποο

:ιτειπ:επι. Εεε Με ΡπιιτιΓεοε ενοππεΙιεοε :πε

ιριοπι ποπ :ιιιιι:ιιεειπε , εε:ετοε ::ι:ιπιπ:ιπε.

Εεε ιεροι::τοπι ει::τιπΓεεοε :ιεειΙπο:οπι, ιπ

:τιπιεο-οε νοτο τεοιε:οε οιιιπιιε πιοτ:οοτιππ.

πιοο , ιπ:μ:ιπι , Με εμπ:τι:ιοτιποε ιοε:επε ιο

πιοποπιεπ:ο , :μετπ πιιι Ποπιιποε :ιο :επε- -

Μι: :κι πω:: ιοε. ειεπιεπ:ιΠιπιει νο::ε πνο

:::ινετι:, :επι :πω ::οιιΓειεπ:ι:ε πιοΙε οτειΤοε,

:μειπ:ιο ο::οιοε πιοο: ιενειπο :πι Μοτο οπο::

νεπιει: ιιιιι:ιιιοπι πιιπι ε Το ετ8ο ριι:ει·(ο: ποε

:πιω τπιπι εοπτιπ8:ι:) Ρετεε, οοππο, ο:

:::εριιιι, :στο πιε :κι Πεοπι ρτεεεε ειιοπ:ιετε ε

πε:με Με: οιιτοπι (ο: απο” ωι:πω ρο

τεε: πποππο οπο π:ιο:ι τπε:ιιο::τετπ ιπ πι. Γτιεπι

εοΙΙοε:ινετιπι. πιω :ιο:επι ποπ ρτ:ε:ετιπο π

ιεπ:ιο : οιιππι:μειτ:ι μπι εριιιοπι ιιπεπι επι

εοτ. :πιο οι ποο:ι τειπ:ορετε ει πιε οε:ιε, οι:

:ε εοιππιεπ:πιτε ιπ Ροιιετοπι :ιειιπειτπ 2 @πιά

επ , εοτ :ε ι:ε οπετε: ιο:ιι::ιοτπ τπεοπι 2 οι::

ετι.ιπι ατομο ε:ιεπι ::οττιπιεπ:ιεπι, :ιερτεεετ

:με οοππο: , ο: ποετωπεεει τποποε , ποσά

:ε πιεεοπι ιιιοτρπτε ιι:ιο:ι ιπνι:οπι ποπ πιο

το, Ρτοεειιο :επιροτιε τιιιπιπιε ιπ:εττπι::πε.

Μιιιι τενετει ποπ πιο:ιο ποπ ετι: οπετι πι::

:ιιο:με, νετοπι Γοπιπιο εειο:ιιο ει:: ιτοιιιο::ι:ι.·

δετιπιε ιο ::ιιι::ε ιι::ετ:ιτοτπ :οειτοτπ,επε :ε Επι

πιο: :ιππο το:: εοπι::ι·ιρίιιιε ω πιο , ι:ι:με

ιιτοιι:ετε:ι εποε! ετιι:ιοτεε πιιιιι εε ρει:ίι:ο·ι:ο

τοτε: :τε:ιι:ιιΡ:ι. Νοπ ε: πο” οριπιοπε :οο.

δι:μι:ιεπι οπιπιει :πε (εμπεοπι:με Με πω)

πιιπι Με πε:μειιπ: ποπ πτει:ιιιιπιει. νειιε ο::

:ετ ::οΙεπ:ιιιιιπιε,δε ω: πιεττιοτ :πει , πιει,

ιπ:μεπι,τοι δεειπιππ:ιιιιπιι δ: οπιετν:ιπ:ιιιιτπι.

Εκ πιοπιιιι:ετιο δ. Μεεωιι: Μοτιιιπι κ”.

Ι::ιΙ. $ερι:επιπτιε Μ. οο::οι.ι:::ιι.

 

ετιεΤο:.ι ::ν.

Εριίι:ορο ΒεΠο0επιι.

Ριστέ:2/ε αύ μ'επωτιεπι.τ ·υἰτἰυ, ειτε::πεπιἰπι ίιπ:τω· εμ.: ε/ι'επάφ. ”

Ι::ετεε τω:: :μπε :κι :πε πονιιιιπιε Δω».

ιιι πιο. ροιι: Με, τετοιο: Ειπε :μπω ρτο

ιοεοτοπι :ιιιιοπ:ιει πιιπι τε.π:ιεπι τε:ι:ιι::ι: πω.

ΑεεεΡι εεε (ο: Γεπιοετ εοπιοενιι νοι:ο πι

ππἰ ει:: ρετιο::οπ:ιο , οοιιι:ειιιτιι:με 8:ιο:ιεπε

:ιτπεειπ:πιιεΒιοτι:ε τεοπι ιιετι ειο:ιιεπ:ιο π:: Ο 1680:: πιο: ::ερι. δι:μι:ιεπι Μειτοπι ιπι:ιο :ε

:ιεε :που Ε:μι:ιετπ πονι :ε ποπ:: τε πω; το::

Βιε :μπω ποτπιιιτει:ε οιοτι:ιτι, δ: πε:με π.

νοτιποε ποπιειπιε , παμε ποιο οοροπιτι ιπτο

πιειεετε, πε:με οιΙιε οπιπιπο εοπιπιεπ:ιει

:ιοπιποε ει::οιιι. @πειτε ::οπι :κι τε Γετιπο ,

:κι εοπι :μι:ιεπι Γετιπο,:μι εοπι :ιο:ιιετι: με

-ρτ:τεοπιπ, ποπ πιο:ιο ιι: ποπ ιπιπιτι επι::

πιο , νετοπι ε:ιππι πιοι:ο τοπιο: Με :ιειι::ετε,

παμε πω: ιοπιιιιΜι:ιε. (Σιειτπ:μετιι εοτο

:απο :κι το, πε πιε ει:ιιιιπιεε ι:ιει:εο.Γετι

ποτε, ο: :ε πιο:ιεπι ι τω :μπι :εεοτπ ιο:μειτ

Μοτο Ρετ ιι::ετ:ιε, ποπ οοιιοπι πιιποι:ι :ιε :ο

ΜΒΜ: ετ:ι:ιιιιτποπι :ιπι ει:ιιιιοΙοε :ποπ ππο

:επι ει::ι:ιιιε, :εποε :οπο :επιροτιε πιποτε

πιπιιο :ιεθι:ιεει:οπι, παμε ι:ι::ιτ:ο πιιιιΔωι

:επι οπιπιε Μιοε ει:ινετι:ο ιιιιτιιιεε ποτε::

:οπι. (Ξε:ετοπι ΡειοΙοροΡ: , ο: :ο8πονι :ε

Ιοπεε ειπε: ει: Ιι::ετιε τπειε,:μοπι ει: :.ιπειπι

τισ οπο: πω: ,ο πεποπ τω:: : ει:: πιο:

πε:με:μειπι εο απ: :ε ειπιπιο πω: , :με τι

πιε τενετει εοπιετιρ:ιει:οετοπ: : ιτε μπι το·

το: εο:ιεπι ιετε πιοπιεπ:ο τπο:τιτο:, ο: ει:

πιι:ιτι δ: ιοεοπ:ιο Με:: ει: πιοετεπε ειιεθ:οε

Γοτπ : πεε ιιπε ιποεπ:ι :ιοιοτε παμε εποπτι

ποπ ιο:μι, Νε:με ετιιτι·ι :μπω ιοπειΠιπιο,Β το::ιιπε ρετιε8ετε ροτοετιιτι ιιττετ218 τοπε ,

οτει:ιοπε , πε :ιοπι πτενιιιιιπ:ι εριιιοπι > νιτ

τοτε: το:: νει επιιττατι :ποπε επεοπ:. @Με

πιο” ιπ ::οπιπιεπ:ιο:ιοπε το:: πιει: ιο ιι::ετιε

αποτο: ιπτπ , επτιεττι πιο ποπε ποο:με Γεο

' :ιτε ποπ :ιοπι:εε : :μειπ:ιο 8: νετ:: δ: :πεπι

Μεοπιπιποειοπ:. (Μισό ιιτειοέιειτι δ: οοπ

:τε:ιιι:ετε νοιοετιε, πειπεο Ειπε :ειιεε πο: :ιο

τε ::οπιριοτεε , :μοι·οπι ιιιι&οτι:ειε ( ο απο

:ειπ:Μο ποπ ει: π:ιπιπειι:πιιι:ιεε) οπιπεε Με

ιπιοτι:ι ιπ Γο:ιπι Γεπ:επ:ιεπι :ταπει:.. $ε:ι εε::ε

πιο ιπποτποποπι δ:: ιιπριοπι Ρτοεπιπιππιε ,

οπο:ι :ι:ιεο ποπιιιι:ετ ιπίι:ιπ:ετ:με οτε:οε

:μπε πιειππο εοπι πομπο Ιε:ιετε ιπ::ιερετεππ ;

Μι: ρι·οΐε&ο πω:: ειιε&οε , :μιποε ποπ:

ιοεινειπ :ιιι:ιιιιιπι :ιο :ιοι::επι Ρο:ιοπεπι , :ιο

ιιετοτπ :μιά παμε ιιιπε.τοπι ιοττιετε εοπ:ι

μ. Ε:μι:ιεπι εο ετεινιοε τπιπι απ: :ε πω- _

:πιο νοιποε Γεπ:ιο , :με τπειιοε τιε :ε :μοπι

:ιε εε:ετιε ?πιο ιο:ιιειοπι. Νειπι ιιεο: ε:: νε.

τα ει:ιιιιτπει:ει πιο: , :με επ πω:: Με: δ6

::οπιπιειι:ιιι:ιοπε :ποπε Ρτοιι::ιΓει:οτ: π:: π

πε ε :πνοή-ο ιό ιπιοτι:ιτοτπ πεποε παπά πιο

τιε πιοΙειιιο: Ρο::ιτι πω, :μπει ει: οτε εμε

ει:: ιο:ιιειο ιπ:ιπ:ινετι:, ιπ :με ριοτιπιοτπ ιπ

μπι πω, ο: ::είπιτε :ιεπειιτπ :ι πιο:ιιποε :πιε , Ε ει: πο&οτι:ε:ιε. ιτε.:με ρτιτποπι ιιιο:ι οοτο

πε:ιοπ:μοπι ω πιοιο , πε:με :ιπι πιοτειπ εε.

το. Α:Ι:μεπιεπο. Νονετιε ρτοεοι:ιοπιο πιο

:πρι οοιοι:: :ιεπετε, ποε οπο ει:εειι:ο , ::οπι

ε:ι:ιπι :ι:ιιιιτει:οε ποΙΙο ραδιο Γεω: οποτε νο

Ιε:ιπι. Ρετπιι:::ι:οι· :ιπι :μο:ι:οτπ:με :ιο :ε

ιριο ιιι:ιι:ιοπι ι εἔο ρτοεοπιοπιο ποπ πω.

'δε:ι ο:: πιε πειθ:εποε: τπο:ιοπι επιπι ει:::ειιι ιο

ποπε οι:: :ε , ο: ιι ιπ ίετιπεπ:ιο ειιτπ , :με

πιοπειεποπι ρτείετ:ιτπ εριι:οΡο Γετιπειι:επι

:ιεεε: , πεποειοοεπι πιο::ιειιιιιπι Γετνενετο, ι:ι

::οπιτπο:ιοτι οοππο ωτεπω:. (ποπ επιπι ι::

:ο ιτππιετι:ο :::ιτιτειε ποπ ρο:ιιετι: ποπ :οτ

Μπι , ποε ιιπετιοε πε τπιποε ι:οτ:ειιιε τπο:ιε

τοτε τεΓΡοπ:ιεπι: οπιεδ:ιε , :με νετιοε ει:: ιο

' πιο:

Απ:: ΜΗ
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πι” ΓεΓε ριιτειιτε εοπτεπόετ.

εετο , ποπ ΓπεεεπίεΒιε πιιιιι , Ρτπειρπε ιό

τιιειτππι ιιιιιιιε ιιττετεπιτπ πιοπιτιι ει88τεόιεπ-_

τι. δετιΒιε επιπι , 86 τεσ.ΐιε πωπω, πεππε ειρ

Ρετεπόειπι εΠε ιιοτπιππιπ ιεπιόεπι , πεππε ε

τἰεπι ιαιτιιρει·ετιοπετιι πεεΙιεεπό:ιιιι , τετιπε

ιιιιιιιε ιιττιπίππε επτειιιι Ιιειιει·ε ιπ ρτιπιιε.

@πιε επιόειπ οπιπι:ι 86 οπο τιιιοειπε ποιι ι:επι

.ειτειπριο τιιο,τιπετπ τιτιοπε Γπεόειιτε , Ρετι

τετ σόι. Νετπ ιιιιιότιτι ε πποειιιιιοπε , ειιπι

ποπ ειτιίιιιπτ πιετιτ:ι , εεττε ποπ επριο: ειπε

ειιετοτπ. εβ

Ο`ποό ειιπι ία Α Ε: ίιετιιόετιι ιό ΐεειίΐεπτ , πιιιιιιε τιιπιεπ ππ

πι :ιόπιιι·:ιτιοιιιε εττιιιιΠεπτ , επιππι τα ιπ τιτα

Γεπτιει , επι ?πιε ίιπεειιΠιπιιιιιι ετ8ει τε επι

ιπι πιει ιπτε8τιτετεπι :εφε εε πιιιιι εοπιτετε

ρπτειιο:ιπι. @πε τπιιιι ειιιιριιιιε πειιιτιιττιε είε

Ιιόεπι, ο ροπτι-ιιειε τεπτετ επότοιιτετιε Γεπ

τειιτιε :ιόι.τ12.τοτ 86 ΗΜ:: ιτιόιεει· 2 νετἱτιιε Δ,

πιε , ειπειπόο ει: επιιειε επιόιτι πεοπιτ , ιιιιιπι

πιω ε.τιόιεπόε πι. Αιπιεπε τιιιιόειιι τπιιε

Γτιπι , 86 τιιΙιε ειπιἰειιε , ιιτ πιιιιι τιιιτειπ ιπ επιο

ι·ε ιι:ιιιε:ιε πεπιιπετπ. Ετ @Γε πιε ιοειιτιιπι

ι::ιπιεπ π εκτιιτεπτ , ίοΙιόεπι πεππε εε νετ:πιι Β είτε όε τε , ποπ όιεο εκιιιιπιειιιι ,ίεό επιπ

ει πω τετι·ιιιιιτιοπεπι ειφετετεπι, οπιτπ ιπ:ι

πεπι ιιοπιιπτιπι Βιοτιιιιπ 86 Βινοι·επι : νιτιιρε

Με πιο ιιτι ιιιΙὶε μιτιεπτετ Γεττεπι. Ιπιειιιε

ιπιπίὶε τοΙει:ε.τε ποπ νιιΙεο πεε όεπεο ί·-οι·τεΓ

Γε , επεπόο πιιιιεόι&πε όιεετιιτ επι πεεΙιειτ

Ϊειτπειπι Γτιετπ , 86 ειιιιιι ιετιρτιιπι σε : Ειπα::

Μό: πιο ότι” παπι”. Μιτοι· , ρότα, εε νε

Ιιεπιεπτετ ειιιιόεπι , ειιπι επ ειπε: ίιιπετιοτι

ππε Ιιττετιε :πιε όε πιτιτιιιι ποίιτ:ι ιιεπενοιεπ

τιει τππι ι·:ιτιοπιοιιε τιιπι ειτρετιπιειιτο εοπι

Ρι·οιιιιτ:ι επεττιιίι:ι , τπετποι·ιπ τερετο : τε ρετι

Ιο ποπ πονιΠιτπει επιίιοιε τπε πιω όε πιεο

ιπ τε ειπιτπο ιπόιεειΠε : ετειιιε ιτε ιπόιεειίΤε,ιιτ

τιιιεπι τιιπε πιπεπτιίιιτπιιπι ττιι όπιτετιε ,πιοι:

πιτπιπτπ ιεπόε.τοτειπ , ιπιιπο (ποσό ποπ ίιπε

εεπιιτιι ροΙΤιππ ίετιι:ετε ) ειότιι:ιτοτεπι επιπ

ιιιεινετιε. Πτιπεπι τιιιιεοτ πιειιπι ιιεετετ ιπ

τιιετι , ιιτ νετιοτεπι όε πιε , ειιι:ιπι πιιιπι ,

?ειπε Γεπτεπτιεπι. νιόετεε μοι-εδώ ότιεπι

ίιπεετο ειπιτπο τε Διιεεεω , οιιίει·νετπ , εο

Ιειιιι τ ρετίετιιτειπΓειιε όιιιπεπτιιιε ιπτιπι:ι ρε

&οτιε πιει , πιιιιππι (ειπε ειπεπιππι :πιτ πεε!

Γιιτπ ιπ εο ἱπνεπιτεε , ιπ ειπε νει νεΠ:ι8ιτιπι

ι.ιιιιόεπι τιόπι:ιτιοπιε ιιρρειι:ετετ. Νεότιε τεπ

τιιτπ τπε Ιειτετ , τιπειιιι ιπιιιιιιπε τεριι€ιιετ ιππι

ειπε:: , ειπ:ιτπτιπε ιιοτπιπε 86 τιταιεττιπι ι·ειι

ΒιοΓο ιπόιεπιππ πι ιιπιπίπιοόι νιτιιιπι : επιρ

τιε :πιο πιιΠε πιιιιοι· ιπτετ ιιτπιεοε , πιιΙιει πι

πιιιτε ποτπιίιι ε Νονιτ εοι·όιππι Γετιιτιιτοτ

Βεπε: πονιτ 86εοπιειεπτιει πιει , πιιιιι πιιιιί

ιιιιιιιε τει εοπίειτιιιι είΐε. (1πιπ ιπιτπο επιτε

επιιιτιιιε τι τπε όε τε Γει·ιρτε όι&:ινε πια, επ

όεπι πτιπε εοπιι:ιπτετ επενετο ι πιε ποπ πό

@Με , ποπ :ιό εειρτειπότιπι τιιι Εινοτετπ ,

νετιιπι :ιό νετιτειτειπ τειπτιιπι , πεε ότιριιει

επιπιο νιιτιοτιτιε , Γεό ίιιπριιει πε ι·ιόεΙι επετ

τε ρι·οπιιπτιειίΤε. δεό εΓτο ιιιιιπόιτι τιιιι νΟω

Ιτιετιπι :ιττιπε :πωπω ε πιππόπιό ιόεο ρετι

εΙιτειιιιτιιτ , ιιτ Γετιιιιε , ιιπωωιε τπε , 86

τιιιιεττιε εε ττ:ιπτιπιιιιιε πω” ιιπιπιι τιιι αιι

τιιιιό ρτοπτετειι όεττιπιεπτυπι μιτιετιιτι Ντιι-·

ιι ιιπιππε.ιπ επεπτ:ιτιο ρετπιτιο(ε Με , πιίι ε!

επι ειιιτεε πιω ιΠι πεεοπιτποόεινετιτ , Πιετά

οπε πει ρτιπε ιοί-ε ιιιεπόιτπε ε επιπιτποόι

Γιιπτ ιιοιπιπεε νεπι , Ϊπτιιεε 3 ιπεπεε , επι

πιιιιο.πι ί:ιιττιτει: τεττιππτιοπιε πιετεεόεπι Τικ...

τεπτεε , Γοιεπι ιιιοιτ:ιιιππι επιτ:ιπι εερτ:ιπτ ,

ειιι:ιίι ιιπιεππι ρτει:πιιτιπι ιπετιτοτππι ίιιοττιτπι

Ι)ε ει.ιοτιιτπ πτιτπετο, π τε είἶε ιιιτειιιεετεπι ,

ρότα ορτιπιε , πτετει· ( ιιιιιιι ετεόε) εε Μπετ

τειτε , πιιιιτπ μια. ειπιιειτιατ ιεεείειιιε Πιπχε.

τιιπτ. Μοπετεπι , επιιπετειπ , εοπιρετεπι,

(πω: πιο: όιιοτιπε πιε όερτεειιτιε ιιτ Ειει:ιτπ)

πιιΠει νει τπε όιεπιτιιτιε νει ρετνιτετιε πιε::

ιιιιιιιτει τιιτιοπε. ()ετει·ιιπι πιε πιοόο ποπ οριιε

πι: , ορει·ει ειπε ιρίε ίειειε τεΓτιιποπιιιπι Ρετ..

εειριτιιιιοτ ρεαιε. Νεκ ή πω: , ιπππιτ Απι- Π ιιιβεπτ ι πω: ειπε. ιιοττεε ειιιόιτε , ιπτει·ιπι

ιστοίιιιε , ωεωω 3 ιιύὶ|ιι#ακ ςβιιέιώι:ίο. :

ιόιρΓιιτπ οποτιιιε (ιιεετο τείιειτιιτ. Λ!ἐ»ω:2υ,

πιτ , ·υἰΙἰυπυπ αα]π:ι·ικ μπαι! επσ·υεε:ετι

?πιο πω: πεσει: σκέτο , βά κι· Ζώων επίέσω

σίιέωι ς/Ζ. δι ποπ :ι.πιιεο 86 Ιιιιετο , τιπεπτο

τπιπιιε τποπ:ιειιο :πιτ τειιΒιοΙο , επι νετιτει

τεπι επι ειιππω επ: , ιπιιτιιτι εοπτεπόεπε ,

πιιιιι πι:ιειε αποτπιποπότιτπ όειιετ ειιιιιιιπειτε,

επιπιπ ποπ :ιό νετιτ:ιτειπ , Γεό πό νοιππτειτεπι

ειιπι Ρτοκιτπο ιιιοΙοεπι 2 Η:εε (ειεπε 86 ποπ

ι:ειειεπε πεππε τπετιτο Βιετιε 86 νετιιετε, πε

όππι :ιεετιιιι ε:ιίι:ιειιτιοπε όιππιιε εΠετπ πω

ειπε όιΒιιιΠιτππε. δετιρίι επτε πεε ειιπι Ριπ

τιιιτιε επιιειε ποτιε πιειε, 86 πε τιιπι Ιειιειε,τιιτπ .

ι·εΙιΒιοίιε , εεττε νιτιε 8τενιίιιιπιε ε οιιιιιιιε

επιπ ιπτετ ίετιπεπόπιιι ( ιιτ ιει·ε οτππιιιπε ε

νεπιτ ιετιιιεπτιππε) νιτττιπιπι :ιιιπιιιό ιιιοτιιπι

εοτππιετποτ:ιπειπ , τεΐετιπειιτεε πιιιιι ιιτιπιι

Ιιτει· ειΠε8ιτιιττιπτ , ιιτ Με ιπ ροιιετιιιιι Μπι

όιιιιιε ρει·εει·ετπ , ιπόι8ποε Γε τπεο τείιιπιο

πιο ει·ιιιττεπτεε. Νεπιο τετπειι οπιπιππι εκτι

τιτ , επι εΠεπτετιοπιε πιε τετιτπ ιπόιεινετιτ.

Πτι. 8'επτΡε. Θ· Με». σεφ!. ΟΚ Τει». Π!.

ίιιειιο , πε ιπ ειιόεπι σε τεειιτπιε. Ωιιιιπιοιιε

:επι οιιΓεετο τε ρετ πιιίετιεοτόιειπι Πει , Ρετ

πιιιτιιεπι ειιτιτετεπι ειττ1τιε ειπιιειτιεπι ε τεπε

το ιπτετ ποε εοπειιιιιτειπι , πε πω» όε τπε

ιπ Ροίιεττιπι ειιππεπόο ίεπτι:ιε. (1ιιιπ απο”,

οτο , ιίι:ιπι πιεπτεπι , ειιι·ιιιιιιιιιε ιιιιιιιίιποόι

Ρεπιτιιε ει: ιιπιτπο τπε ειι:ιιιει:ιε : ποπιεπόπε

ειόπιετιοιιιε , ιιΠεπτετιοπιε ι ιιι:ιπόιτιιιτπιπ 3

86 π ειιιοό επ νοεειππιππι τεΙε,πτιτποιιιιιιι ππε

πι πι τειιτιιιππι οιηιειειε :·πε , π κι ιτεττιπι ιε

εετιε , 86 τιι ιπ εττοι·ε ιιιιιιό όπιιιο ρετίιίτ.ιε ι

86 ιπιιιι όεπτιο τποιείιι:ιπι ιπί·ετιιε , πε ντιιπιιε

ποπότιτπ ιεπετιιπι τεει·πόείεειτ. ει νιε πιε τε

ρτειιεπόετε : τιιιοό πι: Ειειειε τιιιειπι επειτ

πιε Πεειτο , τερτειιεπόιιε νει εεετιιιΠιπιειιι

τε πιο. Ηιιιιεε εεττε πι:ιτετιεπι ποε Ειειεπ

(Η εοριοπίιιιιιιιτπ :ιττιπε ιιβεττιιιι:ιτπ , επιπ ίιπι

Ρεεε:ιτοττιπι πιειειιιιε πιιόιοιιε ιπίεδτιιε. δεό

ποπ , ειιιιτιο , ετιπι , ειπε εει·τιΠιτπε πω, πιι

ω επιρειπ οΒιιεει·ε. Πεόεο πππε :ιό εε ειπε

ι:ε πόθο 8τεινιτετ τιιιιΙΐε πωπω. Ετ ρι·ιπιππι

επιόεπι εοπειιετετιε , τιιιοόδε πω: επι

σε
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οτιοΓοτιρΓοτοε , απο Ηια0Πγιο0Ε00τοτωό Α οοοτιτι ιοτιτιο τ:οΙοϋτοτο ίιιιιτ.δοτι τιο ιιιιοτιτ.

οτιιιτ:ιιιιτοο τιοιιτο οοιοτοιιοιοονοτιιιι. τοιο

τοοε τοο τοτο ιΡο τοτο ριοτιίοιιοοιιιε οΡτοιι

απο ιιττοτοε πιοο , απο ττιιι·ιι τιιιιτιιτιι ιιοτο

οπο οτιροτοε , οτι:: πιο οοιιτιιιοιιοτιτοτ.Ατι

τιτιοιε ιιτοττοτοο τοτιοτιοε , οιιτ οο οπο: οοε το

οοτιιτιτιιτ τιοοιιοοιιοιο Έτοοιιιοτιιιτιε τιτοτιι ρο

τιοι·ιτι ιιτιοτο νοτο Ιοιιτιιε , νιτιιροτοτιοοιε τιμ

τοτοτιι _ οιιοτιτιο τιοιιττιιιο ιιιτ:ιιιιτιιιττι οι τιοι.

διοτιιτιοτο ιοιιτιοτοε οι: ιιοοιιιιιιιιιε , ιτιοιιοιιι

Βιοτιοιιι τιιιιοε: νιτιιτιοτοττιε νοτο , οσο τιιοτο

ιτοτο τιοτιοοιιε τοτιτιιιιι , οι τοτιτιε ροτιιιτ οτ

τιιιιιτ οοοτιιτοοιιοιτι :τοτο Γοτε. Ρτιτοιιττι ιτο

οιιοτι οτοιττοτιε τοο ιιττοτοε τποο οοτοριιιτι

οοε οιι:οιιτιιιιο , ιτ:ιοτιτιτοοιιιτιιιΒιο ιτιιιοο το

Μι. Νοο ιιιοτιο οιιιττι ιιοτι ριιιτιιιτιε , Γοτι ιιο

οιο οτιιτιοιτι Ηιοτοτιγτοο ιιιοοοιι:οτιτιι ο απο

ρι·οττοτ Ροιιοοε τιιοιιοοιιοτιιττι τιοιιτοτοττι, ουι

ιιιιιτ :οι ίιιιτιιοιιιιιιιιι οτοτιο οιιιοτνοιιτιιιιιιιι ,

ιιοιιιιτιι οοε ιοοοιιτιοε ττοιιιτιοτιττι. Νοοιιο το

τοοτι ( ιιτ νοτιιιιι Εοτοοτ ) ιτιοιτοο ο τοο ιοτιιιιιι

οιι , ιιο το ιιοιιιιιιιιιιιε τιτοιιοτοιιι ο οιιοτιτιο ουι

> οτιο ροτοιιτι τιοτιιιιοτιι ιιιοε ροτοιιοτιιιιιιοο

τοτ , οιιτ οτιοτο , ο ίοττο ιο οοοοιιο οιιττιιιΓ

Γοτ , ιιιττο οοΓτιοιιι Με οτιιιιιιιιιε οταιιιιιιιοιο.

(Σοτοττιττι οι.ιοτι ιιττοτοττιιιι οιιοτιιιοιιοιιι τοι

τιιττιο ίοοιιιιιιε ο ιιοο Γοτιιιοιιο τ:οτοτιι (ο οτι οτι

τιο απο οιιιε νοτιιο έτει τιο το) οιτοοιιι τω

τιιιιιιιοε : ΓοιοΓοτιο ιιοτι Ποιο ροτ τοο , οιιοτιιι- Ο

οοε νιττιιτιιιιι τιιοττιτιι ιοιιΒιιιο τιοιι Ρτοιτιτιιιτ

Γοιιιιο,νοτιιτιι οτιοιο Ιοιιοο τιιιιοοτιιιιτοιε τοι·

τοττιτιι τοοιοοιιιιιε ιιοτο ιιοτιτ. Ατ ιιοτ: οιι , ιιι

οιιιοε, οιιοτ:ι ττιοιτιτοο το” ι ιιοο οι οιιοτι

τοτο τιιοιιτο τιοτοίιοτ. Ατι οιιοιιι ο8ο. Μοτο

οτιιτιοτο Βιοιε , οιιοτι , ου οιιτιιοι ιο το οΡτ , οο

τιοοοε απο οτοτιο νιττιιτοε τ:Ιοτο οιιιοιιιιιτ οπο

τιοιιτιοτοε , ιτιιιτοοε (ιτοοοτιοιιιιιτι ιιιιιτι. Μι

β: οπο: ιο Ιοιιο!ίτο , οοοτοποι Μτοοτιο »τοκοι

έτι οτοο!το.νοτιιοιτοιιιοο ιι ρτο νιτιιιτιε τ:οτιο

τι νοιιιοτιτ , ιιτ ιοιιτιοτιτιιιτο οτοιιο οιττοιΙοιι

τιιιτο στο οοτιιροίοοτ,οιιοτιτοιιιιιιιοτ ιιιιιιε Βιο

το , ποιοι οτοτιο , €τοΡττοιιιιιιτοτ οοιιοττιε τω,

τιοοιιο μι” οοοσ ροτοτιτ , ουι τ:τιιιι Ποοο

8ο τοιτοοιιιο οοτοττι οτιιιττιε ι-οοοτοτ , ιττιρο

τοισοτ πιο τιο ουι ιιιιοτιιτι τιιοοτοτιτ : __2οοοπο

:τοκοι οι: Μαζι: οτ.οοιτιοοοτ , τοπιο [Με ,

ιιιοιιιτ Ενοτιοοιιιιο , μ.οοιιτοοοοτ : δε οο οιο

τιιιιιε οτι.ιιιιτοΒοοτιιτ τιιοοιιτοε : Βοοε οιοοἑοῇ·

ού : ΝοοιοοΜ ιιοποο' οι··ιιιτο.ι οΜοοιο'ἰ [απο

Μο22!επι Μοτο τ Οοοιι:ιτοττιτ οτ ιο Ιοοο οιιιι

τιοτιτιοτοιιο ωωιιιιι , ιιτ ιιιοοοτ ιιιιτ τοο οο

τοττι ιιοτιιιοιιστιε , ιιτ νιτιοοιιτ οροτο τοο ιιοτιο,

δ; Βιοτιιιοοιιτ ι)οιιττι οιο ιο ττοιιε οίι ι δ: το

το ιιωω οτιιιττοτιτ τ Ντιπ ροτοτιε ιτι τ:οιιιοοιιι

Ρτοοιιιτιιιιιιο , οιιοτι ιιο Με οιιιτιοιιι ι)οτιιι

οοε Μισο €ιιιιιετιιε (ιιτ ιτο τιιοοτιι) ροτιιιτ.

Αυτο οιιοτι ιο ιιοτιο Γοιιτοτιτιοοι τιιοοτ οετο-Ε,

Βιιιε ιιιο τιοτίιοτ ]οιιοτιιιοτ ειιτγΓοίιοτοτιο. Ηο

,,,,,,;Ποιιιτ, βοοι:οτ/οοιοο:τω. (διοτι ουι

τιοτιι ιτο οίιο ιιιοιιιι:οιιιΠιιτιο μποτ. Νοτιι ουσ

οιιιΓοιιο τοοοιε ρτο ιιιιιιιιιιτοτο ιιοττιιτιιιτο ιιι

τιιιιιοτιιοε ίιιιιιιιιτ τιονιτοτο : οο οιιιοΙιτιο,ι)οο

Ρωτοτωτιω, νιττιιτοτ ιΙΙοτιιτο οι: ιιιοτιτο Έτο

1ιωτι ιιιοτιτιο Ρτατοτοιιοτιτιιτι τιοιι οι ,

οιιοτι το Μπιτ. τοιοτοτο ιιιιτιιιιιο τιοτιιιίιο,

ποο τοο τιοιιτιιΠο Γοτιιιοτο. Μιτοτ οοιιιτιοιιι

τιιιιτιτιιιιιιι το ιο οιιτιτο Γοιιιιιοι τιοτινοπο νοτ

Βο οπο, οιιοττι ιτιιο οοτιίοτιριοτιτο. Νοοιιο

οτιιτο ιτο οιιιοιιτ Γτιιιι , ιιτ οτιτ:ιοοιτι το Ποο το

οιιοτο , απο ιιιιιιε οοτιιροτοτιοτιο τιτοτιοε ρο

τιτοτ ιιιιιιι οτοιιιιιο Ποιοι. νοτιιτο απο Δω

Γοττοοιιοε τοστ οιΤο οιιοίι ίοτιιιοιιοε Ποἰ°, 86

ιιοιιοο Γιιιιιοοι τ: τοτο νοτιιοτιιτιι οτιιοτιι, τοτο

Γοτιτοτιτιοτιιοι οτονιτοτο ιιιιιοτιοε τ ττιοιιτιι το

νοτο Γοτιιιιιτι οοοορι , ιιι οιιοτιι οτιοοιιο νοτιιο_

Αροιιοιι ιτιτοτρτοτοτιιε οι :ιιτ Ποτ Γοττοοτιοε

τοι οοιι ττιοΒιιιτιιάιτιοο οι νο! ιιτοιΙιτιιτιιτιο ,

νο! τοοτοτιο , νο! ροτιιιε ιιττοοιιο ίιτοιιι ,οτιο

ο ιοτιιιοτιοτ ι)οι ιιιτοιιιΒοτιοι. 5τ:τιΡΓοτοιτι

τοιωτο τοιιιιιε οτιοττο: Γοτι οιιιιι οι ιιτιιτιοτι

τιίιιτιιιιε, τιοιιιιιιιι ρτοοιιι τιιιιιιο,ιιοτι "τι τω»

τοτο οιο: , οτ ιιτ και» ρτο· ιιιοτοτ,ιιιτοτρτοτο

τι. @το του) , οοοιιο τοο ιιοτ: τιο τετοιο το·

Ρτοιιοτιίιοτιο τοτο Βτονι τιιΒιιτιιιι ωιιιιιιιωτοτ,

ιιοοιιο ιιιτοιοτοιιτιοτο οιιοιιιτι τρωω τοοιε ιιτ

τοτιε ροτιοοιιιοε. δοτιριιΠοιο οτι το τοιοτιοίιι

νιτιε 3 ο τοιιοΙιοτιιιτ πιοο τιιοε οτι οιο ιιττοτοε

οοΙοτιιιτ ροττοΙιΙΓοτ ε ουι Γοτιο , τιοτι τοοοιιι

ιιοτιιιτοιιιε ιιιιιιι ιο Γοτιιιοτιτιο τοττιιτοτοτο. Π·

ιιιτι ιτι οοιοο οριιιοιοτ το ιιιιιιτ: οτιιτιοιιιτιιιιι νο

ιο , οιιοτι 86 τ:οττιΠιττιο τιιιι ροτιιιοτιοοε νοιιιιι>
τοο οιιοττιιοιιι το τιιιιοοιιι 8ο οιιιιοτνοτο, τω

ιο ιιιιιοιιοιιι τ:ιτιοτιο ιτιτοττοιίιιιτιιτο. νοΙο. Ε::

ιιιοτιοιιοτιο Γοτιθ:ι Μιοιιοοιιε Μιιτιοιιι και.

σο!. ΟδτοΒτιε Μοοτ:οι.ιτιτι τ. ο
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οιιιιοορο Βοιιιιιιοιιιι,

Νοκ τῇ |οοοιοπάο.τ ἰοιοοιἱτ ἔ|οτἰο οιοοἰἰο:,

οι ·υἰτο.τ τποο: ό· ότυοι!ω· !οοέιύο.τ

@τοποσ πάω! |οι·οοέοετο.

Β Ε22οἄἱἄα.τ Βετο.: , ό· Ροτοο· 0οοτἰοἰ οΜ·πέ ΜΜΧ"Ε

ι Βου διιιιιετι , Απ” ΜάινέοοΜϋοΜΜ,

ό· 13οο.ι τοπίο: οοο/ο!οτίοοέτ , οοἱ τοοώιοτοτ

πο.: Μ οποιοι :τέθο!οτέοπο πω”. Ι.ιιιοτ οιιιτο

ιιιιιιιιιιοτιο ιοτιιιοτιτι οτι το ΑΡοίιοιι νοτισιο

ιιιοιτιοτο : δ: οιιιτιοιιι Ροτοιιοττι τ:οτιιιιιοτιο οτ

οιιο ορτιοτττιιιο. Νοτιι οιιτο ιιιιιοτιοτι οριιιο

ιο τοο οτιοο τιιο , ίιοτιτ ιοιτι @Ποιοι τιιιι ,

τιοιοτο οιιοοιιιοε , Ρτορτοτ οοε οποιο ιιοιιι το

τιοτιοε , ιιτ οιτ οο τοιοτιοτο ιιίοιιο ο ιο ρτο:

Γοτιε νικ οιιοιιιτι Γοιοτιι οτιτιιιΓοτιτοι Γοτοτιοτ

οιιο τ:οειτοιιιιοτιιιτ τοοοιιτο ιτο οιιιιιιιιιτι νοι

νοτοτο , οιιιτιτιοοι τοι. οιωτιιιτα : ιιτ ουι τιο

πιοο οι·οο το οιιιιτιο το ιτι ιιΓοιιο τοττιροτιε (οτι

οπο , ροΡτττιοτιιιιιι Μπιτ ιιοίτ:ιο οπο ωφε

οοτι νιΓιιε €τιωτ , νοτοιιοτ οτιοο πιο οτιιο ιιο

ιιοτοε τοο οποιο. (3οτοτιιτο τοτιτιιτο τοιιιι τισ

τιιιιιι ιιονιιιιττιο οριιιοιο τοο , οτ: ιοτοοι 8ο ιτο

τοτο ροτιοδιο , οιτιιιοτο ιιιοττι τοαττοτιε ιιοιιιι

ιοτιι ρτιιιε οτιιττιο οιιιιΐοτο τιιιιοινιτ , οιιιι&οβ

οιιο ι·ιιοονιτ ττιιιιτιο: τοτιοιιτοτ , οτ: τοο ιτι οτι

ιιιτιιιτο τοοιιτιι ίιοτιιιτι τονοοοτο το οΡτ. Ετ
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τονοτε ιιευτ ιοοιΡιιιιο τεΡτοιιειιεο , ευοε οιι Α τιιιιι οποιο εειιιει· εειιιοειιεο , Ρτουτ ιι·ιειιιιε

οεειιεςεοτιοτειιι εΡιΓτοι:ε τοε: εοιιιιεενετιιο

ιιειο , ιιεοε τεδιεπι ο: το οΡιοιοιιεοι εοοεο

Ρει·ιοι , ΡτοΡτετεεφιε ιοειοτειο ιΡίιιοετ οιι

ιιι ει: νετοιε τοιε ιιτεοι εοοιιενετιιο , φιεοι

Ρετ οοι ι ιτε [εοε εε ιοοεε ιοεειε εττιι·ιειοιιι

τουτο ιεοεο , 86 Ρτυεεοτιειο εοιοιιιεοεο.

Νειο'εοιο Ρετ σοω” εΡιιιοιεε τυεε ιοε , 86

οιείεετενετιε , 86 εειοτενετιε ετιειο Ρετ οιιΓε

τιεοτειειο 13ο , οτ το ιεοεετε εειιοετεοι ,

οεουε ιε ε πιο νειοετιε ιοιΡεττετε, εοιιι-ειιιοι

ειιειο εεετεΠοε νιετιι οιιτιοοιιιε το εευεεε ,

εοοε οοιειιεε. Ετ ουι νοιι:ιε εεΡι·εεετοιιιε ιο

οιεε Ρετιιεοτετιι Γειιτεοτιε ιιεδιετε ιιιε ιιετφοι

νετεε , τοοτειιι εειοοιτι ευτιοτε ει: τιιοι·εεειο

το εε τιιιι οοιεεοειιειιιο,ιονιτοιο ιιεετ εε τε

Ρυττοετιτειο ττειιετε. ιιοιτετοε οιεττοιο εε οο

ττιεοιο τοοτοτο , ουκ εοοι Ρετνυιιε ευτ ιεε

Ρταιιοτε , ευτ πιο ιιιε ειε ειιτοτοοετε εοιιεο

τπτ , τετιιτειιτιιιυε ιιιιε εε τει.υΒιοοτιοοε, Ρτι

τουιο φιιεοπι ιιοεεε ευτ Ροιιιε οιι`ετυοτ , ιιυ

ιυιοιοειφιε οιυιιοιεοιιε εε ιιιεοειιοεοτιε εοε

εε Γε τενοεετο ιιοεεοτ.Ηιε εοτειο εοιιτοιοτιε,

εοιο Γε ιιιε τειοΡυε τετοιο επιιοεενεττοοτ ,

τιιιιιιφιο Ρτοιιεετε; τυπι νει·ο ιετνεε φιείεεπι

' ιΡίιε οιι:ειιεοιιτ , τ1οιιιιιε εοοτιοιιο τοττιτιΡε- Π

νειεειιευε ιο ιιιετοιο εοιινοιειιτ ετοιοιοοι , Ο τοτο ευιφιε ιεοε:ιτε Ρτοιτιοιυιο ίουοι , τειο..

Ι-ειοφιε ττεΡεεοιι νοιιιιιυε εισιεοοεοοτ , (ιρ

τφοε εοοε εε Γε Ρτιοε ιιοοιεοιτετο οικω οοο

Ροτετειιτ ,·τεττοτε Ροιιοε νιειοε , νοτιε πιο

οιιτειοΡετει·ε εοοιΡειιυοτ. Ηοε ιεειιι οοι

ιοεεοοι εεετε ιιιευιτ. (1οοε ιιεετ τοιιιι Ρτιιοο

ευιιοε νιίοιιι οι , οεε Ροτοετιτο οοο ιιιοιείιε

?ειτε τοειο (οτ Ροτεεειο) εε ιοε ίο(Ριειο

οεπι ετουε ιτιιιιιιυιετιοοεοι ; ουοε τειοεο

εεττιοτ Εεειοε , φιο εοε το εοιιιιο οι εξιοπι

Γοετιτ , οοιοεοι Ρεοιτυε εοΒιτετιοιιειο (ο ιιιε

οτεε πιο νοιυοτετε εισιεει , Ρτοεοιεφοε εοιο

Βενι: 86 ιτε πιιιιι Ροτιοεεεο, οιυτυεπι ιοτετ

οεε εετιτετειο οοο ιοοεο οοιιε εκ Ρεττε ιε:

Γειιι εοιο ευτ ιιοτοιοοτετιι , νετιοε Ροτιυε 86

εοιιιιτοιετειο 86 ευειειο : εοιυε τει νει ιιοε

ενιεετιιιΠιτοοοι οι ετευοιεοτυιο , ιφυοε Γυ

Ρειιοτοοι εοι`εοίιοιιειο ιοεετο Ροιεετιοιιειιι

εοε εοι·οιο ευ:: τοιιιι οιήεεετεε , Ρευιο Γεοε

οοιιιιοο εοιιιιοοτιοτεπι εε ιιιοετιοτειο , οοο

Γοιοιο ετουε ειιιιοο , τω 86 ιεετο εεεεΡετιε.

ιτε Ρτοιοδιο ιο τοε ιιει:ετ , ιιε ευοτφυε 86 ιΡ

το τείιετιε. @ιετοοιετοιο , ιιιιπιειιιιιιιοε Ρε

τετ , ιιιοοοτεε τιισι Ρτο ιιυιιιιιιιοει ετσε ιοε
. τΖ

ιιειιε εειτε.νοιεετι ιιοοενοιεοτιε ετετιεε ε

εε , Ρτοεοτιφοε ιοΡΡιοιι ,οτ ιι φιιε ε τοε ετ- Ε

τετοοι οι ,οεε ιο το ιιττετιε τοιε ΓυΡοτιοτι

εοε νει ιιοΡτυεεοτετ νει ιοιιιυε τοοεειιε _

ευειο εεευετειο ,τοιΡοιιεεοεο , νεοιεοι ττι

ιιοεε εττοτι οιεο. Ετο εευτιοτ ιο Ροιι:ετυοι ιο

εΡιιιοιετιιιιι τοετοιο ιε6ι:ιοοο, ειΓεοτιειοεοε

ιιοΒοιε οιιουτιυε ετουε εεευτετιοε ,ι επιε

οοετοιοειεεοι : τιε ιτοτυοιιΡιειιιετ οιιιιι Βοι

ιοιο , οοι ιοιιιιιοε οΡοε ειι,τοπιοτε ιιιίετειο.

Το νετο (δευτ ει” Ρετ ιιττετεε οΒιεετενι )

πο εειιιιεε , οτο , εοοτιειεοιοουε ε τοειο νε

τιτετιε ττειοιτε εενιενετο , τοτο οιοοοοεο ,

Ρα. εικονι. ά·Μσε. Με!. οικειτ.πο. πι.

ιΡΓε οιιιιιιυειεενετιεειιΡεειτε : οε εειιοεε ,

ιοτιοετο _ ιοε εε τεδιεπι Γειιιιτειο τενοεετε.

διιο τιιιι απο, ιιειιε πιο Ρεττι. ικα ειιιτο

ε:τετο θεια· εε , ιοειιιιε τειοειι 86 ειετιιτετε το

Ρετειιτειο ειιεο. Ρειιοτ εε , πιο φιοφιε οοειο

εκ ονιευιιε τοιε ειιιιιιιοε. δι ει: ονιιι Βοοε

οιεο Ρτοεοι ειιεττενετο, ετιειο ιιοοιετιε τοιε

ιιοΡοιιτιιιιι οε ετενετιε τεΡοιτετε εε Βτε8εοι_

Ηοε οοι τοτο Βτετιυε , οπο οτιιιοε εεεετε

ιιιιιιι Ροτεε. ()ετοτυτο οτ εε εε εοε εε ενι_

τεοεοπι ιιοοιιουοι ιεοεεπι εοοιΡιοτιιεοε τε -

τιοιιιι:οε , 86 ιεπειετυιο ΓετιΡτυιετοοι οιο

τιιοοιιε ετουε ειτειοΡιιε ιιιεοιειιτοτ 86 εΡΡο

ιιιε ειΠειυιιιι , τοΓΡοιιεεειτι : νιεετιε- οιιιιι

εειο Γει;τοοτιεοι , ευειιιφιειο ειιεε ετενιτοτ

86 οιεεοιιιεε , οιιιιιιιιο τειοειι τιειεο εε Γε.

νετε τοειο. ιιιιιε οτιεοι ιτι Πιτοιοε ιιιτοτιε

εοιιιΡτοιιετε,ιιοτι οπο ιιοιοιοειιι , εοιο νινιτ,

ε φιοτιυειο ιευεειιευοι, Ρτεετεττφοειτι ε Βοο.

Ετφοιεειο οοο εοιιιτο,τειΡΓοοι οετοιοετο εε

Βετο ιευεετε, ευεοτενιε ΐειι&ιτετε εε Γεριεο

τιε νιεεετ , πυιιοιοοοε ιτιεειο ειιειιιε εε (ο

Ρτε:εοιιιιε ειοτιετι εει:ετε οετφυε ειιιτοιιι ,

οοεοεο οτιειιι ιΡΓε ιευειε εΡΡετιτοε τεΡτε

ιιεοεετοτ, οεε ευιΡε νεεετ. Νεο ιιεοτε ευ

ευε οπο ιο ευιΡε ιευεειοτειο , φιεοι ευΡι

εοιο ιευειε , Ρωοεο εοτοε οι ιιιε [ποιο.

()οιιιι:ετ τφοιεειο πειιιιιιι ιεειεοεειο Ρεεεεο

ει Ροτειιετοοι : εφοοιιιειιι , οι ειειτοτ , οι

εευΓειο εεπιιιι εετ , εειιιοοοι εεειΠε νιεε

τοι, 86 ιυιττε νυιιφετοιο ιιιυε Ρτονει·ιιιοοι:

Τειιτυοιεετο οοο ουι τειιετ , :φωτο φιι ιε

ιιιετ. ει εοιοι νιεειο ευεοιΡιειο ιεοειιιυε εε

ιεέιετι , ιιοοιεοιε ειιτοιιι ιενοτιιευε , ιοειιειο

ιοοττειιυιο εοτειιι εεΡτετε, εοοιφιε , οτ νε

ιιειοεοτιοε ιιιιιετοτ, νεοτοιε ιοευεειτετε ιευ

εενετο :ευιοιυιτι οοο οι πιο φιοευε ιιυιοε

ετιτοιοιε τευοι ειτιιιοτε , οεε ιιιιιιοτειο ιιιε ,

εοειο ιεοεο , Ρα:οετο Ρτοιοετοτι. Ηεοε σε

εευΓεοι ο ιεοεετοτεε ετουε , τοειο ετευιε ,

εε τεειιιο ιο ιιεοε ιεοτειιιιειο ιιεοε φιιεειο

τεΡυΒιιεοτετ ευεοτ. (ξιοε ο ίιτ ειιφιιε εφετε

Βιιε οιοτιιευε Ρτεεειτοε , ορισιιι95 86 εοειτι

πε ιιιίιειιιε, ιιιιιιιιιιτετιε εειιιοεοιο ιι:ιιειοΓυε,

ουι εοιιιφιο ιτε Ριε 86 ιοιιοεειιτετ νινετ, οτ

εε ο ειιιοεοεοπι οιετιτο οοιοεε ειιιειετ,οοε

πιο φιεοιοΡτιοιε (ο εε Γεοτιτο εο8ετιε : ο ετ,

ιιιφιειο , ειιτφοιε ιιοιυίοιοει ; ιιοιιε ουοιοι

ιιυε ει8οιε ειιετεοι ιευειουε,εττφυε ετιετο εε

ιιιιτετ; οοο ιοτε Ροιιιοι Ρτοιιιβετι , οοο οοο

εεττο τοιε ιοτειιιιιο. (Συοοιοεο , ιοφιιεε ,

(ιιειιι 86 ιιοε εοοευε ιο εΡιιιοιεε τοιε εειεε

νιεετιε ιοιιιι οιιιιεετε) εοιιιιετ τιιιι , φιοε ο

ιιοιιοπι ειιφιειο ιυειεεε,τφυοοιεοι ισοιιιτετοιο

με: ιο ι:ετετ , ιε εοοτιουο οιιιετιε Με ιευει

ιευε οοο εειεειετιιτ 2 Ειττετιοιε ειυε νιεεε ,

ιιιτειιοτε οοο νιεεε. Ροιοιτε φιειιι οΡιοετιε

ιιυιιιιιοιο , ετουε ιιοιιιετιεο ειοιιεε εοοτειοτο

τειιι , ιοττιιιίεευε τυιοετ, τεειτετφοο εοιιΓειεο

τιε οιετιοοε εευεετ. Ετφοιεειο Γειο πιο εε πο.

ιιιιιοοει ιετεετεε οοο ΡοΙΤε Ρειιεττετε , τοτο
ι 0ο ο η
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πἰοοτ ΑΡοίτοιοε : Να” #2: |10ΜΜιτΜ οπο Α πιτποπο ,τοτἱοοτο Ιοοποε τποο , οτ τιιο τω

/τυπ Μπίπτ.τ,8Μ/βτίτπ.τ ὐωπἰσἰ.τ, οτο Μ ἰτ/δ

Μ. τω , οοἴοοτο,ιιιιττιοοἱπ ΡτοΡτοτοο ποιοβ

ιποπἰ τοτἱο Μπιτ οι οποπο Ρττοιοπἱοοτ Φαοιπ

οιιιπι οπ ιίτοπ οττοιοτ ιοπἱοἰοπιτ Ποἱ οίτ το

το πο οοτπο-Γοτιιτοτἰ:!ιοττιἱππ πο πο οποτε νἰ

ποπτοτ ιππἱοοτο. Πο ἰποοττἱε ποποο τιοπο ΐοπ

τἰτο οτοπο,(πτ οΡτιπιο ιιοίτἱ)ποοἰο Πιπτ οι πιο

Ποτοπι Ρ:ιττοπι τιιτοτΡτοτοππο; οποπτο τποοιε

σοοπΙτ:ι 8ο ιπΐοτοτοΒιιτο9αποττιοοτοπι ἱτο τοπ

τἱο, Ροτοτ, Ροίΐο τιοπιἰποπι πο Ιιοπιιπιοπο ιο.

τοΙοοποτἱ,τιιοπο πἰοππε Π:: ιιοο Ρτοπἰτιἰτιιτπ,

τοοτ , οοἰοποπι οΙἱοε οοπιπιοπποτο , πππιπιο

πο ἰπ τοδτο οο ίιποοτο οπιτπο Ποτ :ποπ οτ. ἰε

οἱ Ιοἰιποτπτ ἰπτοπιοΓοοτ , Γοπ 8Ιοτἰοτοτ ιτι

Βοπιἰπο , 8ο ΙιιιτπιΠοτοτ πιοετε , οπἰτιιοπνοτ

τοπε ΠιιοπΙοιπ ἰπ το νοΙππτοτοπι Ποἰ , οπο

ποιτἱΙἰοπτο , τοΠο τποτοοτιτ οΡοτοτἱ : οπο Μο

πιοπο 8ο ρτιοοοτιιιοπιοπο οίΤοτιτ. Ατοοο, οι:

οπ τιπιπΐοο τοτ Ρτοτιοτἰοποτπ οΙἰοοο Ρτο πππο

ΓοτἱΡτοτοτοτπ οπποοοττιιιε τοίτοποτιτο , ποπ το

Ϊοτοτ ί-οτἰΡτπτπ οπο : Ζ.ιωτίστ το ω· ο!ἰεπωπ ,

πω: που». Ετ ΑΡοίτοΙοε τ Ητυωτε , ἰποοἰτ , έπ

·υέτωπ ΡωοωΞεπτ::. Ετ οπο ιο Ιοοο οποιο

ποτ : 0ρσττττε πω· στου: ιού κι ?σέ-ήπιο βατ

ΜΜΜ Μπα: τω'Συιτοέττω. Ετ ιτοττι οπο , οτ

ἱΠοπ ονοιιοοΠοιιιιι το ἱπιΡΙοίΪο ποπιοπίττοτ.

Βεποπέτίιτ ωπίστί2σεωέέω τσούλα Μο!το'έτέ- Ο ψ

πο” ό· ύΜΜΜοιττ.τ , οἰτ. (ΣιοπιΙοοοπι Ποοτ

Ρτο το οπππιτοτιο , οοο τοπιοπ ἴοοἱο πιοοττι,

ποο ἱπιοποτὶτο. Νοτπ Η πιο!οπἰοοπτἱΒπο Ποοτ

Βοποπἰοοτο: ἰπιπιο οπἱ ποο τω: , Βοποπιο

&ιοπο πτοποοοίτ τ οπτ ποπ τιιοΙτο τποοιε

τιοποπτοοτο δ£ Ιοοποτο οοο Ιἰοοοὶτ,οοἱ οοπο

οι πιοοπτ δ: Ϊοοἱππτ 2 Ι.οοπτι Ρτοττοτοο , οτ

οι: οΡοίτοΙἰε οπ :τποο νοιιιοτπ , Ηιοτοπνιιιοττι

ποδτοτοπι οιπιιιιππι οτοοο οπιἰποπτἱΠἰιιιπττι,

οπἱἱπ Γοιε οΡἰίτοΙἱε οοιτιΡΙοτοε Ιοοποτ , 8ο ἰτο

Ιοπποτ , οτ ποπ ίοΙοτπ πππο οπίτιιἱ οο νἰττπ

τοε , νοτπιτι οποιο ἰπτοτποπι οοτΡοτἰο οο τοτ

τοποτ οοττιτποπο Γοπιτπτε οποτοτ Ρτ:τοοπτιε ,

ίῖποτἰο ΡτοοΓοττἰπι τοπι Ρἱο :το τοΠοιοίο απο

Ποτ. @ποπ Η τοττο Γοοοε τπτοτπππι οίΐοοο

το ,οποιο τιιοπο ΡοΙΙὶοοοτ , πιο , οποίο , το

οοπτἰππο ο:οτο ί:οτοε , οοιπ Ροτιπο οκ οπο

οοτιτοτιο τοπτο οτιιπτο οτ,οο το ο τπο Ρτοποιίοί

οοττο Γοἰοε ι οπτ οπἰποιιι οπΡἱο τοοπο οο ππτπ·

οτππἰο τοοππποπι Ποοπι οΡτοτο οοπτΞποοτο.

Πττοτοε νοτο τποο , οποιο οτιοτιι οπτιιοπιτοε ο

πιο νικ τιπι Ροτίποποε τπο Ηἰοτοπνττιο εοπ

τοτοιιο ποπ οίτοππιίΐο , πο πποἱτοο οΙἰοοΙο

οιΙΤο Ρτοτοτοποιιι οοο πο οοπιπο ΓοτΞΡίι οπ το,

τοοιοπιοοο οποπ Ιιοττοτἱε , οτ ποπ οοατπἱοπ

Β τοτ οΙοοίττο πιοιιοίτοτιο Ηοο τοιτιοπ οιτοοΡτο,

οποπ Η ο οποοοοτπ πτ οοο ΡοτΙο,οοτ , τοΒοτοο

τοοτο , Ρτοοἴοττὶπι οι: Ηιοτοπντπο (:οιιτοτο

πο νττο οοττο Ρτοπο οτοοο ππτποπτΠιτπο,τιοο_

πιιππε Πττοτοτο οι: οτππἱτο , Ρτο:τοτοο ποιοί

οοο ποίττοττι ΠοπτοπΠιττιο ι, ποπ οτο οτοοο

ιποε οοΙΡεο οΙἰοοἰ. @ποπ οτ οποοοο ππτπ

ροτπιἱττοε ΡΙοτἰιτιππι οτο. ΡΙοτο πιο πιο ἴοτἰ

ποιο οοΡἰοπτοτπ ιιοοοτἰο οποτποπι ποιτιοίτἰοο

ἱτιιΡοπἱοπτ. ΩποπιοΒτοτπ πιο. Εκ πιοποπο

τἱο οποι Μκιποιο Μοτιοπι κιν. οοΙοπποε

Νονοπιοτπ Μοοοοτ:τιτττ.
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ΕΡἱἴοοΡο ΒοΠπποιιΓ.

Ροτο· ού οι 6022/δ|τττττΜΜο πι· /ωιἰστἱ:

ἔεππωωἰῇι2 ποοπο.

ΧΡοέτοπτι πιἰΙιἰ νοτιοιποπτιοτο ἰπ πιο: Απιοιημ

ποίἰποτἰο Ιιττοτοε τποο , οοοε πἰπτἰπε το

Μο πἱτἴοτι·ο νἰποοοτἱε , πιοΙτο Ρτοτοδτο τπο

οπττοοοπτ , οπιπιπ το ο Γοττοοππο , ιτινιτοπι

Ποοτ , τονοοοτἱ οτοοο οοποοἰ οιτἰίτἰπιοτοττι ,

8ο ἱπτοτ οοτοτο ποο ΡοτἰΠἱπιοτπ , οποπ 8ο Με

οοοΓοτιο , οποοίπο νἰποΠοοτ τοπιΡοτἰε. @ποπ

Γοτιο ἱτο οπο οι: πιο ιΡΐο ΪοοἱΙο οοΡἰο οοπτοδτο

ο τοπι, οοἰ ἰπ ποο ποοοπε ἴοΙἰτοπἱπο, οπο οοπτι

:ιο ΜΗ ΓΡΙοπποτο ιΠπίτι·οτ.0 Οιιιἰττο το Ρτοτ- Β ττοοοοπτι Ιοϊοοτοπι τοτΒοτοτ οοοοΠο , οποπ

Γοπτἱο , οπτιι ο οττιπἰοιιο Ροτοοτ Ροτοοοπι

Ροτί·ριοπο , ἑἶτοτππι Γοπδτοτπιπ οιτοπιΡΙο

Ρτοΐοττο οι ιοτπ. Ηοο οποπι τοπτοτπιτιο

πο πἰιτἱίΤο Γοτἱε οτο. οποτε οΙἰοοο οι: Ροττο

Ρτ:οπιἰο ττοπποτι νιττοτοε,Π Ρτοτιἱοοοτ οοο 8ο

οπ τιοπιἰπἰοοε Ιοοποι·ἰ. ΤοιπΡιιο οιτἰοἰτ , ρο

τοτ οΡτἱπιο , πτ ποιο Ιοποο οοποοττοτἱοπἱ

ποοπο τιποττι ἱπιΡοιιοττιοε , οποτπ τοπιοπ το

οπττι ΙἰΒοπτἱΠῖιπο οιτοτοοἰ: ΡτεοΓοτττττι οοτπ

τποτοτἰοπι ποοἱε Ρτοποοτιτ ΡτοΙπποε ιπνιοοπι

οοπτοοοΙοπτπ. Μπι οπἰπι ποιο ἴοἰοε @οοπ

πιο οπο οτοοο οπτἰοοἰπε , οποιο τοοοπι ,

οποππο οοτοτπ Ροτοοοιτι τοτο Ιἱοοοτ, Έτο

οποπτοτ Ροτ Ιιττοτοε νοτοο ?οτοοο , ποο ίοπι

ποΓοὶοο νοΙ ιο ποο πιο πο; ΡΙοτἰιιιππι «το οτι

ποιτἱοπι , οποπ Πε οι τοἴοτἰοοππο πὶΙἰοοπτἱΓ

Ππιπε :ιο ίἙππἱοίῖΠΪιιιιιε. επτπ οοτοττι στο ππ

οπΙοτοτπ τποπι οτοο πιο οοτιτοτοπι πιο οπο

οιτἱίτἱτποττι , οποπ πω @το ἱΡἴο ποπ ποΒοοτπ:

αποττ·;Π ΡοΙΙοτππι , απο ΓοτἱΡΓοτο οπ το ,

οοοπιοοοιιι ίπ :οπο τοτοτπιτι ο Ροτοοοτπ

τοτποπ ποο πΙΙο οπο ἱπτοττιιὶΠῖοπο οοοπΡο

τἰοπἱοιιε ποπιοἔἱοἱε πιίττο!ιοτ , οτ οπ οπο

οοοππο οοπιΡΙπτο, οπο: ππτπ ΐοτοπτ ποοπο

πο” ,ΡοτΓπΡο τοπιΡπε (κατ. οπο το το

ῇοπἰοοπποπι πι, οἱνἱτοτἱο !ιοοπ πιἰπἰπικ οτο!

οοΡο , τοτ τοτ οπἱιποτπιπ ουτπ οοπιπιι(Το οίτ ,

τοτ οποιο Ιιοτπἰποπι οοποτἰο οτοπιτο οπττιι

πἰίττοτἱο :Ρτοί·-οέτο οτιοπι το τοοοπτο τοτἰο

ἱΡΓο ππτπ Ροτίποποτ , το πππιοπο οοοἱτοτἰο

:πππο Ρτοιιιἰ , οτοποὶπ :ποοπο νοτίοτι ΓοΙἱοἰ

τππἰπο. (ξιοπιοΒτοιιι 8ο Η ποοιιοοοοιπ οπτ

πιοπἱ οιτοοἴοτἰο τπο τοοτττ ποοοποτιο:ΞΡΓοιπ

τοπιοπ Ηοοιιτοτ οπτπιττο:οτ Ροτο ππ,οοΙοτιο

τποο οτεο'πιο οοπονοΙοτιτἱεο τοίτἰιποπἰπτιι δ:

οτ,οοιποπτοτπ. Μο Ροτἱοε οιτοοΓοτο ιποοἱε πο

οοτ , Ροτοτ οβίοτνοπτιίπιπο , οπτοτἱοπι οτοο

ΐοτο οΡππ το , οποπ ποπ Γορἰπε οποτπ οτι ,

οπ το Πττοτοε ποποτἰιιι. Νοπι τππι τπτοτ οπι

ποοε οοοοΡοτἱοποε τποο , ιιιοοπιοοο Ροίοοπ

οι, οπἰ Ρτεοοε, οτοοο: ΓοΙιοττππιποπι οοτοτπ

οπο , οπιοτο πιτπΙοπιιποε ΙΗιτιοΙοπτο , οτο



953

Βοτο ωο ρι·οοσΙοστιτο ιστοΙΠΒο σοσ ωοοο

ΠσοσΠε :το ΠσεσΙσε τσιπ τοΓΡοσοοι·ο οριΠο

Πε: νοτσω οτἰσσι Μισο στ: τοτσιε ,Άσε Π ντε

οττοω ωστοσο τ Πιτοσοι· τετωοσ,οσοο νοτσω

οΠέωο οοοοω οἰο , οσο απο οοοοΡἱ Ιἰττοωε,

στοτιο αστο ΠΙσω ρΙστιτισε ειστο οιοτισε σα;

ωοοσω Πτοοσοσττσαοοοττ:ιΠο , σε ροΠροΠτει

οκροθ:στιοσο τσεττσω Ιτττοτστσισ, ἰρΓο σΠοστο

ίοι·ι!ιοτοω ετο το. Οοτοτσσι στηττωοτ1τ εσω

τστἰοσοω ωοσω στ: ΡτοΡοΠτσσ1 οσἰσ ω:ισοτ

Ρειτοτστ οΠΕ&σο τιποτα οοοσοστἰοσσσι Πτωἰ

Πστἱσω ωσΙτἰτσοἱσοω , σιαετοι· οσοοσο οκ το

οοστὶ ετο τσο οοΙεττο σσσοἰο τστσονιτ οι: ΓοΙνττ;

διοσιοοω ειστο Ρετσοοε οιοε Π8τιἰΠοετττιω

οίτ ωστε , οεττἰίΠωστσ τ-τ:ιττοω σιοσω ιστοσ

ι·οω , οοτ σοἔοτἰιισστστ ω $γτίτι, ἱωωστσ

το Ρτανοστσω σιοττο Πιτο οοσοοΠΠο. @σο

Ποσο Πισοίτο σσσοἰο σε Πτω Ι·-το&σε τιστωο

ποσο οοσΠοτσστσεροοοοτιο ισοι·οοΠοιΙι ωστ

τοτο τ:οσίοέτσε, στ ετο Παω: σΓοσο οἱοω οοἰο

Πιο στ: τοτροσε τοσο ?οπο ει8οτο νεοσοτἱω.

οδτιτνσε ισω οΙσρί-σε οΠ: :ισσσε, οκ οσο Ρο

ι·οοι·ο στοίοτίτσε οΡτ; στ τοι οοωοΠιο2( Ποστ·

νοσοτοτσω ωοτἰε οίτ ) ίσο ἰσοσίττὶσροσί-σΙο

τοτ. @σο τοωροτο σΒΓοσο ιστοτσιΠΠοσο οο

Ρτοοεττσε ίσω Ποωισσω , στ οσω τοοιτο ισ

τ:οΙσωοσ οοκωστοτοτ, σιἰσἰοτιο νοΙ Γοτο Ποο- ο

ΕΡΙ$ΤΟΙ..ΑζΞ.

Ποσο οσετω στο τοωροτο Π:τοιο.ε ετο ωο: οο- Α ρτοοσΙ ττοοσΠιοέτσ ωειττἱε:ιο Π·ετττσω στ: τ·οΠ- τ

9$4

οσοτσω στοστσοσοτσω οοΐσσέτσε οΠ.-Ετ

οτιοω στοΙιστ: σσἰσιοω τι·:ισοστοω ΡΠτΙωἱε8£

οωτιοστοσε (στ Πε) οοωωοσοστο Βοο οο

σσοτειω, οκετξΗε μοι Ποπ ωοσΠΒσε τι:Η5σε ,

οκ οσο οτοω Πισω οτΠιτ , στο οο τεισοοω

απο ἰσοὶρἰο. δεισ οοσιοοω σσσωοσοωοσο

ισοι·οοτ ω τισσο ωσσοσω, στ τιιοο οσοσοο

οσο Ποτ οκοσσοσω Πτ , σοίοιοσο οοΙοοο σο

ωτσοιιι , στ νοΙιτ σοΙἰτ σΙτοτττισοο ωοτσιτστ.

Νοσ οΠο οσοοσο ισ Ιιοωἰσιε ροτοΠτεττο οἰσ

τστιιἱοτοω νἰττιω , Γοο οοσΠιτστοε οσΙΠΒοτ

τοτσιισοε , Πιιιισοσο Π:ιτο οσιοτιο οτοω , οσο.

τρωω τι οοι·ροτο οΠΤο!στιτστ. Ρτεοτοτοσ τισ

Β ωετσετ οωσἰ:τ ( στροτο Πσκο δ: ωοσιοστεισοτι )

οοσοτο σοε ποσο :ισιωο Ροή, σοοσο σονοτ

Πε ισσει:τοτο οιστισε ποσο ττιωΥΠωσ οικισ

οο ΡτεοΓοττἰω Ιειοτγωιε σἱΙιΠ ρτοΠοττστ. Λο

στα: οἰΙΪοΙστὶοσοω Γρἰτἰτσε, οοτσω ντοοΠοοτ,

οτιτ Ρἰο ισΠοοσο νικοτσστ, σοσ οΙΤο στοιοΙΙεισ

οτιω ωοττοω , νοτσω ροτἱσε ττσσΠατἰοσοω

:ιο ἱιστσοττειΠτστοτσ , ετο οο Με σττοσο Ιστιο

ττοΠι δι Πσοοτιε :το ροτἱοσὶοτσω σωσει ἰσ οοτ

ΙοΙὶοω ρσττἰσω ττετσΓσιωμιτιοσοω. Ποτοπο

Ποσει νοτσ οωσιτι , σα: σσσω ττΠΉότιε σώσε

τοωοοἰο Πσ8σΙεττι οπο οοσοτο, οσοο δ: ωτο

τοτἱε στοιοσιτε τ:οωροΠ:οτο, σιοΠιοτοωοσο 86

·τοσοτ·ιοτοω σ.σιωσω οοσΠειστοω οι: τοσσΠσω

τοτἱστσοτἱ οοτετω,:ττοττο σωρΙοκστἰ.(:οτοτττω Ο οΗιοοτο νεοοστ, σἱΙιὶΙ Ποσο ἰσ]σΠὶτ Ποτ Ποι:ἱ ,

ΠτσΠ:ττιτσε ίσω Πιο σιοει: οσιιιοσο ιΠσω :το

οσοο ωοσίοε νο! ττοε ετο Γσωωσω ( Ποστ ἰΡ

(ο σοσἰε ΠοστΠοτινοτεττ σο: Ιτττοι·σε) Ροτοοι·ο

τοοἰτστσω πρώτο, ωοττσσε σσιιοἰστστ.νοΙ

Ιοω οοσιοοω ἰωροωτο οοΙοτἱ , :το σιτιοσο

οΠ-ο&σω νἱσοοτ·ο τσιιτειι·Ξοσο ιστοι· οοτοι·οο

-Χοσοστιοστοω ρσι!οΓορΙιττω, οσἰ ΠτοτἰΠ

οσοο, οσω οοι·τσιίΐο ΠΙἱσω· Μπα σσστἱτι

τσω, σο Ιειοτγωεττσε οσἱοοω οἱοἰτστ· , Ποτ:

νοτσ τ:τστσωωοοο τοἴροσοἰίΓο :Νονοτειω

πιο οοστιιίΐο σιοττοΙοω. δοο Πιτοοτ ἰωΒοοἱΙ

Πτστοτσ ωοσω , τοσοτιτσοισοω ει:: ωοΙΙιττοω

σσἰωἰ : σε ιιιτοτοσω οοΙοτο νισοοι·, στ σο

Ισοτιςτσιε οσιοοω ρστοσω:οσἰοσο 86 ωσ

στΙιΠ οο ιισθ:οτ·ο ροΠο οπο σοσ Βοσσω : ρτο

Ρτοτοετ ρεττοσοσω ΠΠ ἰσ οωστοσε σοσ ωοοο

ποσο εισιωο , νοττιω οτἱσω Ι.ττο 8ο ισοσσοο,

σΒοσοσἴοσο οἱ ντο ω :το'νο:Πε οτειτισε, σο στ:

ἰΠἱτιε ιωτιοτιο οοΠ:ιτο νοΠο νιοοεωστ.

ΗΜ: 8ο ετσι Ιισῇσἴωοοί οοωΡΙστει σοσ ἰεσο

το ωἱτιτ στΪοτι·ο ΡοΠο :το Ιοσἰοσοτιω οοιοτοτττ

οκ οτιττσ @το οοσοορτσω. (3οτοτσω στο:

ωοΠἰτἰο ( στ Ριετ:Πιττιε ίσοι) :ποσο τσοοσΠ:ετσ

τω. σσιωἱ ιιοοσοοσετω το τοωοοΠ οκ Ιιειτσω

τοτσω τοοοτοστιοσο οσροτο ντοοοτ, οσο ωο

ποναει. Ϊοστἰο ισοτοοτο. @σο οσοο , τονοτοσ

οιΠιιιιο σποτ, οτιοσι τσετω ἰωρΙοτο , ετο το

οοσίσοιο , ετ το ασκἰΙἱσω ροτο. Νοοσο οσἰω

ττοω 8ο Πειτι·οωδ οτιι σσσε τετστσω ίσροτοΠ:) Β τσο Ι:ιτοτ οσοστσω ροίΠε νο! :το ωἰτἱ8τισοσω,

Πσοσἰ οοσΓοΙοτ·ἱ , τρίο Ροτἱσε οοσίοΙστιοσο

- ισοιοοο. 5σοοσττιτ Ποοσοστιττε οσἰωο ωο

ωοτιο τ:τω οιΙοέττίΠωἰ Ετστττε, ωοτοσο8τ Ησ

οἰοΠΙΠωἰ δε οωειστἰΠὶωἰ_ οσἱ μποτ σοο

σσσω , οσοο σοοσσοτισω Πιἰτ Πττοτἰε οοοἱ

τσο , οσ τσωοτι οωτ ισοοΙο, οοοσο ἰσΒοσΠ

σοσωἰσο Ρτωοἰτσε , Πε οοσἱοσο ωοτἰσσε στ:

νἱτετ ἰσΠεσἰε, στ εοτεττοω στοοσΙοσωο νἱττσ

τοπιο ρω:νοσοτιτ , σο: Γοκτσω δ: νιοοΠωσω

( στ οτεττ ) αωισσι σεττσε , Γοο οσσοτ:τοοσει

:Με ειστ οσἰσοσοΒοιιοτἰσε ρστατοτστ. Ηοο

νοΙ οτἱετω ετο ίσωωονοσοσω ροσιτσε ωσπο

τοω ωοσω Πττοτιε τω; : οσαοσω :σοσ οστο

Ιιειο Γοσιροτ Πσοτιστ ]τιοσσοἰίΠιιισε, ωσΙτο

οοι·το ῇσοσσοἰοτοε [οσο ι!!ει5 ωἰΙιἰ Πστστετε ,

οσε ττἰΠὶτἰσ. τεττιοΓοοσττ , ετ8τἰτσοἰσοοσο οστι

ί:οέτο , νοΙ τοισοοισω σΠεττστσ: Πιστ , νοΙ οσ

τστἰοσοω. ΡΙστοισε Ποσο τωΡσ πισω: ετο το ,

οσετσι οττω Π:τοιοτο οτἴσε ἴσσι , τσο Π:τιρτσ

ι·σω ρστιισειισ. Ι.οσοο τιιωοσ ρεισοἱοτισσε,

οσετσ ρι·οΙικο. οριΠοΙει τσο οκἱἔἰτ. ετιτ οσἰ

οοω σΙιτιο ισ ρι·πίοστιει ωτστωο τοΠροσοοο τ

σοσὶοοἰτοο ι·οί:οι·ο ἱσ Ρτείοστιο, στ οοωιτιοσ- Ε. σἱΠ οσοο σο. οορἰοίο 8ο σωστο , :ιοοοοσο

οοω ἰΠσω αρτιο το, μποτ· : σοοσο οσιω το

πισω: οοο , νοι·σω Ροττσε στ ἰστοΠἰἔειε , ἰσοο

:πιο οοτἰοτο στ: νοτιοωοστἱοτο ωοΙοίτσι ρτοωἰ,

σσοο πιεο Ιονειιτ οοτισοτσω , οσσι οσο ωο

Ποι· :το ΡτωΠοστἰοτ· Πσοτιτ, οο ωειιοτο ωοΪ-ο

Ιστἱο ρτινοττιω Γοστἰο. Ησο σοοοοἰτἱσ εσωσ

Ισω οο!οτιε ωοἰ , οσοοἱσ Βεττπιτοτσω ΓοΙο 3

ονἰοοιιτἰΠῖσιιε τστἰοσἱσσε οοωρτοσειΠ:τ ισω

οἱσ ειοὶτστσω ιστοι· ιιοε τ:οσττονοτΠσω , σο

ωἱσοω νιοοΠοοτ σοσ οοσοτο στο τιοωωοΙεισ

τω, στ τσσττιωοωσἱσο Ροττὶσω Ηι&σε Πω.

Οτο στο σιο 3 στ οτιοω τ:ιστοροτο οοωωοσ

στο Ιισσιειστο Ισσοἰε οοστοσιτσσι , τοτο ειστ

σιο ετο ωοστο οοωΡΙοτίστιτ) ιΠσωοσο στο νι

Ο ο ο το
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Απποη,73.

πισω εοπτεπιιππι ιπιιτπι·ι , επι πει ειιΓειριιΙοε Α τεπτιιιτπ παμε Ιιιοεπιιιππ , νει·ιιπι ροτιιιε

Ειπε: Βάέπε , ιικιιιιτ, π πιο, μπι Μπομπ

ό· &εωΕ!έ.ι επτά. νπιε. Ε:: εποππίιετιο δ.

Μιε!ιπεΙιε Μιιτιπτιι κα. και. ]πποπτιπε. Μ.

εεεε1.ιτι1.

 

ΕΡ] 8 Το Ι. Α Χνιιι.

Εριί-εορο ΒεΠιιπεπίι.

6Μιέπ.υ αν: οι: τωώ!πιΜπϋ.ι |έπει·έ.σ ύποπτα::

¦Μ27ἱ:

ΤΠ πιιιιι πιιπιοιιοιιι ι·ειιτιιτπε ίιπτ Ιιττετπ:

τιιπε , πιπιι Με απο ι-ιιετιπτ ιιιειιπιιιΠι

πιπτ : πιιΠπετπτπεπ ( πι: νετιιιπ ίπτεπτ) ιιπιτΙππιπ

ππτειιπε ιιιειιποιοτεε ίοοτε , πιιΙΙπεοπε τπε

οΕιεθ:πνετιιπτ πιπειε , ι:1ιιππι επ: εποε πει πιε

πονιΠιπιε πεπιιωιι. (Μπι επιιπ ει: επτιΠιιπι

Ετπττιε οιιιτιι τππτο ειΪεπι πιτετοι·ε εοπί·-εδτιιε,

ιιτ πιιιΙπ τπτιοπε πιιοιιππι ροίΤεπι εοπίοιπτιο

πεπι πάτπιττετε, πε ρεπε ειοΙοτε τποείεει·ειπ

ιο πι” ; επιπ πιπιι, πειτε: εοΙεπιιιΠιπιε, ορεπι

“Με , ω Γοιπτιι πε τεπιειιιι ΓιιπνιΠιπιιο παμε

ει·πνιΠιτπιε ιιττει·ιε τιιιε ωπειιιιιι , ιιτ ποιι

πιοτιο εοπίιετππτιιπι ει: ι·εεεπτι ειπτιε εκκε

ι·ιε πιιιπιιιιπ , Ετπ&ιιτπ Γοιιιιπνετιε , ιπιιππτετπ

εοπί·ιτπιπνετιε , νει·ιιιπ ετιππι πιο οπιπιπι ειπα

ιο ροιιετιιιπ πεειειετε ι ροΠιπτ πάνετίπ , το

πικ πιιιιι πε νιτεε πότιιιιετιε ιιτπιιοι·εε. Ιι:ποιιε

ποιοι Ειπε τιείιάει·ιο οπο, 86 πιιοτι ποε τε

Ρετ εριίτοΙππι ρετιετππι εππιιιΙπτιιιε τετιιιιιιιΓ

τι : πιπιι ποπ ίοΙιιπι ιοί-ε (ιιτ ορτποππι) ενι

τιεπειΠιπιιε ι·πτιοπιιοιπ ιενπτε πιοΙεπιπ ποι

πιιιπι πιειιπι Ρεπειεε, 86 πετιιιππιιπιπ ειπε ωστ

τε ειοΙειιτιυπι , οοι Ρετ οππι ττππΠπτιιε Ειιει·ιτ

πει ιπιπιοττπιιτπτειπ πρει·τιίιιτπε οΠ:επιιιε , νε

τιιτπ ετιππι πιιιιτοτεε ετπνιΠιπιοε , επι περα

πιοιιι πιπτετιπιπ ΓποιειιτιΠιπιε πειτπνετιιπτ,

ίιιπιτπορετε εοπεπιιτιεπτιππι;πεεπιιπΓοιιε ιτπ

πιοττπΙι Πεο 8τπτιπε, ποσά ει: Ιιοε ίπ:ειιΙο πε

οιιππι ιιιοππιιιε Πτ εἰτιιιε ετιρει·ε,οιιοε ποπ ίιπε

ρετιειιΙο)πιπι οοτροπιιπι,τιιτπ νει·ο ππιτππτιιιπ

ιπ εο ρειιιε άε8επτεε εοπτειπριπΕππιπτ.

Νεοιιε ιιιιτιιπι πιπιι νιτιετιιι: πειτε πιιι-

πιο τιιιι€επτιιιε το ριιτππτι , ίππ&οε οπιπεε

( οιιιειιπιοιιε ποτε πω: Επετιιπτ ) ποπ πιοτιο
ποπ ΈπειΠιε, νετιιπι ετιπιπ νειιειπειιτετ ορ

τπΠε πιοττεπι : 86 πιιοε οιιιιιεπι ΡΙιιτιπιιε πει·

ΒιΠιπιιίοιιε ετιιειπτιιιιιε νειεπτοε , νιοΙεπτει:

ιΠπτππι εοπίι:ππιιΠιτπε πε ιιιιεπτιΠιπιε ίιιΒιιίΪε:

πΙιοε πικαπ , πιπιι άιιιτιιι·πιιιε πισω νιτιεοπ

τιιι· , πωπω: ετιππι ?απο εοππιιείτο5. Οο

εποΓεειιππτ ιιτιοιιε Με ιΙΙι ιιοπιιιπεε, πι:

Πεο ριεπι , πει είΐεπτ, ποπ π" Γπεετεπτ ,

οπο τεπάειειιτ. Εκ Ιιοτιππ πιιπιετο Βεπιιιε

Πιο Ρἴπιιποἔτπριιιιε ειιτιτιτ , οοι τιιεειιπτ ε

Πω πιέ|ιέ ?Με Μσε!πω.τ απσε:ρπο!σκέπιπ.τ επι.

Ετ :πιο ιπ Ιοεο. @Με έ2!σέϊ'α , ιππιιιτ, πι

&:Μεταία πω, ΒουιΜε ·υέπωνυπ , σΜαφῇΠ

ό· παχύ-σέ: ΜΜΜ πω: Μ "Με Βωκἰυἰ. Ετ ιτε

τιιπι : απο»ΜΜΜ :και ππ'Βεππ:|ιωπω ω.

οπο: : ?αφου πωπω ό· φριπεύσ απερτΞεω

ο ο» 2 Εκ Με οιιοοιιε Επι: νπε πιπιι εΙεᾶιοπιε

Ρπιιιιιε ΑροΙιοιιιε , οοι πττπιπππε τπιιπειι πιι

- ιπτ πε τπιίει·ιπε θεοιιεπτετ ειφεττιιε , δ£€0ϊ1

τιπιιιε ?σε πειτπτιιε ειιτιο › Γυρω πιοιιιππ εε

πιειοιιπιιιιε > Ιο/2|έκ α3·σ &ωπε , πιτ, μέ.: Με

ο Μω·ΜΕ: έ: συφοπε πωπω βιι/π.τ Ρ Ετ ιτετιιπι,

οππι (εποε ποπ ιιποετε ιο πιο πιππεπτετπ ει

νιτπτεπι , Μ!. Ειιτιιι·πιπ ιππιιιτετετ:ΒΜΖω,

ιποπιτ _, σκοπια ά· Μέ τω» οππι. Ηοε 86 εε

τετιε οπιπιιιιιε ςπεειιτι·πιπ Ρετ ίιπειιιοε) ενε

πιτ, οοι Πεο ριπειιετιιπτ , Γιιπττ1ιιε @πιο ο

νεΙιιειπ ιπ Ειπε νιτπ Γεειιτι. @ιιιοιιε πιπιιιιιπι

τπτιοιιιιιιιε 86 ειτεπιριιε (πω: οποοιιειρίε πι

πιπιι ροπιε ποτε οειιΙοε : πι: οπο ριιιι·π παει» Π τετιε πιοπεπ ) ιτο Γεπτιεπειιιπι πι, οι: οιιιιιιιε

το νιιιπετι ειιιιιιιει·επτιιι· πιεόιεπιπεπτοι·ιιπι
8επετπ , εο εεττε παω πε ειτιιιε ίιπππι·ετιιι·.

απού. 86 Επ&ιιπι πι. Ετ νετε ο οιιιε ίππο

εοπίιΙιο πε τεδτπ εοπίιτιει·πτε νοιιιετιτ τπτιο..

πο, ι·ποττεπι ιΡπω ιπ οιππεε πιοττπΙεε άο

πιἰπιιιπι ιιιιιτρπτε , πιιΠιοιιε οπιπιπο ρπι·εε

το , ιπ πιιπειιπιοιιε νει Γιιπιπιπ ειι€πιτπτε εσπ

Πιτιιτο. ει ποιο ετιπιπ τιιιιΒεπτει· πάνεττπτ νι

ειΠιτιιάιπειπ τεπιροτιιπι , Εοττιιπιε πιιιτπιιιιι

τπτεπι πτειιιε ιπεοπίιππτιππι , νπτιπε ιιιιιιιε

:πππτπ επιππιιτπτεε , ιππιππετποιιε τιιίετιπιι

ππ, οιιιοιιε , νεΙιτπιιε ποΙιιπιιε , ίιπειιιιε (πο

οιιε , πε τιιεππι ιιοτιε πε πιοπιεπτιε ειιιιοίιτι

Γιιπιιιε : ο ποιο τιεπιπιιε Γεειιπι εο8ιτετ, ποπ

οιιε οπιπο, οιιππι πιοιιο νινεπτεε ιπεοΙιπιιιε

οπττιπτπ , τω νιππι : ιΙΙππι νει·ο Με ρπττιπιπ
ποίι:τππι ,οιιε Γιιι·ίιιιιπ πι, εεεΙείιιε ΒΙοτιοίπ

Ρπττιπ Ρετρετιιε;ί ε: ς3πε οπιπεε εεε πω?

ο επι ππιπιο ιι ιο ε επιιιε πο εΙπτε: ι

ειΒιε, ιπειιιπιπ, ιιπινετΓπ πεε Γεειιπι πεειιτπτε

ειιίειιτιπτ , ιπτεΠι8ετ ρι·οΕεθ:ο ποπ τοποσ σε

ειιιιιιιιιππι επτι Γιιι ίινε ρτοριππιιιτπτε πε πε

εεΠιτικιιπε) ίινε οεπενοιεπτιπ πΙιοιιπ πε Επ

ιπιΙιπτιτπτε εοπιιιπδτι ιποι·τεπι , ποπ πιο πια

νιτπ ειιιιτιιιε ρτοτοεπτιιτ , πιιΓετι ίιπτ πτειιιε ίπ:

ι:εΙιεεε ιιιιιιεππιιι : οιιιιιιιε νετο .τειπρερτινιιιε

πε ποε ΓπτειιΙο πιιετπτε εοπτιπειτ , ι:ιεπε απο.

ιΠιε πει,εει·τιιτπ πι: ρτ2Γεττιπι ειιπι ιιιιιιιίπιο

άι Ειιετιτ εοι·ιιπι νιτπ 86πιοτεε, ιιτ ιιοι·πιιΠε Π.

· Με, ποπ πιοτιιιοε εΠε ρτοιιποιιιιιε νιιιεπτιιτ.

@ποο 86 ιοί-ε πε Ειπτι·ε πιεο πΙΪετιε , Ρπτει·.

Βοππιπτ ιτποιιε ιιιιιτπ νετιιιππ τιιιιπι πει

τιιεπι ιιίοιιε πονιΠιιιιιιπι , τειιιτεθ:ιιτιιε ιπ

8ιοι·ιπ οππι τειιοπιε ίππ&οτππι ειιοτιο, οπο

τιιΓοιιε πι! ειειττετποιΜε Πει Ιων Επιιιο·ι·ι

Ποιπιπι ποίιιι ; πε ιιιτιιεπτπιπε τιιιοιιεειπι

ττιιιιιε πωει. Ροι·το εεε , επι ιΠιιτπ πιππι·ιίίι

πιε Πενι , ιππι ποίι:ετ8ππι οπιπεπι Ιπετνιππιπ

πο οειιιιε ιπειε, ιιείιιιπιποπε , το πιο” οοι·

τπιτιοπεπι εοπττιίιπτι , πε εοπτι·π ΑΡοίΈοιι

Ρι:εεερτιππ Επεει·ε νιάεπι· , επι πε εοπττιΙιε

πιο: πε ειοι·πιιεπτιοπε Ιιοπ:πτιιι· ; πενε ίεΙιει

ειπε @οιιε , οπιπο ποτε :πε πόιΡιΓει ρι·οιπε

:ιπτ , Ιπετνπιπιιιιιιειιιε ειιιΠιιπει· ιπνιάει·ε.

ΡπεεεΠιτ , ιιτ πιπιι πιιιπιτετ νιπιπ , οπο Επει

Ποτ πε ειιΡειιιτιοτ εο τπιιιι εΠετ πίεεπίιιε :

εποε πιππιιτπ πιπιι ροι·ι·ιΒι Ρι·οεπι πΓριεετειπ,

@ποπ ιιτιππιπ νει τπποεπι εοπΓετιιιι πιει·επι· ,
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στι:

οοουο τ-τυίιτοτ πιο πι:: οκροθ:πτιοτιο πιοπ , οτ Α οιοττο οπτιιιιοιι τι·πτι·ιτ , πιιοοπ ορο ιοάιοο

ιιιοπι ιπιπιοττπιοτο δέ ιποοττορτιπιιοοι νιάο

το Ιιοοπτ, οποτο ροτι: τοπιτοτ πτιποτ πάππο ιο

τ:πτοο οιοττπιι οοττορτιπιιιοπο άοοοοτοπι ιο

τποτιροττοιΠποι πιιπιοοοοποοποι τοπ. ντιπ,

τιπτοτ οοιοοάιΠιπιο, δ: Ροττι το ίι:υάιοίιΠιιοι

πτοπο οπτοι·νποτιίιιπιι πππά ιπιπιοπιοτ,τιο

οοοιιτοτ ουττι ιιττοτιτ άιοποτιτ ιπνιίοτο ι ιά

οποά νοποπιοιιτιΠιττιπτο ιρίιοτ , 8ενιτιοοάι 8ο

πιιοοποπάι το άοιιτιοτιοτιι ιοοιτο Γοιυπι ρο

τοΙτ πο τπιτιεπτο. Ι.ιττοτπτ πιτ τοοιτ πτιποκπτ ,

ιοιπο , οποίο , άπτι πιά οποπι άοίι:ιπποτοτ.

δοπτ οπιπι τποοτάοτιτ οπιοτά:ιιιι ]οπποπιτ ιιο

πιιπο πτοιοι τιοίττι , 8: τω οοοοπο τ οτ απο·

τοτ ) άοπιοιι:ιοι. ιτοτυπι νπιο. Εκ πιοιιπίτοτιο Β

δ. Μιοτποιιτ Μοτιποι κτττ. οπι. Μπττιπτ ,

Μοοοοτ.κκτττ.

 

_ΕΡΙ5ΤΟΙ.Α ΧΙΧ.

Εριτοορο Βοιπιοοπτι.

,2τιιτυι/ιιππιτπτ2[κετ2: πω· φπτυ!τι,ά· ?απο

τσιπ οσπτυωιιιτ £ΙιΜ/07ΙΙ4ἰΙ4 Μπιτ απο”.

@απο οι: ετυτιπἔσίὶσ ε.κτιίέττιππιτυπι έ||έ [πιο

μποτ.

Ι.

ιι·πτιτ νοιιοτοοιιτοτ , τπιτ πιο Γοιπροτ

ιιττοτιτ άοιοτι:πτι πάοο , οτ ουπτ ποπε:

τιπτ ποοιιιιο, ριποοπιιτ πιπο,ιτ. Απο” οπο·

οπο οιτο ποιοτ οπο: άοιοδιπτιοπιτ οππίπτ, νο!

οιιοά ππιοτιτ τ-πΙΙπτ πιτιοπιτπάιπο, νοΙ οποά

ποιτουττι τοιιτιι, ποπ Ιιττοτπτ οοιιτιάοι·οοι , νοι

Ροτττοιιιο ουοά ρτα:τοτιτοτοτπ οτιιιτοτ, τιτα

τοπτιπ τοιπιππιοάο τιιουτοπ. Ετ τονοτπ το

ιιοι το π τοο τοπιοτοπι ιο ττιοάυπι , απο ίπτιτ

ποτοππο τποροποτποτο τοιι:πτοτ ίιοι , ιο ποοτοο

τιπ τοτιοτοτο ποπ ιιποτ. ΕΠΕ πυτοπι ποιοτπιο

άι πτοοτιτ νοποπιοιιτιπτο , οτ ποπ Επειτ άο

τοπ οριιιοιιτ τοθτο ίοτιτιτο , ποο οπιάοπι ποπ

ππίιοι :ιττιττιιπτο. Νοουοοοιοι άιιοδι:ιοπιτ πιπ

επιτπάο πιο οτι ιπιροάιτιιοπτο, οιιοττιιοπτ

τοτπ , 8ο οοι ιπτπ ιπποπτι πο Ροπο τοπ τοιοο

τοοπτι πιπτιοτιι ροττιοοτοτ , οποπιιιιππι ομπ

τοττι: το πουτ οκ οοιοιποτ οκτιτιίτι, μποτ ,

οοι τιιπνιΠιπιιτ ιιττοτιτ τπιτ ποοιοτο ππιπιο

τοο πο: ποιοι , οοοιι:οτοπτοτποτοκιιι:ι , πο

τππτοπι τιττοπιιι, ιπτιτττιππι τοποτπίτι, μορι

οπτοουο άπιοιιιιπιπτ οκιιοττπτιοοιτ ροοοιο ,

οπιποπι ππιιιιι ππιπτιτπάιποπι ιτι άπιοοάιοοτπ

οοτινοττιίτι. @ιπτοοιιτοτο άοίιοπτ πάπιιτπτι ,

οκιίτιπιοτοπο ιιιππι ιρίπτο οιιιίτοιπττι τυποι

ιποοτιάιοτοτο πιιπι οπο: οοτοτιτ Γοροτιοτι

ποε τ ποπ οοοά οπ πιά τοιιοοπτ οπιιιοτ τοιπτπ,

Ρτιοτυπι πιιπι οοιιτοπιτοπι Ρπτιπτ ι οιιτο οπι

ποτ οοττο οκ υπο ιποοιιιι τιιι τοοτο ,ο ππποπο

οπτιτπτιτ τιιάιοο τοποπνοτιοτ : νοτοπι τιοτιοτ

οοοά οπ ιο το οοπτιτιοππτ , οπο πιιιιι οο τοπι

τιοτο ττιιτι πο τοοοτοπτι Ριπτιπιυτο οοπτπιο

τυπτ. Μοτο τιππιτ οτοτιοπτι τιτοτοέτο τοπια·
οι πο ιοιυοο, ουποι οιππτιιτ τοτιοττο Ποτοπ

οπο. Επάοοι ποοπ ιιτιοοτοπι άπιοιπτ ροτπτ ,

οπππι οοοι οοι πο ποιι πειτοπτ πτάοτιιιοτ.

(Στοά νοτο ιπ:τπτιτ πιποοοροτο ιιποτπτοπι

πιο οπιπι τοπιο ττιοιοττιπ, ττιοάιοοτοπι, οτ πιτ,

τοοτο ιτπροτιτοτυπι , ιο οπιιιοτ ουτπ ουΙιπ ο

τοοάοπάι ροτιτιπ , πρροτποτοπο τιοτιτιιιιτπι

οκιιι:ιπιπτι , ο οοποάο οπΓυ οοοπιιιιππι ίπποι-ι

νοτιπτ , πιο πετ πιππάιοπτοτ , οιιιτοιοάι οο

τιιτιοοοπι ποοτοο πάΓοτιπυοτ ,τοουοτιτ τιπο

ιο το ιπίτιτοτυπι τοπιο. ΕΠΕ οιιιττι οοπττι νι

άοτι ροτιτοτ τππνιτ , ποττοπτοοο ρτιπιοτ πο

οιιιιιτυτ, ιπ ποπιιιιοτο το οοπίτιτπιτ ιοοο.

δοά τιοτιιιιττπτυτ τιιιι Ιοοοι οτο πτιιιττιο ,

άυπιτποάο 8: πιο Ιιοοπτ ιοάιοπτο. (?οττοιπ

οπτοτ οοι πιο ετπτιπτ π,οπτο οιίι πιοάιοο , ρο

οιτοτ ιοοοτο. Ροτιτπτ ιτ τυοτιτ πο ιπιροτιτιιτ,

οπτοπο πο ιπάοίττιπ οπτπτιοποπι πάιιιπποτιτ,

ιιιιιιι πιοπ ιοτοτοιτ. Το νιάοτιτ. Βιιοτο οοιτι

τιο πιο οοοιτ , δ: οποιο άιοιτυπι πρροοοπτ το

τοοο , οοοοορτοττι τοττποποπι ρτοπιοτο ποπ
τιπιτ , πο τιοττο τιοτιτιππι τποάιοι οτιοπάοπτ

ροτοιριπιιι , ουποτπ οι ιο οιοοοοοάο τιπι νο- 1) ο; ποπ τοττοιττττπ , ?οτι οκ πττο οοπτοότοπι

τιπιτπτ , ιο οκποττππάο ιππνιτπτ , ιο πάοιο

ποπάο οτπνιτπτ . ιο οοττιριοπάο τοοάοιτιπ :

ουοο Ρτοτοδιο ιιοοπο ιτπ ιπ Γοτιποοάο νπτιιτ

τοτοροτιππτ ρτοάοοτοτ ποοοτοττιοάπιι:ι , οτ π

τιοιπτι οοοποποι, τοττι άοιοδιπτιοποτο, τοπι

νοτο οπιοΙοτοοπτυπι πιιπι οποιο τππκιιιιοπι

πττυιιτιο. Αοιπιοοι πιοτοτο τυποι ιτπ πιο στο

ποτυπι ιτιτοιιι,οιτ , πτ πιτ-οτιι οτιπτο πιιίουο οιιπ

οριτιοιπ τοπ ιιοπιάο ιπτυοπτ. Νοοπο πιο ιππο

τοτιτοτοτπ οπιιτπττι Ρτατοοτιπ τποτππιτοοάο

ιπτριοοτο ειτιιιττοι:ιτ : οοποάο πιοιιτυπι οοπτ

πιά πιο άοιι:ιππιτι οριίτοιπτ, πάω πιο τοπι

Ροτ τ-ποτυοτ ιυοποάιΠιτοπο, οτ ντι ρτιπιππι

οπιπιππι πιοτποτιπ τοοοππι , ποοιιο πιιπ πιιιιι

_ οκοιάοτο νπιοπτ τπτιοοο. (ιοτ ποτοπι τοιιπτοτ

Επι ιιττοτπτ τυπτ οονιΠιτοπτ ιπροτιοτιππτ οπι

τιιποτ οιιιιι οκτιτιΠο οι·πτιοτοτ τιτουο τιιπνιο

τοτ, τ.ιπιο ρτοτοτλο πάνοττοτ , ο ττιο·:τοτοιιι

ποιου , οπο τυπο τοοιροτιτ ποοοιιπτ, ουτπ

πιιπτε τυπτ πιά πιο, νοιποτιτοοοιιάοτειτο. Νπτο

απο ετπνι τποιοίτιπτοτπ τοοτο ΡτοΠιιτ , οκ

ι

Ε

απο πιοάιοπττιοοτυπι οοπιρτοπποτ, το νι

άοπτ οοτοπιοπάπτο : ιά οποτι π πιο ιο ρτιτοιτ,

τοτπ ρι·οοιποτ , τοτπ τπτιοοιποτ νικ ποτοπ ι'πι9

Ροττπίτι. @τα νοτο ττιιτιι πιο” τοπιοάιπ , οπ

τοτ , ουτε ποπ: οπτπτιοοοπι τποπτι τοο ιππι

ρτιιτιοιο τοΙτιτοτπιιι οοπτιττοοοτ , ετπτο οοττο

ποιοιο τιιτοορι , 86 οο πιιπι τιιπνιοτπ οκτιτοτο

ρτιοτιπιιτ , ουο τιι:ιοιτ ιονπτπτ ιιιοιοττιπ ποι

τοοε οοτυτο άοιοοάιοοιτι τιιοιιιοτ Ροτοιοιτ.ΖΕ

οτοτο ίιοπιάοιιι πιοάιοπιιιοοτυπι πιιοοοά ιι

τοτ τιιοιΙο πο Γποοπτο οοπάιτοοι ιιτ,οπ ντιιοτπ

άιοοπι τππιοπ ππιπτοοι νιάοτοτ , οποι πάππο

ιιοπιποποτ πιιιπο ρπιοοτππτο ο τοριοτοτ ,

Ρπιπτυπι οποοπο 86 οτ οιιιιι ιπτοτάοπι Ροτοι.

Ροτο άοιοοάιοιτ νπιοπτ. Εοοπτιοτπτπ νοτο τπ

οιτπτο, οκροτοπτοοπο τι:οτοιοτιο , ουιάουιά

τοτπιοτιτ οιπι,ιο οτο άυιοοτοιτ ,πτουο ιο τω

τπποιιιιιιι πάπιιίτυοι ροτ τιποοιπ άιτιπιιάιτοτ

ιιιοπιιοτπ, πιο ιο τοτιπτ οοτιιοτιτ πυττιοιοπτυπι

τοπυτοοο οοπνοττιτοτ. Εοττο τιιιτοτιππι οοο

άιτιοπιτ ποτιιποπ: πτοοο ιπτοιιοιτπτοπι πάοο



959
960τιετ1:ιο.ει.ι:Η:Νι

ετπνιτετ 8: οτππτε οεΓετιΡιιΡτι τ ιτπ :πε ιΡΓοπι Α ππιιιιοπι πιεοπι τοοι οεοιτιιιιπιοπι οποτο πε

ποιο (ο: ιτποι::ππι) ΡοΓοιιιι ποτε σεοιοε , οτ

ιππι τι: πιιι:επτιπ Γτπττιε πιπιι ιοιιι::ιτοε, ιττιπιο

το Μιοε Γειιειτπτε8: Βιοτιπ Γε::οτοε, πο πιεππι

ιΡίιοε ττιιιετππι εοποιτισπεπι :ιεεοτπτιοε εσπ

ιιοετπποπτπ ει:::ι:πιπετιε. Νεο Ρτπττετιπο π.

ιππο; ποσο πιιπι εοοετπ :πε εοπτιπιτ, ποο

πττετπε :οπε πτεεΡι,οτ ιπτειιιεπε ποππι Ιπτ

πιο: Ριετπε Πει 3 ποπτπποε Ριπ ιπτ=πιτπε ετ

πο πω, ποι ποε: πσπιιοπιποπττι ιτπΓ::ι ποπιε

ι:ιοεπτοτ ::τοοειιοε, οεποε ποΙιτιε ιπ Γε οδοπ

ιιοπιποε πΓΡετιοε οιειΓει εππιποποι Γενετιιιι

πιοε ]ποειτ , ::οΡιοιιστε τππιεπ Ροιπποοοπι

:πιοο ,Ρτεσστποε, ο: τι:: πιε π:: ::ετετιειο

πεποε :μπε πο πεπε πεπτεποε νινεποοτπ Ρετ

τω:: , ποπ τιιε οειιππε ιπιιιτοετε , ποπποο

::εττε πιπιι πιιε τε τπππιε ::οΡιπ:π. ]ππι Ριιωε

πτποε οπιιιπππτε ιιττετπε οε::τενετπτπ ι π::

ενππεειι::π Νότιο , ποπτπ ποοιοε τεττιοε οοιο

πτππε Ρετιεπι,ποπιι:: ποοετε ποιΡΡιππι :τοπιο

Π: :ποπε :ει::οε οπΓεοτιοτ , ποι πιιπι

ποο: πππιε οι: ιεπεπτι π:: ποοιεπτι οι: Γοι

οιιιιετιιτπτεπι πεποτιπ Ρταπετ , πεποε οοιοι

πσ ΓεπΓοτπ εμε επΡετε νπιεσ. Νππι εοτο πο.

π:: τ: ΡππτιΓεει οπιεειιΓε:ιτ Βοτπιπσ,ποοο.

πεπΡπιτπτε τε::οπ::ιΙιπτοτ ποπιε , π:: τιιιτιοε Β οιΓειΡοιι εμε ττππΓπτεοετεπ:οτ :τποιτιοπεε
ι Ρτο ε&ο πι:: ετ8π ποε, νειοτι Ριιιιιπιοε π::

ιποοι€επ:ιιιιτποε Ρπτετ. ]πτιι Γπτιε Ρετ Ρτιοτεε

οπο:: :οπε νιοεπειτ τπιπι πιιπτοπι ειΓε :επιε

οιι :τι εοπιιτπιπ:ιοπεττι ιπιπεειιιιτπτιε πιο:: ,

εοπΓοιιοπποοτπποε νοΙποε ει: τε::επτι :ιποε

πεεεΡτοπιτ νετοπι τπιΓετιεστε 8: πιιΓετπ:στ

Βοπιιποε, οτ ΡετΓεοτιοε Γπππτετ , οποιοι::
:ιοε πιιπι , ποο οΡιπππτι , Γοπνεπιτ.τ η

Ροττε εοπτιπιτ εσοεπι :Με , πε εποετπ Ρεπε

ποτπ,ποπ τπιπι :Μπακ Γππτ ιιττετετ τοκοι: Ρτο

Ριπποοε ποιοπτπ πιεοε,ποι οοοοπι εοπι ττιτε

ιπιποε σπετπτιιε ει: δγτιπ νεπετιπε πΡΡιιοοε- Ο

τπτι πο πιοππιι:ετιοτπ ππνιππτετ : ::οπι ποο

:πιο οε ιιτο ιο::οτοπι , ποπ Ρτοι:ιπιπ ππνιππ

πω:: ποιετπτ ιιι::ιοιιΓετ Γετπιο τ Γοτιιιι ποιοτι

Ρτιπιοτπ ἰπ πιπποε το: ππτοτπιι πιιιοτιπ ΡΙιπιι

νοΙοπιεπ Μοο ιτπτπεπΓοτπ , ποσο ποιοεπι

τοπι οι: Γοι πιπππιτοοιπεπι , τοτο οι: πιο πιο

ιιοιιιτπτεπι ιεπετε εοπΓοενι Ρετποππι τπτο.

Ηποιιο Με ποσο εοΡιεπππιοε ιπτειιιπετε ,

::οπΓει,τιτπ νοινεπε τιεΓειο ποστ οπο, π::

ποιιιε πιιιε ιπιτποτπτοε ιο::ιε , επΓο ::οτιιεει

οεοιοε πο Ρτιπιοπι ΓεΡτιτπἰ νοιοπιιπιε επΡἰ

τοιοτιι , πιο τι: ποτπιπιε πιιΓετιπ 86 πτενιτετ

δ: οτππτε οιΓΡο:πτ, ειοΓποε ιπΓειι::ιιιιιπππι

εσποιτισπεπι ιιεπιΙιτετ οεΡΙοτπ:.ΡΙπεοιτ Μοο

τοτοπι Ρετ::οττετε : ο: πιτιστινοεε οσονο

πιεπτιποε Ρτοποπειπ:ιοπε πττεπτιοε Ρετιε

πεπε (ο: νετοπι Γπ:επτ)ποπ Ροτοι ποπ πιο

νετι , π:ποε ιτπ πιιε:ίιοεει: ιε:ίτισπε , εσπνετ

ΓοΓποε πο ΡτοΡιπποοπι ττιεοπι, ποι πιε::οπι

εοπΓεοετπτ : πεο πιο, ιπ:μπτπ , οσοι-οοιοι:

:ιοε πεπτιιιε πσπισ , ποι εοτο ιιπιοε ειτττπ Γε

εοιοπι Ροίιτι , π: Ποπ Ρετ ΡτοΓειιιοπετπ οε

οπο, πιιποε τππιεπ οιιι€επτετ ποππι Ρπτ

το, ποιοίιπσοι πισττπιιοτπ ιιπτοπι οιΓΡι:ι

πιοε πε πιεοιτπτποτ. Ιπτετιεθ:ο ιπτετιπι πτε

νιΠιπισ ιπτετντιιιο, πιιπτππι πο πιε εΡιίὶοιππι

:οππι ι οτ ΓεπιΡετ εοπΓοενι) πνιοιοε Ρετιεπι,

επτιιοεπι τππτετιπτπ ιπτιοε ::οπτιπεπτετπ. Με

τπτοε Γοτπ Ρτιπιοπι ιτπ εοπνεπιΓΓε εοοετπ Γετε

τπσπιεπ:ο Ιε:ίτισπεπι ΡΙιπιι ει: εΡιΓ::οΡι τ οτ

πω: (πιο οοπισ Γοττοιτο πεειοετπ:, οειπ

οοιι:τιπ Γπ:ίιοπι νιοετετοτ : επι πτπ:ιπε οπι

πιΡο:επτι Ι)εσ , ποι πιιιιι Ρτπτετ ΓΡεπι δ:: ει:

Ρεδτπ:ιοπετπ ειοΓπιοοι Γοιπτιπ εοπιοιπτΜι

πιε τοποιειπωι:. ιτπποε Γπππτοε Ρετ τε

Ρτιοε, πιο οειποε εοπιιτπιπτοε, εοτο ποιο Ρτο

πιετ::εοε τπεοι::ο ττιποππι πιιοο ποπ π: πιο,

Γεπιοτοτπ , ποοπιπτπ Γοπι:οτι Ρππεπι ποπ π.

νπιιππτ πιπποε Γοπε :τεΓΡοποεπε ιιιο1τευε :

μα:: ό· τω.: , ιπποι:: , :τππἔτεέἰωἰπι αποκοπ

::υπ π:: μεμε: :τππιι:ί::::τω ·υς#τι:::: Ρ πω»

Β::ι.: π'έ.κι: : ύποπτα μου:: που:: ό· πωπω::

πιο:: τ ό· πει ωππωωι μπι ω! :κατι ,

ποστ:: ::::ιτιπ:πτ. Γ:: “πιο :απο : πιάσω::

ππε απο::Ριπή απ! »Μπι .· πωπω: ?αποσπα

π::: πο' απ: π:: , οι: Ρ:Μετι: ι ό· πο:: όπ:::::9Γ

απ::Μπαμ/παπι πι:: πποππο/ικα” .· ά· ἰτ:·ἰ

πω: πω:: ::::ΜπΓπ::Μ: Β:: μπει:: :πιπ'έ::::

πω: σώμα @οιο πιο νειιτ , :πωπω πιστο

πουμε επ' τ.: π:: οι: Ρτοπιστι: τ ποεττι ΓεπΓοπι

ππιιεπτ Ρεπιτοε ιπποτο. ΕΠ: πΡοο ποε πεπτι

Αττιπτοιιι ποπιιιιπ ιπ πππε ενπππειιι ιεθ:ιο

πεπι , ποι (ο: ιο Ριοτιποε εοπΓοενιτ)ποεο

οποιοι δ: ιτπΡιι::ιτε ιοποιτοι· , οτ ει:Ροιιτισ

πεπι ποπ πιιποε ποπτπ τει:τοπι οιΓιιειιειπ ειτ

πιπεπτ , νιοεπτοτποε οπΓ::οτοπι Ρετ οπΓ::οτιοε

ιπτετΡτετπτι. Αππο ΓοΡετ ποε ποπ πιετπιπι

ΙεπιΠε. Ροτοι δ: πιισε ιπτεττοεπτε Ρετιτσε Γπ

::τε Γ::τιΡ:οτα, ποι πιιπι οιιιι:οιτπτετπ Γεττπο

πιε πΡετιτεπτ , Γεο τενετπ ποπιποπτπ πιιπι νε

πιτ ιο τπεπτετπ , οτ πο: Γπ::ετεπι ι εοτο Γετπει

τππτοτπ πππιε ιιπποΙιε ιεππτοτ π πιο πιε @οπ

οτππειιτπα οιεποε. ΟΡΡοττοποπι πο:επι Γπ

τιε πιιπι νιΓοπι πι, οτ Ρετ τε ποπττετεπι ποιοε

ποοοΓπτ Γεπ:επτιπ Γσιοτισπεπι , Ρε:ετετπποε

οτ πο::ιεοπι πιο οοτιοτε τειι:π ιπτεπε εοοεε

τεε. Π: δ:: τπιπι ιτετοττι ενπππειιοπι ιεπεπτι

οοι::ιοε ΓπΡιπτ ιπτειιεθ:οιπ , δ: το οοεεποσ

ιιτοοιοιιοτ πω, πιεποε πο πιιπ ιπτεττοππποπ

Ρτονοεεε. Ησε οτ Γ:ιειπε ετιππι πτποε ετιππι

τοπο. νο:. Εκ πιοππιι:ετισ δ. Μιεπ.ιειιε

Μοτιππι ντι. το. ΑΡπιιε, Με::ε::ι.ιτι:::1.

 

ΕΡΙ.9ΤΟΕΑ ΧΧ.“

]πεοπο πιοπποπο.

Μέι: έ: πω:: ἰπτυἱττω πιέ!τε?Ζω:τ, :::ι::ιι:9::ε

τι μια:: ομοια/ετα: Ζώκα”.

το νεΓΡετι :πιο (:πτγΓοιι;σπιι τοπι

| 'πιεπτπτιπ ιο ]σππποεπι Γοπιτοτοε ει”

Γεπι ιο πιπποε , ιποεποε, :ποτε τπεσ ,ει:::ετ

Ρτοτοε ποπ πιιπι πππστπτο οιππιστπ πΡΡπ

ωιιϊωτ, εε::ε Γοπι:ο ιΡΓε Ρτιττετ ΓΡεπι ο: ει:

Ρε:ίτπτιοπεπι π Γσιιτπ οοέτστιε ειπιπεπ:ιιιι:πι

ιεθισπε , πιο πποο ιπνιτοπι Γππε τενοεπΡτι ,

πτποε
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πττιοε πό τοπε Ιεπεπόπε ιρΓε επτοπιόεπι Ιπ- Α οτ ποπ Γιο ρτοΐοιιόιπιτε όεΙιτείιεοπτ ι όιιι

τοι· 86 ποδτοι· όινει·τετε εοεπιίιι. Πει Γπτιε

°τιιιΠιτπιε νοτιε τοιε, οετιεοιοοε ιΙΙπε ΓεπιεΙ 86

·ιτετοπι, όειεθτπτοε τπποπορετε, τοπι ππτιο

ιπτιε τοτε ει·8π πιο ΒεπενοΙεπτιπτ τείιιπιοπιο,

τοπιιπεεπιι τοι πεοτπιπε παμε πτετίιππτιπ.

@οτε Ιιεετ ππτεπ πιε πιιπιπιε Εοοετειιτ , Μ.

όεπι τππιεπ Ιιττει·ιε τοιε ενιόεπτιοε ρετΓρειτι.

Νποι πιε πιο ίιετπρει: εοι·πτ πόπιοόοπι πιοο

πόεο ενιόεπτιιιοε ιιιόιειιε εοπιρτοιιπΡτι, οτ

οπο! τπιιιι οτποοππι πιπειε εοπίτιτετιτ : επιπ

-όο εκ οοο τε πό ιιιοππιι:ετιοπι ποίι:τοτπ πο

το όινιπο εοπτοιιίτι , ποπ ιποόο ππτε πω

ιιπιιιτοε ΓοΓεερτιοπετπ , νετοπι ετιππι πείτ

ποποι εο ιπόοτοε οπο, πιεεοπι Γεπιρετ νετ

ΐπτοε τοει·ιε ρετοοπιπ ιιιιεπτει· , ιιιετεόιιιιιι

ποε πιο όιιε&ιοπε πε ίιόε ίοετιε ιιτοΓεεοτοε.

Πε τοο νετο ιποεπιο πε όοδττιππ πιτιιοτε

ι απο τ οτ πιιιιι νιόετοτ) τιοππι πιο πιτπτε ποιό

ίεπτιπιπ ίιιεο , πε πιο τοπε τεί:ετεπε ιποόεε ,

ι:ιππόιτι ροτιοε πε πόοιπτινιόεπτ , οπιτπ τε

εοιπιπεπόπτε. Νοτοπτ πιο ειοππτοιπ τιιιι ττι

ιιοππι , τιιιππτιοοε ι·-πειπιπ ρτοόεπτιπτπ τοπιο.

οποιοι;ιτειπ . οτ πό ετιτιοπεπι τοπτπ νε
τειιτπ , οοππι πόεο επιιιτε πιιιιι ίιοπιιιεπίιι ,

ίειτο τειπιρεττπίΤε τιοοό ροποποι. Ετ πιο

Ρτοιείτο τοπ εποΓπ , οοοό ποΠιοε ετπτιπ ππ

Βεπτι ίι:οόιο πε ιποεπιο νπιεπε ετοετε, πε ιο

Ιοεεπι οτοξεττε. Ηοε επιτπ ππτιο ει: Ποτο

τοπι ίπετοτοπι Ιειίτιοπε τποΙτοπι ρτοιιειεε τ

ιιπιιεοιἴοοε οπόε οτοΕετπε πονπ 86 νετετπ,

Ρετο οοοτιοε ποε τε τιιπιοτεττι ιπ πιοόοτπ ι

οτ ίι:οόιοτοπι ιιιοτοπι πιε ποοοοειπτετόοιπ

οπττιειοεπι Έπειπε, 86 εοπι ιπνιεετπ νετιιπ τιι

ειπιοε, ίιεοτι ποπποτποοππι ποιιιε πιο νεπιτι

οιτι·ο ειπαμε επ πο:: Ιετιιπιοε ρπιτιτετ εοπ

τετεπποε; ίιπτοοε , ιοιττπ Αροίιοιιιπι , ίει·πιο

πεε- ποιοι οοπίιΓεττποπεε Πει. ΡΙοτιι.ιοε πό

τε _ απο" εοριεπε , ιππι όεΕπτιεπτπ εοεοτ

τπετπιιτπ ποιετι ττπόετε : εοπι πό τποιτππι

ποει:ειπ νιΒιιπνετιπι , πε ποδιοτπετ Γγιιπιτεοε

πορτοριπειοετ ιιοτπ. Ωοπιποπτεπι ο τειιοοιε

ετιιίτοιτο τοτε ρπττιποε ΙιοιΙΙ:ιτιιιι πεποποοπτπ

τεΓροπόεο , ἔιιιε νεπιππι. Πειοιτοτ €οττπΠε

οτιοτπ πιιπε ιιιοίιοε πό τε Γετιιιεπόι. Ηοε

οποιο ίιιεπτιο ρτπττετεοπόοπι ποπ όοιτι , τπε

ρτοτειιιοπιε τοπ όιεπι οοπτπορτπτιπιιιιοτπ

Πιτπτπο όείιόετιο ειτρεέτπτε 3 οετεερτοτοπι

ει: επ (ππε τππιοτεπι τιοπιτι εετετι Ιτετιτιππι 86

οποόιοπι , οοο πτέι:ιοτι τε οοππι πιο επτιτπ

το νιπεοΙο οποεπιπτ εοιπΡΙεότοτ. Αό οποτο

οτ Βετο ππιτπο , ίιεοτ όεεετ, νετε οπο) πο

τεποπτιππτεπι τε ρτετρετεε , ιιοττοτ πε τοο

δτεποε έτει , οτ τιιείποτοπι τποιτο ιπιιοτε πε ε πεο. Ηπε τε πεεΙ)εο ποιότιοπιπ οτπτιοε τπ

νι8ιιιιε εοιπρπιπτοιιι , τπιι·ιιειοε οπιπι Ιππι
ι όε Ρι·ετιοίο επτιοι·επι , τποτοο ττπόετεπι,

εοτπ πε πό ιιοτππι οοιόεπι πό πω:: οΓοοε

όιεπι εο τπε ρτινπτιτιπΠοε πιο. Ι.ιοεπτει· πο

τετπ ιιοιοε ιπτει·ιτπ οποίεοιι οοπιιι ιοεοπόιί”

ίιπιππι ιε&ιοπεπι ιπτεττπιττππι, ππιριιοτιε Γρε

ττοδτοε εοπίεεοτοτι : τιοέτοε, ιπειοποι , το

ποπ τπει. 8ιτιοιόεπι πιο Ιεπεπόι ειπε απο

όιο νειιεπιεπτει· εοπιόοε , ιιποό οποιο ιπόε

ειποιοιιιεπτι ροτει·ιε ιιποτιτε ; εοπι ριοτιιιιπ

ειτ εο (επτεππτ Βοππ , πε νειοτι ι:οπε ιττι8οοε

ιιπιριόιΠιτππε Γοπνιίιιπιπιοοε όο&τιπιτ επιπ

(ξιοό ο τπιποε τεπιρείτινε ειπεπετ πεππε. Δ · _ πω:2Μπ.

Ιεπεπόι τιιιι ροτείι:πε ιιτ , ειοππι ορτπιιι . πι- τ Ι . °

οι εκ ευ ( οτ πτοιττοτ) πτπιίετιε. Νππι ποο Β Ποπιππι ιππι πό τε τετππε ιιττετειε όεόι, ΜΜιαμ

Ρτοόο&οπι οι Ιοποιοε όείιόει·ιοπι τοπιο νι

όεπόι ειπε , εο πεεεΡτοτπ θεοοεπτιοε εοπ

νεπιεε , πΙΙοτιοετιε ιοεοπόιοε , ί·ι·ιι€ι:οοίιοε ιε

πεε. Νππι , οτ νοΙτέο ετιππι πιο τσιπ , όιο ι

όείιόει·πτπ Ριπεεπτ τπποιε , πιιποίοοε οπιτπ

ειιιίιοπτ 3 ποπ: ί·-πειιε εοπΓεοοπτιε. Ετιτ ιοι

τοι· προό τε οοππιόιο νοΙοετιε , πεπιιπιοοε

ιό ιπόιεπνετιε , πε ί:οττε , ππε τε εοξ.ςπιτπ ,

Γεππόπιιπεπτοι· ποπποΙΙι . 111108 ειπε Ιεέι:ιοπε

οιιπι Ετποόπνι. Ετ οοιόετπ ιιποό τεπιετε. Το

ποτειιι , ]πεοιιε , ΓοπνιΠιτππτ ιεθ:ιοπι νπεεε

εετε Ροτετιε , πεε Γπιοτι τοπτ·πιιπ :ποοπο τε

δτιοε εοπίοιεε. Αό ποε ρετιιειεπόοπι πιο

πιο Ποπιιποε ορεπι τετπτ: οτ ΓοιιΙπτιε οπι

πιιιοε όιπιιοιι τεπτπτιοπιιιοε , οοιιιοε ποιοτι

ποτπ πεππε ιοΒιτετ ιτπροοιιπτοτ , πό ρωτα

τιοπιε εοιπιεπ ειφεόιτιοε ενπόπε. νπιε. Εκ

ποίι:ι·π (ἶεΠοιπ Μεεεετιτιτιιι.

 

τυιετοτΑ ΧΧι

Β. Βεπεόι&ο ]ιιίι;ιιιοροιιτππο.

Ηει·πιικι· οι πω: αιτήτέα: ο μ·φο/Ισ πρ»

πό εοπνεπτοπι ιιιιιπε , οοιιιοε 86 το

τιεπι ιτιπετιε ποιοι , 86 πιιπ εοιποιοτπ εφε

επνι νοιιιε , ετο ποπε ιιτενιοτ , τοπι πιι€οίι:ιπ

τεπιτιοτιε , τοπι ποιο ιιπττιπι ι ίπττιπι_ιπτοτ

εοτππι νοιιιε τετ-ετετ, πο:: πιοό)ο ιρΓε ποιο
ι εοετο. Αεεερι ιιοόιε ροΙι εεΙεπιπτιοπεπι

τοπια , τιιΓειεοΙοπι εριίιοιπι·ιιιπ , Γοτιετνε

πιεπτε Ρεττο εοιιιτπιΠο, τιοιτιοε πιιιιι πιιποε

ιπ:τπ ποπτιππτιιτ.8ρετο τππιεπ δ6 εοπιιόο ιο

Ποιπιπο ]εεο . οπο: με τοπιο έ» »Μο πω.:

έποικοι, ἰΡ[ε μιπΐτ·ιετβίιότό2:με. Ιπιτιοοπτιτι

πΠιόοε : πεππε εοόειτ οπιειοποι τιε τππιιιοοε Ε Εοττε πεοοτιπ ποί'τι·π ρτο οπιοπιε πσνεΙιπτ

τοιε ειτειόπτ. $ει·ιιτπτε , ιοιττπ Βοπιιπιεοπι

Ρτεεεερτοπι ,ΓετιΡτοτπε , πτειοε επτοπι του.

πιε Γοπνιιιιιιιιε ππιπιοπι μια. Νεοοε επτοπι

τ:ιπτοπιτποόο Πιρετιιειε όειεέτετιε , οτ πιιποε

όιΙιεεπτεε ιιπρετιτιοοε έπειοπτ. νετοπι ιπ

νειι:ιοπτιοπεπι πεεοτπτιΠιπιπτπ πό ειιειεπόοπι

επ οι ίπεεοπι πε πιεόοιιππι πόιιιιιεπε. Αιτιοε

ειι.οόιπε ί-πετοτοπι τπγίτετιοτοπι πιτιτοόιπεπι,

Γ”. Σποτ. ό· Με». στην!. εο!!ειΕ7. Το». ΙΙΙ.

τει-οτπιπτιοιιε πίιπιπτπ Ροτετοπτ , Γεό εκροοε

ππι·ι πεποποτιππι :ίιπιοε τποόο πιο οπππιπιεε

86 εοπεοτόεε , πεππε όεθειππιιιε ιιεπετιιπ

ειεπτεε , οτ . τ-πνεπτε ποιιιε οποιο ,ο πόνετε

ίππτιπ ποιιιε ε όινετίιο νιπεπιιιοε εοπότπ. Ετ π ι

εοτιπ 86 π θεπετπιιιπτεττιιτ ποιιιε οοΠιιππ

Νε τει·τεπτποι· πιο ιιε επι ποε ρετιεειιπτοτ ι

Ριπ:Ποιππτεε ροΠ: εοπιιιότοπι ττπποοιιιιττω

Ντ ¦



965 ιιιετιτιοιττι>ιιιΝι 964.

Αιιιιοιιτη.

τοτο 86 οποιο. Ατιοτο πιο , οτ @τιο , οτι Α οπο, οποιοι Γοιιτοπι ιιιοτ τοιιιτιοτο τω. οι τ

τιιοε ροοτοε, 86 οπο οτι τιοτοιιτιοπι νιτιοτιοτο

νιτιοιιππτοτ ποτοποτιο , τοπιπιππι τοοιοπΓο

ιιοτιοιιιιτιοε ρτοττιοτοτο. Ποιοι ιιιοτποι μι·

ιιττττοε ,οι ιιοτι τιιιιοτοιιι τιιοτιοτι τοτιιτοπι

τιιοοιο. Ποτ ιιοτ νοτιοτιπι ποΡτι. δι το ιπΐοτίι:ο

τοτιιοτο , τοιροτι πιοτιτο τιοτοτο , οποτι τιο

νιο:ιτιοποε ιιπιπιιιιοτιι 86 τι:οιιτο 86 τω”

ιιιΓτιριοτο. Νοτοιιοτιο οιιοτ τιτπΐοιιτιο πιοο

£τοττιοοι τοπιο ουι ιο πιοτιοιιοτιο τοτοπιο

τοπτοτ οι:Γοπο ροίιοτο τ (οτι οιιοτοιιτο οοοο

το Μοτο , οι τιιοε ιτιοο οτινοπτο οτ @οι τοπ

ι:οι;ιοιοτιοιιο τιιοτιπιππι το ιο ιιοτ τοοτιτοτιιιιο

οτιιιιτοοιιτι (οιιτιτο, οι: πιοιιοε ιιοιιοτο , τω.

ποιο τιτοι:οτιο τιο το οπο πιοοιιτιιο Ροτιτοιο
ποπ ροιιιοτο. νιτιοιιιττιοε τιιοιιοε ιιοποο τοτο- Β

τιοιιιε οιπτ ιοτττ:Ποπι , 86 οιιτ ιριοττι ιιιτ ισο

πο τοπιιττοοτοιτι τοιιιιοπιιιιι ο τ ιιοιιιΓοοπι

ιιιοπι τιοτιοτοπι οτι Με. Οτοτ οτ τοτιοοιιιοε

ιιιτοιπτοοε : οοοτιιιοιι πιιοοε νοιιιε Γοτιο οι»

τοιοοε. (.ιοτιιιιιοιιτιο οτι εοπιιιιοττι ιιοιιτοπι , ο

οιοιοοο τιιτοτο οποιοι-πε ιιοιιοοε τ οτ , τοτο

νοτιοτο , οιττιριοτ ο νοιιιε οι οπο. Βοιιιιιοε

δοοοιιιοιιπε οι οροτι νοε ρτο ιιοΓριτο τιοοοτ

τοτιιοτο. Ποιορριιτονοτο, Ποιοι τιοτοιιιτπιπε

τιο ιοί-ο. @ιοιιτοτιι οτι πιο οττιιιοτ , ο οοοοιιι

οττοιιτ ιοτοπι νοΙππτοτοιτι , οτιπιιττι Ροτοτιτ.

οι νοποτιοτ ιιονιτιι , τιιιιοοιιτιίιιπιο επιιοτιιοπ

τοι , οι ρτοιιιτοτο ιπ ι)οπιιιιο νοιοοιιτ. Μιττο

οτι νοε ι:τοττοιιι Ροτιοττι , οοιο πτιιιοτ νοιιιε ο

οποιοι οίι:. Μιιιιιοπι οτι νοτ τιοπιιιοπι ιιο
τοτο , Γοτι ρτοιιτοτ οοοτιτιιοποιτι τοιΠιοτποι

τοΙοιιτοτιοιιοπι οιιΓοπο ίοτοττιοτο ιοτιο οπο

ποπ νοιοο. Ρτοττοπι Τιιοπιοιο , τι τιιπτιοτ πιο

οτιοτο , τοιττοιιι το Με. Βροτοπιοε τοτοοο οιο

ποτ ροτιτοτ ρτοΡοτιιοιο τοτιιτοτοε. νοΙο τοτο

£οιιιιιἱο οπιοι. Εκ (ιοΓοπο ιο ΓοττοτιΠιιοο

βοοτιιιιτοτο νιιΒιιιιτ οίιοτιιτιοιιιε πιο. ιζοοτιττι.

Μοττοι.ιτιτιιι.

 

ΕΡΙΣΤΟΙ.Α ΧΧΙΙ.

οτιιιτοτιο ΒοΙιπτιοιιίι.

Ροτἰ: τιο το πιο οπο» οοοιοτο/ιιοποι :φάω ,

ὅτο2ὶ‹ῇοο οοιτ έ: οοφοβιο-βοι ο·υοοοο!τι

|οοο.

Ποτιτοπι τοιιιι τροποι ι·οοτιιιτ οποιοι
@τοτο , ουο5 το πιο πιο οιτοτίιιε τιιοιιπε , τ

τοτο οοιιονοιοιιτιιτ 8: οιοοιιε ρτοετιρπι, τοπι

νοτο τιοτΐιτιτιοε ιιιιοοιοτιο ριοιιοε τιττιιΡτι , νο!

το ιιοτ τετοιο οοιιιιοτινοττι τιοτοΡτ, οποτι τοτο

ριοτιο τιοΓροτοΙΤοπι Γττιρτπτοπι το τοπ οπι

οποπι οιιοπιτι ιο Ροιιοτοιο ( ιοπι Γορτιττιοε ο

οοιιοτ πιοτιιιτ ,οι οπο :οοε πιιιιιπιο οττορο

τοπι οποιοι ) πιατα· @οιο οτοοο οιτροτιοτιο

ποιο πιτοπι , πιοετοιιτοπι οτιιιιιοπι τοιιιοιο

τιτο:Γοττιπι τοτο οπο ιο ιττιοοιιτιο τιοειιοοπο

τιτοποοποιο ι-οοτιιιτι. $ττιτιιι τιοτιιοπο το το

ιοτο οτιτιοπι Γοπιοι ,86 ιιιιιιι ιττοιΡοιιι. $τιιτι

τι ιτοτππι οτ τοπιο ριοτιτιιοπι οιιΓοτιοιι: , οι:

ιιιιιιι οιιοπιτι το ιιτονιτοτ τοἴροιιτιοτοε , 86

ιιοιιοιιιιτιτιοπι τοίτιοιιιιιιο τιοτιιιιι. (Σπιτιο

οιοι·οιο τοο οποοπο οιο ιιοτ ποίι:το τιοιιτιι 86

οττιριτιιτιι ιιινιτοιιι οριιι:οιοτ ιοοιιοιο ροπι

τοο τιοιιίιοτο τοοιτοιιοιιι ινοτιτοτ ιιτ Γοττο

οοοτι οιιτοο τιιιι νιίοοι ι·ιιοτοτ , ιοτοπτιιιιι

ιοπιιι πιοπιτι οτι το Γττιοοιιτιι ιιοτιιοπι οτ·τιιιι

οοιιτιο,ιιοιιτ τιοιιιοπι ιιιιιιιο οιιιτιοιτοτο τι

ιιιιιπτ , ιοιτιοπο τιοι ΐοιιιτιιοττι οοιιοτιιιοτ οι:

ποοίοοιο. Ντοπο ιιοτ Γοιοτο , νοτοπι 86 οιο

οποοπο τοτοριπτο τοιιιι νοτιιοιιοπτ ιο τοτο.

τοτο , οποιοι: Γοοο τοι ροτοιιιο πιοτοπι το

ροτοιιοττι , τιο τοιιιι οιιοοιτι ΓττιρΓοιιε , οπο:

ιπ Ρτιτιοπτιοτππι ιιττοτιτ ττοτιοτο ίοροινοτο

ποππι οπο. Πιοτι τοπιοπ ποπ το Ριτοτοτοοτ ,

πιιιιι ιπ ρτιοιιτ τπτοτ τοτο , πιιτιοτοιιιοπο

ροτοοιιοι ίτιιτιτοτι τιιιιοοπτιοε,οποιοοτιο ιιο

ιιοτοε,τττΐιτιιο οίιοτ τοτο το, οτι νοτο οτινττΐο

οιιοπο Μουτ νοΙοτπτιιιιο, Γοιιιιοιιτιι οιοιιιιιο

οοοσ” ι:οτοιτοττιιι. (Σοοτι οιτ ροττο(ιιτοτιπ

τοιτο ιιττοτοτοπι τοοτοτο ιοί-ο τοιιοτιι) πιοιο

τοο Ι.οτιτιιΠιιιιο οιιιιιι το οΠοτιε οποτιτιοιο

πιοτοι @πιο ιιοττοιιιΤο , οποιο νοτοιιτ ιτ

τοιιτιοτιι , οτ ιιοιιτιοπι ρωτάω τοτινοιπιιιο.

@οτι ρτοιτάο οτονιτοι οτ πιοιοιιο τοι.

ι)οοε οοτοττι οοἱ νοιιιοτοτ 86πιοτιοτοττ ροτ

τοτιτ 8ο Γοιιοτ , οοιοοο οτι τοττιροε τοτποπι

πιοτοτοτ 86 οιιιιοιτ , οτ Γριτιτοιιι νοιιτιιιιτ τοπ

ιιτπιοτ τοοοτοτοοο , ιιιΓο πιο Γοιιιτοτοπι πιο.

τοοτ πιιΓοτιτοττιιο Γοο. @οοτι ο (απο ιΙΙι νι

Γοπι ίτιιοτιτ , τω” κοπο οιιιτοο , οτοποιιι ιτι

ιιτπιιτοτο τππι Ροοιτι Βιοτιοτο. (ιοτοτοπι οι:

οτι οι τοΓοοιιτιοοτο, οποτι ιο τιτιιιτιριο οριιιο

ιο: τιιοΓοτιιιιε : τοτο ριοτοΙτιπιιιο οιττοιοτιο

ποιο τοοπι οποτι τοττιιοτ ΓττιρΓοτιο οτι πιο τω.

ιο ιιιιιιι οποιο οιοτιιιιτοοτο, πιοοοο ιιιοπι οτι

πιιιιιΤο ροτοοοπι ιιιιοτιτοτ.ιδοτοιτ οοιτο το,

Πτι ιιοποο , τοι νοτοπινονοτοε , οοοπι ποιοι

πιο , το ιιοιιονοιοοτιο οι” τοιιιοπάοε , ιιο

ιιοτο τοτιοποτιι. διοοιτιοιο ροτιτοιοΓοτο πιο

οίι ρτοιιιτο οιιιπιο οοιρριοτο _ι)οο ιιονοτο ,

Ροίιιιιοτιιιιιι οοτοιιι νοτιιιιι οιπε τοτοροιιινο

οτ Γοοιιιτοτ ΡοτΓοινοτο. 5ττιρτοπι οι τποο:

7οτυοιο ό· :Μάιο 19οποιοο Βοο τιο/Ζω. Οοο.

τιο οοτοιιι το, ροτοτ , οτ Ριιιιιτιιοπι ιιιοτι οτ:

τοιιοιοίιΠιττιοιιι νοτοπι τοπιο ποο τοπι πιο

οποπι ιιιιιιι ρι·οίιτ : 86 τοτο ορπίτπιοτιι , οοοτι

τιο ιιιιΓοτιο τοτιτιιτιοιιιε ιιπιτιοιιο: οτ τοτριτπ

τιιπτ τοιοτιοίοιιιι, τοττοθτπιιι οτοπο οπιοτιτιο

τοττι οτιιτιοτιε , τοιιιι οποοοο , οποιο ιιοιιι ,

οοοπι πιο το ιιοτιιοίιιιιοιοτ , οιοτ ιοΒοιιτιι,

οτ οποιοι ττοιιΓττιιοοιιτιι οοριοιιι τω”. Ηοτ:

τοι οι , τοοιιτττποτοπι οτοιιιιιι,οτοιιοιιοτ οο- Ε οτοπιπι Ροτίι:ο ιοοοιιιοοιοτ τοο ίττιιιοπτιι οτι

τιοπι τιο τοπιο τιιοτιπιιε τοτιο 8ο τοοιτοτιοιιι

οοε τοιιιοιτποτιτοιιι , οτι ρτιιιιτιοπι ττοιιοοιι

ιιτοτοιιι οτ ΐΡοπι τονοτοίιι. Νοοπο οιιιπι (οι:

Γτιοε ) τοοτιιοττι οιιιτιοιιοτ πιοιοιιιο, οιι ιοτι

Βιιιοπιοτοιτι Γοτιιιοιιτιι :κι πιο τιιιοτιοιιοπι,

τοο ιτιτοτπιιΠιο ποπ πιοτιο ιιιιιιι οιιιιιοτιτ ,

νοτοπι οτιοτο ριπτιπιοιτι πιιιιι οττοιοτιτ τιπο

ιοτιιοιιτι. (ζποιοοποπι πο ιποιοτπε νιτιοοτ , τι

τιοττιιιιοιιτι πιει τοτοπιροτιίοτιοιιοιο οτινοττο

το νοιοοτο τιιιιοοιιτιοε , Ρτοιοτιο οπο τποο
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Με Ιἱττετ2 πιο” ΡειιΙο ετιτε εεοορι ,

τοττιἱε ττιεἰε εο!Ιετε: Ιετιε Γορετοοε εεοιτο Γε

τἰεΓεεετοιιτ , το ειιετοπι ειΒιιιτετε οΙοτε νο

ι·οοτ εἰεετε πιο οτιΙἰτοε νοτετἰε ειΓροτετἱοιιἰε

τιοίττεε , το ( οοοε ττιειτἱττιο εο!ιοττεε) νιεοει·

εκτοΠετε. Πιεειιι τεπιοτι ποε , ποπ οτ το 3 Γοε

οι: Ι)εοτιι οι το , ε οοο Ιιεοοε τιοἱετιιιἰε ω

βετ , Ιεοεοττι , τειιτοπι Γοεει εε εοέττἱιιετ οι

ἱΗἰε_εΓΓο , οτ ΡΙοτιιιιοπι πιεο οτἰΙὶτετἰε ό: ετο

εἱτἰοτιἰε Ρετεερετἱτιι. Νοε πιοεο οτιιτιι, οοοε

Γο!οπι Ρετιετεπι , εορἱοΓε το ερεττο τεκτοπι

ονειιεεΙἰἰ ειΗιειΙΙιιιιοτιι οοΓεοτετιΠιπιοτποτιο

ε:τροΓοιει , εε Ιοεε εΙετἰοε τεεειειΡτι , νοτοττι

ετιεπι 86 εΠεεοττιρΙτιτε εε νετετι ό: πονο το·

Ιτετιιοτιτο Με οεεείιοιιε ιιιτετρτοτετιιε εε :

ἰεοιιε ποπ εε Ιἰττετεπι ΓοΙοπι , οοετ οεειειτ,

Γοε εε Γρἱτἱτοττι οοοτιοε οοι νινιΠεετ. Οτε

τἱεε ε8ο 86 ἰττιιιιοιιΓεε ετοιεετιι εἰΙἰ8ετιτὶετ τοε,

τ1οοε πω: ττιειτἰτιιεε οεεοοετἰοιιεε :οεε , τοτιι

Ρτἱνετεε , τοτιι ροοΙιεεε , τετιτοιιι ποιο ιπι

Ρεττἰτἰ εἱετιετοε εε Ποείοτοπι τοοτοπι τ δ:

Ροτο τιε Βτενετιε οι ροΓτετοπι Ιιοε τεοιιι Γεεο

το: οτ τι οοἰε νο! Ιοἔετιεο νο! εοεἱειιεο πιτ

ΙιἰοεεοττετΞτ οοΓεοτοττι εε επΠειΙε ἰτιτεΙΙεε

το , το ε πιο εετιιοτιἰτοε ΡΙειιοπι 86 ετιεττοττι

οτο ἰιιΒοτιἱο οι αφτο τοο εΓΠειεε. Ηοε εοτ

τε πιἱΙιἰ Βτεττοε Γεεετε ιιἰΙιΠ ροτεε. νεΙο ,

ετιετοι. ερ εεε

ετιειιι Α οοο ε πιο Ρετιε οι ρτἱτιιἱε Ποτε εεττιοτ ι ειπε

ΓειΙιεοτ πορετ εΙΙετοπι Πτ ει: Αίιε εε ΡετΓε=

τοτιι εοπΒιέτο εενετΓοε Τοτε”. .

Ρεοειε ειπε ετε!ιοε εοΡτἰιιετεε Γοτιτ ε Εεεε

το τιοΓττο επτεΜΝΟ ΖεΝο οι: εείττι8 Ρετι

Γετοπι Ιιττοττο ει δετιετοπι , ει.ιιοιιε ΠετιιΕεε=

βετ , ΡετΓεε Ρετ εἰοε εεεοπι οοιιττε Τοτεε3

Γοττιτοτ εἰττιἰεεΓΓο , τετιτετιιοιιε Τοτοετοττι

Π:τεεεπι εεει!Γε , οτ εε ΓερτοεΒιιιτε πιἰΙΙἰε

οι εο ρτιοΠο εεειεΗΓε ειοετιτοι· , ίπποι· τιοοε

Ρ!ετοΓοοε ει: Ρτιτιιοτιοοε ΓοἰΓΓε ττοεἰεετοετ

εερτοε ετἰεπι εοτιΙὶετ οοιιιρΙοτοε. Ηοε μοί

Ροτο ενοπτο εε Γρε ροτἰοτιεεεενἰᾶοτἰα Γτετί

ΡοτΓιτ , Τοτοετοπι ειτοτειτοπι ἰτιΓεεοτι Πιτιτ,

Β επι τετΒε νοττετιτεε , εοιο Γε οι Ιοεοπι τοτἰΠὶ

τιιοπι τεεερτΙΤειιτ , εττΙοο ἱτι τιιοτιτε τιοοεεπι

εεἱτο εοιιΓεεἱΠειιτ , εε εΧεἱΡἰειιεοπι ΡετΓε

τοτιι ἰπιροτοπι τιοεπτε Ροτετειιτ εἰΗΒετιτἰε Γε

Ρτερετενετοπτ, οιιειοοε ιιιεεΙιἱιιἰε εε μπει

οοο τοτπιοτιτπ,τιοεε ΕιοτιιΒετεεε νοοετιτ, Ρετ

"τοτιι εοΠοοετἰε. ΡοτΓε οΙετἰ: επιιιιιε, οσε-ι

τιοεπι τοιιτοτἱἱε ετοελιε εεΠττε πιετετἱ Γοτιτ τ

εοἱε Γειίτο οροε εΙΓετ εοιιΓοΙεπτετ , τετιεοπι

εοτιίὶΙἱοπι εερετο , οτ Τοττ:ετοπι ειτοτειτοτιι

Γοπιπιε νι εεοτἰτετιτοττ Ιτετιοε εινιΓο εοε

ετἰΓετἱεπι ειτοτειτο , εἰπιἱεετἰοιιἱ ειιίττοδτἱ ω

τοτιτἰοοε ειιιιιοτοτιτ τιιοιιτειιι , εετοτιοε εε

μπει· εοΙοιιεἰΠῖιιιο , εε ρτο τιιοιε Ποττιἱτιοπι ο ροΒιιειιι @πιο , ιιιἱιιοε τετοιο Μεττε !ιοίτοπι

εεΙἰὁτἱε εεετεεετο. Ε:: τιιοπεΓτοτιο Γειιέτι Με

ετιεεΙιε Μοτἱειιἱ , ρτὶεἱο τιοπεε Νονεττιοτιε ,

Μεεεει.ΧΧιτι.
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νοιιτοτε: Ρτιοτι Μοτιτιε (Στοεοπι.

Β: Ρεωττττω ·υ22ϊεττε Μ Τετττω

ΚενἱΒοε οοἱεοτιι , Γεε Ιιοτιιετιὶτετε εε

οοιιονοΙοιιτιε ρΙειιιε Πττετιε ιιιε εε Γοτι

Βετιεοπι Ρτονοεεε ι εοιο ροτἱοε εοΒἱτοπι οστι

εοετοετοτιτοτ. $ἰοοἱεοιιι τοττιιοιιτοτοπι πιοΙ=

τιτοειιιε εε ΓτετΙοειιτιε τοιεδο , εοπι εειτι Με

εοε&τοιιι Πιι τιετοτε , τοτιι ιιιΓττιιιιιειιτιε ΜΜ

εἰε ττιοτιἰτἰΓΙἱιιιοε ποΙ!ε νι ροτοἰΓΓοτ , τετοΙε=

τιιτιτ Ρεεετιι ΡετΓετ. @ιο νἰΓο ΓοΠοΙετοπτ ε

τιιιιιοε Τοτεεε, ιιιΓεοοτιοιιε ΡοτΓεε εοοεεοιπι

πιιΙΙιε ἰρΓοτοτιι ἔτι εε ττερἰεετὶοτιο οεεἰεε

τοιιτι ἱττοττιΡειιτεΓοιιε τειιτοτὶε ρτεεεειιι Μεινε.

οοἱεετιι πιοοιιτοπι , τιιἰΠε νἰεεΙἱεετ εεττιεΙοε

ιιιεε τεεοκοτοτιτ. Ρτετιεορε εοτειτι ειτοτεἱτοε

Ροι·Γετοπι Εεεε τοεορτοι εετο, εε Γετεἰιιεει,

οοι οιτοτεε εε Ι·ιΠοε εοπι εετιτοτιι πιιΠιοοε

επ , οτ τεεεεπι εποε τεστ οΙττο ρτοττιιΓετετιι. Ι) ετπιετοτοπι τοΙιοοετετ , ΓεΓε τεεορἰτι ίτετιιιι

Εεεε ῇειιι οοτειιιροτο νοτιε τοιε , εε Ιἱεοτ

|ετο,ΓΡοτιίῖοτιἰ τοειο ΓετἰεΓεεετε Ρετετοε Γοττιι

Βεοιε ειιτεπι νειιιεττι τετεἰτετἰ πιω: εε τιε

8Ιἱμτιτἰεέ , Η Με τεττιρείτινε εοΒιτιιττι ροτ

ΓοΙνο; Ξεοοε ροτιοε οεεορεττοιιΙοοε τιιοἰε

εεΓετἰοεε , ουτε ετο οι·ενιτετε εε πιοΙε Ιιειιε

πιο!τοπι πιο ρτετιιετιτ ; εοπι τειιιοτι Με”

εε ρεεε @με οκὶΓτετιτ,νἱκ οΠο νεΙ ΒτενΞ τοτιι

Ροτἰε πιοπιειιτο πιο τιιεἰ με εΓΓε εε νεεετε

Ρετιιιιττοιιτ. Ηοε εοτειιι ρτοεο! εοτιἰο οοι

ΡετΓοεεεεε, Με πιοε Γετἰοειιει εΠετἰοτιε πο·

οοεοοεπι Γεέτοπι ΓοιίΓε , οτ πιἱτιοε το πι

€ετιι , οοεπι ετιτοε εοπΓοενοτειιι: τιοἱιι ροτἱοε

ἱεεπιτιιεοε ετ8ε το ετιἰιιιοε 3 εεεετιι εετἰτεε

εποε 8: εοιιίτετιε ροτΓενετετ: ιιοτιοε οΠε τε

τἰοτιε Ποτε ροτετττ , οτ τιιΠιι οιιιοοεπι ποπ

εεε , εε τιιεττιοτἰε εΙεοετἰε. Νεοοο οτιἱπι ιε

ποτε οοειιτοιτι τιιἰτιἰ εἱἶἱεἱετἱε , οοειιτεοοε

πιο ρτοΓοτιοετιε ΒετιονοΙοτιτἰε ι εοιοε ενἱεοιι

τἰΠἱττιε τοΓΗτιιοτιτε δ: ετεοπιοτιτε απο πιοΙτε

Ποτ) Ιιττετιε ρτοΓεε1ο ττεεετιεε ποπ εοιιἱ.

(Ϊετετοπι εε π! οιτρΙιεετιεοττι νειιΞειτι , εε

?σε Μπάρ. σε· Μινι. αυτο!. (Με. ΤΜι.ΙΠ.

οοο εε ΓἱΙἰοττι Γοοτιι πιειοτειιι πετο , οοἰ εἰ

ιιιὶεετἱοτιἰ ποιο ττιἱιιἱτιιε ιτιτοτΓοετετ , ιιοιιε

οιοτιι εείὶἰιιενἱτ , οτ εοΙΙοᾶἰε εετιτοπι τιιιΙΙἰ

Βοε ττιἱΙἰτοιιι , εε Γε ρτοΡοτετοτ: ίἰτιοἱεεττι

ΓὶετοἱΓΓετ πονο εοιιΒιέτο Τοτεεε ειωιτε

Τοτεεε εοτεπι Με Ιιγοπιε ἰοἰεειιι Γοτιτ Με

!:ιετιιετοτι , οι: πιοΙτι εΓΓετοιιτ. 4 _

ΗπεΓοιιτ εοε: Πεοτ ει: πιοἰτἰε ΡεττΞεἰἰε εο

Δω , ει: Ιοοετο ιιοΠ:το εε 5οπετοτιι εΠετε

τίποτε. ΟοΓεετε Ποττιιιιοτιι , οτ εποε που ετε

ρἰτ , εΒΓοΙνετ , Γεοοε εοιο πιἱπιἱεἱε Γοἰε σε

.ωωεω Γοιε νἱιιεἰεετ: οιιοε οτενι τωιωω,

ιρΓο εοιτΠιιιτιι Γοτετιτε , ΓΡετεττιοε. Κονοτοπε

εο ρεττι εοιιιτιο ]ειοοιιο εοοετι δ. ΡοΙιεἱε

πιο ρΙοτἰτιιοτιι εοτιιπιοτιεε , οποτε τοτιι Γοί

πιοτιτο , τοτιι Πιιοοιετἰ ΒοτιενοΙετιτἰε , εοε

πιο οτιἱεε εστποΙεέτττοτ , ειπε , οοΓετνο , ε:

εοιο. νεΙε Ε:: ττιοτιείτετιο δ. ΜιεΙιεεΙιε Μο=-·

τἱετιι ·, ιιοτιιτ Νονοτιιοτιε Μεεεει.κπτω

ϋττϋ



ετα ι>Ε·ται στι.τσισι Με

 

ΕΡ.Ι$ΤΟΕΑ ΧΧ1ν.

ετιιίεοΒο ΒεΠιιτιοιιίι.

.Έκτο/στ β φωσ Μπίία: Μία: ΙΜτισ.τ τεκ

Ραπέετἰ: , κία|εταεε σε ἐ/!ἰπσ.τ .σέτέταα'έπε.

Μποχ4:4 ] Αττι τοτε εΙαρΓσε είτ σιεσίἱε , ει: οσο πισιτ

τεσσιττε Γστιτ Ιἱττοταε τσετ , σε αστισε ἱΙΙὶε

τείταοσσετε σιττοτο ρτ:ττετ σιοτοττι σιεσττι ατ

τισε ισίτιτστστιι. Νεοσε ετιἱτιι ιισιτ1σαττι αΙἱαε

τατσισε στι τεΓροσσἰ. στα σοε ( στ Γεω)

σοσ ταττι τττοα.ειιΙΡα , σσατιι τ-σα εασία ενε

απο ΡετΓριεσ·σττι εΡτ. $ἰοσἱσειιι ισ εαΙεε Ντα Β οΒΓοτναιισἱΠἱτιιε , αε οριιΓεσΙσιτι ομοσ οστ!

τετατσιτι τσατσττι,εισαε ασ πιο τιονιΠιτσο σεβά

τιαίτι , νοτιτστσττι το ασ σοε αΙΤετετε νὶἴσε εε.

Ηαε σε εασία .ρΙαεσιτ σιττοττε αΙἰοσατιτσΙστιι

αστεσσατιι ασ το Γετιοοτετιι , Ρτεί'τοΙατιΓοσο

ορτατιίσττισττι ασνεστσσι τσσττι , σσοττι οτοοο

σΞεσι ί·-στστστιι Γροτατιαττι. νοτσσι σστσ ΓσΡετ

Γεσοο σἰστἰσε , σστιι πιο ασ το ειτεἱρἰοσσστσ

Ρατο , τεττιριιε ΙοσΒἰιιἴεσΙιιττι εΗσσιστ , δε

ῇαττι ἰσεστιτε (1σαστααεσσια , Ροίττισατ·τι πή

τιιτιιο ασνετιοτἰε , ττιἱτιἰ ιΡο ρετίσασ , σΠατιι

τσιπ το ΡτοτοξΠοτιετστσασι ιιισο ασ ΓαετατἰΠῖ

τσαττι Βοσιττε&ιοτιιε ΓοΙοσιτιἰτατεττι : οικισ

Α οτιτοτιι Ρτεεοτ Ποστιι α: $αΙνατοτετιι σοβ

ττσσι ]ιεεσιια Έτσι τε·τσΜ, στ σεστι ττιετιτεστ

ΐατιατιι, ιτα εισαστε σε εοτρσε Γατισσι στα στα

τιιοεατ : στ Ρετ το ετανιοτι τ·ιεεεατοτσπι ισοτ

Βο σετοιιτἱ ασ Γατιιτατετιι ναΙεατιτ ασἰτιιατσττι

τονοεατι. Οταε πιο ετιἰιτἰσε,στ Ρτο το ασ Πο

σιἰτιστιι Ρτεεεε ί:σσσατιι. οτα τσ Ροτισε Πο

τιιιτισσι , στ ειταιισιτἰ τσετεατ. Νονἰτ ετιἱττι ιτα

το Ποιτιισσε,οιιοσ τισοτἰσἰε ίσιο ὶστετττιἰΠῖο

σε ιτι οτατιοσιτισε ττιοἰε σιοττιοτἱαττι τσι τα·

εὶασι : εοιισσοτιε δε το εοσττα ἰσεσι Ρτο πιο τα

εοτε,ἰτι εσισε οτατἰοιισσι Πισταεὲὶο τιασσ πιο·

σιεαττι ΐρεττι πιο (ειαε εοΙΙοεαΠε. ναΙο, μια::

στι, αστ ασ.σιε σεΙΝιιεε ΡετΙεεετισσιτι , ως

Ποστ τωΡεσι , τισε.νετιιοσε τεεσττι σετ-οτ. Ε::

σιοσαΡτετιο δ. Μιτισειιε Μστἱατιἱ Ν. σοσαε._.

Ματτιαε,Μεεεετιτκιντ

 

ιετιετοτα ΧΧν.

ΠτΒασο.ΜαΙσσιΒτ:τ ττιοτιαετιο.

ΝΜ2! αὐτῇ ιυταῇΜσαἰ/ἱιο ,ε σύ τα!αιστικά:

πω:: α|ΙαακΜάα αξ,έίτ α πιωιαβετ2α.

Ρτεοετστιτ πιο Βασσἰο τιποτε :στο ,σσαε Λσσστ424ἑ

σοτιστσετιι ονοε στα ετοσἱτατ Με ρτατειρσεο ' Ιιείτετιιασιεσσισαττι τιοίττἰοτσὶτιἰεττιοα

σΙεσσε τσο τοσοι ρατισΙο ἰσσἰἔετιτ , τιετιιιε

σιτε ιρίατιισι σιίετισιιτιο, τεΙἰέτἰε Με , αΙιο το

τεεὶτιἱεε. Ιτατιιιο Με ασ το σατεἱιιίὶἱτσἰ, οσα

στα αυτ ιίΗιιε ασΙισε τιιἱτιἱττιο ρτοί:εέτο τεσ

σατιτστ , αστ Έσπασε ιτετ ιαττι ἱιιετοσἱοτιτι

οεεσττατιτ. Τσ νετο ιτι Με τιιειρίστσ οιτεἰρἰεε,

Ρεττσσιτισε τσσττι εισαιωσια εατἰτατἰε σΙτιἱε

ατσΡ!εδτι σΞἔσαΒετΞε , αστε εσισε οεσΙοε σἰε

τιοέτσοσο νετἴατἱε.

δετιοἰε ρτἰτιισττι , το ρτορτοτ οεεσρατἰο

πιστα τιισΙτἰτσσἱ_σειιι ισ τοΓροσΠοσο Ιιττοτα.

τστσ σιεατσττι ?ΜΗ-ε τατσιοτοσι : εσισε (τισ

σεττι τατσἱτατἰε ειτεσίατιο πιστή ΡταεΓοττἰττι ,

τισἰ τσατσ ισ ίετιοεσσο σιΠ8ετιτιαιτι ΓατριίΠιτιε

ειττιεττσε (στο , Γσοτιεοτισα ἴσἰτ.Ετ τισοττιο

σο το ναοατε σἰΗῖεἰΙε είτ , οσἰ τατιτ2 ρταεε

σισΙτἱτσσὶτιἱ , σιιατισο οειοΓσε ττιἱτιἰττιε εστι,

εστιι εποε ρτινατσε 2

(:ετετσιτι τιιοΙείτε τσΙἱ , αΙτεταε ττιοατσσι Πτ

τετατσττι ασ το ιιοτισατισατιι ΡετΙαταε στα,

Ρατεατοσε ἱΙΙἱε Ποσε ) Ρετ σσοτσσι Μεσσοπ

τἰατιι αστ ί:οττε σοΙστιι Με αεεισιτ. Ναττι ετ

Β οσα: ασ το πω” , Ιιασσ ττιαετιι τσοσιεστὶ

ΐσιιτ , σοΙεο τατιιοσ τιτἱνατὶ το τείτιαιοσιο σιτε

τητα τε ·οοΐοτναστι:ε ατσσε Ρἱετατἰε , τ1σ<ε

τιτοτσοδτο σωστα. στ: , ἱιιτοΙΙι8ἱἘαεἱΙἱσε ειιιατιι

ειτρΙἱεατἰ μποτ. Ι.οιι8ε νετο αετἱσε τσΠ ,

οσοσ ιτι εαΙεο οριίτοι:ε ττιιΙιι ίἰετιιἰΙὶεαΡτἱ ιιι

στττιατἰ νἰσοΙἱεοτ το ττεσσετιτισε. Ι.ἰεετ ο

υσια νιττσε ιτι ἰιιἔῖτσιἰτατο τιετΗειατστ ; τατιιεσ

οσσι σου στα σε ΓοΙσττι, νετσττι σε α|ἱἱε σα

τσε σε _ οο εεττο σσατιιρΙστιττιιε σοε τσαττια

Ια ναΙετσσο είε Ροτοτὶτ σιἰτισε στΗἰε , οσο

τἰοἱείτ ΐοτταΠε στἰΙὶοτ τ 8ε στισε στι μοσ

εἱετισἱ σο νἱττστε ιτι νἰττστεπι ιιιατετἰα ττὶοσἱ

τστστισοαΙἰἰ σοττἰιιιειιτστσ Ρατιστιτστ.Ωσατσ

ιιαεΙισε αττσΙὶτ ασ πιο τ τσιπ σσἰα οεεσΙτσττι

Ιιττετατστιι Ησσἰσσιτσστσ αρεττισε ἱτισἰεαστ ,

τστιι νετο ισ ρτἰπιἰε οσοσ ΠτιασΙατεττι ετετα

:σε οοιιενοΙοτιτιαττι με Γ:: ί:ετσστ.τ Μἱτοτ τα

ττιεσ το ταττι εἰτο ροεσιτσιΠε ρτοἴεᾶὶοτιἰε τσκ

α σώσε, ιαττισσο τεσεσσσἰ ασ σοε ασἱεἰ σοσ

σετἱο : τσττι τοειιροτασσαε τιοτια: ναΙετσσἱτιἱε

8τατια , στ ἰίτἱε στοοσε εοπτιρΙστιοσε ΙιαΒἰτοε,

α Ραττο σοίττο ιτι Ιισσε Ιοεσττι Ϊσετἰε σεΠ:ιτια

τσε. δεισ το ευρετο εΙασΡττα ττιοτιαίτετἰἱ , ασ

τω) τοττσιατι ί-ενοτἰτατε σἱΓεἱΡΙἱιιασσε νἱταπ1

σσεετε. νοτσττι εστιι ασ ροτΓενετατιτἱαισ ατ

τερτἱ ἰιιίτἰτστἱ , ατσσἱ σσἱσετιι α:: σἱΗἱεἰΙἱε, 86

ασ Ρεττετεσσσσι τεΙἱἔἱοιιἱε οτισε,σοτι τατιτσττι

ασισιἱ ,_νοτσττι ετἰασι εοτροτἱε τοΒστ τιεοεΠα

τἱσσι στ ,ιιεσσαοσασι τσιτΡετίσασεαε αΠοσισ -

εοτιττα ρτοτοΙσοτιεσι αστιιἱττετε,ίἱ ασ τείτασ

τατισαε ἱτιιΒεεἱΙΠοτἱε εοτΡσΓεσΗ νιτεε , Ιαύσε

ἱτιτοτἰιτι αε τεσιἱΠῖσε νἱναε. Ωσατιιοοτοτσ το..

ταε ατσιιο ασιττιο σείἱσετἰιιιτι σοίττι Ροτ σιεε

αστρα ,σοσοε εοιιναιεΓεαε: στ ροίτοα, το..

εσρετατα ίατιιτατε , ΠΒοτιτισε α!αετισίοσε ασ

τιοε τεσεαε. Νοίὶἰ ατεσσι σΞστἰσε ἱστετιτσττι

τιιοΙΙοίοοτε , τιιισσίτισε ἱσοσοσττι Ποτά ασ τα·

εἰειισαε Γα8ἰτταε τ Η νετο τεσιιττατστ , αετἰο

τοε αε νεΙιετιιετιτὶοτεε Ιιατιετ ειιιἰίἱἱοτιεε.Ιτἱ

Ε σοτιι 8: τσ εκ Με τετιιιΠιοτιε :το τεΙα:τατιοσε

ασἰσιἐ εοτιΓεοσετἱε. Βενετίσε σασισσε , στ

ΐρετο , ἱτιεοΙσττιἱε ασ σιοσαίτοτἱστιι τσστιι στ·

ΙοότἰΠὶττιστιι τοσσίτιιιε αε ἴετνετιτἰσε ιστοτ ιιοε

νετΓαΒετἱε , τιετισε το τοιιισιοτσττι αε ωστε»

τστιι ροτισσε τιιττιΙσπι ετανασιτ. Ατσσο Με

ραξτο σοσ ττιοσο πισω ατσἰἴετἰε : νετσττι ετἱαττι

ΡΙστἰτιισττι εκ Ιιοε εττιοΙσττιοστι αίΐετισἱ ροτε

τιε. @σοσ ιιτἰσατιι ασ νοτσττι στα εοστἱτιΒατ. ο

ΡΙστιοσε ασ το Γεττοοτε ασιττισε ἴσἱτ , Γοσ ααα

 

μεξασ
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οσίΠε τοσιροτἰε οικω Πεοοτο οοωρο!Πτ : ο» Α Ετιτ οοο σο οσσισΙσω τσοτσω Πι τσο οοτιοΠ

_ ρο&σστο πιο τσοοΠετὶο Ιιισο ιεωισω ρτοί:οο

τστο. Ι)οωσσω ΝιοοΙεσω ἰτἰσοτἰε τσι οοωἱ

τοω οσοο ωοο σοωισο ΓεΙνοτοτ δἰ νὶίοτἰε

Μ.ιστιτσιτ Μ.ιισσοοεσσιτ Εσίτττ-Βε!οτ

ρσΠοτοω , ἴε!τιτσοἱε ΠΙσω οκ ωοτ οτιοω ορ

το νοτιοωοστοτ σι ρτιίΠσεωτοΙΠττιι νεΙοτσ

οἰσοωι στ οοωσσοστσω Ποἰ σοωἰσἰΠτετἱο

:Πε ωστισε τοθ:ο ΠοοΙἰτοτοσο , Ποστ τιστίτοιιτιε

Ἐοοἰτ , οκοτοοτο νεΙοσττ Τσ νοτο ΞσΠεστιίΠ

:σε οτετἰοσο ρτο πιο Ποωἰσσω οορτοοετο , »

στΡροΠ: Ιοτιοεσι σο ροτἰοσΙοΓεω τοτε Ιισισε .

ἱσ οΙἰοἰίΠωσε σσνἱοετἱοσοω , ισ ρεοσοσω ,

ττσσοστΙΙσστοσο τοοσἰ ΠΠ ροττσω ισοτοοι ισ

Βοστ. νσιο.”Εκ ωοσσίτοτἰο δ. ΜἱοοσοΠε οο
Μστισσο ω!. ]σΠι Μοοοοτ.κκιν. ο

 

ΕΡΙδΤΟ Ι.Α ΧΧντ.

δεοοοο εοοετἰ δ. ΠοΠοιε.

άσπιστωοστ Μέ εί77έϊθο777 ποστεύσσι,ρττΕτμτ

στό το ἰωσἔὶστω «Μτύπωϊ ΟεωσΖώα!τσ[:.

Νοτοσε ωοσσοτισε ρτπΓοστἱσω Ιστοτ

Α ἱοσοτεσε οσστιτσω ωο οιΠοσε , εοΠτ πιο

Ποσοἰε ΠσεσΙστι τ στοσο στ Γο ττοἱ ροτ Πττο

τσε οοωωοσοστοω , οοσἰκἰσε οτενιτ. Βτονἰσ

τἱσω οσἰω 86 σΠε σοοοίἶστἱσ , οσο οΠω στο

τσοσεΠ:οττσωΑσεοΙοτσω Π: τοΙ'τετστ εττσΙἰΙΤο,

ροτἱτ Ποἰ ροτ το τοίΠτσι , οσἱ νἰοοε τονοτοσ

οἱΠἶωἱ ρσττἰε σοίττἰ (3οσοτεΠε ισ στο ρσττἱ

οσε 8οτἰε , Έσσεοτιίοσο νἰοστἱστσε οΡΠοἱο.

@ισωοοτοιιι τσω σισΙτσω Γροἱ ισ οσο σοίττσ

ρ οοωωοσοστιοσο οοΙΙοοσνοτἰτ : οορτοοοτ το ,

στ Π στο ροτἱτ , εσσσσε νοτἱε οισει οσοοοσο

τσι ωοτἱε οΠ,οοΒσἱτσ τοι νοτἰτστο , ἰσοἰοοστἱ

τοοοσε οσοο ΐσσω οΠ. δοτιρΠ σο το ίσροτιο

τἰοτιε οιοοσε , σα: σοτισο σιΠιἱ σΠοσἱο τοί

οτἰρΓιΠἰ. (ῖστ οοο ονοσοτἰτ σοΓοἱο. Ροτο εσ

οἰοτσω , σΠιΠοσο τσω ωοο τσω τοΙἱοσἰε

ωοσεοοιε σώστε εττετισε το ροΠο τσοοτο οοτ..

το το”. ΚονοτοσοιίΠωο ρεττἱ σοίττο οοωσο

ΟοσοτσΠ, Π Ποσο σο ἰΠσω ιστοττω το τοοο

ροτιε , πιο ρΙτιτἱωσσι οοωωοσοσοτε. δοτιοοτο

σΠοσἱο ΠΠ ροτίστρο ωἰοἱ σσιωσε Ποτ τ Γοο

νοτιτσε Πτω τεστσω ρσττοω ωοἱε ἰσοτσοἰτἰε

Πττοτἰε ὶστοτροΠετο , οσοω νετΠε σοεοτΠε

· οστὶΓοσο ρτοσιι σοσ οσοττο. Εισε τεσιοσ ωο

ωοτἰσ σσΠε ωοο σωοσσω οκοἰοοτ τοωροτἰε

Ιοσ8ισοτιττετο. Μοσεο!ιοε οτισω τσοε ΠοιΙΙσσ

τσσ ωοο σοωισο ΠιΙστσοἰε, σσσ οσω (ΠΠ

οοττο οοσετ ΐροἰ σοοΙοΓοοτιτο. νεΙο. Εκ ωο

Β σσίτοι·ιο δ. ΜἱοοσοΙἰε οτ: Μστἱσσο το ἱοσε

]σΠἰ Μοοοοι.ιν.

 

-.τ______-1-.ζ

ΕΡ.ΙδΤΟΙ.Α κκντι.

Πτοσσο ΜεΙσωοτστ.

Οιισοττ τω» τοπ·υσ!σφ5/Μ&έτσω #2 τω;Μπ

ίπ Ξρἰω ο πω: εΜ|Ε.

Χ

|

ΡΕτἱε σ ωο Πτοσσο οστἰΠῖωο , στοιιο ω- Μισο η”

Πσστοτ ροττε , στ τἱοἱ σΠοσἰο τοίοτιοεω ,

σστοοσσσι οοωσω τοοοεε. (1σεωοοτοω Π

Ο οοτ ΠοττεΠο σο σοίττἰ οοοτιοοΠ ρσΙΠιτστσε Πε

οΡτἱσω , εστοοσσω Πττοτε: ιιοΠττετ σο το ροι·

Ποτσστστ : σοΙσἰ τεωοσ σοσ οοτοωροτστο νο.

τἰε τστε. Ι..ωτοτ ἰτεοσο ροτοτετστσ σοτ ωστε

ορἱίτοΙεω σοί)ττσω , οσσω σοοο Γερισε ὶΠσσι

τοροτοσοο τἰοι ρΙσοσἰΠο τοίτσι·ιε , στ ροσο το..

τσω οοσττἰνοτιε. ΙσσΠοσίΠ οκ οοο σοο&σω

τσσω οτοε ωο , οτΠ νοτοσ ωοσ οτισσι ὶσοσΙτσ

ετοτιο ισοοωροΠτε τεστι τοοιΠο νιίσε οε , στ:

Π ωσοτισττι οσιρριεω σ ωο εοοοριΠοε. (Ξεσ

οοο οσοοσο οσσο οτοΠ οσωωστεττοσοω σ.

οσστσωοσο ροτσω τοστ ( στ ί-οτἱοἰε) ρΙσττο

ωτιω οοστσΙἰΠ-ο: σοοσο οσἰω ρστσω_νἱοοοοε

τοσι ρτο ωστσε σποτ σοε οοσονοΙοστἰσ σο-Ι) Πε οοσίοοστσε, Π Πεσσε στοσο ὶτιοοΙσωἱε το

οοίΠτσοιιιοοσο, στ σεο:σε εΠοσεστσΙσω οτΠ

οσΙσωσω σττἱρἱσε , ωοοσο νο! οο τσσ νσΙοτσ

οἱσο, Π εΠσο οσοο στο” ωἱσἱωο οοτοτ

τιτ, οοττἱοτοσι τοοοσε. Ετἱτ σεωοσο οοο ωἰ

οἱ τσἱ εσισστἱΓΠωο σο ΠσοἱοΠΓΠιιιο ισ ρτἰωἱε

οσεω ΒτστΗΠωσω ) Ποοοτιε οσοοσο ωο σο

τοΓοττοοσοσω ρτοωρτιοτοω στοσο σΙεοτἰο

τοω. Εκ οσο οκ ωοσσΠοτιο Ροστίε - οοσἰ

τοΠοδτσε Γσω , οοσοτιρινἱ ωἱτσιιι ισ ωοοσω

Εεοοτο ερτιο ωο τονοτοσοἰΙΠωἱ οΠω σο ίσσ

&ἰΙΠσιἰ ρεττἰε σοΡττἰ ΑωοτοΠἱ ἰωεοἰσοω ισ

(τετ οισε , οσσω ερτιο (:σωσΙοσἱσω οοωωο

τεστοε ρετιτοτ νἰοἱωσε. Φωτο οτΠ σοοο Πε

οοσοτσοτιτσε οο ωο, στ ωσκἰωσω τοοτιω οο

οἱτσω οοσττεκιΠο ωο σοσ οσοιτοω , ρσοοετ

οτιο σσσο σΠοσἰο εοε το ροτοτο·, νιέτσε τω.

ωοσ οισίοοω ιωσοἱσἰε οοΠοοτἰο : οσστ ωΠΠ

τοτἰοσε τοί·-οττο οσοοτ τσω νοσοτεοἱΙοω τοΠ

Βιοσιε σοίττπ ρσττοω , οσοτἱοιιε ἰΠεσι οστι

τοωρ!ετστσε Πτω , τοιοδτο ρτιοοτο > Πισιτσοσο

οο τσσ οτοσ ωο Πσωσσιτστο Ποσοιε , οοίοοτο

οσσστεοσσιοσο ροΠσω ρτοοσω τι, στ ωοο

ισ οοο, Π οοωωοοο νεΙοε , ωοτοσι οοτπ.

οἱοτἱε σο ιιοε ε οτΠοσο τσω τιοι τσσι οπο.

οσε σοοἱε , τοοσροτετσ οοσε νεΙοτσοἱσο,στἰ-.

Ποτ. (:σριε ρτ:ιττοτοσ οοτττοτ Ποτἱ οο ορριοο τ

νοσοτοτσω ι, οσοο ισ Ερττο Πτσω σ ΤστοΙιτε

οοΠοοτστ. Ηεο οο το Γοἰτο, σοτἰοὶο τω:

νετιοε σο Ποωἱσσω σοΠτσω στΠοττι σσσοιοει

Τστοοσω νἰοοΠοοτ ισ οοΠοτοσο ροτ(ονοτε-3·

το, οωσοσιοσο οοσστσω σοτιιοοτο , στ οκρσε

οσοτστ οἰνἰτσε. Εοοσττσ νοτσ ισ ορριοο οπο

σο οσο ωἰΙΠσ Ιιοσιισσω , οτΠ ωεοσο Ποτά.

οσο σσιωο Ιοοσω τσοστστ, οοωωοετσω Πε

ισ εσσσω ιστοροτσσι σοσσοο Πιρροτοτο , το..

ΠΠοσο Τστοοτσω οοΠοἰοσοσι Ποτωἱοστοι

Κοε τσωοσ σ ρΙοτιίοσο το ωσκἱωο οοσίΠτσ

τσ_οἰί-οτἱωἱσο ῇσοἰοστστ , ρΙτιίοσο τἱωοτἰε το

σοσσσΙΠε , οσσω (ρω οοτ. Πἰνὶσσωἰστοτἰσι

εσκιΙισσι ἱωρΙοτσωσε , στ Βετοετοτσω οοτοτ

οιτσ στο Πσοστοοσο, ιΠοτσω τσοιοω οσω

οοεωσε ονσΠΠο. Ποτ Ιστἰε οοΠοοτἱο τσο,

Πτοσσο σττοετττωο, Πετιωοσο ροτΙοοΠε Πτ

τοτἰε τσἱε οσε σοι τοΓοτιρΠιστ ιστοΙΠοεε το

ωιοἱ οπο οσσω οστἱίΠωσω. Ώστε στ νσΙοσε.

Εκ ωοσσΠοτιο ΓσσδΠ ΜιοοσοΠε Μστἰσσἰ ,

Ρ ρρ Π)
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ο <έοπι:οΠπιο Γορτπειεοππιο πππτπ.

Διιιιση".

 

ΕΡΙδΤΟΙ.Α ΧΧν111.

ΝἰοοΙειο Μοπ:ιο!ιο.

Φωκά: απο σοπω!οΜ.

Χοπίζιε το οοι· Ιἱςτοτειε, ΝιοοΙειο οιιτἰΠῖ

πιο , ειπα! οΠΡ:πΙοπε οοπιιιΙπτοε οΠοε

ίοτιοοιιο :κι πιο , οπιπο ΙιπιιιΓοο άιΙιιτιοπιε 8ο

ωστε οποτε ι·οποποπι : οιιιοιιιειπι οἰτἱπε το

ι·οπιτπι·ππι πο! ποε οκιΠιπιειΙΗ. @πιπιοΒτοπι

οκοπΕιτιοποπι πιπιι ειππιιττοτιπο.πι Ιιοοπτοτ :

Γοιτοοιπο πιπιι ορἱίὶοΙειτιι πιιιιπ , Ποπ κοτοπο

ιοτπ ,πππτπ οι·ειιιΠιτπειιιι οιππιΠο. Νονἰ οπιπι

το, ειπα! Γοπιροτ Ρτει:ίοπε ΐοοΗΒ, @επι πο

Ιοπτοπι πιο ίιπππ!επι οεπιτοτο οοπιρΙοοπ :πο

οιπο ποπ οπο :οοε , πιοιποπειτπ τποι , Με Ιο

οοι·ππι ιΒίπιππο , απ: εοτποοτἱε ιπ:οενιι!Ιο

πιπππαιιι οκ ειπιπιο οπο ΙειρΓπι·ιιιπ. Μειεποπο

το ειπτοπι Μπεστ πιοο :παπι ρτοΐοδι:ιοποιπ ιππ

τιιποποπιππο εαπ παπά ροπιπι ΗΜ μοι-πί

ίο,ίιοπιποιιιοιιο ίοπιοε :ιο τοΙιπποε ποιποε

Ιιππιοτοε οοι· πιοιιιοπι οοτροτἰε πιέΐπΓοε, μπι

· οιοιπ:ιτππι οκ ιιιιιιιοιε οιοΙππιτπιπ οππι ΕπιίΤο

οκρπτεπτοε. ΒοΗ.ππεπε οπἰιπ ιπ ρπίππιππ

ί:ιπιπιτοιιι , εποε νειΙοπτιπε :ιο τοοπίππε ιπ

επιιι Ποπιιπι, ΡοτοτἱΓπιιο πιο οροτο πο πιι

πιίιοι·ιο , Ποπτ πιοπε επι ΐοιιιροι· πιο, ρτο

πιο ππιιιπρἰιιτἰπιὶε. Νο ἰΒἰπιτ Ϊοίὶιποε πω

τππι πιππι : ία! τοιπὸἰπ ὶΓιἰπο πιοτειτο οππι

Γοοιο , οιοποο Γοπποε το ορτἱπιο οοπΗττπιιτπιπ.

Β. ΝἰοοΙειιιε πο Βιιππίιο πωπω νι ΐοΕιπππι

οικι:Ηπειπε, !ιοειιο οορὶἰοιιιτ πο! ποε. Ηοο ω

πιοο πιει ΗΒπιί·ιοο, π: Γεω το οι οπο 8ο

οπιπο πο τοτπιΠιοπο ιππική επι Ι.ιοοι·οπι τοπι

τππιπι, πει Ποο νἱοιΠῖτιιὸἰποπι τοπιροτππι

ιποοπίεοπτιιιτποπο πππτπ Ιιππιειπειτππι Γατο

τἱοι·ἱ Γπο οοπιιΠο πιοποιειπτο οπιπο πιο»

οποπο Ιάπε ΜΙΒ , ειππο ιπἱΙΙοΙὶιιιο πππό.ππ- Α

π
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ΕΡΙ$ΤΟ Ι.Α ΧΧΙΧ.

ΕΡἱΪοοΡο ΒοΗπποπΓ.

Μ· ?κοψω !παι θα' ουσ226πίίσ Παππά.

5οιποοΙ Με ρι·οιππιο οΙειρΠε οιιοοπε πιἱΙιἰ

ονοπιτ, εΠΠιοιΙπιε ππιίριιιπι ΐοτι:ειίΐο νοτοιε

ιιιοἱε ειι:Πιιοποτιτ πω. Απε οπἰπι οἱ: @πιπιι

ο2Ρταποιπιπ ποοιπειππειιπ νοι:ι Ηποοι·ο νἱὸοειι·,

απο οοπο πιοπππ. 1)ιοειπι πιπιοπ, απο οππι

οἰοππει, 8ο οοπίπιπτοε πιο:ιπι , ππο.πάο πει εοε

το Ιιειοοιιτ. Νοίὶἰ οοιπΡΙπι·οε μπι οιπιδιοε

πιοπίοε , οιπιοπε πτοπιπο ποίΈιππι ίἰΙπἰτ , πο

οιπο @ποε ιπνιοοιπ Ιιποι·ειε ποίΗπεινιιππε.

@πο τοπιροτο πονἱτ Ποπιιππε,ππιππ ειΠιάπο

ίοι·νιινοι·ιιιι ιιιοτποτιιιιιι επι : οππι ἱπ οτο 'πο.

τππιοπο ιπτ τππΙτι Γιιπτ τοΒ:οε ) ἱπ :απο επι

τοτπ νιΓοοτιοπίππο το Γοιπροι· Ιιαοποππι. δει:

ρἰπε οποοιιιο ἰπ ποο πιπιι πιπι:πι·πο ΒΙοπιιι

ποΡεπ ἱπτοτνοΙΙο Γιιοιἱε επιπιππι οοπιτειτιο,

ιιτ οι! το :ιΙπιιιιό Γοποοτοτιι. Νπτποπειιπ τιι

πιοπ πιω ποπποπε ειπιιιοιτπΡοττππει εστρω

τοπι πιο ροπο πο άοίιάιοΓπιπ οιιοἰτοτονἱΓει πι,

ίἱοπτἱ Με οτοκἱπιο ροπιέπε εΠοοπε. ΝονἰΠἱ

:πο πιο πιο πππτπ οπο οππι ό.ιπτίπε οπιπ

ΙιοΓρἰτο , οπι πιο νιΓοιιι:Π οπιπο πππτπ, οππ

Γοποτοπι , πιοοππι ίειπο νοΙνοοειιιι :ιπιτπο ποο

οπιπἰπο νοΓροτι πιο πιπάοπι οΙἱππἱά επ το

οοιιΓοτἰρτιιτπτπ. Ρτἱπιἱε ιπιππο εοποπτιε οππι

Ροίὶ οοιιιΡΙοτοτἱππι ιπ οοΠπΙ:ιπι ποίι:το.πι πιο

ι·οοιροι·οπι, οοοπττἶτ πιπιι οοπτιππο τοποτοπ

ειπε ρ:ιτοι· ποίιοτ όοιπππε πιο” οιιιτι Πττοι·ιε

τπἱε οπιιππι πω οι: οίΗεπιο οπτποοιι ττιιὸἰτἱε.

Οοίιπρπι , Ηιτοοι·, τππο Ρτἱπιππι. ιπποπτι

οπο Ρειπτοι· τππι 8.ιιππιο επιπ νοι·ο οὸτιιἰτιι

ιἱοπο ἰπ Ρτιιιιιε Γππι τοιιΙοτπε : ρπι:ίοι·τιπι οππι

ποπ πιω Έπεπτπιπ ίπποι Ιἰποπιτππι πιοο

πιπι ιππιππι, οιιιειιπ πιειπιπι ?πιο ςιπετιιοΒ

ιιοπτο. νοπὶ ἰτοοιπο 8: ρτιι:οιπ&πε πώ; ΠΠ) ιοπι παο οοεπειτιοπππι ἱπιτπο ιιόΙἰοππιιι ποί

οΗιοιππι ΗΜ ιπιππξΙππι οιιοτοοειε , πο Γειππε

οπο&πε Ξπίιτπιειπτι οροπι πω. Ρειιιοἰοτἰοπε

ω το τω”. οιπιιιιι ίπιτποιπιπι:οποππιιιι 86

πἰΙιἱΙ οπειπι επι το ΓοτἱΒοι:ο ειπιτππε πιο, οππι

ίιοπτ ροτ Ιἰττοπιε ἴοοιΙὶ:ἰ ποε οοπἰοτοε, ρτἰπε

ί:οττειπο πε Ιιπο εκινοππιτπε , πππτπ πειτε: ορἰ

Ποιο. πό το νειΙοεπ ροτί:οττι. Εκπο&ειιπιππε

οπιτπ νοε επι πποε εποε νοΙ ποε επι Γππιιπππι.

Οοιοτππι τοπιιτπε ποε το ἰπ ου.Ιοο Ιιττοπιτιιιπ,

ιιτ τὶὶιἱ ειΙἰοιιιἰἀ τοΓοι·ιοοτοπι , ποπ ἐπὶ: οοπίι

Ιιπιπ πω ποπ οοΓοππι , ρτπΓοττἱπι ω. ρο

τοπτἱ. Απτ @πιτ πιοο, Η πιἱπἱπιο :ιοΠιπο πιο

οοΠιίΗ, ροτΪοτοπἀο οΠ: οριίΈοΙει : :ιπτ ):ιπι πω·

Βιοιοππ οοοππ·οτ. Ηοο οοι·το Μο , ποιοππι

οπο ιρΓο.πι ποοορτπτπε οε, Έπτιιτ:.ιπι ΗΜ οτιι

τιΠιπιειπι οπιπο ιποππάιίΕπιππι. επτα πι: να

Ιοιιε.Ε.ιι ιιιοικιΡεοπο8. Μιο!ι:ιοΙιε ρτορο Μπ

πειπππι πι. Ιάπε ]ιιΠι Μοοοοι.ιιιοιν.

πππτπ οοπνοπιοππο ἰπ τοπιο ρι·ποιρπο Ιο

οοπιπι ιιιτοτνειΙΙο, οππι ιιΙιιιά ιπππιτ , πἱίῖ

πετιπίππο ΐππιιιι:ιπι :ιπιπιοιππι ιιπἱτειτοτπ ειτ

ππο οοποοπιιοτπ. ιποΗΠοΙιιοιΙοοπο αιποοι·ππι

νἰποπΙιιιιι οεπἱπιτἱε 2 νοι·ππι πιώ πιο πο το.

(Με ειπτοπι επι το όιιιτιπε ίοΙιτο όΠϊπΙο

τἱτπ Γοποοτο, 8ο τιιιτειτππι ίιπιπΙ δ: ποΙπιίΐο

το οΠοπε. Επιπε ὸιΙιι:ἱοπἰε οιιπΕιε πππτπ πι·

Το ειὸὸποἱε , πππτπ οπειε ρτεοιοττπἱίὶίὶἱ , πππο

οποία ο πιο. Εἔο οιιιόοπι , οπο: οοτἰπιο, ἱπ

τοΓροπόοπόο οριΠοΗε τπἱε ππιππποπι ιποπιἱ

πἱ πιο τοπιππι οιιτἰπΠο , οιπιπ ροτιπε πποτἰοβ

Εοππιππο Μ:: τοόόιτεο Γππι:, ιιτ ρππιππι Ρο

τπἱ, τοιιιοπΓππι άοόἱ :νικοπο πΙἰππειποὶο πω.

οἰΙἰῖιιιοτππι όιοι·πιπ ἱπτοτοοΠιι: ὸἰΙπἰο. (Σπιτι

ἰἔἰπιτ ττειπίειδιο, ιιἱ ΕιΠοτ . οπ:ιόπιποίιπιο,

τπειε ειοοοΡἱΠοιπ τοΓοτιοίιποπιππο, οκρο&εινί

:ιΙτοι·ειε , πιοτο ί-οΙἱτο , πιἱΙιἱ ποε το άοίππ:ιπ ,

ποοιπο πΙΙιιε ειοοορὶ. Ποπιππι Ροτα&ει οπο..

Βι·:ιτιοπο ΡειΓοΙιειΙι, πιο πππτπ ροΠ: Βιοτο

τἰΠῖπιεο τοΠπι·οθτιοπιε ὸἰοτπ, Με οπτπ οιοτππο

οποιο: ποΠπο πεινοπιοοιιΓοοπόἰ , :κι μποτ»

Ι επιττπειτο ιιοΙποι·ο , Ειππιο.πιΠιιιιο πατα, ΜΜ,"Μ
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Ιο οορἱ:τιΙτιπι ποΡ::ἱ οττιιιιιε

ουοο εοπια!άτιιι, οτιἰ Μοτιο ετ-Ποτοπτι:τ ΧΧΧ.

1τιιΙΙ:Βιιε ρ:τΙΐτιιιιτι οιίτατ , οοΙοτιι:ετ:τιπι ότι

τιτπόοπιοτιο οτιιπτιι δ£ ττιεοίιπιο :Πο :το πιο

πειΠ:οτιιιτπ τονοτ:ιτιιτιε , νιει!ιτι νιτιο!ιοο: Πο

τπιπτοιο ΑΓοοπίιοπιε. διοτιιτιοπι τιοΓοΙτιτο απ·

ριττιΙο,νιΓτιτπ οίτ ριπή ιιοΙττο ΡΙοτοπτιεπι ρο

τοτο, ιτειτντίοπάο ἰπ οτι τοΙἱ8ἰοπἰε ποίττ:ττ παπά

οοπτοπιιιοπτι:ι τποπειίτοτι:ι τ πρι ε: ρτεΙιττιε οο

ττιτπτιοπι :ποπειίτο:ιοττιπι ίττιόιο οοπ:οπιρΙ:ι.π

τικ ιιοοιιτει:ιτιε :ποιο ποοτοο:: , ροτ εποε ΐορ-·

:οτιι τοιποτιττι ίστιιιιτιο. [Μοτιο τονοτΓτιε πο

πιτιπι , οτιιιι :ο νοπο:ιιε (που: πιττιι ροτ ορι

τοΙ:τιτι πεπιποο.νοτιιε ) :πιτ οοττο Ιιτ:οτειε :πιο

ιιινοπιτο ιιτοιττειτοτ, ποτιττττττι τοροτι. (πιο:

οποία ποιοΙιοοπ:ιοτοπι πιο το Γοτιτιοπάο το

τ:ιτοιοτοπι οττοοι: , ότι:τιοτιοτιοιο οΧροέτο επι

νοπτππι τυποι, ττιοοτιο :κι το οΧοιρτοποτιττι

ριιτο. δἰ οπο :ειπιοπ μότο Με Γοτιοοπτιἰ ιτι

τοτιιιιΠιοπο τπτιττιιιτπ οιιτιτιττοπι οΙΐοποι , ρα

Βο, οτιίοοτο, νοπι:ιπι ι ρτο::οτοτιο τιτ οτιπι

τιοπι ιτπιπιτιτπ πιοτιιτι , οτιι τιιιιοτι:ιττι πιτ , οτ

8:ι το οπο ποπ τιτιοιτοε. ΑΒο :ιτι:οπι @απο δε

ἱπεοπτοε οτιιτιοτπ . ουοο ρτἰοτ τρίο ροΙτ τω

ττιπι τοπιροτιε, ριιτνιτιιτἱ :ποιο Γοτιοοτο άτοπο

ττιε οε , τποοτιο το Γοτιοοπτιτιπι Ιιτιτιιι!ιτοτ ρτο

ιιοοπο. Ηοο πιο οτεετ :πο ΒοπονοΙοπ:ιιι: :το

ριοτιιτιε τοΙἙἰπιοπἱο πιω! απο: . Μπι! οπτι

οτιἱτιε ουοο. Ε: οτιοπτειπι :οιτο ροτεττττειπι

:ιοί οπο πιτιττιιιιπ Γοτιρ:τιτειττιπι βιοτ:ιττιτπ ΜΒ

τ:ιτειτιοποιπ :το όιτρτιτ:ιτιοποπμ τποοτιο πω

ττιττιπι πιοτιττι ρτοΓοοιιι τιοττειτίε ; πιοπιτιε :πιο

ΗΒοπτοτ οτιτοπιροτιτοο , ποοιιο το , τι: ροτἰε ,

τιτιιτιίτιιοτιι ττιιτιο:ιπο ἴοΙειτἰο ι ρτιοΓοττιπι οτιπι

ἰρΓο :πιο άο το τω τποάιοοτοττι τι:Ηι:ετοιιι

οοπτοοτιττιττιτ.Επι ι ποοτιο ττι ο όινοτίο οτιιρ

ρι:ι.τττ ιττπιίΠιττιο. δοτιρ:τιπι οΡτ Μιιττ!ιοι ν.

μετά σω.ττΞ.τ , μέ ἰκιι/ἑέτοτ/τιιιτὶ/πο , πο.: στο

]ικαθάσ. έ” πιστευα είίκαι2/τοπίΛο τω.. ,

κα.: "τι τωπΕ!Μ. @τι 4142022 %2.·α·τΙ: ρθω:: ,
γ πιο· :τὶ:ἔε&:›υω ἰἔπἱ.τ. Ι..οοι Γτιροτ πω: ιιο

ΕΡΙ$ΤΟι.2Ε..

ρτοί:οτίτιιτττε , Α νοτο , ΒοΙιοππιι: τοπιο ρειρτιόιΠοε ἱπ κουτο

974·

:πιο οπο οτιττι ρτα:ροπ:ιοπο τοροτιιι:τιτ. Πτιο

πιιτποτιο ρτιοτιτ ποε ριιδτο Γοτιρ:τι ίοιιτ. πιο.

πιιιτπ :ιτιτοπι νοτοοτ, πο :τσιπ πιο ίττιάιοΓτιπι

οΙΤο εττΙΙιοττεττιε, ΓτιοττΠοτι Γοτιρττττειττιπι πι.

ότιεο.τιοποι οιιτιοΓτιε οιτΗΠιιιοτ. 5οτι πιιιἰΙ :τι

Βετο νοΙτττπιπιπτιτι ιιοοπο οοτττττπ οι: . πο Μ

:οτιι οτιιτιοτπ :πιτ τιποτε φοιτ. @οπο . ριιτοτ

οοΙοπάιΠιτπο, τοΐροποοριε, τιτρτἱπιτιττι οσοι..

πιοτιο ροτοτπ οτιιτίτιτιιιοτιιοε ποΙττα: , τιτ :Πτι

πιἱποπ:τιτ τοιιοτιτα ιπτοτιοτιε ιιοτπιπιε : παπι

οτιο , το οοοοιιτο , ροτιτιοτ. Το οτιοοτιο το·

ροτοπτιο Π:τιόοπτιοοτιο οτιι: :Μπιτ οποιοι,

Ιτιοοτοτπ πιοο ιπάιοιο πεταει ιπτττιέττιοΓτιπι π.

Β Γτιτποε ε οτιιιπάο , τοκοι (ζτιιπτΠιιτπι Βιοτοπ

τιο.ττι , ορτιτπτιιπ ρτοποιοποι οοπτιε Π: ιιοοπο

οπο: :Ποιοοττε. νειΙο. ΒΧ πιοπ:τί:οτιο ΠτπτΉ

ΜιοΙιιιοΙιε τιο Μτιττειπο Χντι. απ. Οέτο!ιτιο

Μοοοοι.ΧΧιν.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΧΧ.

ΕρἱΓοορο ΒοΙΙτιιιοπί`.

τω» τι:οπο” , »Μπαρτ αυτοι; .τι το

ά: 6'. Μοτο” σσυφΜΜα.

Χιι&ιιιιι ροπο ειππτ1πι οιτΠΗπιο , οι: οπο

. πιίι πατε τειιιττιπι ειπε το , δέ ιΠειε οτιιτιοτπ

'απτο οτιετττιοτ (πιο τιιΙΙοτ) πιοπΓοτ, Ιιττοτ:ιε

παρτ: οτιἱτιτιε οτιτπ ιι:τιτιίοτιο ποίτττιττι ἰπ

ἴοτἰὶιοπ:ἱο :ειτοι:ειτοπι δε ετοοτιί-:ιτοε ροτιτοτ Π..

πιτιτ το οΧοτιίιιτοε, οΧοτττιττιε ΙιτιπιετπιίΠ:πιτ πιο

οιιτιοττιιτιοπο , οτιειτπ ρτιιπτιπιτοΓροπίτιπι Δε.

οι. @ποιο οοττο ττιοτοπι , οΧ οπο οτι :ο ιστι

:ποιο (οτιτιοτο ο88τοπτ15 πιω, οοτιίτ:ιπ:ιιΕπιο

Γοτνονι κι: οτιοτιοΐοτιττιοτιο :απο ετοοοροτιπι ,

πιο οοπτἱπτιο τοΓοτιοοτο πιτπιπιο τιιΠιιΙοτιττι.

Ντιπο ιτ:ι.οτιο ττιιρει:ιοπε πιστα , οιιτπ ὸἰτι:ἰίἰἱ

πιο :πιο τοοτο ίοΙιτο οΧροδτεινοτιτπ , 'Με το το

νο! τιτονοε οπο ιπίτιττιἰ , ιιτ Ροτττιτπ τοοτο

οιιοπι :ο.ιι:οροτο (τιππιοτι:τιτπ Ιἱοο:) τιιΙιεο,

τπιιιιιτιιοοιι:ι!πιπτ Ηιοτοπγπιι, οτιι: ποπ ρο- Ο ιπιπιοτποτοτπ :τικ οτειι (ο ΒοπονοΙοπ:ια, Πτι

πιτιιε τιπιπιο τποο τιτιττωτ. Νοτιιπι πεπι

οτιο οίτ οιππιΒιιε , ουοο οτιι ίτιιΓοιττιτ μοιά

τιιο, οτιπιοτιο πιο: οοπ:τιπιοΙτα, ροοοιιτ ; δ;

οοπίοοτιοιιτοτ, ιτιΧ:ο πιο:: Ποπιιπι νοτοει ,

του: ::οπΙτιττιιττιτ. μια ο :το νοττ›ο οτἱοΙο

τοόάιτιιτἰ ίτιττιιιε 1)οο τοτιοποπι ι τιο οοπττι

πιάτο τονοτο. τπιι!το :πτι8ἱε. δοά πο:: ιιιιιιἱ

ποοτι:ιοτιο.τπ Ωιτἱε πι. 3::ιτο οπιτπ οτιρἰο , οτιι·

οτιι ιτειίοι:τιτ ΐτιι:τι πιο σ:Ιιτ::τ:τιτ τοοε ιιιτ:Ποιο:

οτιι οιΧοτιτ ττιοοιι , τοοε οοποἰΠο : δ: όοπιτιπι

οτιι τιιΧωε ττιττιο, τοοε 8οτιοπποε οπο Ρτο»

τοτοει οτι: ττει::ι ιτειΓοοπε, ιτιάιοιο ροτἰιιε οτιετπι

οτι , ριο::ιτιο , ποοτι:ιοτι:ιπι οπο οοτ:ο ΐοιετε.

@ιστι οπἱττι πιο πιοτοτΠοιΙτ οπιοτο ιιοΐοιι:οιπ

οτιιιπι ρτοΐοοτι:ιτιε , οτιο:ὶ οποίο Ιοοιιριοτιτισ

:οίἙἰιιιο_πἱτιπι Μάτι ροτοίι: , οτιετπι Γτι:ινιΠιπιο

ιΠιι πιο. οριίτοΙο , οτι:ιπι :το πιο πονιΠιπιο ιιο

ΜΜΜ 2 Ποιοι :οίι:οτ ί-τιροτοΓοτιο· οτπποε τ·

ότιπι οριο Ιοδτἱοποιπ οτοοτιτιε τοροτο , τοπω

ίτιπι τιττΙοοτιιπο οποτίττιο,τιτ νικ ρτοί:οθ:οΙειο:τω

:πιο ρτοτιτοτιοτι:τι. Νττττι φωτο: οτιιιπι ουοο

οιΙτιτιοποπι ττιττιιι πι Γοτιτιοπττο ονιοοπτιίΠπιιε

τιιττοιιιοτιε οΧοτιΓ.ιε , πι: πιο ΙιτιιιτἱΙἰτοτ μονο

οτιι :το Γοτιοοπτιιιττι , ιιτοτιο .κι ΓοἰΓοἱτειπότιπι `

οοποτΠο , οτι: ΒοΙιοππιο ιοτιτε τοοε οΗ:ιοι:ιτιιτι Ε οΙἰοιιἰὸ (που: οοοροτοιιι) τιο Γοτἱρττιτἰε (τω.

δέ ο οοπττει οτιι όίΧοτττ τττεται, οτι: τοοε εο

ποπιια τοπιο ι οιιπι Ποσο. 8ο τετοιο ιτιοιπ ρο

πο ίιοπιθοειτο νιτιοειπτιιτ. Βιντεο οπιπι :οιτο

Ηἰοτοιιγιιιο Μοτιο 8ο ίἱπο οοτοπτο ιπτοτρτο..

τιιττιτ. Ε: πο:: οτιοοτιο ποπ ρτιο:οττρο ΠΙΟ”

:το ι οτιιό τω ντιΙτ , ουοο οιιτπ :επι αρτιο οτα

::οε , οτιεττπ αρτιο ποε , άπο πιο , οοτιοἰΙἰο δ:

;τιττττω ροιιαπττιτ πι οποιο οιτΓτι , οΧ::οιιιτιπι

πιο, ίττιάιοίιΠιπιο Ιιοττειτιε: τι:: το τπιιιι Γοοι.ιτο,

τι: ιτιποτιε, τιιιπιΠιτει:ιε ιτοτ ιποτοότοπτἰ οπἰΧο

οο:τιτποποιτε, ιιτ ιπΙιτιοιτ:τπτοιπ :τι το πτωτι

τιι:ιτ8τ Γοἰοιιτἰιο Γριττ:τιπι , οπο τττιθτοτο :πιο

οοπἴοτἰρωἰ , οοτιΠε ποοτιιιοτι:ιπι βοοιε πρι

Μοτιο οτιπιιτιτ:ιοτιο ττιοτιτπ νοποτο.ττιε. Ωτιο

κάτω, ρει:οτ ορτἰπιο, τιιτοοοΠε οποιοι νοΙ :κι

Ιιοττιπι ιπτο:τπι:το , οιτρ:ειτοοιιο τοπιροτο τω.

ι

Αιιποιητι
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τιο :το οπο; εοἱ οτοι! εττιτἰοε ειτοοοιοοοοτουε, Α

οΗιί!ττοο ττοέτοοΠοευττοττε τοτε ειδοτττ ρο

τοΡτ. Αυτιά τοοτἱο 8ο ΓοττΡτοι·τε οοΙοτ τοτο

οοτ , οο ττοΡοττοιιιιε ντόοτιτ. διττοιόοοι Γυρο

ττοττουε οποτε τοιττυοι οκ ονειοεοΙτο οοτο οοο

@το οιΡοττοτο ο, το οιτρΙοοετοουτο ροτο. Ρώτ

τοοτο ιΠοτο οιτροτοοι·ο , ο.Ιτοάροτειτο. Νοτιοο

οοἱτο οιο ἰο ΓοιΓοτττιοάσιοοοοτ οΙΤο τιιτώο.τ

:τοτο , τιοειοόο το το τοΓροοοοοόσ το οιττιτοοε

ροτατἰΠῖτοοτο. ν:ιΙο)βοοι:τιιο τ:οΙοτ1τ:ΗΠτοιοΦ88

οιοτττυοι οτονττοτοοι Ιἱττοτειττιοι ΙοοετίΠοιτε

τοτε -( οτ οοοίοοντίο ) οι: ίτιροτει. Νοοτιο οοἱτο

τοἰτιἱτπὸἱυιο (οτ το οοτοττε του νοοἰτ) ἱΙΙοτυτο

ρτοΙἰιτἱτοε ο νοτοτο ροττοε ιτιοτοότοτΙοοι ιο

ουοὸἰτοτοττι:οττ`οττ. (:ατοιοο ττοοτι ἱο Ι:ιοόοτο

Βοοτἱ Μοτττοτ οοτοΡοΓοἱίΗ ιοτορτωοοι οοτο

ΡτοττιἱΠὶιτιι οοτο τοτε, ττυαΓο ΙἱττοτΞε οιτττο:

οτ οΒοοοειοτιοε οουτιοειοι. ντιΙο. Εκ τοοοτιί

:οοο δ. ΜἰοΙιτιοΙἰε το Μοτοιοο οι. οουτιε

Εοοτυοτἰἰ Μοοοοτ.κκν.

 

Β!) ΙΣΤ Ο Ι: Α ΧΧΧΙ.

ΕΡτίοορο ΒοΠοοοοίῖ.

Ζήτω: ουοΐα.τ α? Ιτα/Μποτέυο, Ζωσιωμ: των

ω” ώ το ττωινώτοα'ε 6'. Μάιπτιίπο , τττ Μ

αιο: οι: ]Μιουτ2.τ ε·υττο<ξε22υ ρ·φτΜτοτ εκιυ|ἰ-.

τω2α'ττπτ. Δ

Πω! ότοττοε :το τοο Γοττβοτο οποιοι τ'

. ρτο πιο οοΜοτο οοο Ροζα μποτ: οοοι

το τττττΠττιτοοι !ιοιοΠοοτΠ Ιοιυό. τουτο (οτ

το: το οονἱ )τοτίοοιοοε οιτουίοουειτο , οτοι».

τουιοτιτοοι Πττοττττυοι ρτοΙἰκἰτειτο Πουἰτ οοτο

ροοΓ:ιτο. Ντυο ουο‹ὶ οοτο ρτἰοε τοτοΡοτἰε Ιοο4

εἱτοτἰἰοο ΐοττορτοοι τ-οιίΤο ττοΙοοετοο; οοο

Ροίττοοόοτο, 86 άουάοτο οιοἰ ,·86 τοπ τοοτο

το Μοτο. τοτοιο:: , οοο οοο το·:τιοτο(υτ τουοτ)

ουοιοΙατὶΠὶοιο τοτὶὸττἰἱίτἰ. Ετ Ποοτ το οττΙοο

οΡἰΡτοΙ2 ί:οττοτάο.το νἰτὶοειτὶε, οο ο)οίοοτο ρτο

τω” τοἰΙο οοοτἰ ίοτυοι ο, αυτ τοττο τα·

(Ποιο ροτἰτοτο. 1οΒοοττ , οονοττε ττιτοοο ρτο

ου! ὸυοἰο οκ τιοο 8τιοοιυτο τοουτο ρΙοοοττι οκ

ώ τΞττΙΤο. Νοτια οοιοι ἔτιίὶἱὸἰτοροΠ-υοι Ιοο8το.

τοτο οοτθ:οΙοοι , τροπο ρτει·:ΐοτττττι οιτειδτο οπτο

ίἱοτο τοιττυοτ Γτοιττο @Μοτο :το ττιο › οοτιοτὶο

οοο ΓοΙοτο οτ τοΠο ΡτοΙἱιτἰυε ἴοτἰτιοτοε , θα

Ρἱοε οοτο τ νοτοτο οτἱτιοι ΙοοΒἱοἴουΙοοι οι

ΐτ:ττοοοτιο τοοτειοι τοτοιο ἰοτοτάυτο οιτροίτο

οπο τιοίοε ίοτο. Ωοτοτυτο ( οτ οπο οοιτττττοι)

τοἴροοίὶο του πό ττο:τΠιοοοε τΙο Πο. τἰΒἰ οτο

τιοΙιτ:ιε , οτι τοἱτιτ οτοτωτ , οτ ἱιιτοτρτοτο

τἰοοοτο οΠειτο οοο άοΠάοτοπο. Βυτία τετοιου

(οτιτοοττει οοτο νΞΩι οίτ , τιοατιινίε νοτἰΠὶοιἰε

ττιττοοιοοε οοττὶΠῖτοἱΓοοο Γοτὶρτοτεο Πιοττο τοί

τἱιοοοἰἰε οοιορτοΒοτει , οτ τοτΓοτε !ιοτοτοτε

οοοτοττσ:ιτοοο ἰοιΒοοἱΙΙτε , νεοττ τοτο :τουτο

τοτο οοτροττε ραΠτοοιουε , 20 ροττοττοιτἰοοἱ

οοτ Γοϋτο&τι;νοοειτο Ρτοτίοε οτοοἱ τω: τοΐοο- ι

το ἀοΒουτ. ΠἱΗἰοἱΙΙἰτιιοττιοειοιοοο οίτ, οτ: το

απο τοιροίΗΜΙο. νοτοτο ττυοοάο οοἱνοτΓοε

οιοε,τοοτοε Γοροττο·ο οοο ροΠοιουτ, οοἰτοο

οοτο Γυτοτοοροι·ο οΙτ, οοοτοοοοοτΙοοιοοο ρτο

τοτοιο , οτ ἰοἴτοοἰε οοοιοο οτουο ἱοἀοτοἰττο

Π

ἰτοροτοτο , οοοτιτΙ νττοε Γορροτοοτ , τ:οτιιΡοβ

οοοιοο. Ετ Η τ1οτιοτΙο οι οοτ υττοοἱυε @Ποτο

:τοτἱτ , οτ ττειοτιοἱΙΙυοι τοοοττε οοίττα: οποτο

ροττοτοοτ,οιιοτο ἱΡίὶοε ί:οτοτοπι νἱτοτουε. [ο

τιοο ττιοτοτο Γοοοι το οσε ροτοίοιτοτο οκτω

το Ποτοοοε, οιοΐουο Γτοοτιτἰτοτ οτειτοοτ ιοί.

οΗτοττο τ οτ οοοτττι τοοιΙοε οοιτοιίοοο οο8ττττ

τἱοοοε @ο τιΙὶοοἱό. ροτροτειοι οότοτττοοόοτο ,

οσε οοοτἰοοο ρτονοοοοε, ττειτοτ ἱοτἱἱεοειοτοίἱ

τιοο τοτοιο. δτο οοἰττι 8: :ιοί-οοο ουΙρτι ἱτετίοἰ

Ροτοτἰτοοε , @και ἰΙΙοτ! Ρτορτιοττοοοι : ἰπῇἱ

απού οσων τετοιο· : δ: οτι οοο τοτο νου, Γοά.

νἰττυτἰε τοοοοτο τοοεοτοτ. ΠοΙοότατοο ίοτο

ρτα:τοτοει οιιτοτο ἰο οιοουοι νοτίἱΒοε τοτε το.

[κού Μεττιοἰ τετοάοοι οάτττε: ττυἱ οοτο Πο 1124

τοτε τοι οΒΙοέτειττοοοτο οοιοι Ποτ :ια:οιοοιο

τ!ειτιοτοε , τιοετοι Μοτο οττιττο , τιτοοάοοτο

νοουίττττο οιο οΙοετιοτοι, οοο οιοο ῇυὸἱτἰο του

τἱοιοτο ρταίοιτιτ , τοΒοοττ οιο Γυειντττιτο 86

€τιυόιο οοοιρΙονοτοοτ. Ηοο οοοοάιτ ττυο‹ἱ

μποτ ΒοτιτἱίΪὶοιἰ οοτιτοξΐοτιε τοτοιο νοτΪο ου:

Βο τ:οτοροίιτειοι , πιοο οτυοουο τ:τιτοιττιτε 8ο-έ

οοτο οάοε οοιιίτοιοι τιοο οΙοΒειτιτἱτι ρτ:τ:τοτοε ,

οοτιοτο τοιοοιτοε νοΙοτοἰοἱ ττειοΐοιτοίτἰ , οτ εοἱ

τοοοοτοτο Καυτο οοτουΙοτο οἱτιἰΙ οοοτε άο

οίΐοτ. Εοτο<έτυοι οοἰἀοτο τουουε Ρτοτἱοἴοτο

τιοο , 86 τιοο ρτοτἰοίἱοε , οο τρίο οιο Μοτοπ

Ο οοτ : ία! ἰτειττιοιοτι οοΙΞ8:ιτοε,υτ !ιοΒοτι ειτοο

. οιο Βττιττ:ιτο νοΙ Γυτιιοι:ιοι όοτιττοτο οοο τιο

τοοτο , τοΕοτττ :ιοτ.οοι Ροδο οοοοετουοοι Γροτο:.

δυοΙτιτοτο οιο , τοοττο τοτοτοοτΙοοτο ,

Ροττ·οοι Οποιοι οτιιυτοτοοι τοοτο , οοτ οοτο

( οτ οποτο ) οοτο ροΙὶοτπΙἱε τοτοιο ροττἰτοε

Ι·οοτει.ε , ὸοΙοο. $οτἱ οοοοτὶο τοι νοτο , οτ ται

απο , οοο8ττιτοΙοτουτ πιοο ἴοΙἱοἰττιτἱ οιοε ι

οοοοο οτ τοοττοοτο Ιοοοτιοιυε, ΐοτΙ εοἱ πιο·

ΙΙοτοτο ττειοΠειτοττι τοτο τοτοιο ετιυοοετοοε τ

το νοτο οοο! τιοιἰΓοτὶε οιυε τιοίοοττει, τοτο

ουιτἰΙἱυτο τοοτο ίὶτ τι Ποτοτοο τ οοουο οι: τιο

οιἰοο , (οτι οκ Ποο ροοόοετε : αουτ οΡο το»

Μουτ, ουΠτοε ρτοί:οέτο ετουτοττο :το τοκο

άτιοι οΡὶΓοορειτυε Γειτοτοειτο τοάοςοοτε. (Στοά

ο οοοτοοόειε οοο τουτΠοτο ήτο Μοτο οοτο νί

νοτοτ οιττττοΐο : ?τιοο τιοο νΜοο, οοτ τοτοοε

οοΙΙ:ιτυτοτο τοο τρΓυτο άουττοε το Ροίτοτοτο :

του (οτι ειροά Πουτο ττιτοττ:οίΠοοο τἱοτυτο 8ο

ειτοοιιτο,ουοό ἱτι8τοΙΪοέ οτ ἱτοτ,ειτοτοοοοι τοο

τ!οτ το: Π10Π8:01ΠΠΕΠ1φ.ΙΟ ΡτοτΓυτ άτίθου!το

τοτο ο.τοονοοιτ. ΚοΙἱουοοι οΙτ , οτ οοτ @το

ρτιόοττι το οιτοτοοτο οιιπΡτἰοοἰΒοε οτιορἱ,ἰἀοτο

ουοο ἰτἰἀοτο τοτοιο τ οο τι τοοο ντάοσιτ ΜΜ

τοτο ττοΗιοοτο. Ντιτο 8: το ειτ:Ιοο οοτοιοοάο το!

ιοτοττο8:ιτει τοΓΡοοάοε , τω. τοοΠο τουτο οτο

τω: οτ αιΙοειι· οοτο ουοά:ιοιτοοάσεά ροτοο

οοτο οοοιοο” : οιοτἱτοοοο οο8Ιτοοοττ:: εττοοἱ

Ε.ροποπι , ο τιοο ἱοτοττο8οτο τ τοοι το οι τοίἔ

·ροοάοιιάο Πε ἀΞΙἰΒοοτἱΠἱοιυε. Ιο ον:ιοΒοΗο

]οτιτιοιιτε οειΡἱτο :απο οοτ ό.ο Βοοιτοἱ διο

ντιτοττε :ι8ἰτυτ ρ:τΠτοοο , Π:: Ιιτιοοτιιυε. Λαϊκ

στυπ τοξο ]εεοΜ οτί ΕστΡέουι το ιτυαστέτυο.

Αρυά Βτεοτ:οε νοτο !ιυοτ: τοκτυιο αυτοι· προ

τἱ. 8ο: οτοοἱτο ΓοττΡτοτο οι

τιοο οι. ΑΜΜ

ί##ῖ
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τυπ·ι πυτοτπ όἰΗοι·ππτ ἰπτοι· Γο : πό ΟπἱΡππτπ,

86 π οπΡιπ ποιπο ποπ νἱόοτ. Ηπο όο το π

μπε ουιπ όοδπίπππε υτπυίοιιο ΙΞπουα νΙτἱε

οοπἐυΙἰίἱ-ο ιποτπἰπἱ , ουἰ οιππἰπο πΙΐονοτππτ

οκοπιρΙπτΞπ Ιππππ τποπόοΓπ οπο: υτ Ροτο υπ ,

ουπε πιο ἰΡΓο ονπποοΙἱίὶπ ρπυΙο ΓυΡοτἰυε πιο·

πποτπππιτ, οοπττπτἱπ 8: τοΡυἔπππτἰπ. Ιπιπιο

δεοιιπε Γοουυπευτ τπΞπἰππο νἐόοπτυι· εοπνο

ππο. (ἶυππ οπππ όἱκἱίΪοτ, πόόυ&πιπ ]εεπΜ

πό Αππππι ΪυἰΠο Ρτἰπιυπ1 , ρπυΙο ροίὶ Μπι

Ιἱτ. Ε: πιιῇ”: απ» /Μπκι /ὶἔπιπω ω Επιπύπω

-Επιετοι.π.

πω: ] ε ευ κι α πωπω Ε» ρωιωΕπω. Ωυππ- Α ποππυΠὶ$ τοἱἱἔἱοίἱ8 , δ: ουἰόοιπ Ι·ιππό ἰιπρο

:Με , πκτοπουτπ οοπίοπόυππ ουἰ οοπττπ Απ

978

επίππυτπ, πΙὶυτπνο π!) οοο!οίἰπ πορτοοπτυιπ

όο&οτοτπ ἱπ πΙἱουο όῇίΐοπἴοτἰτ , Ιἰοοτ ἰό οπ

τποΙἱο:ε πόοἰ τπὶπἰτπο τορυεππτοτ. @υπότ

πυπ ίοπιοΙ οοπιρτοβπνἱτ οοοΙοίἱπ, ποπ οπο

ρτο ου)υΓουο πτοἰττἰο πο Γοπτοπτἰπ τουοΞοπ

όυτπ. Εκρο&ποο ἰπτοτἰπι τοΓΡοπίυτπ τυποι,

δε ουἱόουἰό ίοπποπόυτπ όοΠἱπἰοπε : ἰό (μι

οο :οποποτυτπ) δε: απο πότπὶττπιπ. Ατοιιοε

τπο ΐοττο ποοΙἱἔοπτἱπε, μποτ, ουοό ουτπ ὶρἴο

πό πιο οππ&ο )πππιποπΓο ΡτοΙὶκπτπ ορἰΙὶο!πιπ

ΡΜ:πΐσεω. Βοίπόο ρπυΙο ἰπἴοτἱιιε πόόΙόπ: Β όοόοπε, οπο ποπ τποόο Βτονἰοτοτπ, νοτυπι

ιΜόπωπι , άι: 5ἱ πό (ζπὶρππιπ , ί:ι·υΠτπ ππο

πτἰππ Πιροτἱυε ουοό Με ουιπ Απππ Ποπ

τυπ1 πό (ῖπἱΡππιπ ; ΓυροτΠυπ νἰόοτυτ Βετο το·

Ροτἰτἱο. δοόίἱ π οπΡππ( υπ (παεί πποοπτ)

οοπΓοουοπε νἰόοτυτ , ουοό πο Απππ πό απ

Ρππτπ , ι·υτίπε π (Ξπἱρππ. ἰπ ρτεετοτἱυτπ , ἱόοΠ:

πό ΡἰΙπτπτπ πυΙΤυε ΐυοπτ. Ρτατοι·οπ Η ἰπ οτα:

τοτἰυτπ , οποτποόο πό επἱρππτπ, οπιπ με·

τοτἰιιτπ Ιοουε οΙΪοτ Ρτείἰόὶε ποπ ΡοπτἱΗοὶεΞ

Αό Ιποοουππ ΓυΒόἱτυτ : ό· ἐρῇ` πω: πωπ

πυπ έ» |υπε:στέ:ιω, π: :των εσωπιπέκππωπη

86 τπἱπυε τοπαροίΗνπιπ πό το τοόόπτπ. δοό ἱπ

ποο ιππΙπτπ οππΓπποιόε νπΙοτυόἱποτπ , ποπ

ου:ε Γοπαροτ οπόοππ οίΈ ρτοτπτΠΒτπππι νοΙππ

τπτοτπ. $Ιουἰόοτπ Ροτόἰοε πΠουοτ όοΙοτο οπ

Ρἰτἰε νο:επτυπ , πο οπΪπτπυπι ουἰόοτπ ι·ππυυ

τοτἰἔἱ , νποπνἰοπο π Γοτἰοοπόο όο ἰπόπΓττἰπ.

Νυποπιτποιιο πιοΠπε πποοπε , τπποππουο ο::

οπιτπ: πιοΙοίΗπ Ιονπτυε , ππτιο πό κο, τοπί=υΓο

ποο: ἱποοππροίἱτοουο , οοπίοτο:Π. ΑοοἰΡἱοε

ἰΠπιπ, ουπΠΐουτπουο Μ) ππιπππἱτπ:ο ίοΗτπ,

ἰπτοτιπἰίἶπουο ΡππΙυΙυτπ Ρπίὶοτπ!ἰ ουτπ , οπο·

/έπί π: πιππόπωικω πάω : ουοπιοόο (Ξυ- ε απο τοτπροτο τοΓΡοπόοΒἰε. Μπι οοι·το οτπ

ΡΜ Με τυπο κποτποπτυτἰπ παταω, ουι

]πόκυε επιπ πω, οοπτππππππόυτπ Γο νοΙ_πό

ἱπἔτοΙΪυππ ρτπ:τοτἰἱ όοοπἰτ ί:οτττπόπτοε πω

ίοίϊοπυ οτἰπτπ οοπιπποπτπτὶυπι ἰπ ]οπππποπι

ποο πππο ροτΙοοἱ : ο:: οπο ποππυΙΙπ οποτο
Π ππποτπτυ όἰἔπἱοτπ, ο:: οιιἱουεόουπτ πό πυπο

Ιοε:υπι ἴποἰυπτ, ρπποπ ίυυποδΕπτπ. » Πυουπτ

υ απο ]πεπΜ π (Ξπἱρππ πό ΡἰΙπτιιιπ. Επέ'επιπ

π» ππτοπ·ι ποο ώ: , υπ ῇπόἰουτπ ππιΙ:ἱτυόο νοΙ

:π ἰπνὶτἱε νοτἰτπτοιπ οκτοτουοτοτ. Επι: πιιτοπι

πι ππππο ππτο ουπιπ 8πΙΙυε επιππτοτ : πό απ

π: ΡΙππππ όυοἰιυι·, ἰπόο πό ΡἰΙπτυππ. (ὶυἰουε

ειπε ί:ποοτο πἱΙ ροτοε. νπΙο. Ε:: ιποππίὶοτὶο

ίππόΗ ΜἰοπποΙἰε ΜυτΞππἱ νι. ἰόυε ΑρτἰΙἰε

Μοοοοικκν.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΧΧΙό.

Ροι:το οπτόἰππΠ Ροίοπιι·ο.

όπιωίπ:κτ εἰ ό:/8:ι στεπ:ἰππσ, π μα Μπάσα

/ῇσππτ. ·

θΙὶπτο πα:ορτο πυπτἱο όο ρτοπιοποπο Απποΐ4::

τω, οΒἴοτνππόἰΙΙῖτπο όοπυπο, νοπἰτπυε

π νοτοἰέ οίἰοπόἰι: ονπποοΙἰίὶπ, π ιποόΙπ ποο Ο ποτἱ πό το , υτ όοοἱτπιπ τυπο όὶἔπἱτπτΞ τονο

οι το πό πιππο π (ῖπἱρππ ὶπτοττο8πτιιιιι πἰπὶΙ

»π τοΓΡοπόἰίΪο, ἱόοο τπἰίἱι: ουπι πό ΡΗπτυτπ.

οι δοόἱΠπ πΙἰἱε όἱππττοι1ε, ἱρἴο ουπε Γοουτπ

π: ίυπι: πππι·πτ. Η:ιτο ΕΙιτγΓοποπτυε. (ὶυἰουε

νοτΒἰε ποοπο οοΠἰἔἱτιπ π επἰρππ_ποπ πόΟπό

ΡΙιππι Ιοοἰ οροποτο. (:οπττπ νοτο ΡΙοπουο ,

ουππ ουΠσυε ππο όο το ΡΙοτυτποιιο νοτοπ Ἐπὶ,

Ιπ:τοτπτυπι οτπτοπτυπα οιππἰπο ἱππροτὶτἱ , ππε

τπτἱοποε οοπίΈππτοι· ΞπαΡυοππι1τ το)ἰοἰυπτουο,

ΑυΒυίὶἰπὶ όο&οτπ τονοτπ οτπἱποπτἰίἴἱπυ μι

ττοοἱπἱο δε πιιδτοτἰ:πτο ΕΜΗ , ουἰ πυπο Ιο

ουπι @και Ιπτἰποε οοόἱοοε οκροπἰπ π. Ιποπἰτ

π» οπἰτπ : πό (ἶπἰρππιπ ἰπ ρτπο:οτἰυτπ ὶτπ ιπ- Ε
π: τοΙΙὶεἰτ; ουοό πω: πΠουπ υι·οοπτο οπυίόπ

:π όο όοππο Αππ”πε 3 οπο πό πυόἰοπόπτπ πιπ

:π πο οοπνοποτππτ, (ΣπϊρΙππε Ροττοκοτπτ πό

π.» Ρτπετοτἱυπι Ρτεείὶόὶε : δέ Γοοοτο ίυο ]εευΜ

υ τοΙἱουοτπτ πυόἱοπόυτπ : ππε πι όοιπο ΟΠ

” ππε ρτπττοτὶυπι ΡἰΙπτυε ποοοροι·πτ: 86 τππ

επ :π όοτπυε οτπτ,υτ ΐοοτίυιπ ππυἱτππτοτπ όσ

4,, πππυπι ίπιιιπ,ίοοπυι1ι ῇυόἰοοππ ΐοττοτ. δυ

Ροτ ποο ρτπππτπ Ροτο ποε το ,με ΗΒπἱίἰοοε

τπἰπἱ, υττππι ιπποἰε ορἰπἱοποτπ ρτοποε. Βοώ

όο ποοπο πο πΙτοτπτπ :οποτο οΧροίἰτἰοποιπ ,

όπιπππτπ ρι·οι·ίυε: πΙτοτπ. Αυόἰνἰ ππτποπο π

Ρετ. Ντου. ό· Μου. απ!. (."Μεά'. Τοπ. Π!.

τοπτἰπτπ οκπἱΒοτοτπυε , όοΙππίουο ππο:: π

Γυπππο Ροπτἱῆοο ποποτὶουε (μου: ρπτ οι·πτ)

οοποτπτυΙπποτπυτ. νοτυτπ ου ππυΙτοτυπι,ου·ί

οπόοπι όο οππίπ πόνοποτππτ , Ηοουοπτὶπτπ ,

οπιτπ υΒοπυε οοτπτπ ίἱἔπἰίὶοπτο οοποορτπτπ

Ιπτπἰπτπ ποουἰνοτἰκπυε , π” πό το όπτο νἰοπ

ππε ποίὶι·ἰ οοπίἱΙἱυιπ ω: , ουἰουε όοόἱτἰΠἱ

τπυτπ οτοπ το ππἰτπυτπ ποίϊτυπι ἴποἱπυε ἰπτοΙ

ΙΞποτοε. (:οπ8ι·πτυΙοτ ππουο ΗΜ , :Μοτοπ

όἰίΙὶπιο όοπυπο , ποπ ίοΙυπι ουοό πιό ίππέΕπτ

Βοτπππω οοοΙοίἱπ: οπ:όἰποπ1 ττππΠπτυε οπ ,

νοι·υτπ οτἰπιπ τπυΙτο τπποἰε, ουοόὶό τυο ππο

πτο ΓοΙποπο νἱι::υτἰε οκἰίὶἰτππτἰοπο Ϊυοτἰε

οοπίοουτικ. ΡΙυτἰε οπἰιπ Ϊποἱοπόυπι όυοο ,

ουοό ἰπ πυπο οτόἰποπι πΠυππ οπ1πΐυιπ:)υ..

όἱοἰο ππτοπ ρτοιποτποτἰε : ουπτπ ουοό τποόο

Εππππ τμἰ ποππἱπἱε , ποοόοτο ρτοοἰτπτἰε τυπο

πόορτπε ω. Μπι οπἰπι Μή ἰπόο ποοοίπτ ,

ουἰ ΠπουΙππ νἱςτιιτυτπ Γρ!οπόοτο ί:υΙΒοοπε ,

πἱίὶ ουοό οπο τππῇοι· πω όοΙπτπ οΠ: ροτοΠπε,

οο ίππο ππποἰε ροτοτἱε ρτοόοΙΤο ουπππΡΙυτἰ

ππε. Νοτπο οίὶ οπἰιπ ουἰ εποόο το πονοι·Ξτ,

ουἰ που οοττἱΠὶπιπ επ Γρο ΡοΙΙἰοοπτυι·, Έπτα

τυτπ το πιππίΠιπυπ1 τοτἰυε Ιποοπτἰε οοοΙοίἱω

ί·υΙοτυπι , οοΙυππππτποπο νπΙἰόἰΠὶτππππ: Επι.

απ”
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ττοτιι ιιιΓιιΡοτ ΡειιΡοτιιιιι , τοτ”τιεοτιιιιιι ιππο- Α τιοΡοτο οκΡοτἱνἱπιιιε. Νειιιςιιο ιιτ ΐιιτιιττιετΞπι

ι·οτιιιιι , ετιιιιο οΡΡτοΠ-οτιιπι Ιονεττιοτι. Ιτιτοτ

εοτοτεε τιεττιτιιιο ετιἰτιιἰ τιιἱ ἀοτοε , εε εε Μ·

πιειιἰτετο εε Ριοτετο Ρτπάιτιιε , ιιτ πιει! ἱτι το

ΓΡΙοιιάιτΜε οιιιδοετ , ειι.ιετιι τοΙιειοΓε εε νοτο

εΙιτἰΙΗειιε ΒιιιιιιΗτεε. @ΜτΙ εοττο ειιττι ειιτοε

εοΙεΒτἰ ιιιιιιτοτιιιτι τέεττιε ιΠάιεΗΐοτιι , ΜΗ ὶΡ

Π;ιτιοτ τοἰΡι”ε εοτετιι Ροτιειιιιιττι τ-οεἱ : ειιιειιοΙο

που ΓοΙιιιτι ττιε , Πει! οτιεπι τοΙἰειιιοε ευτ πιε

ειιιιι νοτιοτειιτ ιιιιΒιιιε·τιω εοττιΡΙοκετιιε , τεσ

τε εάττιιίιίτἱ Μτιἱἑιιἰτετο , τεστ Μειιόο εΙΙοειι

τιιε οε,ιιτ νο!ιιτἰ οΜιτιιε ἴιιΒΙἱτιιἰτετὶε απο, τοτο

ιιτιιιε οι τιοΒἰε νιόοι·οτΞε , ιιοίττἱειιιο ίἱτιιἱΙἱε

οι'το&ιιε. (Σιιιιιιτιιιιιο νοτιτιιε , τιο άεΙετι εοΙ- Β

Ποτιε €τειιιιε οΡἱτιἱο ττιοτιτοττι , Πεοτ οΡτἰπιο

εοιιθ;ιτιιτεπι , ἱττοΡετ : ιιτ Ρτο το Ποιιιἰιιιιιιι

ι:Ιορτοεετειιιιιτ,οτείτι , ιτιΠΒιιο ΡτοΕο&ο τω·

ττιἰΙΙῖοιιἰε τιι:ο , ετιιιιο Ιιοτιοτιιπι τοττιΡοτεΙἰιιπι

εοιποιτιτιιε ιιιοΙιοιιιιιι. ΑΔ εΙτἰοτε ἰτετιιιο Ρτο

νεότιιε , εοΙοτιόιΠιιιιο Ρετοτ , , δ: κι ποπ πιο

όο ἴενοτὶΜε Μττιιτιιιττι ,Γεό τιιεειε , ὸἰνἰτιε

@Μοτο εΙοτιιοιιτἰε , ( ιιοιι οΠ: οτιἱπι Ροτοίτεε

ΠΜ ε Όσο ) ιτε Μια ιτι ίετιδτετ οεοΙοίιε: πιἱ

τιἰΓττετἰοιιο ΒιιΒοττιετιόεειιιο Ροττι .;ιενἱειιΙε

ίιιεεεΠι.ι νιεεεε , ιιτ πιοτιτο εε οτιιιιἰΒιιε ΜΠ

άοτετιιε νἰὸοετἱε. Ηοε ΡτοΐοΕτο Ητιιιιιπι ω:

εΡιι‹ἰ οοε ιιιάιοιιιττι , Βετο ιιιόιιισιτετε Εεεε ,

ΓΡοε. @ιοτι Η νοτιτο Ιιιιτιιετιε: ΒΙοτἱ:ο οιττοΠἱ

τω” , ιιι:οτο ωιειιιωι £οΙἱε8ετ :οι 1-1ωτο

τητιιι τοτιιοτΠο. Μάιο , τιιιιιιιτ , εοτιτοτιιιιἰι: Ο Ϊτ38ἰἱ8 Φ0ΗνωιΦΠε

οιτιιιἰ:ι , @ιιτ ἴο Ριιτετ οίΪο ττιοτιτιιτιιτιι. νεΙοι

νοιιοτιιε Ματ. ]ιιτιἰι Μεεεει.ΧΧν.

Ό

 

Ε Ρ Ι $ΤζΟ Ι. Α ΧΧΧΙΙΙ.

Ευα: ειΜετιδ. νἰτἱειιἱ.

Ρε «Μουτ €.`|κιβοπ/.τ ωωτεβοτὶἰΡΜΡωτω @ω

Μπακ" ω· “πω” πστωΜιστέΙ Με”

φτασει έ”.

Απτιοη.π. ο ΠΡἰοιιτοπι ]ειιιιιιιι :ΜΜΜ εε το ΗΜΜ

το οιτοἱτενἱτ πιο Βοττιετάιιιιιε ει: Λεβε

οεττι ΡοτίττἱτιΒεπι , εοὸἰτ Ρτεττςετιιε άοιιιιιιιιε

εετάιτιεΙιε ττιοτιιοτετε: εΒΒ:ιτιε: , εε Ρτιττιι1πι

@το , ιιτ ειιττι Με ιιοΙὶτο δ. ΜιεΙιεΕΙιε πιο»

τι:ιίτοι·ιο , εε τεΙἱειιιἱε άιιεΒιιε , Γειι&το νιάοΠ

εοτ Ματια άο Πετεοτιτιιιε , άΜειιο Μετττιια

ιιτιἰετιιτ , Γετνετε στι , άιιιτι νικοτττ , ετιιιιιε

ςιιιτι,ετοιιτοτιιιτι ειιτοοτιιτιι Ροτιίιοτιο. Ετ εμο

τιἰετιι εοτινοτιτιιε Με τιοΙτετ ,ειι&οτε ιη Ρή

ττιἰε Ρεττο τιοΠ;το εΜετο , ειιιιιε οΡοτε δ: ω

ὸιιΡττἰε ΙεΜτοειιο Ιιειιά τιιοι:Πεο τοε ται:

Ροτεέἑε οίτ , οιιιε Ροειιτιἰετ Ροι·Γοινοτιε!ετ Γι:

εεττΠιιεΙι ΗάοιιιΙΤοτοιτι άοάιτι ΡτοΡτοτοε άο

ετοτιιτιι οΙΙ , ιιτ Για: Ρτἰτιιε τειιτι1τιι τιιτιιτίεΒ

Βετιεοεποτιίιε Μαιο εά Ρτεεὸἰᾶιιττι Μ».

και τιοίττιιτιι , τιοίττιιττηιιο Ρετἱτοτ εσενα».

:στη ΓΡοιίτοτ. @οι εΜεε εε ττίοτιιιιιιιιι εστι

Πιτιιοτιόιιε οίτ ίοειιτιόιιττι τοτττιεττι Ρτἰοτἰιε

ΒιιΠε: , τιιιεττι ετιιιο “εδώ ἱτιιΡοττενἱιτιιιε.

Ττειιίε&ο ειιτοττι ττὶειιιιὶο εΒΒετιε οΙοετἱο ειὶ

οιιιΓάοτιι (ΠεΙΤοτιίιε ετοιιοΒὶἱ ττιοτιεοΜε ιιτιε

ειιττι εΜετο ιιοΠ:το δ. ΜἱεΙιεοΙἱε νοτΒοτ, εστι

νοτιτιι Με ιιοίττο Με ετιιΡΙιιιε τιιτοτνοτιιοτι

το. (Μπι νετο εΠε :Με τιιετιείὶοτἱε , Με»

νἰἀοΙἰεοτ Μετἰεε άο (ΣετεοτἰΒι1ε , εε Μαι

Μετττιἰ:ετ Ρετ εοΠιοτιοττι ΡτεοΙετοτιιιτι νο! άο

εοΠἰοιιοιιι ΒιιΙΙα Ρτἱοτὶε οιΤοιίτιιττι Γοττὶτε Βιο

τιιιτ,τιιτιε δ: οοτιιτιιόοττι πιοιιείτοτΞετιιτιι Ραο

Ιετἱ :κι οιιιΓτιιοάι οΙοιΕτιοιιοιτι ἰτι ἴοτειιἀἰε ία?

$τετἰτιι ιτεειιιο εεεοΡτἰε ε ειιτἰε ΚΟΠΠΙΠΒ τι.»

τιἰοιιἱε τιιιιιιε ΜΙΠε , ειιιοτὶ ετιτε ὸἱτιιἰἀἰιιττι

Ρι·οετιιιιο ιιιίοτιιιοιιτἰε ιτιοτιίἱε Ριιτι1τι1Ε11 ΓΡοτε

τετ , οΗ8οιιιιιε ἱιιτοτ Με εΜετοττι τιιοτιεΠοτιο

(ΜΙΚΡΗ Ρετ· ττἱοτιιιἰιιιιι ΡτετΙ:ιιτι11°ΗΠ1 , εε, ιιι

Μτιτο Βοπιιιιο , οτἱεπι Ρτοΐιιτι1τιιιτι , ειιιἰ Μ

τιιιοτ οι: τιιοτι:ιετιιε ιιοΙ'ττιε Γοειιιιι όιιεοτ , ιιτ

ο τιιοτιεΠοτιιιιτι οιιιι πιεΐο εὸτιιἱιιἱίὶτετιιιιι, 8: ἰτι

«με τιο ττιἱτιἱτειιιτι ιιιιἱἀοττι οΒί-οτνετἱοτιἱε το·

ΒιιΙετΞε νοΙΗΒιιιιτι οιττετ , ΡτἱίΗτιετιι , Η Ι)οιιε

ειιτιιιετὶτ , τοετΡτετ ΐειι&ιτετοιτι , νἱιιετιιτειιο

ἰτι οο Γοειιιιόιιτιι ΜετἱΠὶτιιἰ ΡεττΙε ΜΒΜ Βο

τἱε ΡτεεΓοτιτιιιπι ΒειιιΙιιε , ευτ Μόίο ΐοττε ίἱι- Β τιοάιότι ττειιιτιοιιοτιι εττιιιο ιιιίΗτιιτε οτι:Μιε.

Ροτνειιιοιιε , ειιτιι τιο το Πι Ρτἱιιιἰε εε τοΙἰτιιιἰε

εττιἰεἰε τιοΠτιε οι: οο ειι:τΠΠοιιι , νειοτοτιίτιο

οπιιιοε ε τοδτο νοε ΜΒοτο τοΓΡοτιόιτ: ἰιιίὶι

Ροτειιιο Η Ιἱττοτεε εά το άετο οΠοτ ειιἰπιιιε 3

ιιτ Με ΠΙεε όετοιιι οΒτιἰιτο Ροτιιτ , ί:ιετιότιιτιιιιι

Γε ΠάοΙιΠιιτιι τεΒοΙΙετἰἱ τιιιιτιοτε ΡοΠἰεἱτιιε.

Ηε‹: @τικ ΐετιΜτιάι οεοείἰοιιο Με οι:Ηετε,

ειιειιιΡι·ιττιιιιτι πιο , εοτοτἰε τιοεοτιίε Μποτ

ιιιἰΠὶε , εε ΓετιΜτιάιιιιι εοιιτιιΠ , Ρτπίοττἰπι

ιιτ άο ιτε εοττιοτοιτι τ-ει:οτοττι , εμε: τονοτε Πε

Ιιειιεϊ Με ἰιιἔοιιτἰ Βειιὸἰο εε νοιιιιιτετε ( ιιτ

ετΒἰττοτ) ειιάιτιιτιιε. ΝοΘοτἱιιιιι (ΣΙε(ΤοιιΠε

τιιοτιειτοτΠ , Ρετ εΠειιιοτ ττιοτιΓοε ( ιιτ ιιοίτἰ)

απο τονετοιιιΜΠττιοἀοτιιἰιιο.εετὸἱτιεΙἰ Βο

ιιοτιἱειιίὶ ε8ἰτετιιιιι ,οΡτετιιπι τετιάοιιι τω

εοπιειιιο ονοτιτιιιτι Γοττἱτιιτιι οι!. ΕΧΡοδτειιιιιε

εά όιοε Ρειιεοε ιιτιἱοτιἱε ΒιιΙΙετιι , ειιιιιε πή

ιιιιτιιιτι (ιιτ ειιιιιτ) ί·-τετοτ ΑΡοΙΙἰιιετἰε Πείτε:

Με οΙεΡίἰε ιιιοΒιιε , Κοτιιε ΡτοΗειίεοιιε , επιε

Ιἱτ πιά τιοε , οε ειιιόειτι τοπικ , τιιιεττι ττιε8

Ε

Ηοε ειιιοιιιιο οιιοιτιΡΙο οιτεἰτετιιε , Ρετοι· ,

τιιειιοι:ιιιε εμε ει1ττιτονοτοιιὸἱίἱῖιτιοἀοτιιἰτιο

εετάιτιεΠ ΚονοτοΠε , ιιτ ιιιοτιείτετιιιιτι ιίτιιά

Α ΑΒΒετιετ Με εοιιιπιοτιεετιιτιι,οτάιΜτοΙΗτιιετ

τιιιἰε τιοίττει: εοτι,ιτι·ο8εττοιιι τ( Η ΡΙεειιετἰτ ) ω

τι·ιοιιόιιτιι. Νοτιιιο τετιιοτι Με οι Πιείιι οτἱτ

ὁἱΠἱεἰΙο , Η εΙτοι·ιιιε εετὸἱιιεΙἰε , τιιιἱ εοπιτιιετι

Με Για εοΠῖτ , οκετιιΡΙιιτιι ΡτοΡοΐιιοτιε ε πιε

:ιἰτιιο ει1ττι οι: Με εοΠιοτιο ιιιιΠιιτιι ῖΡΓο ιιεττβ

τιιοτιτιιιτιεοτιίοειιτιιτιιε Ετ, ΡοιιίΞοτιο Με Μτιοε

Μοτο ίετνετε. Νοειιο οιιιιιι Ρετιιιτι ί·-οειΠ-ε Π

άοΜτιε, Η τιοΒἱΙὶΠὶτιιιιτιι τιοίὶτἱ οτὸἱιιἰε Πιστι

Βτιιτιι ειιττετ ΐιιτ.ιόιικοτιε, ετειιιο ἰτι ΡτιίΠιιετιι

νἰιιεἰἱεενετἰε ΙἰΒοττετοιτι. Αιιἀἰνἰ οι: τε,ειιιτι

τιιε.εάοίΐοε , Με ότι εειιΓε το Κοτιιετιι Ροτιτιι

τιιττι, ιιτ εοτετιι οοτιιττιοἀἱιιε ςιιετιι Ιἱττοτἰε ευτ

ἰιιτεττιιιτιεἱἱε Εεε ιιοἔοτἱιιτιι ττεέτετοε. @ιἰιὶ

οτεο Με" 3ειιειιιιΠιι τοτἰε οεἰε τ ειιἰ τ:ιττι

Ριι.ιιιι οΡιιε Γοτνεε τ ΤοΠο , οΒίοετο , πιοτεε.

ΡοτιειιιοΓε τιιιιιιτιιιιι ἰτι το ΜιιιΠιιοάι το!



ΐπποη7;.

Με ' -

ποεπττιπιεοιπποε εἱΙετἱο.

εΠ: , εε πιοττἰ οϋποι:ιοε , ει:εδτε:ποο ε:τετιε

εετειπεΙιε ιρΓε , πε Γοττε , εο εεεεεεπτε5 ε

Ηοε ττιοπεΠ:ετοιπι ἰρΓοπι τερἰετ νοοιεπτετοπι

ποε το Γετνἰτοτεπι ( ποοε εΒΙἱτ ) τεειΒεπιιιιτ.

Βοπι Γετιπιπι οι ἰ8πἰτοπι, ΙεΒοτεπεοπι ει π

οτ ·ΓεεἰΗτιε οροε ρετίἱεἱετιιτ. @Με οτ Γεεἰεετ

δι! ρτο πιοειπ το οΒΓετνειιτἰε , εε εετιτετε τ

ρτοπιιείιπποΙετιΞπτεΙἰΒἰοπεπι ποθ:τεπι ρἰε

τετε εείιεο , :εοτιετο ετποε ετιετιι τομ. νε

Ιε. Ε:: τποπεπετἰο οπο ΜἰεπεεΙἱε Μοτἰεπὶ

Μεεεοι.::::ν. κ. εε!. 5ερτεττιοττε.

 

ετιετ·οτε ΧΧΧ”. Β

Ροττο Ποοετο ειπε.

.5°ττϋίτβ· Με επτεφ , στοπ πω: Μ· τεἰἱἔΪσ

. Μ.: τε|τυπωυπ.

Εοτιοοε εε το Γεττοετε εορἱειιε , τοπι

Ρροτἱε εποοίπε επετο Γοεοε εοτπρεΠοτ.

διποιεοπι οποτε οΙερΓε ποτε ποἱπτε ρτοΓεε:οε

1.επιπιο , ποε ερρΠεοι , οΒὶ Ιστιἔε εενετΓε

ποο Γτε:ΐτιιε πενιπετιοπο , ντι: εε!ιοε εοτπροε

πιει εοποτ Ιιττετιε τοτε ·, ποεε πιοεο Μπι ,

Βτενιτετ τεΓροπεοτε·, οτεεπτε εεπιοεοπι τε

ΒεΠετἰο. Ιτεποε εοπιρΙοτιοοε οπιιΠιε , ποπ

το τε ροίτ τετιτοπι ρττεΓοττἱττι τετπροτἰε Γοτι

οπο:: Γοετειιτ τ Γειτο πιο Ι.επιπιο τενετΓοπι ,

ποπ ρτἰπιοιτι τοο @πο εοπεεΙΓοτετπ , ἱτετοπι

ρεοειε ειοΒοε ἱιιτετροίὶτἱε , ιοΒεπτε ρτἱοτε

ιιοίττο , εο τονεττιίΓο , οτ εοττι τεΙἰποἰε Γτε

ττἰΒοε τιοίττἰε νοτοτἱ ποοποε ροεπετ εοπετεΓ

Ποπιπιιε ιιιτετοίΓοπι , ρτοοτ τἱοι ίιππιί·ιεετοπι

ΓοἱΓΓο εεττο Γειο.

Επο*ποιεοπι Πεετ ρτε:Γεπτιεπι πιοεττι ρε

τοπι οποία ποΓττ:ε εΠετοτεπι ποπ εοΒιτετεπι

ΓοΓΓτετοι τ τετπειι, πε τεεοΓετε Ιε:ιοτοτπ εε ρε

τἰεοΙοπι πενἱΒετἱοπἱε Γοτιἰτο ποΠο ιοειεετετπ

πιειοτοτπ ἰιιιρετἱο εοΙΙοπι ΓοΒειει , είΓοπιτἰΓ

ποε πιεεοπι Γτεττε Νιεο!εο εε εποετο , 86 ποοε εε το ιο ρτεΓοτιτιε ΓετἰΒετε ρε: οεεορε- -

ο -°ει>ιει·οτ.ε. .οι _ π»

Ηοτιιο οποιεεπι Α Νεπι 86εεπιροε-Βείι!ΐοε 86°ρἱίεἰπεε°οπιπεε το

εεε

ροριΠι ιοε εοπεοΓΓετε , 86 ιοΓορετ @τοπι

ποεπι επ Ατπο Μετιπο οΓποε εε πιστοπο

τἰοπι ΙιεΕτοποε εε ποε ρετττποί!Γε ποΠοε ἱε

ποτετ , οι οιοΓεεπι οτρΙιεπι ττεπίτοΙοτε ρο

τείτετεπι. π:: ποποε πε Γετίε ποε ορρτεΠὶΓΓε

ετοιττετι Γοτιτ , πιο ετἰεπι πιεΙοτπ τοειο επιε

τετττ. Νεπι το οι:ρεπίιε εοτεοε εεπτοπι εε νι

8ἱπτἱ ποἰπποε εοοεεπιπετι Γοπιοε , ποπ οπο

ποίτι·ο τοπι τιιοετοτε τοπι ετιετιι εεεοεοτε.

ΡτετΓεπτἱε τοε πειτε ρετοτο εοπτιιΠΓΓετ, ποο

πἰεπι το οποερτο πιΕΠε οι: ποοιε εοπιροτε

τιε. 8οε ποοτιἰεπι ποε τεπιροτε πεποεποεπι

οειοΓοε Γοιίτι , ιπιπιο τοτιι Ιοπἔε οτἰΙἱοτεπι

επετε!Γοε εε: ο ποἰε πει οποττοπι ροποε:

ποίττετ ε::ιτοπι ιπιροτενετιτ , ιρΓε ρτοεοΙ εο

Βιο ρεεεεοἱτ. (ΣοΙοπιπε εε τεΙἰἔἰοπἱε ποίττε,

εοἱ Με: ρετνε εεπιοεοπι :εποε ετεΠ·ιετι ρετ

τιεοΙε ἰππἰτετοτ : τεττιεπ πε 86 τρΓε εοποπ

ῖπιπιοΒἰΙἰε ρετΓενοτετ. Ιττοετιτ νοπτι οποτε

τετοτοοι , Ηοπιἰοε ττιεΙοεἱεοτοττι ἱοιρΞπ8επτ τ

το τεπτοπι ρετί'τε ο Γοιιεετοε επἱπι εε Γορτε

ίιτπιεπι ρεττετιι. _

Επο ποιεετο Γρετεοεπι ἰπ ποε τεειτο :οεε

το εοπιι οπε εοπι πω:: ΟΙεΓΤεπΠε πιοπείτετο

τερεττοτοτπ. Ωετοτοπι ποοπιεπι ει: Ηττετἰε

τοιε ποπε Γρετετο @Με , 86 τοπι ποιεεπι ποπ

εοΓοττι , Γοε εἰιἶοττι 3 ρτε:Π:οΙεοοτ εενοπτοπι

τιιοπι ορτετιίΐιπιοτο , πιο ποε Εετιιπιτ εεοΓε

ετπτιτοειτιο ε:: τιιατοτο εοπΓεετοε ΓοΠεἰ τοΙε;

ποπε τοτοπι ρι·οΓρετε !πεΓτετιιιιι ]:ετοε ε:: ιοἔ

εοπεοε τοεεετ.
Ηετε εε το τοοιοΙτοετἰο Π( οτ εἱοπτ ) απο·

επετενἰ , τοπι τεπιροτἰε , οτ ρτε:επ:ι , :ιππο

ίτιε , τοτο τετιεΙΙετιι ἰτιίτεπτιε ποπε ρτοΓε&ο

τι. Πειτε το ποε εοπι Γοεπε ἰπεοΙιιτιιεπι πο

επ ρ:ορεεἰεπι τεεεετ. Π. ΝἰεοΙεοπι , ΑροΙ.

Ιἱπετεοιποε πιεο ποπιἰπο ΓεΙοτεΒιε. Ετετε:·

ΜιετιεοΙ εε ΑΒΒετιε, οτ Γε πιει ::οπιπιεπεε

τοτο πιο ρΙοτιπιοτπ οΒΓεετενιτ,οι:εοΓετοτπποε

Δ Απιοτοίἱο ρτεεερτοτοΜΜΟ , πωΠιΡϊἰΠιοΠι Ι) τἰοπεε οι): ποπ Πεεετ. νεΙε. Ε:: :ιιοτιεΙὶετἱε

πενεπι εοπΓεεπει.

τω:: ποἰεοπι ρτοΓρετε πενἰΒετἱο ιιοΠ:τε,ίι

ποιεοιιι εΙτετο ετο ροίτποεπι νετιετιιε Γώ

ντπιοε , ροτνεπιπιοε Ι.επιπιοττι. νετοπι Ιιεοε

ρτοΓρετε, ἱπιπιο ἰπΓεΙἰι: Γετἱε Γοιτ Ιἱτἰε πο

Ιττ:ε εοπετεΠιο. Βἰπιἰεενετοπτ Γεπε ποίἶττἱ τ

πιο ρτε:Γεπτε , νιτΠιτετ , οπιπεΓποε τοτε ίοεε

εοιιίτετιττΠιιτιε ει:ρΙιεοεττιπτ , ποε ποἱεποετιι·

οοπιἱΓετε , ποπε εε εεΓεπΠοποιο εεοΓε: πιο

Β:τιε ροττιπετε νιΓοττι πι. (λοεπι :τοτο σε εεττ

Γεπι τοε εε νοτοτπ πιιτιιιιιο Γοεεε'ΓΓετιτ , ποπ

. επ πιεοπι ιιιεἰεετο : πιο ποοε ρεΠοτιιτιι, το

ποοποε`86 Ιἰτἱοπι Γετορετ ιοεοττοε οι ενετι

τοε. Ατποο οτ Γοπιτπετἰπι οονετὶε πιο εξτοτιι

ο (πεπι πιιποτιοε εεττ: οπιτιἱε ΓετἱΒετ Π.

ΝιεοΙευε εε ΜεΙετοιε ) ροΓτ ποἰπποε εἱο

τοπι ρτοΠι:ετιι ειΓροτετιοπεπι , Γει:το ετε ιο

εἰεεε Γειιτειιτιεπι τοΙετο ἰπ εΙτετιοε ρεττιε Γε

νοτεπι έ εεεο οτ ποπ ΓοΙοπι ποτιιε ποπε ρο

τεοετποε , ποπ εεεετἱτιτ, νει·οπι ετἰεττι ρετ

τοπι επτιποεπι ροΠιεεοεπιοε , επίτοΙετοπτ.

Ρετ. Στήν!. ό· Με». στη!. στο. Τα». ΙΙΙ:

δ. ΜιεΙιεεΠε Μοτἱεπι π:: ττ1.Πεεοτιιοτιεεπ

πο Μεοεε1.1:1:ι7.

 

ειιιε·τοτε ΧΧΧνι

εἰεεπι Ρεττο Ποπετο επτιετι.

Οτ!!.ωτττο· εἰ το Ό!ε!ἑ›ψ` επεστϊε μβετὶττῖ·

εκατο.

Εριεε: ποε πειιείο 86 ποἰεεπιἱπΒεπτπ

· ρετοτ ,οοοειο ορτεττΠιτπο ετποε ει:ρε

ϊἶΪοτἰίΪἱϊτι0 , 86 ποἱ εε!ιο:: ει: εενετΓοποποεδ

1-ΦΠιΠιι ονοπτο πιοττεοετποτ, :απο Ιἰττετἰε

τοιε εε ΓεΙἱει ΟΙείΓεπίἱε πιοπείτοτο ΓοεεεΠΐι

εοπεορτοπι εοΙοτοπι ρετιιτοε εΒΓτετίἰτιιοε.

Βεποειδτιτε Ποιοι 86 ΡετετΠοιιιιπι ποίττἰ Ήτ

εο (Ξι-:πτεττ , πιο ποπ ρεττιιἰΓὶτ ποε τετιτετἰ.

Γορτε το ποοε ροτοΐοιοε, Γεε Γεεἱτ απο τοπ

τετἰοιιο ρτονεπτοπι , οτ ροΠεπιοε ΠιίΗπετα
Ηεεε εΠ: ιτιοτετἰο εει:τετε: Λει:εεΙΠ , πιιἱ πια:

1τοτ Ιεττι!ιεετ χνοΙπετετοε Γεπετ , ΓεεεπτεΓ

· (Με ο

εποε“Ηέ



985 984τ`ετιτι παι.ι>Ηιπι

ειπε ιτι τοπεοι·ιε , ασ Ρεπο σεΓΡετατιοτιο οοτσ- Α Ιαοοτιοσίσσο αττοττια Ρτατισια ιατειατστ, δεσ

τοε ιιΙσπιιιιατο ισα Βτατια , αε ισ τπειιοτιε @οι
ισπιοπ τονοεατο σιΒιιατστ. ο ο

Οδι:ανσε πιο εΡτ σιεε, απο Ι.οπιπιο Ρτοιο

ΐοδισε ( Ποστ αιιιε πιοιε ΠΒιιιίιεανι τιοι ι Ροίι:

ιοπεατπ Γατιε ΡοτιεσΙο(αιικ1ιιο Ρτο τοπιΡοτο

πανι8ατιοποιτι οσε αΡΡΙιεσι , τσιπ αιιιτιιο εοπ

ίΕοτπατσε Ι.οπιιιιι εασΓα , τσπι πιατιε ί·-τα&σε

ια&ατιοπε. Εα ταπιοπ ιτι ιτιτιετε πιο ι”οιαοα

τστ ιιιοε ,οσοσ σοι Ρτιπιστιι ιιιατοΠσε τποπα

Ιτοτισιιι ΓσιίΤετιι , το πιω νιιιτιι ιιιιατι ισεσπ

σοτισο. οεεστίστσπι , οΧΡοέτατιοπετιισσο

πιοαττι σε Ρετα&ο(στοοπιοδιστα αποσσοοατ)

πιοπαίιοτιι επιπαιπ τιοαοτιο , Μοτο πππτιο Β σι οσοσ τοΙισσσπι είτ ασ εοπιιειοπσαε ΜΙ..

ισιΡιετστσπι εοπίισεοαπι.' (διοτι Ροίιεισαπι

Τοεσε τοΡοτι , εοτιεισι, ΐατοοτ , παμε σΙΙσπι

Ροτσι εοπεορτα: α:στιτσσιτιι αστιιιττοτο τοπ
ππτπ, σοιισοτιο πιοο ττασσατσε. Ναπι οι: τιτα

ττιοσε , τισ-ι ασ ιιοε οιτοιΡιοιισοε οοεσττοταπτ

σισιει , ποπ Γοισπι το ασιισε πιιπιπιο τονοτ

τιίιο,νοι·σττι ετιαπι απτο εοπιΡιστεε σιοε πιιιιι

σοε το εοττσπι σε πειτοτιο (ΠαΠοπίι @πιστα

τσπι οιε πω. @μπι Ροτισε τοπι ασιισο ισ

_ Ρετιοσιο νοτι-ατι , νετεσσσπιεισο πο ιπτ-οδτο

οΡετο σοιιισπι τοσιτοε.

Με ασ πιο <έτατστπ τιοι Ειστε , οσοσ Ι.επι

τιισπι πανιπανοτιπισιοττατιΓσσο ασ εοοΡεταιι

σσπι τοειιπι πιιιιι πιο ποπ Ρατεαπι. ει τριτο

οσοσ τιοι εοτσι ?σαιτ , οσι , Βασσεο. Ποιοο

ταπιεπ ποπ οσο πιο εισιιιιοσι , σσι ίσοιοδι:ιε

ιισιπετιε οποτα ?στο τττανιοτα τισεαπι. Ππσίἶ

τισιίτισο ΡτοΡτισπι σοπσπι Ιιαοετ επ Ότο. Ισ

εισαπτσισττιεσπισιιο οστ ιτι πιο , οσοσ νοτο

Τοπτιο εισαπι οι οιιιασσπι , πσπισσαιιι Ρτο το,

Ρτο ί:ταττιοσε ποιττιε , Ρτο σπινετίο σοπισσο

οτσιτιο , σπιτι ίΡιτιτσε ιιοε τοσοι: αττσε , θΧο

Ροτιοι·ο τοεσίαοο. Τσ ιπτετιπι , Ρατετ , εκρο

Ιαε Σ αε τιιατστισε ασ ιιοε τεσι α: παπι ειιΡε&α

τσε ασ ιιοε τοσιοιε. Ηοτα τιοτο Γοεσπσα πο..

στα Ρωσσια Ιιττετιε τσιε , ιιαε Γσοιτο τεί

ετιοετο ειιτανι ,εσΡιειιε Ρτα:τετιτατιι Γετιοοπ- ι

σι πεειισοπτιαιτι , νο! Γετο τεοσπι αιισσα οι:

Ραττε τοΓατειτο. δοτιοοτε αστοπι Ριστιοσε ετατ

απιπισε , Γεσ τρια ιαπι Ρτοττα·&ιοτ ποδτιε ιιο

τα ,στ πιοπιοτα οσιετι ττασαττι , ΡοίισΙατ. να.

ιο ιιε ΐταττεε ποΙὶτοε εατισιπιοε , σοι τοοσπι

ΐστιτ , πιοο ιιοπιιπο πιστα. Ε:: πιοπαίτοτιο δ.

Μιειαεισ Μστιατιι αν. εαιειισαε ]απσατιι ,

 

Ηιε σπσιασο ναΙΙατιιε ατισιιΙτιιε ιαπιοτιτατι Ώισεεεει.ιτιτν.

οτοΡεταιπ , αε σοιιοτο πιιΓεττιττιαπι οοιισιτιο

τιοπι τοιιΒιοτιιε ποσα:: , οσα: τοτιοε , το πια

τισιιι Ροτι·ιΡοτιτο , αΙΙιιτε;οτε εοπιιιτοπε , νικ

αιιτιιιαπσο ετιιετοετοι εαΡστοσε αττοΠοτο ποπ

Ρετιιιιττετετστ. ΙΡΓστιι τοτε Ποσπι ΓσΡετοιοσο

οπιποε ανοτι-ατι σοε ατοιτταοατ, σσπι οοπατσε
οπιτιοε ποίι:τοε ασ τεί·ιοτπιαιισστπ ιπτοΙιειΠι

πισω οτσιιιοπι ιττιτοε ατομο ιπαπεε ιιοτι εοπα

Γετετιι. @σε ατιιΡιισε τοπταιισστπ ι τισισ α

Βοπσσιιι , ιιιοιιοπσσπινο Ρτο ι·οΡατατιοπο σο

ιετιεΤοεΑ ΧΧΧνΙι.

εισοπι Ρεττο Βοπατο αοοατι.

 

·εμπιτ-»ι ατἔιαυισπτἰι

Ασοιε απτο σιεοσε αιιατσε οΙΕ ασ πο: ΜΜ,",μ

οΡιιιτοιατσπι τσατστπ ταίοιεσΙσετ ασ ίιπ

Βσιοε ποίιτσιπ ίιιι€σΙαε εοπτιποπε ιιττεται:·

@ιο Γοιστο , εοπνοεατιε οπιπιοσε ισ πιστ

τπσε Πει τ ιιιίι Με ταπτιιιιιπιοσο ιισισε πιο Β πιστσιπ εσοιεσΙσπι >τιοιιιισιιιε ετιαπι ετσι ιαιπ

.παιιοτιι τοΙισσιαε,οσοασσίοσε Ριαεσετιτ Βο

πιιπο , Ρτο νιτιοσε εοτιίετναπσαε , απιττιο εο

Βιταοατιι.

Ηα:ε πιοειιπι νοΙνειιτι , :ποσο ιπτοτ Με

εοΒιτατιοιιστιι ΡτοεοΠαε ιισότσαπτι , Ρασειε

ιτιτοτιεξιιε σιεοσε , οεεο τσ οοεσττιίὶι , Ρα

τετ , δ: εισαΠ Ποπιιπσε τετιιΡείτατι ιπιΡοτατιε,

πιοτσε οπιποε πιοπτιε ωωροισιιιι , τετ στι;

το τταπσσιιιιταε ιιιαστια. Πανιίι εισιΡΡο ίσ

πισε οπιπεε ισ Ποπιιτιο , σιοιιι τοίισπι εοιο

οταιιτοε , σσο ττιοπιοτσπι Ρτα:ειΡσσπι αο τιο

οιιιΠιπισιιι δαπιαισσιοιιίιε οτσο Ροτ το τοτι

Ροτο πιοτσιτ , αο εοτΡοτἱ ιαπι Δια ΡτεειΓστπ

εοΡσιατο. Ιιισιτιτ ποοιε ίατιο σιοε ιοΙοπιιιιτα

σε ιιοπε , εσπδτιε εοιοοταπσσε Γατεσιιε , αε

ιισιΙα σπισσαπι αΡσσ Ροί'τοτοε οοιινιοπο σο

ιεπσσε. ]απι οοπο οπιπια ΓΡετατο ποοιε ιιεοτ,

εναΓστσιποσο οτσιπετιι ασ πιοΙιοτοπι Ετσ8επι

τιιιπιπιο σσοιτατισσιιι , :ποσο ισ σιτιοπεπι

Ρταττετιτα: ιιοΒιιεοπτικ αιαετιτοτ ίσττετίτστσπι.

Ετ ιιοε εισισοπι το ασδτοτε , Ρατοτ , ετσι ποο

ιαοοτοτπ ,ποοπο Γσπιτσπι , ποοπο Ροτιεσισττι

νοτιτσε , σισιοιιιιτπο ιιοε τεπιΡοτε πιοσιατισε

ιιγοπιο νιταπι ιΡίατιι Ρτο εοτππισπι οτσιπιε

οοιιοέιειο οιτΡοίιιιΡτι. Κεττιοσατ τιοι Ρτο πο

οιε Βοτπιπσε , :το Ρτο τεπιΡοταΙιοσε εττσιππιε

Ε. ιπετοσιοιιι πασσιο , νοεοτποιιο οιττοιιοτε τσι

ΓοΡοτε αιτισε Ρτοπιοοαπτστ οιτειτατιε ( ετατ

σσιΡΡο Γεοσπσα ποι'ίιιε ιιοτα) ποια Ρτισε ε

Ρισοιατσπι ιιιίετιΡτιοπιοσε,ιΡΓο οσιτισο ίσαιπ

σοσι. ΑεεοΡετε ιΠαε οτιιποε απο νοποτα

τιοιιο τ ΗΠΒιιιατησε ιαττιτια : τιετισο ταπιεπ

ησιΓεισαπι οοιι€παταε ΐοινοτο ιιττεταε νοισιτ,

πιίι Ρτισε πιο ιοεοπτε σσισ Ρτιοτι τοιιΡπω ,

αττοδτιε αστιοσε, οπιποε οιτεοΡιΠοπτ , ενοσ

τστιι τα ανισισε ιιιτοΙΙιεοτε εσΡιοτιτεε. Ατ σοι

ποιτοτισιπ ΡτοΐΡοτο επανιΒασο ατοσε ασ νο

τα ίσεεοΠιΠο ασσιοτσπτ , οιτσιτανετο οπιποε

πιπιο ασσοπτοε , εοιιιοεπτο ιιιοε ιιΙοπτιι τοπι

Ροτο , ιπνιεοπι ιπσΠιταοαπτ , εασσε Ιοττποπιε

8ενσιτσε ίιετιιιιεατιοπο Βοσιοοαστ , στ ί:αειΙο

εοπεοΡταπι απιπιο ισοτιτιαπι απιπιασνεττοτεει.

Νοπ ίοεσε Ρτοτ-ε&ο αε Ριιιιι ασιισε ιπνοισ

ετοε ιτι πισσιο στο εαττιτο αε εἰτεσττιστοΡοτε

εοπίσονοτσιιτ , τιιιαπσο Ρτοιοδιαπι ισ Ραοσ

Ισπι τπαττοπι ττοΡισσιι ειτΡοδταστοε , ασνοτι

τατο ιιιατιι , οιοσιιισσο σοι ασοττο Ρτοεσι αί

Ριεισπτ. διο οπιποε οΡτατιίιιτιιο πσπειο Μια

τοε εισαι , εοποτατσιαοατιτστ πιστσο , στα.

τιαε αεοπτεε ιττιπιοτταιι Ποο , εισοτιιαπι οο

τισε , εισοπιαπι ισ ίιοεσιιιπι ττιιίοτιεοτσια ειπε.

Κοσοσπτιοσε ιτατισο ΠιιασΙιε ιτι εεΙΙσιαε ίσαε,
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στο

ωοο οσοοσο στἱρΓο οποοτΠ , σοσ σιτσοττ ΛΠτπο οροτοστΙιτΙ εεοτοοτ , τσω οτοτπτ σο

οστοοω οοτοττε 8σσοτο τορΙοτσε. ΡοτΙοθ:σ οο ΞΠσε , τσω σοωἱστ τσο οΙοττοΠσε ροτοε. δοττ

πισω οσσω σο ωο οοΠ:τσενοτσε ορτποΙε,Ιτοοτ · οτε 8οωτοτ 8ο οοτοττε οωπτοσε , τοιοιτοο στ

τσω σο ωσΙτσω ποΕτοω ντετΙσποτπ,ποσ ρττσε

τσωοπ οστοττ πιοτσοτσ ττεοοτο, σο Γοωτισπι

τοεροτο νοΙστ , οσεπιΠττοτἰε τστετοΓροπίσω

οετοω, στ Πιτσωο ωσσο τΙΙσο τσοο!Ισττοοοω

ωοσοστοω οσστττοτττσε στο το ροττοτοποσσι.

(ὶσεωοτιτοω στο τσπο ρτο τοιπροτο οοπ.

ετστσΙστσε τοοσπι , στο οπίοσε τοοεσσοτωτ

εΠσε σοε το τστστωο σοοοροττωτ σοσ εΙἰοσσω

τσωοσ οσκτ , σσπο οσοοσο σο το σΠοστο νο!

οι:ονττοτ Γοττοοτο , οσο σροτττσε οοσιροττσω

τισοοσε , 8ο πιο ἱσ οσο οοπιτπσπτ Ιστττττε πο

ωτπτ οοοοτο , ο: το ωττιτ σοσ ωτπσε οσσπι

οοτοτἰε οστστ οπο. Νονττ Ποτσττισε οπσω εἶ

Ποσο ωοσιτσοτἱω τπτ , οσσω οτοοτο ·, οσοο

οοτροτσΠ ρτεοίοσττσ σοσ Ποσιτ , Γρττττσ το

οσσι νοτΠιτσε τσω; σοΓοσο τστοτωτπτοπο τσ

ωοτε οτεττοστοσε ( οσεΙοίοσωοσο πο: πω)

πιοπιοπσπι τω πσοτοΠππιο Γοτνεσε , οοτο

οτσπΓοσο οπτκτσε Ι)°οπιτπσω ,στ οσοω ε πο

οτε τσω ρττοοω νσττοε Πιοττστσω Ιεοοτοε στ:

ροτἰοσΙε , ωοοπτ οτωτΠωσε , Γεπσω τεσοοπι

:ποσο τσοοΙσωοω τοοἰροτο οκσΙτεστοεωο

τοσπιστ. @ποο οτοντ τ-στστσω οοσΠοο. Νεω

τιοοτο οκ Πττοτἰε το ρτἰοτοω ποπτσω οσττε

σοοορτωσε τ το οσο οτε οσοοω οἰο , σοτ οτε

ΙΠπε , Πνο σο ίσωωσω Ρωσσ Ερἰρτιεπἱο

τσω ΓοΙοωσττστοορτοτο&στσω Κοωσ , Κε

τποπσσσιοσο οοποοπστσω. Ι··Ιεε τοττστ το

ιποσσσω ρωτήστε ωτττο ο οσεε ττοἰ ισ οκσΙτσ

ποσο τ·οοοσστοω ο ροττεστοωοσο ωεστρσΙοε

ρτοροπΠοττ Ποττττετ ΠοστΠοσττοιιο οσο ωο οκ.

οτρτεστ , σΠοοσεστστ ο οκοΐοσΙοστστ , τω

8τστστεπτοε πτωττσω τσω τιστνοττο οτοτστ

ποπτο τσσ οστστ-σ τ οσο τστοτρτοτο στοσο στι

οτοτο, τσω οστοοἰτιπι τποτσττ τοοσροτστο οοτ:

ποοτσωτ τσω ττοτο @απο τσετ, οσεπι_οσσο

οτιοτο ροτροτσεσι σο ἰωωοττσΙοω σοοο ποοτ

Π ροτροτστο Πσοττιοτο οε οοπίοοστσε. Νοοσο

οοο τοοττοο οτκοττω , στ εσοτοσε τσσ ριεπο

τιτσ οκτοΙΙσι·τε , οσοω τοτο το οο τισοοτο ίσω

σιτΠτσε , οσο τσεε εΠτ ντττστοε ωσετε οποτσστ,

τιοοσο τισττπσιοοτ Ισσοττω οΙσποτωοσττε πιο

τοττ τ νοτσω ροττσε στ τιιτοΙΙιοσε , οσισ οστ

τσ οοο Ιστοστο οοστ εΠοσἱο οροτστσε Πτοτἰτ ,

σοσ ωοοο τσ οσΠε τοροΠτσω τισοοτο σιοτ

οοοοω ο Πτο δ: Ποωτπσω Ισσοτοσε , Ποο ττσ

ο τσοοστοιο οοΙοοι·σττ. (Ζσοοττοεο ρετοτ· ορτἰπιο,

οοετσε οε τσ , δ: οοπο ττοτ οτττ , οσἰ τιοτττοτο

ττε τιγοιιιτε τοωροτο, οοτροτο τπνσΙτοο στοσο

σ1ιεσωεω ωτστιε σπσοτο ο οκοσσπο ροπο

ωστΠτρτο5 σοωἰπο ττοτ ορττστεπτο , τπιωο 8ο

σωτοτε 8ο ρτορἱσοστε οωστοσε οοσΠ:σστΠΠσιο

Γρτοττε , σο ρτο σττιττο τισοτττε _ νττσω οοπτ

οσο τρΠτω ρτο τσο οτοἰπο οκροίστπτ : τσοἰ

οτσω τιοωτσσω ποοτισοσεω νοτττσε,τιεοττσ

τσε τσοτοοω Ποσπι ,ωστε οο8ττσττοποε Ιοστ

Στο σ οοτέττσττοστοσε Ποωτστιωρτοοτιτ οσοτο

στα”. Ροτοο ο τσίτε , ροτΠοο οσοο οοορτίττ, ο

- στ οερτΠτε τοΙἰἔἰοστε σώσετε ωοτισποττσ,τεπ

οοτπ ροτ το τσ Ιτοοττετοωντσοτοοσττττ , οπο·

ο

Ε

@σε τοροττε , στ το οστττετοτσοτοσττ 8ο τεσπ

οσττ 3 εΙτοτ ε!τοτἱσε οποτε ροττοωσε ,ρστσττ

οσο Πωσε οπιποε στο Γσοοσσοσω οποττε ,

οσοο σστοστοσο οσω νοσοττε , τσο στοτττετσ

8; τσοτοτο τωροΠιοτἰε. ΕΒο τοσο (οσεπττιω

οεροτο οοπτοοτστσροπστπ ) ττσ σιιτνοτίοε στο

σοτ οοτοωροτσσοσω σπτωστοε νἰοοο , στ

τοποοττοτ οἰπτοἰΠσε τστστσπι Πο οτιτο τσοοσε

οτττσω οστ τσοοσε οοοοτσοτο. (Ϊοπίτοσστ Π

οστοοω οωποε , ίοΠτε το στστιτσι ρτσοοπτἱσ,

Β οσοτιο σστωτ ωοοοτεττοσο ο: ετοσττστο Μεσ

Πε σοοοττε :το ωἰσἰποττε τσω τιποτε οσσω

()ΙσποσΠε οτοποοττ οτπττοστιιτττω , στ σοε το

σοσ οοστοπτσε οποοπστσε Πτ τιοτπο. ττσοσο

Π οσο οο ωστε ίἶσἰίὶτΓοΙΙἱοἱττιε , σοτοο σοε

το Πτσω οστεω. Τεστσω οσοο , σ: τσοοΙσ

ωἰε τοοοσε , οσοο ορτσωσε οπιποε.Βο οοπι

ωτ ποσοττο ποιο σο το τσ ρτσποσττσ ΐοττοοπ

`οσω οσκτ: οσσποο οἱπτε ωοτε Πττοττε ωρο

ττοττοσε οο οτι οσοο σοοτοοτετ οοτττοτοσι το

οτ. Τι: , Π ωοτοπσω σττσΠ πσποτσω , στο

:τοσο σστωο. νετο. Εκ τσιιοτο ΜτοτισοΙο Μιτ

ττσστ ρττοτο σοπεε ]εσσσττεε Μοοοοικκνο

 

Εττετοι.Α κκκνττ.

οτοοω Ροττο Βοπστο σοοστἱ.

Σωστα: πιο Μ ττἰἔτκέσ οπο” Κράτα.

, Οτο σοωοοσω τσΠ , τοποσ; Ποττ νοί

ροττ ποοσεοσσω ωτΙιτ τεστσω Ποιοτ

στο τοωροττε, στ Πτστττ ΒσττΙιοΙοωστο σο

Πτο Με το το οστο ροττιοττω. Νσω σποτ σπ

το ροσο οτσο οποοΙΠπο πσστἰστσε το: , οσοω

ρτοτ·οοστσω τΠσσι οο8σονοπω. νοτοοτ ἴσ

πο ετεστ ποοΙτοοπττετ σοε το· , ρτ:οίοτττσι οτιτ

οτΠοοσττπτωσε 'τσ ίοττοοποο σο πσοτοΠΙΠ

πισε τστί)ττ. Οοτστε σοε ττοοσοσττοσε Πττοττε,

Β τττκοσο ποοτε σο Ιοοοποτιπι , σοοττσι το τοί

ροσοοποσω οττσω οστστ : οσοοοσο ωεκτ

πισω τσσ οτοσ σοε ρτοτσττε ισοτοτσω στ , Γο

Πιε τρίο οττσσι οσσωρΙστἱτσἱε τωρΠοσττιε πο

8οτττε σοε οπιποε Πωσ! τσ ίοττοοποο Πιρο

τεε. Ιτσοσο σσοτσε οσσττσε ροτΙστσε οπ σο

σοε τ-είοτοστσε ορτποΙστσπι πτωση, οκ οστ

οσε οσεε ωτΙιτ οττοκοτσε , οστοσε το ωοεε Κο

ωστ σοοορτπο ο 8.: 8τστο σστωο ΠοπτΠοσοεε;

· Ι.τοτοτ πω: Ποτ ροησοσποσε τΙΙσε τσιπ ρο

τσπι Ιισσο πιτπσε οσσοτσπι ωτοτ τσεε σττσΠΠο

οοττο Γοτεε. Εκ Με οπἰσι ( οσοο πιτπτωο οσ

οττσοσω ) σροττἱσε σοντ , τσω τσοοω τσστπ

τσοτ ωοωοττσω, τσω νοτο οστσπι 8ο πσοτσω

τσ οττοοποο οτοτσο τσω ροπο τερίο , οο οσο

το νοτσ( τοιιοΓοσστ ωτοτ τοΠοστ ρτστΙεττ) Πσο

πτωση 7ο.

το εδτσω οποπ (1σεωοοτοπι Π ( στ τοποσ ) ·

πισΙτσ σοτ σονοτΓεπτστ > σοοσο Πσο @σποτ

Ιεο·οτο οκροοττο ροτοε τοΠετοστε σο8οττσ.

Ισπτσ ππιτΙοττιτπσε σοτττοτ , σο οποσ :τσο ο

στο ΐοττιβοτ· το τρίο τοοσπτοτ,οοπτοττστο ο το

τΒοττιτσο. δτ το επτοσσπι ρἔοσε ετσνετ , σιο=

τ · ο στο
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τποπτο ι·οττιπιιτιοπιε ., 8ο Ιονιπε ίοι·οε. Νοπ- Α ποίπο ο‹ι ποε πιοτιπτ ποίιιιιοτι -,οπε το νοι·ο

τιε πιιιιιπιππι οι οοιτοτι ιιπ&ιππε 3 πιπιι

οπο πγποτπιε απο νοπτιεο οιππιπιοτιο ο‹ι ορ

τοτππι Ροτπιπι πονιοοιιτ. Νοε οπιόοπι ποπ

οοποιοτππειπττιππιοτιοπιππε τπιε πιο πο

πιε ,οιιε οίι οιοι·ιο ποίιτο , οτοπτοε ίιπο ιπ

τοι·ιπιΠιοποΟοιιιιπππι , πτ οιιοιτοτιιπι ιπ το

ΓΡιτιτπε Γπι Ϊοτνοτοπι πιοοιε :ιο πιοοιε οοοοπ

οιοτ :κι Ιοπτιοπι 8ο Βιοτιοπι ποπιιπιε (πι > το

τιπιοιιο οι·οιιπιε ποίιτι οπιοΙππιοπτππι :το οιο

οπε. Πο πιο οπτοπι , οποπι τοιιτοροιο οτι ιπ

νοπόοπι οιοπιππι π·οττοΐοιιο ποπο οιτοπιριο

ιπιπ·ποποιοε ποττοπε , ποπ ποοοΠο οκιίιιτιιο

πιο οιιοπιοι Ροιιιοοιι. Νονι οοττο οποπτππι

οιοποοπι οτιοιπ ποτπιπο πιο. Τοιιτιιπι τιοΙοο

ποπ ίοοπι οτοΠιιε νοΙππτοτοπι , ουκ Ιστοί-οο

το οοοιι , ιιτ ποπ τοτπ απο οποπι πιο ρτο

ιιτπ-. (ιοτππιοποιοε πιιπι (ιοπιοτππι δ: Μιοποιέ

ιοτπ ,οτοπο ιΠοε ΓοΙππτι οοιιιιοπιτιοπο ιππι

πιοπι οππιιιιιιε Η.ιοιτοε. πιο ορτιπιι τοποε

ιιιπτ , οποπι κι ίιπάιοΓο ποδιοπιιε οοοτιιπ ,

οοπτοποιοιιε ρτο νιτιππε οοε οπιτποτο ο‹ι πο

πο νινοπι:ιππι , ροτίονοτοπειιιπιοπο ιπ Γοοτοο

τοΙιοιοιιιε ρτοροίιτο. (1ποππιπι Ρτοί:οοοτιπτ

ποιοιο.% Απο: ίιοπιτιοιιι ποικι τοοιιοποπτοτ

πο υπο οπιοιοτπ ιιττοτο, ποποι ΐοπο ιιιιπιοτιτο

τποπι ιπ ίοι·ιποπόο οπΙΡονιιππε τοπιιτοτοπι ,·

δ: οο οππιοιπ τποοιε , οποοι Πιο ιοποο το(πτ

οτπιτι·οποιππτ ) οοοπροτιοι· Ιοποπιπ τπιππ ο

οιππι οιιιιοοπτιο Γπροτονιτ : οπι οοτιοι·ο ιπιιπι

το πιο οοπιιιι·οοιιοτοΓοτιποποι ι·οοιιιτοτο επι..

πιτπο (οποιοι. Οιιιιτππι το πο!ι:τι ποπππΠι

οπτοποπτ , οτ: Βοτποπιε οορτπιπ οιοιιοιιε , πο

Γποπιπι οπιιιοπι ί:τοττπιπ πιοιιιιπιίΐο. νωπ

τπτ ( οιοποπτ ) πιο‹ιο Νιοοιοπε ποίιοτ ιπτοτ

πιιτπιτοε , οοπιιποΙιππι ο‹ιιτ ροΙοτιο , ιρΓο

Β τππιοπο 8ο οοΠοοπιο 8ο οοπνινιο ‹ιιοποτπι· ,

Γπτπιπι οοπιιιοδιπ οοπτιιιοιε πω”, Ιοοποπ

τοτπ Οπτιίιιοποτπτπ Ρτιποιροιπ οπιιιτ , τπιτο- .

τπτ. Νοοπο ποο τπο‹ιο , ιοπι πιοπιιο ίππιιπιι

τοτιε οιππιτιοπο τιτιιιοτ , οπιτππε ιοτπ πππτπ:

δ: ποοπΙο ιππιοτ , ιοπι πιππ:οπιπι ιιιι&πο ο”

:καποιο επι οιτιοτο οτιροτιτ ρτοιιιονοτι.61πιοι

τπιι·οιιιιπι ,ο νιΙοε οτοπο· πιιπιιιοε οοπτοπιπιτ

πιοποοποε , οοοΙοίιο: ρτιποιτιππι νοιπιτπε οπο

πε 2 Η ροπή ι:οοιτ οοοποπιππι , ιιι Κοτποπο

νοτιοπε οπτιο ι ο οιοπιοπο ποπιε ιιοιιιοποτπτ

Γοτιποι·ο , οπι ριεοιοτοπιιιι οοοτιιι ιοπι οποιτ

οτ1τωπι 2 διπιτο ιιιππι. ?σκοπο ιοπι πιοιοπιιε

ιποιενιιιοτπτ πιοπιτιε οπτοιπροτοτο,ποοιιο :πο Ο οιιο&πε Ροινοπιπι ι·οοοπιοπιτπτ. δππιπιτ πι.

πιίι Ροτοποπι Ιιποιιτιιιε οπιιιτο.Πο οιτοτο νοι·ο

οιιοιπ ιροπι οοποοροτιπι,ιπιτπο ιιτ τοοιιπειο

οποτ , οππι τιπιοοπι νικ ιοτιποτο οπίιπι. ιτο

ιιοπιοπο οπίιιποτο οπιπιο ιιιιοοιιο Γοπτοπτιο >

τππι ί:ορο οποεπιιιιι ποίιοιπο πιο ιπ Ρτιπιιε :πο

οπίοοτονιτ)πτ πιο ο οποιο οοπιτπιοτοποιι πιπο

οοπιπιοοπιπι ιπιροττοιοπι > πτ ππΙιο·τοτιοπο ,

ππιΙιε Ειτοοιππε τιπτο οιπε ρποοοπιιο νοΙιιο

τιπι οπιοΙΙιτο. 1οιιιιι, οποιιτπιιι πιιπι ιιοπιτ ,

ποο οιοπποπι , Η οπο ροδιο ιρίππι οοι τοιιιτππι

πιπτπ πιοπο οιοτιποτο ροτποτο , πο ροτοοτ

πιιίοι· , ίιοπτ ιΙΙι , ο ο ποπιε ιιιίοοΠοτιτ,ονοπ

οποπ‹ιο ίι·οττππι Γποτππι , οππι οπιππε 'οτ

οπποε νιιτιτ , πιοπιοτιο , Γοιπτοι·ο ιΠοε κι

οτοοπΙ ειιοποπιτπι·. _ - ι

Ηιοο οππι πιο το ιιοτπο Ηοι·οπτ , οΙΙοτοε πο

πιο ιιττοτοε :ποε οπο: οιοιιιοπι , ιρΓο οοι·οιπ

οτππιππε Ιοοι , ΐποτππτοπο ιιιιινοι·ίιε ιποππ

οιιιιιπιο: , οπι εοτο θπίιτοτι ιιιοιιοιο , οππι

οιοπι το πιο , οπι πιπο ‹ιιΙ-οοΠ`οτιε, οκ το Με

ιπτοΙΙοιτοτππτ. νοιππι πιοο τοοππι ιοοο. Ειτ

οπΓοτιοποτπ οπτοιπ τποπι οοιο οοοοριπιπε ι

οποτι ποπιε πιτιπε τοπροοι , οοοπο οποιο

οιίΤο οτο ποπιε τονοτοπιιιΙΙιιιιπιπ ροτιοτπ πο

τππιπι Γκριπε ρτοπιιιιι. Πιππιιποτ Βοπιιππε Β ΜΜΜ 8ω98ΠϋΠι ©ΧιιιιΙΜνοτιε , οι: οπιιιε οοι·

4:οιιοπτοε οοπιιε οιπε , οτοπο ιιτιι-οποιπ τονο

οοτ πιοπτοπιι ΝιπιΙοι , τποο οπιπο, ποοπο

τιτ ,ο οιιιιοττοτοτιοε ο‹ι οππι Ιιττοτοε ‹ιο‹ιο

πε. 8ο ποπιοπο οιιε το πιο , πιιπι ΡΙοιππι

οπο τοιι:οτπε πι. Ποιιιπππι ΝιοοΙοππι , 8ο

ί:τοττοτιι Αροιιιποτοπι οοιιΠιιιιοε τποοε ιιι

ι)οπιιπο ίοιιιτο , οπιοοτο , οκ πιο. Τπ νοτο ,

οιιοοοιιτιε ΪοΙιοιτοτ ποοοτιιε, οτι ποε οποιπΡι·ι

πιππι οπνοΙο, νιίππιε οποε τοοππι , δ: νιοιοπ

οι 8ο οιΙοοποπ‹ιι οιοίπιοτιο οοπτοποοτο“οοι·

το Γοιο. πιο. Ε:: πιοποίιοτιο - δ). ΜιοποοΙιε

Μπποπι ιι ι. οοι. Εοππιοτιοε Μοοοοι.ιικν π.

Ε Ρ Ι 5 Τ Ο Ι.

Π. Νιοοιοο πιοποοπο.
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ωυποβούυ.

Πριίιι τοπιιοιιι όιπτπιππιπ ίιΙοπτιπιπ ,

ΝιοοΙοο οοι·ιΠιπιο , 8ο Ιιττοπι: τππι οοοε

τοπιιιιπ οιιιιοττι πιιτοποπιπι· οπιποε , νοΙ Γοιο
ποιοι-ε τοειοιιτιοίιππτ. Νοιπ οππι ·οποτιτιιο ποιο

τππι οριίιοΙετ τππι ποίοοε οριίιοΙοεπιπ ο ροτιο

Α ΧΧΧν111.Ε

το Ιοποτιππε οτοποιποοπιτποοιιε ο οποε ρτο

επιτωοε ιποποίι:οτιι ι·ο‹ιοιπτιοιιο οιοοιιτοτ

πιπιιτ , ποπ ορπε ίπιτ πτ ιιοπιιιοοτοε ποπιε.

@Με οπιτπ ίπποι: πιοπτιε οιιτοτ Γοπτιοτι απο

οππιπ θα , πτ οποοι πιοοπο Ίοποτο οτοπο πιι

Ροπΐο τοοπροτοτππι πιο ,ιπ οο ( οπο‹ι Γοπο

ιοποο οτι: ρτειιοπτιπε ) νιτοι τοεπιοτιε οποπι

οοοπτοτιΠιιιιο ιιιΠ:ιτποτπι· , ίιπο οπο το πιο.

πιπιι ί·-ο&πιπ ρπτοπο. Νοιπ οππι τιιοποι'εοτιο

ιιιοιτοο οιιτιιι&ο οτοπο ο:ιιιιιοοτο ίιπτ , ιιτ ιπ

οιε ιπιιο Γοπέιοοπο νινοτπι· , οππι οοιιιιο ρο

τιΠιιιιπιπ οικτιτιίΤο οοπΓοπιπε , ιιτ οοιιοπι ίσιο

τοππε οπιοτἴο οπτιποτοπτ, πιίι νιτο @πιο

οο ι·οοπιοτιε οπίοινοτιοπιε ιποπτιο9 (]οιιοτο

τπιοτπι· ππινοτίπεοπιο ΟειτποΙτιπΙοπιιε.οποοι

τοπιτιιπ ρπι:οιΓππι οοοιπροοο οοτροτιε πι

ποικι ιζοποπιιο πιοπιπτππι πιο ιποτπιτ οπιπο

οοριιιοτο. δοσ.ι ο ίοιιοιΠιτπιιπι οιιοιιι , :ιο νοτο

ιπτοι· ί·-οίι:οε οππτποτοπιιπιπ ι οποποιο οοι· π.
πινοτίιοπι ΙτοΙιοιπ, τππι νιττπτππι ο: Γοπέιιτο

τιε πιοτιτο , τπτπ οπιριιοτο πιοποοποπιπι ππ

τποι·ο πιπιι ιποποίιοτιπιιι οιοιτωπ οοΙοπτο

πιπιι· , οιπΐοπο ιονοτιοτιε ρτοροίιτι οτοπο ιπ

πιπιι οποιο , Ιοποο Ιοτοοπο πο: οτποιπ το
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ττιπι οιιιιιιιοοττιτ. @ιστι οιιιτι ρτονι τιιττιττιιιι Α τοττιιιι ιιιτιριττιτ τι Ρειτοιιτιο ιιο ]τιΙιἱτιοροΙιτιι

οοπτιοσ , πσιι πιο ροττιιτοτ , το τιπο τ:τιτπ Πει

:το τιοίττο τοτ πιο Ιειρστοιι ότι ροτιοτιιτι. Οι

τοπιτιε ιπ:οτιπι Βοτιιιιιτιττι . ιιτ στορτιε ποιοι:

δινω.: , 8: ουοο ιπΓρι:ειτο ποριε , τι: :τοοτο

οιιιτιιτιτ οιοπτι:τιε οι , τροτιιτειτοπι οιιοοτιο

ττιρτιιιι: οι ριοτ:ιτο , τι: ροτιιτ:οτο ροΠιττιτιο.

νικ. Ε:: πιστιιιΡ:οτιο δ. Μιοιιιοιιτ Μιιτι:ιπι

Χιτ. οτιι. Μτιι·:ιι ιποοοοιΧΧνι.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΧΧΧΙΧ.

· ΕριΓοορο Βοιιτιποπίι.

Ό

,φαμε «πιάτο , θλΨθΠἰΪι

^ω1°"Μ'· ΕΤ πιιτοτιε ρ:ιτιτοτ 8: οοιοε , ματι :οτι

:οτιι :οτιιροτιο οΙτρΓτιπι πιο: . οι: οπο

:ποιοι πιιιιιτπο τιτ:οοριΗ:ι. ΜτιΙ:τι ρτάτοτοει τοτ

σπιτι ναι-οτ , οιτο πιο τι Γστιροποσ ροττιοτιπτ

τινοοιιτο. Ποιιιοτιο ::ιτοιτιι:οτιι πιοοπι ιισποβ

τιΠιττιιε ειο Γστιροιιοτιπι ρτονοοτιε οοπιε , τιτ

ιιοοτ πιιιιττι.ιιιτροοιπιοπτο τιιοτιπ: , πτιιιιι μπι

ποπ ιι:τιροποι ιο τιιττιτιιπι οΧοτιίτιτιο τοΙιπ

οιι:ιτιιτ. Ρτιπιτιπι οτιιοοπι Μοτο: ιπ:ιεποροτο

οοίιοοτ:ινιίΐο το ιιττοτοε πιοτο. Νοοτιο οπιπι

Προ ::ιτιτοροτο οΧορττιιιοε , .ιτε ιρΓο οτιοοτιο

πρι οίιοτιι οτι:ιπι αιτιΠιπιτιε. Ροττο τι ιπ οπτι

Πιτιοποπι :ειτοιτ:ιτιε πιοτο, οιιτι οιΡ:τιιι , πιοτο

ΓοΙι:σ , σο το ίοτιροτο, ποοοτισττιτπ ττιτιιτιττι

οιιιοπι) τι: ιρίο ιπτοτ οοτοτει οτιρι:ειε , οοου
ι ιτοτο , νοτοστ πο Ειτιε ιτιορττι αρτιο το νιοοιι

:ιιτ οΧοτιΤει:ιο. @ιιτ οπιπι πιοτο ττιπι οιτιττιτ

πο ιτι σοοτιριιτιστιοτ τοί:οτιτ οτιιροπι. οτιι ιιιιτιο

ιτιιτιίιο·οριιοι ποοιιοτι: τ Ρτοιιιτιοτοπι οπο το

πιο οριιισιοτιι τιρι ποπ ιιοτιι:Θειτοιιι ιιτ:.ιιιτ

νοι ρτοι·οτιι. Π: :ιιιτιοπ Μοτιο οι: ριιττο ιιτιιτιο

πιο τοπικ ιιρΐοινιιτ , οτιιο ιισο τοττιροτο οιτ

οτι πιο οοίττιττι ο ριιτιοιε οΧριισιτρο.

@ιιοοπο ι:οτο τιιοπΓοε Γτιπτ , οτιιρτιε τονοο

τοποιίιιπιτιε ρ.ιτοτ ποιτοτ ειρριιε _πισιιείτοτιο

πρώτ. Βοιωτοι ίιοτιιοοττι ρτοΗοιΓοι·οοειδι:τιο

Μοτιο Μισο τ ιιοοπο πΙΙτιπι οι: ορριοιε πιο

τιιοτι:ιιιιιε ρτ:ιετοττπιιιιιπι ότι οτιο πανιοιιιτο

τετοιο νι&τιτ πσιι τιρριιοτιοτιιιιι διοοτιο τρια

:τιττι οιι€,τι: οπο πέτο πιοπΤοε οοιιιο ειριτιοτιτπ.

Νοοττοιιιο στισιτιε τω : οιιιιποοοτιιοοττι ριο

τ:ιοτιο ρει:τιε πσι':τι ποοστ:ιτι πιιιιι οΧροοιτο

σρστ:τιιτι ιτε τιτ ιιιτοττιιιιτι τιιοτιτο τιιιιτιεττοτ,

πο πιιιιι οιιιοοτπ φα νοοο.νοτιτιι. Η:ιτιο Μοτιο

ιιιοτιπι οΧοτιιιιτισιιοιιι ιιοτιιιττειε νοιιπι . Ρ8.ΕτΞΓι

διπ τιιιπτιε, ιτιιτοττι ιοποιοειε ρτιττιτο ρτιοΐοτἐ

τιπι ιο ιπ ροιτοττιπι οπιοποειτο. °

@οσο νοτο ροτιο, ιιτ ρτσρτοτοσ. ττιτπ ιιο

ττιιιιτιττι :ιιπι ιοτ:οττιπι ποιιιιιιτι οι: ονειιιοοιιο

οτττοσ οοιιο&ο. :ιρι ττειπίιιιιττο.ττι , ιιροπ:οτ

οοτιιοοπι ροτ: Εισιιιτιι ι πιοοο ίιπι .το ιο, οιισο

τοετιιιι , οΧοοτιοτιοτιττι ιοοποτιο. Ξτιιιτ :τιιτοττι

αρτιο πιο εποε οντιποοιιιι, νοττιπιιπιροτί·οι:-|

:τι ο.τοτιο οοιιτιιίρ. 5ιοτιιοοιιι οτι :οποιοι εαρι

:τι οΧ οντιποοιιιε οιισορτιι τισιι:το νοΙτιτπιπο

οοιιτιποτι:ιιτ , οπο: ροτ ιιππι οιτοιιιιιτπ ι.ιι οο

οιοίιτι ιοετιιι:τ1τ. Ώειρσ.τοιποφοροτειιιι, :το

οοπειρστ ρτο νιτιρτιο,ιπτοεττιπι τοροτιτο οπο.

8οιισττιτπ οσοιοοπι, τι: νο:ιε :πιο ροτοιιιιπι

οιτιτιο Γο.τιιΕιοιοττι. =

_ Πο Ιιττοτιιι ιιιιτοττι ττιιε ιιιροτιοτιριιτ , οτιι

ριιτ ιιιιιιοιοπτοτ οτιιιτιιιτιποτιιτο πσίιτ2,8ε τοπι

τιισοο τοίροποιίτι, πτιιιιιττι ιπ ρταίοπτια τετοιο

Ο πιοπτιοποττι. Ντιπι οτο ρτοιιΧτιττι ίοοτιιι:π τοι-ο

ρσπίτιττι οΧιοοτοιιτ , 8: Ιιιτιοτιτι οιοτιο ίοιιτ πο·

οτιο.οτιο.ιτι ροΙΤοτιτ. (ιτιιτιιιε :τιπττιτπ οοο Πτι

οισ δΕ οιΙιοοιι:ιο: τιπο, οτιιι τιι&τιιτι οιι, ιιτ

φωτ πιιιιι τιπτοει ωιτιτ ιιττιριοτιτιπι , τπσοο

ιιιοο τρο οι:ιτιτιε οοπιιοτ.Ρσίιοιιοπι οριιε τιπο

ορο το ιπιτιπ&τιιτι ορίοινοτο , ΐοτιριιττι οορισ

οτιι οι το: ροτειπιοτιο ποπιιτιιιιιττιτιι οποιοσ

πτι:π ιοιτιτιοτιοπι . οτι:ιε πτιπο οσπιροποιι οτιι

τιιι ρτοτοττπι:το. 5ιοιιιοοπι Ιιρττιπι οτιοτποτιπι

ττειπίοτιροτιοτιτπ ιποροεινι, οτιι τοο νοιιο πιοιι

τοτ τιτοοτ,τοροτοπτο οΧοττιρριτ Γτιιιιιι,οτιι τω:

ιΙιτιο ρτιοοπι οοτπ:ποοιινοτει:. @Νάτο :ιτι

οι, τι: οιιττωο οοιποριτιτιι , σιιιιι μετά· Π :οτιι πιιττιπι ιιι τπσοτιπι , ιιτ πιο (τι:ινιιιιπιιε ιιτ

ρτιτιττι ιισιττι οτοιπιε πιοπιρττιπι, ουοο τι Κου

Ινοππο :το οπο ρτιίιιιτιιιιτπιιιιιι οπο, ο πιο.

πιο οιιτοιππιιτ Βοποπιοτιίιε ι οτιι ιιιτιο ιιιτιι

ρτιοοττι ιτι ·οοπιτποιιοτιπι ιια:οροτιιτ . τοποοπι

οτιροτο:. Ε: οτιο.:πνιε πιιιιι ρσιτ οιτο ρτοί:οσ

τιοποπι,τοτιτιει τποπιιιιοτιι απο ττιιτιιπιο Μοτιο

ρτιοτιτ, ιρίο τιιιιιοτι τιριοπτο πιιπτιε οοττο στο

πιιιιι τοΙι&ιιτιι οπο ποπ οτιριτοε. Ντιπι τι: το

ιιοτιει οπιιτττιπι ι Με ιιτισ ιινοπιο πιινιοτιτο

Ρ:ιτοπτιτιτπ τιιτιιοττιπι πιοοττιπι ματι οοειδττιε

ιτιπι , ιιτ ιριοοτιι στιιιιιο:ιπι πιοπιτίιοτιι, ιιτιιο

τισΡττο οοριιΙ:ιτι, οτιιοτοοπτιρτιε ποοοοιιε ρι·ο- Ε

τιιοοτοπι.
ο ο δ ι - ο

Ρτιιτ τιτι:οιτι ποντο:ιτιο πιοα @πιο τοιιΧ Ει

πε. Νειττι ιιιτοτροιιιιττιτ τοπιροιιαιτιρτιο, ι:οτ

ουοο τιπο ριοτιιτιιοτιο .το ιπ:οτοτιιιι οιιιιιοιο
οοιιιιοι:τιτι ρτιπισ οιιιοοπι τιποσοιπι ,ο ΐοοιιπ

τισ νο:σ Γορτοπι οιορτιτ οτιιοτιίτιτ Γτιιιι. Νιιτιι

ιιτ ρτιτπτιπι ιι:.ινοτιι ιπετοιιιιι ίοιιτ .οοπ:τιιτιι

ιτει:ιπι νοπτι οιτο οωροττιτιτ , οτιιρτιε :Ηττα

| ίιπτιτιι οοτοπ:τιε , ροπο σπιτιοε στιτνειτοτιιιιιβ

:οτιι :πιο οτορτιτιε νιίι:οτ , τ:τιιιιε :πο οοπΓροο

ττι διΐ οοιιοοτιιο τ-τιιτιοιιτι ριτιτιπιτιτπ οοιοσ. Εο

οπιπι ε.-τιιωτ τοι οοιιοοτιτιιιι Γοττιπι , οπο

ιπιιιι ΐτοοιιοπτιτιε τττιρτωτ. Υπο, ριιτοτ οοι

ιοποιίιιπιο , δε ρτο πιο ιιτοοπτιτιε οορτοοειτοι

(Μινι τοοε τοιιοτιιε , οπο: αρτιο πιο Τοπ” τω..

ιιοιτιιτι ., ιιτ ιτιΠιιιι ι πιο τιιτιιοπ ιοΒο, ιιτ ο οικω

ιιιτοτιπι πιο οοιοοτιε , πιιττοτο :το πιο πιο

:ιστι οτεινοτιε. ιτοττιπι νιιΙο.Ε.Χ ιιιοτιο.ιιοτιο. δ.

Μιοριιοιιε Μτιτιιιπι.ιτιι. ιταιοτιοειε Μειτ:ιοει

Μ. οοοοι.ΧΧνι.
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Ροττο Πρωτο ειρριιτι. ο

Ζαπάτα: του: οι· τς/ἰἱτιιω Μ Ε!.ι!τι·ιιβωο»Μετίο

τω. ι·οοιι!απί.Βο Μιτύω!εβόι έωπικινιώτ:τη

τι· ο: ρτσου·υσκοί.τ ακί/Στου.: στέἰπε.τ.

ΝΠοιιιτ τοπιο: οτιπι τι ίιιπθτο Μτιττιιιτι 5 Δω.6.4.8

οιτο (ιιτ οΡ: οσπίτιο:τιοιιιιε) σρ οιοι



οσι τ>τττοτ
992ΠΕτ..ΡΗΙΝΙ

τ“ετττ τοΙουτοττοοοοι τοοτοΙΤοτοτοοε , νοΓροττ Α (:οτιίτόττουε τοτττι ροτοτ, τιοοό τοτοτΠτυε το

τοότΠττοοε , τοτοότοοτοε όο οονττοΙοτκτο

ρττ οσε οοοττιιε μιττιοότΠττοοε. Εκοττο τοτο

Ρτοτττο οοπίττΤοιο , οο τιοσττττττττοτοε τοοει

τσοττοοο όο ρττο ορτίτστοττιτο οόοκττ τοτ-ττ

τοτυιο. Κορωπι ο οιοοτροε ουοτο ρτττοοτο

ίοΙντ , το ΠοουΙτε, ουττοοε ίτττρΓοτοε , Μοτο

όοότ. νττττοτυοτ (ΐοτοστ ) οτουο τοίτρτότοττε

οοστε ντο Γοοτ τττ›τ , οοτοονοίροττ Ιουττστοε

οτοοο όοΙττοττοτοε τουτο ορροτιτ ίοΙοος, ρτοτ

όοΙστότοο Ιτττοτοτοτο τυοτυιο. αυτοοε ρτο

τοΙ ο τσοίροδτο τοο ότετιιοττσε ττο οσε ρτοτοτο

τοοκτττοοτιτΙτ τοτττοττοοο τοοιρΙτέτοττε τ: οτ

οοοοο Ιστοτυτο ότίτττοττο , οοοοο τοοτο νοτο

τοόο , οοοοο τοοΙτττοόο οτοσττοτιιτιι , ο τοο Β

οσε ·ότΙοδττοοτ νοτοοτττ ίτροτοττ. Ηοστε το

τοοι οσίτ:ττ οττοτο οσττοε, ττοοιο οσο τοτοιο

σο τουίοοι οό τοτοροε το ορόττοίττ ο οοστε,

οτίτ οτ τοότοτοττοοε οττττιοοτο, τοττίττε τοΙο

ττο οστττοε οιτοτίττοτοε. Νοοοο τοο (ττο Πο
τοτοο οοτιοτοτο) τττοοόοτυε τε όοίτότττσ. ὅτ

οτιτότοι οτιιτϋτε , ρτορτττ ουτε Β στοοτο τοο

τοοόοτ:ιε τοΙτττττι· οκροότττε , Κονοοοοιο τοο

όοοι τοτοτοτοτε ορρττοοΜ:τ. Νττ το , ουοό όο

ττττιτττε ότίτττοττοτο ουττοττε , οκ οοο ροτνο

οτίττ. ]υνοτ τοτττόοτο οιοτοτυτο ρττττττττσ

τοτο οιοοιοττο, τοοοτοίοοο τιοοτρτο τοοκττοο

ότ τοτιἴο ροττοΙτίΤο, οσνοε ουοττότο 8οοόττ

νοΙτότοτ οΗτοτίτυε : τοοι ΡοοΙο 8Ιοττοττε| ,

ντττοε το τιιίττοιττοτο ροτίττττοτ. Ωοοό ττο

το:: Ιτοοτόο τοοίττοτ , οοοτιόο ντκ οοο οκ

ροόττο οοοοττο, οττοό οτοτιο οΙτυό τοοτοτο

οοτοιτ τοττοττοοτ οοεττόοττε τ τοοτουο όοτο
τιιε ττοττοοττοοο, όοΗττοοτο Ιττοτ ροοο τοτ- ο

ροΓτοτο, ίοτοροτ οε το τρίο τουοίττοτ. Νοε

ρτο το (οτ ροττε) ουσττότοοοε οό Πουιο ρττο

τοε τυοόττοοε : δέ οοσό ροΓΓυοιοε Γοτττοοτοοι

ρτστορτο οοτιοο οκτιτσοτιιοε. δτττστε το τιο

τοοοΜττοο ο Κονοιιοοττουε οτοορτοτο, οπο·

οοο τττουοοττοτοτο το ότοε Μοτυιο οό το οτ

τοΠοτο, οτ νοττο ότνοττοοοο ττστ οσ ττε όο

(ἶΙοίΪοτιίτε τωοορττ τοτιότττοοο οοτιττοττ. Εοο

νοτο τττ τκτίττοισ, τοττοότστΙοτο οποιο τοτ
τονοτοοττοτιι, τοοττουο οτιιοοε ττοτττο ρττοΓοο

ττοτο τοοτο , οτ οΙτοττττο οτε Κσοιυοτόοτιι το

ττττο ντόοοττε. @οτε τοττο τοο τοοτττο οοο

όοτοτοτ3Φ1τε οσο τοοκττοτε οοοιοο το τα:

Ιοτο τοτο , τοτο τό σροττε ίστοε όττττττΠτοιο

το ρττοιτε ττοιροτο οσίοΙνοτο ροτοοττε , οοσό

νο! οΒοττότ οοτότοπ ουτοε το: οιοτττε τοττο το:

τοττε οττοο τ Εττιτροτοίττ οοτοττΜττοτιοι τσττοε

Ιτοττοτ οισοοί"ττττοτο , οτνοΙοττ τ:ορττνοττι όυ

τΜττοτε τουτυοι τοτοοἰε ο οιοοτσοε σττοροο

ττοτο τυο οροτο 86 ίτυότο οττροτίττ. [Χορτο

Βοτοτ ο τοϊττε ορτιοττο ττιίτοιιτε , 86 ου:τ τοττοε

στότοτε οΙτιο όττοε οκτττοττιτ , ντκ οτοε οοοτ

τοΙτουτοε Ιττοτ ττιτοοττ. $ροι·οτο τοτοοτι οοιοοε

τοττιτ ντόοστ , Ιοοοο το οοοτΙτιιε τοοοοΡτοττοτο

τοοίττοττοτοοι , οιίοιουο τοτόττο ντνοοότ στ

ότοοοι, οιοτοτοοοο ,οτονττοττοι τοί,τττοτοτυοι,

οτ οσο οιτοοε τρττττυοΙτοοοοι τοτοροτοττ πότ

ίττοττοοο τοοεο τοττοοο οτιτνττίτε οτοττοτ.

τοτοτυτοτο , οτ τοοοΙοττε πιο νττο ΐοτνοτοτ,

ουοτο οτ ροττοττε τνοτίτ τοΓτοιιττοτυτ: τοποσ

Ιοοοο τοοτοτοτο το τοτστοιοττοοο οιοτοτο

ουοτο τοοτοτυτο οότιτσττοτοτο ότττοοοττοο1 :

οτ τοοσόοοι τοτο τουτο ροτ το ττοΓτοοτ το.

τουιρΙοτο Ιοιιττοτο το Ι)στοτοσ τ οτ οοοιοο

τοτιτοτ το τιοοττοτοτυτο Βοτ το δρττττο-Γοοέτσ.

` Ηοτ οροε , τιττ Ιοσοτ , τιπο τοττοε οπο: τοπ

Ιοτοοιο. Ηστ το το τρΪο οοτο τυσττοιττο ί:οτοτ :

ρτορτοτ τιοο όο το στιιτιτο ΕττυΙο Ιοοοοοτοτ.

δοό τοτο τοτοοι τοττοε. Εοοιτοοοόοε οοτο το

ίυροτ 86 οοτόττο τοτοτοοοόοττοοο τιο.οό νοτ

Βοττ ΜτττιοοΙοοι τοττίΠοιοοι οσΙττοοπ το Πο

τοτοο : οτοοο οτ τοοι οό τοοΙτοτοτο ρτσττ&οτο

Ιιοττοτ, οτ τττοττι (Η οροε ί·-οοτττ) ορροττοοο

ττοροι·τοοοοοο οι·οοοττι τοσα. Ε8σ Γοοο οιο

ουοτο ΙτσοτιττΠττοο οσίοοοοτ τ οοτ Μτ το ουσ

οοοτο ότοτσ τοτ τοιιίο. (ξ1οτοοοοτο ττο ουσ

ουτ Μοτο, τττοτ 86 το τρίο, οοττο Γοοιροτ:

όττοκοττοιτοτ οτττο οοσό τοσόσ τοΠτίττ οτ
Ιτσοοε οοτο οοτ τοτρτοε ττοτττττο. Εττοτ τοττο

τρίο οσο ττο ντνοτο, οτ οΙττε οκττορτο οπο ρσίἔ

Πιο : ότότ τοοιοο το ρτττοτε ΐοιοροτ σρττοτο ,

οτ τοοοτοε Γοτο ρτο ντττοοε, νοτσο Γοττοτο

οόοΙοίτοοττοτοε τοΡττοοτο , τοοοττοοοο οτ το

ντο Ποτ τοθτο τοετοότοοτοτ. νοτοτο Μτττιοϋ

τοτο τόττττο ρτττττροο ουσόοιο οοοιοο τσο1- .

Εττιδττιε ροτττ. Ετοδτοε οετοτρστο , ίτό οοτοιο Ο ρτοκοε ί.οοι , ουοό στηοτοοοτοτο τοο οτοοο

ττιττοροοτττο, οτοοο οτ Ιουό:τοτοτο Βοοτ8οτΐ

Ποιο οοόττ. Ετ τοτο Μουτ ττοροττοοτοε τοτο

οοτόοοι τυότττο ουσττότοοο ροοο οότοοοτττο

| οο νοΙ το τοτοττοτε ουτσοίοοο τοίττοοττι, οτ
Βοοτο, τστορτίττοτο , τοο ρτοτοθτο τό [οοτο

το οοο τοοόσ οοτΙοτοονοτοτ ττοροττοοττοτ Ετό

ρΙοτοτοοοο τοττιτοτοττοε οοο τ οόοο οτ τρίο

τοτοτόοοι οότοττοτ. Νττ τοο ρ2οττοτ Μοτο

τοοοττο τοτο τοοτο οοττοο οότοτττοτο , οοοοόσ

ττίόττο ρτσίττοτο τοοι το ότοε οροτττΠττοο οο

νοτττο. 8τοοτόοτο τοοτ τσοτοτορΙοττοοοτοο!το

Μοτο τοτοτο , ουκ οό το,ουΙοτοττι σσίττνοττσ

οοτο ροττἰοοοοτ , ·οκ οτοε στο οοο ΓοτοοΙ ου

ότντ. αυτό όο Μο ίτοττοοτ οΙττ, οοίττο. Εοο

τοττο οιιοτο ορτττοοτο όοτο τσοτορτἴροτο ,

οτυίττιοότοοο τροπο τοτοτυιο τοοττόο, οοτ

τοτο το , τοτο οΙττε τοο τοτορστο ρτοτοτυτοε

το. ΕΠ οοττο ορττο1οτο8τοτο, οτ τοοοιε ουοτο.

ρτο :απο ντοοτ ρτυότοττο; οόοο οτ οκ οσΠ:ττε

(το Ιιοτ το Γοοτττο τοττοτο ορτοοτ) οοοιοο

τττ Γοτοοόοε. Μοοττοτο τοοτοιτι οτ όυτο, όοτο

οό οιοτοττοτοοι ροτνοιιτοτ οττοτοτο , οροε τιοο

οοτ τ 86 το οοτόοτο , ουοτο οσο τοοι νοτοοτοτ,

οοοτο του οτ, σΒΓοτνοτ, τοΙοτ. ΡΙοτο όο Μτ

ττιτιοΙο ἴττἔρίτ οό το, ουοτο τοΙτττυττοτο τ Ετό

οοτο ρΙοτ·τοοε οοοουο τρΓο, 86 οιιτότττι Με

Ε ροτ Ιτττττοε Μοτο τοττιτ τοτοτοοοόοίττ , ροττο

τοτοτο τοττΙΐο ντόοοτ. Πττττοο ορτίτοΙο: το::

Ιστσ οτονο τοττιτ σοοε ττοροοτε , οοσό οττοτ

τοοι οοτ το τό τοοτο Ιοτοτοτο νοτοτοτ , Μοτο
τοτ οκτοτοτοτο. ]οσοε οτιτττι οτ τρίτο τοτο ρττο

το 86 όσοιοσ ]οτοτ›σ τΙτεοτο οοτ οό Γοτοτόο

ττοοι οτοοο ότοτοοοτοτο ρτοτοονοοότ Ποτ.

Μοτοοτ οοτόττο τοοι ττο,οττττοττε τοοτο, ουοτο

ο τοότεοοε

.Έ Μο



το οι
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ππε

όπόιοπι1$

ιιιιπιοιπ.
ι:ιιιιοπι: Γποοιιόοιἰο , ποπ πιο μπετο- Α ΑροΙΙιτιπτιε ιππιππι ιιπΙοτυόιποιιι οιιι·π

99;

πω

πο. Ρι·ορτοι·οπ ιπόοιι ποπ πιιοππ·: οοπί-οιοιιτιπε Ιοοιιτιυπ ο ιιτοτοουο Μπτιιια ιο οοο άδειο ι

τιιιιοο , πο όυπι πιοο ουἱε π:Βιτι·ιο πό πιο. ιιτ ροτ το οιτιυε οοιινπΙοΓοπιιτ. νιιΙο. Ε:: πιο:

το. οιιονοιιιτπι· ,ιπόιοιιιοι·οιπ ίοττπίΐο οΙοοἰό”ο

οοπτιιιοπτ. Νοιιι ίιιιουΙοι·υπι Ι:ι·πτιιιιπ πορεια

ιπιπ-πι·οι·ιτπ , ιιοπι νιτπιπ, ποο-το πιω υιιιιιΈ
ουιυνἴοιιοιοοπόἰτἱο : ΐπιποτοπι ρπίΕοι· όο απ»

οι” ΐυιέΐοιοτ ΐοιιτοπι:ιπιπ,οιιπιπ ιο ουιυε ποπ

'Ειπε οπο· ρτοιπιο. Οοίοι:το ιτπουο πω: π

Ροτιιυιι ιιιππποε , ουοε πιο ιιιόιοιο ρισϋπνο%

πιο , πό ποε ΓυΜιιιιιοτοε οοοΙοίιπίποιο όιο..

πιτπειε ει·πόυε πΓοοπόοπόοπ ο ιόοποοε όιο;

ποιουο , πο ποε ροίιιιιοόιιπι τοοπο οπτἰτοι·

ιππι Ρπ&πο οιιοιιωπ ρο:πποπτ. οι τπιιιοιι Ροτ

Ώπε-ιιι Ιοπι:οπτιπ , ποίὶτοοι3ιο οιιιπιτιο ιό ροτ

Μαιο πι^Βἱττἰο° , ποοιριπιπ ουιόοπι Ιυποπε υπ

πιοιόπιιι. Τπ επιποιι ί:υιυτπιιι Ιιπιιο οΙο&ἰοιιοπι

οι·πιιοιιιΒιιο ρι·πιιοιιι , Ποιιιιιουο , πο ποπ ιιι-·

όΐειιοε οίΐοι·πιιιυε , ιιιιοΙοι·π. ΡΜ: όιΓοοίΓυιιι

ΐι·πιτι·ιο Βπι·τιιο!οπιποι οοιινοι·ίι οπο Ιἰττοιἰε

πιο , ουπο Κοιτα οοιιΐο-ιιοΐοι·πε , ποιο πιά:

ι·οΐοοπόι: οπο όοόι Β·πιτι Αιοιπο , ιυΠιουο

τι ιιιιιοκ νοδι:οτιουε ππιιιου!πτυιπ , ουἰ να

ποτἰιο Κπνοππππι τιτπιἰοἱυιιτ , οοιππιοπόπιοι:.

Απ πω ι·οόόιτα ι:ιιοτιπι:, ιιο(οιο. Νοοπο ο

πιτπ υΠπιπ όο Π: ί·οι:ΗΠ πιοπτἱοποιπ. Οπιποο

Β

ππίι:οτιο ίππᾶι Μιοιιπο!ιε Μιιι·ιππι ω. Μπἱ3

πιο Μοοοοι.ΧΧνιι

 

οι>ιε°τοιπ Χι.ιι.

Ροπο Βοτιπτο πι›ι›πι.

Ό: :σκ/Μακάο 2Μιρ!ιι.

ο Βρτοί:οξΈπε ο: , ποο πιιιιι πιιουιό πόιιιιι:

ιοτοιιΡπιιι. Ηοι: :πιο ριιιτιιιιιο οοευρπτιοιιι

ππε ΐπ&πιπ μου. ΜιιΙτπ οοουιιυπτ ίι:τιποπ.

όπ , ουπ: νοΙΙοπι ,Ή ροΠοπι ,ππο νοτ'οο οσω

Ριοειι ,πο ιπιιιι π Γοι·ιοοπόο ρπι·οοι·οιπ , πα

° πο οπΙππιο ιιιπιίυιιι( πι: οο8οι· ιπτοιόυπι)

2πτιοπι:οι·. Ατοιιο πι π ιοοοιιτιοτιουε ιιιοΙιοοιπ:

ποπ πωπω ποπ όιο ιποόιπ ιονοι·οιιόπε ιππ

τοτ ποοπο (:πτοοτυπι , ουἰ Ιιοτυε οι: πόορτπιτι

ιιιι€ιοπ οοπτοιπιοιιιε νι&οι·ιππι , Ροπιτ π πιο

όιΙιοοπτιυε , ππ οίΐοτ πιιἰπιπε πτόιποππόι ππο

:τόπο πΙιουπιιι οοοΙοίια ρπιτοπι: ΓοιΐοἱιπτυΠ

οπο οι , Μοτοτο Ιπιιἰοὶόπ ρι:ιεΓοιιτο ι ουπιππ

Ροουπἰπο Ιπιππιπ ἰπόἱοοτοπιιιε. ΠΜ πυόινιι:

Με οοιιτυπι πυτοἰε οιιυε οιΤο μπετου οπΗ:οπη

πιο τοοιιιιι όοεοπιοε ππτιο: ποίιι·οε Ϊπιυτπ , ο ποοπο ποοιε,τοΐροπόιπιυε , ιό οΗιοιοιιόι Γυρ

οιιοΓο , ποπιιιιοπιοο, τιιοπο ιιιοι πιοιποι· οΕ

το. Ε:: ιιιοππΠοτιο δ. ΜιοΙιποΙἰε Μυι·ιππι ,

ιν. απ. Μπι·τιπε Μοοοοικκνι.

.ω 

ΕΡΙ$ΤΟΕΑ Χ1.Ι.

· Π. Νιοο!πο Μοππι:ιιο.

ΉΦΜόεϊ πι! οι): ΙΙ:::ι·ιιι·ι

πωπω, .Ι)Οπιιιο νι&οιί- Ρι·οποιίοοπτι Κπνοιι

Δ οοοπττπΓοιιο Ιοουιυιι. Ρπποιε ΡΜ: όιοΒυοΒ

ιιππι όοόι ΙΙτι:οι·πο πό το , ουιουο Γυ

ΡοιιοιίΒιιοιπιε νοιιιπουΙο οοπίοι·ιρτιο Γειωσ

πο τοΓροπόι , ρπι·ιιιιι τοι:ιιιιι ιοοπιυε , ρπιτἱπι

ιιοόόιτιι: Πιιιτ ιπιιιι Ιιτιοι·α τυποτονιοτοε πιο

1°ιουε , οιια ιόοἰιοο οτιπιπ οοιπροπόιοϋπο π

πιο τοΤροιιιυπι οιιιουπτ : ριιιτΓοτιιιιι ουπι πιο

Ωυπότποδίιπικ :ποοπο τιιιπυε ποΒιο νπι:οτ

ΡτοΙπποτι ( π: Βοιιο ιιοί`ιἰ ) ΡΓπΙπιοόἰπ οοι:υι

μπι. νι(ιιιτο τοοριΠοιπε πιοπε , ουπε μπει

ποίιι·ο όοΙπππιπ ι ρπιπο Ιοοο τοΠπτἰε , οπΓ

οπο Μπι πιο :πιο πιἱοιυπι ιπόιοιο πω:

οοιππιοιιόπτπ3 πτοιιο Ιππόπιπο._ Πιτιυιπ Ποτ

όιοτιπ: Ιππόο , ποοποπ5 ποπ πι ιιυιυε τοιπ

μπι Ιιυιιιΐεοιποόί οοιιττονοτΠπ. $οό οπο

ιιτ πωπω οε ι ποοπο ( ουοό ποπ πιι·ιτιιιο)

οριπιοιιο ἘπΙΙπτἰε ι οοο Γπποιοι: ποο οοιιΪιιιι

όρι· ιπποιε , ουππόοοπἰόοπι οπΙΙο ίιπιιΠε νι

_όοοι· , οποπι πιυπτ ιιοπο ουἱόοιπ οππτπιτο ,

πιπΙο ιιυι:οιιι ΐοόοτο. @πό Ρτοόοίι, οποίο ,

πιἰ Ηπτοι·,νοιβοτυπι οι·ππι:ιιε ποίουο πιοιυπι

οΙοοππ:ἰπ ι ουιό οι ποο πιιυό ιιΕΠ επι ιΡπ

όιίΐοπιιτο, πι: πιιπιιπο οοπιιοπιι·ο9 Οι·π ιτπουο

Βοιπιπυιπ ριο πιο, υτ οιιιίπιοόι ιιτ νιτπ ιιιοπ,

ουπτ οοιπριοοπτι π ιυόιοο πυιιιουππι ΕπΠοιι

Κο ιποιοπιπτ. Ρπτιιε ποίιιι ίιτπυΙουο πω:

Πι. Στηβ. έ· πω. ση!. ΟΜΜ'. Τα». Π!.

Ροτοιο ΐποιιΙεπτοιιι ο ι:οιπιιιυο ποπ-ο πιιιιιιο

πιο ποε πω, ιποοπο πι πω: , πο ΐοιπιι

όπιοιπ , πόιιιοιιιιἰι:. νοΙΙο [ο οπιπιπο ποοιε

οριτυΙπι·ι πό οπιτι , ουπιπ ουριοοπιιιυε τοπιρ!ι

οιιτι·υοπόπιπ Ρπιτοιπ 2) ιππιουο το ιυίιιΠο οπι

Κ:οιπ πιιοιοτιόπιιι ιιοΒιε, ποοπο ροουπιπιπ πιο

ι:οιπροτο όοπιτυιπιπ.Ηοττπιυε τπιιιοπ οι , πι:

ιπι:οτιπι τ:πιπ πιιιιοιε πιοιιπίιοι·π νοτοπ ?ποο

τοπι , ου:οτοι·οιπουο οι: οιε , πιι 8ειριἰ πΙἰοιιιό

οΙΐοιιτ οοΠπιυι·ἱ , το ι·οΙιουυπι οπο ΒιόΕυτυπι

Ροι·ουπιπ ιιοοπτοι·. Ππουο ππόἱνι ποόιο Ηο

πιοοοπιιπιθιιτι , Μπτουπι Ποοιοιυπι , δ;

ΑπότοπιιιΏποτιοΙοπι , οοιοοιοε νιτοε , πι: όο

τποππΐιοι·ιο ποΠι·ο Βοποπιοτιτοει ροτιιουο πο

επ ππο ἰπ το τυπι οοπίιΙιπιπ, τυπι Εινοτοιπ;

Οιππιυπι ιιππ επι Γοπι:οπιιπ , υ: ποοπτιο ιυΙΤπ

οιιοοιιι οοπιοιιόοιοιιι. 8ο, ουπι οριιε ίιιοτιι: ο

Ιπτυι·οε οροιπ. δικιο ποιτυτ πό όιοε μπα”

ιιιιτιυπι όπτυτυπι , πό όοιιιοΙιοπόοε ρπποιοπ

νοι:οι·οε , πονοΐουο οιαιι:ιοπόοε : Ρτοι:οτουο,

πο πνοιτπε ?ποιοπι τιιπππ π ιιοΒιε , Πυόοπίουο

ποιοι ΓπΙτοπι ιιοΠι·ο ιιοοοίΤπιιπ ιπιιιιΡει·πιο5

πο υπόιοπο ρι·οίΙι ροπόοι·ο ιιπιποόιοο , ίυΒ

πω: τυπιιιυε. Νοουο οπιπι ιοποιο οοπο πιπο

Ε πυιπ 8επτόυυπι ιπο πποιοΙΤιιιπιπ , ε; φαι

πω ουοοπο , Π πόοποε , ρι::ιιοιοτ ιιοεοοι;ι_

Ηοιιι νοΓΡοτι πρρΠουιτ πό ποε ]οιιιιπποε ιπο

πποΙιυε Ι..οπιπιι ουπι ΑποοΙο ]οιιπιιπἰε Ρπτπ.;

νἱπἰ πιιοο πττυΙιτουο Ιιτιοτπε Π. Νιωπι ος:

Βοποόι&ι , ουιουε ποι'αππι ιιιίιππτΠΠιιιο οι

'και ιιιιρΙοι·ποπιιτ, £τυπιοπιπ,ιο8υπιιππ_οοιπ..

ρΙυι·ποπο πΙἱπ ΠΜ όοίοοιίΐο , οιόιπυΠυιιιου6

οοτυπι ιππτΈπριπιπ , πο το όοίοι·οτοπι πιιι8ι.

οπο. (:οπίιόοι·π , οπο: ι οπο οπο πιιἱπιο όοι

Βοπιπ , ουἰ , απο πιιΙιι Μ ριοουΙ όποιο όιο;

Π; , πΙιιε Γυ!:ινοππο ι:οπιροΙΙππ νι6ιυε ιιιόπιι:

Κ::

Έιιρίἱ πιό το ΐεριιιε Ροποπππι π ποιοι: Αιιιιου.: ι
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τιο Μιειιοοιιε Βοι:ιο, νιΒιιιτι οοιοοε ο πιο ιε- Α ιιοε Ρι:οιιοτο οσο νοιοιιιο8 οοι:ιιιοΙο , οιοτιο

Ροτειιτιο,άοοιτοιιι ΡειΓοινι , ιιιοτοοτο οιιοτι:ιο

Ροεοιιιο. δο:ι ιιο:ε εοιοτιιο ιιιοίοειοι πιοο ιι

Βετι ι)οο δ:: τιοι πιο εοιιιιιιοιιιιο. δι φοι

ριοιιι ποο οσοι οοιιίοεει·ιε , πιο , οιοιοειο ,

ιο:ιειο εοιτιοιειιι , ιιο:τιιιε :οι ιιιιιιιιεοιιε πιοι

τοιιιιιι οι: τοιοοοιιιιιιο , ιιοοοειιε , οτ ιοειο

που νοιοοε ειιιιιοοιι. Ι.οΒο Ιιττοι·οε ΡιοιιοιΓ

εο ο: Μιειιοοιι εοιιΠιιιιιε πιοιο εοιιΓετιρτοει

δζ οιο.: ιιιε οιονι:οτιε Ποειιο ριεο:οιτοιίι,ιιοι

:ιοοι ιοροιιοε. νοΙο , ροτοι οιοιιτο οοίοινοο

τω. Ει: ιιιοιιοΡτοιιο δ. ΜιειιοΕΙιε Μοι·ιοτιι ιιο

ιιο εοΙ. Με” Μεοεει.ι:::νι.

 

ΕΡ15Τοι.Α ΧΙ.ΙΙΙ.
Π. ]οεοιοο οιιισοτι ίιοιι&ι Ροιιειο.

6'οπωεπαω οἱ Λουκ.: ινιο/Ξ·ωιινω:

Ειιιοιιτοε ο‹ι το :τοο ΐιοτιοε ιιοΡο·οε οπο

οοιιι ιογοιοτιτιο Ροτιο οοίιιο οιιισοτο,

πιοο Γοιιι ιιοποο οιιΐ:ιοο πιοιο ιιττοιιε οπο

οπο , οτιρίεο ιιιιτ πιει νιοοιιοε , :1οοιιιοοι

ο8ο οτι το νειιιιο οιιιιιιιιε Ροποοι. @που Πιο

τιιοτιιοι τοι ιιιιο ιιιτοτοιιΠιοιιο , δε :ιοοιιτοοι

πιοτιιοι :ιοΒοιε Ροιοπι Ρια:ιιεειιι , ιιοποο ιο

τοιοε ιιι·οοειίειιε , Ι.οοιοοτιιι: 8εΜιειιοοι :ιο

ΑΒΒοτιο οιοιιοειιι δέ ΐιοτιοο Ποιοι εοιιΠιιιιι

Πιο: οιιτιιιιι τείὶεε. @οιο :ιο τοο ίιιι€οιοιι οι

οοε εοιιτοτο , ιιιιιιιοιιιτοτο , ιοειτοι :ιο ρΙειιο
ιειιοτοοι οιο :οιιοιιτο :ιο ΡΙοιοτιτιο: οινιτοτιε

οττιΡΙιτοι:ιιιιο οε οιΒιιιτοτε εοοιτοοιιιοτειιι ,οι:

ιΡΠε μπει ιοειιιιιιιο εοΒοοιεειο ; :μισο τιιιι

ΡΙοτιιιιοιιι εοπιοιοτι:ιο , ::ιοοτιι:ιιιοιτι οιιιιιοιο

ιιι:ιιιέοοιιτ ιιοΡτιο εοτιιοιοιι:ιοτιοιιο· , Ριοεοι

:με οτ οιιοιι:οιιι ισιονιτοε τειιιροιιε , οοο ο

Ροει νοε Γοτοτι Γοιιτ , ροτιοιι:ει οίιετι:ιοε ει:

:ιιιέιιιοιο , ο:: νοτιοί)τιοιο οιι:ιιε ιοεο , οι ιτι

τοΙΙιἔοιιτ πιο :ιο Ριοιοιιτιο νοιο ιετοΙιΠο. Ριο- Π ιιιιιιιιιιιο .οι άπο

το Γειιοοιο ροτοιιτοιιι ιιιτειειριτ τιοοοειοτοπι

οιοιτιτο:ιο , :1ιιιιιιιε ρτοιιιοι οειιοε ΓοΙιτο. νο

Ιο , οπο: οι·ιΓοινοτι:ιε , οτειοε ω" ο8ο τοι,

οΡω πιει Ιιοο:ι ιιιιιοοιιιοι. Αιιιιοτι δ. ]ο::ιιο

:ιοτοιο , οιιιοετό , οοιιιιιιειι:ιοε , εετειιίειοο

Ροτιιοοε οτ:ιοο οοιιειε ιιοίιιιε. Ε:: πιοιιοΓιο

ιιο Γοιι&ι ΜιειιοΕΙιε Μοιιοοι νι. εοιοοειοε

Μοιοε Μεεεει.ι:ι:νι.

 

ΕΡΙδΤΟΙ.Α Χι1ν.

Ροτιο Ποτιοτο οιιιιοτι.

13ο Ηοωσδ·Μο , άε[!·ι.οι ε.ι:·σΜΜάα , ή· ά: αιο

ποι Λιπωιέσ σΜ:Μακώι.

Πριοιιτει Γεια: οτι ο:Πιο:: Κονειιτιοοι ορ

ριιεοειιε , τιιιιειιιοε πιο δ: οοε, δ:: οι

:ιοι τεοοιιι Γοιιτ.ιιο :ιοι:ι (ειτε ο:ινοιίι “μαι

ωτι ιιονιΒοτιτιιιοε οεει:ιοιιτ. Τοιιτο. οιιιιιι

ν-ιε νοτιτοιοιτι Ριονιοιοιιι:ιοε , οι:οοο μοι-ο

&οε εε ο Ποιο , ω: , οτ ιιγοιτιοιιι ιο:ιιιΠο

ροτονοτιιτιοε,οοιο ριεοΓοιτιοι ιιοτιιοοοο οιο:

τοι οιο:ιοιιι Τοενιειιτιοοε. (]ετοιοιτι οοοτι‹.ισ

μια νοοιε Ρι·οεοΙΙοΓοιο πιοιο ίοΙεοοτιοοε ει

ιιοπι οοΠιοτοοι Ποιο (ειοο:ι οιιοοι ιιοΒιε ιο

ιι:ιοοοι οι ) οσι οονιεοιιο Ρ:οιοοε 8οοοιιιοεο

ιο, νοΙο ιιιτοοιιιιτιοε , οε ιοτιιιιιε οτι Ποοοι οιο
οιιιοε ΓοΒιοιτιιΒοοι:οε , ιιοεοιι:ιοε νοτιτοε ο::

Ριοεισ.ιοοι πιοιο ίιιιο ιοτοι:τιιΠιοτιο ρι·οεοπιοι·.

οπο” Βοοιιοοε ιιονι8οτιοτιοπι νοίὶιοπι ,

ροττοιιι:ιοο πιοιο Γοιοτιο ιιι:ιοιοοοτ. @ιο οι::

ιιιιιε ειιιεοΠιθ;ι νοτιιτ :οι οοε νοΓροιι νιΓοιι

οι τοι @πιο Ηοιιιοιιοιιοε Γοιοτιο τοο: εστι

ιοι: , ίειιε νοΙοτιο , οτι όποιοι ιιττοια, οοοε

τοο ιιοπιιιιο εοτιίειιιοι ?ποιοι , τιιιι Ριοεοιι

Γεω. Μοιιοιτ ιιιίοιιοι , οτ εοιιι οτι το ?οτιοο

ιοιιι, Βοοιιιεοιοπι τιιιι Ηοιιιοιιτι ριοτιοπι οτι..

8οιι ειοοτι:ιιο , ρΙοιιΓοοο ιο :ιιοε νοτι:ιι , οιο

ριορτοι·οο Γοοάοιο, οτ :ιιιΐοι·οε νοοιιοιο φαι.

ιοίι:ιοοοι ιιοΒοε Βοιωτια:: , οι ιτιοιοε ιο:ιο ε

τοοιοιιιοοτοιο ::οριοε. Ποειονιιιιοε πιιττοι:ο

Ι.οπιιτιοιιι ο:ι οι:::ι:ιοο:ιο ο Με: @πιο ιο ιιΐοε

τιοΠ:τοε ΐιοτιοπι Ατιτοιιιοπι οοιινοι·Γοοι , οι:

οιιο :οιο ]οιιοιιιιο· ίιοπιοιο ιιιοιιοι,τειιι ιΒιοιοπι °

εοοιοιοιοοτε ιιοο οιιοιιε Γοοεοτ.(1οο:ιΓε ίο

διοιοττι πιοο ΐοιοοι οι:ο:ιιοοτει , νοιοιιι ετιοο1

Ρτοιιιτο δ: οιοετιτοι· , ιοΓροτι:ιιτ. Ηοε οοτεπι

Γοιιιοιι (οι ροτοοιοε ) εοοοιιο Ρ:οτοιιιιοε, οτ

ιιιιιιοοία ροιοοιοπιοε; Τοτιτοτιιοιο:ιο οι:ειΓο

οποιο @τιο , Μοτο Γοπιτο ροΒιιιο:ιοοι εοι

το ο:ι ιιττοε εοιινοΙιετιτοι. Ε:: ειοο ιο :οποιο

πιοιεο:ιο εοιι:ιιι&οι:ι :ιοροιτοτ_ο , οιιι ριιιιιοττι

οοἱ οοε οριιΙιεοοιιοτ, Ροιτοοι ιιιοοοΠειιο τιο

εεΙΤοιιοιιι οτειριοιιιοε, οιιο:ι οοτειιι ιοΙιτιοοοι

ΐοοιιτ , νειιειοιιοιοοι εοιοιοιοιοε , οι: Βοιω

ποσοι οποιο ιιιοιοοτιοπο νεόιοτιιιοε :ιοι;ιιτοιο

ρειΓοΙνοιιιοε. @οιο ι:οοιιτ ιιοιοε £ιοποι εστι

οιο ονοοτοε , ο ιιοΒιε Γοο τοιιιροι·ο εει:τιοπ

οοε. Μοτο οοτειιι Ειοτει Αιιτοιιιοε πιο ιοΒοο

τιοε οιονιτ , οτ οοε το Γοο ιιοπιιοο νεοιοοι

ρετοιοιιι , οο :ιοοι:ι ιοίιειΓεεοτιο οοΒιε , οι:

:ιοι:τοιοοι οοΙοοι·ιτ, τοοΓ.

:ιοο οοιιίρο&οε εοιιΓοιτο νιτονοιιτ. ΡοειΙΐο

νοτο ιιοε ιειειιεο οΠειιτ , οοο:ι ιο οι” το οοο

τεοιοι , οτ:ιοο μινι Ποιο οτιιιττοτοε οι , οποιο

ιιοε :ιο εοοΓο ΓοΒιιοτοε ιο οΙτιοιιοοι Γοοιιι το

οιιοοιιτοιιι οτιοοι ιτιτοοιι ιοεοΓονιτ. Ετ οοο

ιιιοιιι_ι:ι ιιι:ιιΒιιοτιοιιο εοοιιιιοτοο Έοειτ ,οι Γ::

ιενειΓοε ροειιιεοτοΓ:ιοο τεεοιιι οιιΓοτιτο Μοτο

οι: εοτιιο :ιοΙοιτ , οτι ιιιοοιιοΒιε εειτο ιικο

ειιε εοοιροιι. Ροτειιτι νεοιοοι , πιοιο τοο Μ...

ιιιΒοοε ιΒιιοΓεο , οιοοε ο:: ιιοιιιε ροι·ιτοτ οπι

τιιι:οε οιο :οιο ιιοοε:ιιε , εοι οοε οτιοτο οι:

:ιοο οτιοοι εοτιιιιιοιι:ιοπιοε. δοιοτο ) οΒΓοειο,

νειιιιε πιοιο ειοοτειοοτ ει: Ποιοι: οτιο:ι το

Ποιο νοΙο. Ε:: οιοοοΠ:οιιο ωιειι Μιειιοοιιε

Μοιιοοι τοπιο εοΙοο:ιοε Μοοτε , οοοσ τιιιΙΙο

ιιιιιο οοοιιιιιι€ετιτοιιιιιο Γορτοο8οιιιοο ίοι:-ι

το.

 



_εΡιι·τοιμΑ Χτιο

Εἰάσιιι Ρστι·ο Ποιιιιτο ιιιωτι.

 

Β: Μο·ωπιπέβ ό· απο εικοσι/ο.

Αιιτιοη.76. ΡΟΡτοοιιιιι τσάἰστοοτ :κι οοι, πιο απο

τοσιιτοπι ιιά τσ άστοΙστοιιτι οοο τοσοι:

τσΠτιοισ ιιιινοτιιτιοοιι τοπι σοτΠιι ι οι οττοτο

Κτινσοοετο ορροΙστιι, ιιισσττοπι οιιτισπιοι -,

πιο ποσά σοιιτιοοιιτο. ειροά οοι «οι οποιο

1ιοτισι, οοο οσιισ άσ νοτιιι σο,σιτ:ιτσ Ρστιιιιτ

το. Ι)σ Ιιοσ οτιτιοσ ισορἰπιοι επι ι:σττιοτσι ,

ποτε Μοτο οοο ΐσόοι :ισ οοίτττι: ίτοάιοίιΠι

πιο. Ηοάισ Ιιιοσ άιἴσσΙΤστιιοτ ί.στιιο·.ιτο ρτο

@αυτι , απο ποιοοι τοιίιτιιοι τ-τοττστο Αοτο

οιοτο σοονστΐοιο ιιά σιτσιάσιιάιι(οτ ιιιοιιιι

Μοτο οι οΓοι Ι10ΡτΙ'08-: οι: ιιιε ιΙΙιισιιτιοι σοκ:

τσ σοοστσιτιοτ. ει οι ριιτισοι οι Γστνεοάει εοιο

σιοι Ιοι:ι ἱοσοΙἰι αιτιτιιτσ τοστιτ, οσο: οι ορο

τσ τι: Ιιιὶιοτσ τοτοτοι ήιστιιτιιι , οιιοά Ρ:ιτοι11

ιιοΒιι στοοΙοτιισοτιιιιι σοιιτοΙστιτ. οοι τσι οι!

νοτοπι (ιισσσίΤστιτ , οοι σσττιοι· άσ οιιιοιτιιιι.

ΝεινισοΙιι Μοτο τιοσοίτιοσ , Βοοστο:ιοτσ Ποι

ιιιιιιο , ρισιιτοπι 8τττοιιοοι!Ιοιιι ΐοιτ:ιιτ οποσ ,

ιιστιοσ πάνστΓιι νι τστορσΠ:ιιτοιιι σοιισοτιτοτ.

Ετ ιιοιο σοιιιρΙοτσι το σε τστιιισσι , οοι-στοπ

Ποιο νοοιι ἱΠοι, άστστ:στιιοτιάοοι τιστι το

οτ οοοιι Ποτοἰοοι , νστσ τιιοι , νστσ ωστι

τ:οτι. Αιτστοοι τοποσ, νσΐρστἰ ιιιιστοπι :ιάτοι

Ποιοι: ρτοοιρτοι ττοἱάσιο δ: ιιΙ:ιτ:τσι :οποσ

ειά οπιοσ οριο τιοιιοτο ρ:ιτιιτοι. Ηοτοιο Ρτιοτ

νστοτιο. οτιοοάοι, ττσι 8ο οποιο ιιοοοι οτι

τιιι , οοοοιιιτιι οποιοι οιιοιιιισ οονστειτ ι ιο

σοονστιοτιι τσοιρἰ ροίιοΙιιΒοτ. (:στστοτο οισ

τοοτ ιιιιιοάιιτἰ τοι, οοο ποιο, οσ σοονστΐο

τοπι Ιι:ιοιτο ποσιοριπιο ιιιάοστσιιι ,, ιιιιτσ

ΡτοΕσδὶἱοοστο τοιιπι ιιτισττσ οπο, οι εοιο

τιιιΠοτο Μοτο άσ σοοΐσιιοι ττιιττοοι τιοίττο

τοπι ιιάπιἰττσοάοτο Ποιοι. Ηοιοι τσι τιοΠ:τιιο

άοτοιι τιισ ιιάτιιοοἱτοι , εοιο ρτἰιιιο το τοιτοπισ Ι)

σιιττιτσ τσίττιτστοτ , σοονστΓοΓιισ :το σοοιιοιί

τοι τοτοτοι σίΤστ, ιιιτοΙιτ ο1τσ:ι Γι: ι.οάινιΠ”σιι

ποοάειτο σοιινστίο, €τιά)οπι ίοοπι τοιιιοτιι

σοι: πιστιτι , ποιοι τ:οπιιιιιίΐοτοοι , σο ποσά

ιΡο τιτοτσΙΠοιισπι Εισσι·σοτ , ποσά σοτιιτοιΠιι

τιστιοιιιιιιιιπι Ιισστστ. άστο τοΙἱ πιο!ιοοιιοι

Γοεσσίτιοοσιτι , 8: τοπι οπο ΠιιιιιΙἱσἱΠἱιοοτο

ῇονσοἰι ιιοιτοοιιι νιτιστσο ιιΕΠιιτοιιι νστισιιο

σοπάοΙσιιι , άσσιιοτιιτο οοο:: οτοσιο, σοπ

νστΓοι οι οποιο σοονοσιιτοι ρι·ιτΓσιιτιοοι πιο

τιιισιιιι :ιάττιοοσοάοι τ:οι·ιινι , ιοΠιίΐσ τσ ιοιτιἱ ,

οτ σοι πιο ιιιοοιιιοι:ο οποιο οοο νιάσισοτοτ

ιάοιισι , οι σοοιιοιΙΤοι ιιάτοιττστσοι. Ηοι: οοι

:στο Ιοιιδιοτσ πιο Γστοιοιισ ιοτιοι·οι , ιιττσ

οτσοάοιιι οποιο, τισ ίὶπιΡΙἱσἰ τιάττιοοιτιοοσ

σοιιιοιοτἱ (ποσά τοιιιτἱοισ νστστιειτ τοτο ) Γειτο

ι άιιΙἰπιιτσοτοτ. νστοτο ιτε οτοιισι ρ:ισιιτι άἰΓ

τ:σίΐστσ , οτ οοο τιιοάο οιιιΓριιιιιι ιΠοι·οιο τσ

τιιτι αυτ οο!οιιοι , Ισά οσ ΙιιΓσστσ τιοἱάστο πο·

Πιι οτ. νιωι τοτο πιο τοττειίΐσ τ:ιτἰοιι:ιΒἱΙἱ:ι

ειδσττσ , ειΠστσοι τσ οοο οτ σοονστΓοτοιιι στ·

άιτιστο σοιιτσιιιοστσι, τά ιιιΠ:ιτιιιίΐσ, ιιστοτιι

τω. Στηβ. ή· Μινι. σπιρἰ. 6°υ#. Τσου. Π!.

οιιιτοτοο

Α.ροτιοι οι οποσ ιιοΠτ:ιιιιοονο.ιο σο·οοτσΒιιτιο.
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οσοι , οσοι ιτι τσΙἰοοιι ,τισ οοοιτιοσ 8: οι οσε,

οι τσΙἰ8ἱοί-οτοιιι οτάιιιιτιοι σοοτοττοιιτσι,

οι: σοοίιιιιιΙσπι τσάάσισι , πιο σοιοπιιΙΤοτιιιο

οτιιοτοτ τοιοιΡιστιο. ΑΙτστ νστο :οι Ρτονιπσι:ι

Ι.ισοτιιιι ρισιιτιτοιι Ποτά νἰἔἰοτι ιιτιοοι οιιτοι,

Ιιττστιι νιάστοτ τιειοά τιισάιοστιτστ ἰπιἰιοτοι-,

ιιττιοσ το σοιοροοστιάἰι στ:οιίιοΙιι (οι: σ:: σο άτ

άισι) οοο 1τορστἰτοι. 5οοτ ιιοτστο οποτε ρτο

σστι ειτοβο : ιτι οτ νσΡτι:ιτιο Μεσοι άιιτιιοοιιι

ιιιἱοστοτ, τω, τιοοά Γρστ:ιοάοτο οι, ποσά οοι

νοσιινιτ σοι, ιοάοιιισιιτιι οοοτιοσ οσσσΙΤιιτιει

Ρτονιάσοιτ. Οι·ιι, οτι-τσι, οτ σοιι6τοιστ ιΠοι

Όσοι ιο ρτοροίιτο Ειοδτο, τοποσ ρστίσνσ

"Με τοιιίτιιοτιιιοι Ι:ιτοιιιτοτ. Ωοοάοι:οτσοο

δάο τοτοτοοι σίἶσ, στοιιτ ναί-ιι Ιιοοά ἱοοτιΙἱο

το άοοιο 1)οτοιοι. ·

·Ετιιτστ Αοάτσ:ιε ιιιοοιιι:Ιιοι τοοΙσίτσ απο

οοο σΙΤσ ιονσιιτειτιι φοτο πιο ττιιάιάιτ Γσσάοι

Μπι Γοιιτιι , ιισιιοσ Με ιιοιιΠιι ποισοτι:ιτιι οοι

το σιιι€σιιά:ι ρσσοοἰιι. τσΠιίτοπι @οι σιιιίτιοιιιτ.

Ετ ποοοιιιπι τσ ἰτοτοοι ΡΙοτσοτἰιιτο οονἰτ, σο

Ρἱτοιισ τοο ριιττοσιοιο ιιτιοά Ρ:ιττσοι (ισοστο

Ισιιι τιτσνιιιτιοτο (ποιο δ: Με οπο: οοι :ιωα

το ποστιτοτ , τσάιττιστσ , οοΓσι:το.νιτ πισ Μοτο

ττιοτο, οτ το οοι σοιιιοισοάιιτσπιι · 8σσοτιιι

τιιττιιιοσσίτ δ: ἰρἴσ τσ Ποτσοτιιιτο ετά τω:: σιτ

ρσάισιιάοιο οσ8οσιοτο , οΓοτιιι τοο, ο Ροτ

σοστιτ , ιιιτστσσΠιοοσ 8; τιινοτσ. ΑάΙὶι σἱ να

Πιο , ρτο οτ Ροτστἱι, τισ: ειτοιΠά,οτ ατοιττειτιιτ,

Ρστ:οιιιισ, οι τσ σιιΙριιτο τστοτοοσιιτ. .

Ασσσρἰ τοι άισοτιιΠττστοι τι Ρτἱοτσ Διιπε

Ιοτοτο ΡΙοτσοτια: ιιά τσ πιι(Τιιι, ποιοοι Ρστιτ

σιτστιιριιιτ ΒιιΠαιιοιοτιιι στ! Γσ άσίτιιιιιτι. ΚΜ:

στιβειιιι ιττιτιοσ ΠΠ τοο οοτοιοσ, οι: τιστἰτἱοοι

@οι ρτο τσ οιιιοοιω. νει!σ, ριιτσι· τοστιτο

Ιιοιιοι·ιιιιάσ , 8: ιιΠοτορττιτο ρτο οτάἱιιἰι τσιπ:

τ:ιτιοιισ ιιτονἰτισἱιιοι ρτισἴσοτἰ ιπιπιο σκουτ

τσ. Εκ ιιιοοιιΠ:σιιο δ. ΜἱσἱιισΙἰι Μοτι:ιιιι ιν.

ιιοιιιιι Μάιο. Μ. στ:σοι.ιτιτνι.

 

εοιιτοτο Χοντ

Ειάστο Ρσττο Ποτι:ιτο.

Τοτε-βια:: σκοπια: οι· 1/?τία ό· Βοιωτοι στα ο·

οι πο' ΜωπώιωΡΦἰ|¦#ΪἱἄΜι

το ιιά τσ Μάιο Πιτοπιο τοιιιισ Ιιττσοιι ,

ΐστοιτοι τιιιιισο οοάιοι οοιιττοι, @οοι

πιο ιιιοάο οοι ί·-τ.ιιτι·σι πισω σιιτιΠιπιοι ?τετο

σιίσοτιι 8: Μιι:ΙιτισΙστο Πάτοι ίοιιι σσττΙοτ Κει

Ε νσιιιιιιιιι νοι νι. Ποτιοι Μιιιι πισοΙοιιισι στι...

ΡΙισοιΙΐσ, τοτἴοιο τΙοοσιτισ τιοάισ ειά τσ τω·

οσοι οοο ρἱεστ , οτ οοο! σἰται οοι οποιοι· ιιι

τσΙΙιπο.ι. Ριιιοπι ΦοΙ8ατοτ , οσο ρστοιιίΓοτοοι

ιΙΙοίττιΠΐοιιιτο άοτιιἱοἱοιο ιιά ΓοΙἱτιιιΑΓσσιι6ο

τοι ιιοιιάἱοσι οοσιοριιιττι σκ τοτο οι: Πο.!πιιι

:οι νσοιτσ, τισ τιιοτοο σιιιιται· ιιιοσιοτοτ. Ιτα

τιοσ ιισσσΙΪσ στι; οοοιι τοττιστσ ιιΗτιοσπι σ!

οοίττιι Ι.στοιοοιτι , οι: ιοάσ τιιστΙιοι ιο !οοπ

Ποιοιιτισ Γι: ττιιτιιτστάτ ιο στοΦΠάοπι μι

τιιιοι , ποιοι τσίιιιτιι ειρρσΙΙ:1τιτ: οι" τιστιοσ

νσοτισ ιιοιιιιιοι ι ποιοι: ιιτέζρτοξσοτιοσιο

ττ η

Ατιιιο τι”

ι
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οτιοιιιρι:ιιιι :ιτιτιτιττοτο ρτιτοτιιιιιιε. Μιιιτιτιιει Ατοτιιει ιιιο ροτοοιτιιιιε ι”οιοιιιιιιτ:ιτοπι δ. Μι

·ειο τιιιιοοιιε ω ροττιετιι νοιιοτιειτιιττι ειτιιιιιιο

τοτ οιιιιοτιιε , τιο οιιιιοικιιιι οι: ]ιιιιιτιοροιι ,

τιιιιιοτιο ροίτιιοιιτιιιιιεΙοοιε ιτιοτοτιιατιιτ , ιιοο
ι τιιιοιιιε ιιιο ιιιτειτιιε ιτιτττιτο ροτιιιιττιτοιτ. (Ζωι

Ατιιιοι ε”.

ιιιιτιιττι :τε :ιιἰοιιιιττι Διιτοιω ιτι τιιοε , ιτιιιπτιτἱ

ω” :κι ιιιιρτοΒιτειτοπι ιιιοιιο οτοτιιτοτιΒιιε.

€οττιτιιιιτιισιιε οι: τιοιιτιε τιοΓιιτιτ τιι:ιττ:ο , μι!

νιτιεττιε , ιιιιτο:ιτιιιτιει , :ιιιτιοτιο οοιιιιι:ο σκοι

οικω, :τιπι ιιιιιιι μποτ ρ:ιτιοτοειιι ον:ιοιιιι

τιε τ:οιιιεΙιε τοΙιδιιιιιι Ως , ιιτ νοιιιοιιτιι:ιιιε κονι

τιιε -τιοιι ιτιτιιιιιιοτιτ:ι ιιιοτιο, νοτιιιιι ΠιροΙΙοιτ

τ:οοτιιοτιτιο ίιτ·ιιοι:ιε. Ατιιιιιο τιο εικοσι τω

τιοττι οιτιοοτο ροτιιιτιιιιε, ιειιιι οιτιι:ιιιιιο τοτε

τπειτίιιριο. Νειτιι οι: τοτιιιε Ροοιιιιιτι: Γιιιιιτιι:ι :ιιιε

το τιιιιιι τ:τοιιιτει , νικ τιιιιιιάιο.τοΙιδι:ο. οι. Τοιιέ

πιο νοτυε τιοι.ιιτιιτιι Ροίοοιιτι , οιιιιτιιοτ οιστιιιι

ειιτοοε, ιιοο νοιιιιτ ιιοοιροτο, ειιιοτοιιε το :απο

ειιοοιιιιοτιοιιι τιποτα ιιιιτοοε τι πιο οιτειδτιιτιιιιι

τωιπ , όορτοο:ιτιιΓοιιο οι οτιιιτιιιε , ιιτ Ματιο

ιιιε ιιιοε ιιειιστ:τοιιι τετιοτιοιιι. Οτο ιτειοιιο Πο

τιιιτιιιτιι, ιιτ τιιιττ:ιτ ιιοι:ιε επι ιιιιιιιιιι ‹:ιο Ωιτιέτο:

Μουτ: ιρΓο τιιιιοτ:ιε ουτπ τιιιι αουτ” :ιτιοτιτ

ιιιοουτοτο ιισιιιε, ρτοιιτ τ:οτειτιι ροιΙιοιτιιε οε.
Έτετιοιιοιιτιι δ: Μιτωειωι ιιτειττοε ιιιοοε άι

ιοδτιιιιτιιοε ιιοο ττιιιιιο ι.ιιιιε Ιιττοτιε :ιιι:.ιτιιε Ππο.

@οπού οοι·τιιτι ιιττοτιε, οτι:: τιιιιιι τιιοτιο τω·

τιιτ:ιο Επι: , τιοτι τοΓροιιόοο ιιιιρτιοΓοτιτιειτιιτιι,

οειιιιοτιτυτ ιιιιιιιιιιοτιτιο. Γοιιτο τ:τοιιτιιιε τιοοο4

τ:ιτι , οιιιιιιιε ει Γετιι:οτιτιο οτιιιιτι ιιοιοτιε ενοι

ιοτ, Ειε τειιτιοιι, τιιιιοιιο ω: τοιιοιιιε οοτιοτε

τ τιιιοτ, οιιοτι ροίι: ιοιι€ειιιι , ροτιοιιιοΕιτιιοτιο

τιεινι8:ιτιοτιοτιι , ιτι ροττιιιτι τιοτιιιδτι οιι:ιειιιοο.

ιιιιιιοε. πιο , μποτ ιιιιιιι τιιοτιτο οιιιοτνετιτιο.

Ε:: ιιιοιιτιιιοτιο δ. Μιοιιτιοιιε ιιοπιε Μια

Μοοοοι.ΧΧντ.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α Χι.νιι.

Ειτιοτιι Ροττο Ποιιειτο.

Π: ττἰιπ.τ/ἱω π!ὶἔἰσπὶ:.

οικω ιιοτιιο Γοιιιε τιοτιιι , ο8τοιιιε Γρα

τι ειτιεττι τοιιοιιιε οιιιιιιιιιιε ρτατοι· αΙιοιιοτ

τ:οτινοτιοε, Γοτιιιοτο :κι το ει88τοιιιιε τω:

οιιοτι Γοτιιιοτιτιι ττιιιιιιιε τοοιιτιι τιιτικιιτιο Ιιισοτι

τοτ “τω” , ιιτ ιτιτοΙΙιοειε τιιιττε&ιιτιι τι” το

οοτροτο ιιιιιιτιι Ρτ:οιοτιτιοτοττι ειτιιτιιο οπο,

μποτ. Νιιόιι1ε τοττιιιε Βιιιειε ατι το τιεινιοιιια:

οιιιτιιτι:ιιιι νοέι:οτι Ιιττοτεε-ειοκιι , οιιιιιιιε 00111

ΡΙιιτε , οτι: ειοοιτιοτιιιιτ ροιι: ρτοτ-ο&ιοτιοτιι

τιι:ιτιι ιιοτιιιιοανι πω. Ετιο:ιοτιι τιιοτιο τοροτοτι

τιο που Δω , ιστονιτειτιε Πιιτιιο: ρτοΓοττιττι

απο 66 ειιιιε ριιιτιισιιε τοΐροιιοοτιάιιιτι ιιτ : ιτε

ιιτ τιο ττιετιιιιιιε τιιιιιιοιιιο.τιι ΐοτο οειιατιιιιε τιο

τω". νοιιιτ ιιοτι τα!. ιιοε Ρειιιιιε ιιοπιε Ατι

τιτοιιτ τ:οιινοτιι τιοίιτι τιοροε, ει: Π. 8ειιτιιιοΙιε

εοττιιειτιιιε, οιιτιιοιιε ειιωω Ιοτ:ειτο ο(ΕΕττιπι

Γιιτιιιι , οτοοο ιτι Βιιιιιιιιτιι ει ιιοι:ιε ε ιττι.

Ειιττι τιιιι , τιο νοτιοτειιιιι ριιττι ειιωτι (Παπου

ο ριιιτιιιιιιττι τ:οττιττιοτιτιο , οιιιιι τποο, :τιπι

νοτο ιτι ρτιπιιε ρ:ιττιιι ίιιι·τιοιιιιτιο. (Μπιτ:

μ.τναιριιιιτι οοιιιιιιδιιιτιι ιτι τιιοτοοτιο. Ηοβ

τι

οιιιιοιιε (Με οοτινοτιιοτιτοτ ρτο τιιοιιοοιιοτυπι

τιιιιτιοτο , τιοοιιτιτεινιτοιιο ττειτοτ ]:ιοοιιιιε ο·

ν:ιτιοοιιιιττι. Μιιιτιε ιιιιτιιοιιο οιιτιε τετιιζοτε

τω ιιιιΠε οτι ιιιιιιι 8ττινιοτ , οιιο.ιιι Ροοιιτιιτο

τιοτοτ'.ιιιε , ΡΙοτιΓοιιο ροΓοοιιτιιιτιε τιιιτιο ποι

ροτοιιοτι ροιιιιτιτ. Ι.ιιριοιτιεε ροττιοιτιειε νειοτι,

ιιοο οι:ιει ροτταε, τω Ροττιιτιι οπτιιιτιτ. Εο

τιιιτι οοτ:ιιτιιιε τιο ιτιτιιιιιτιιι τιιονιτο. Νιιττι

οιιοπι οιιιιτι τιιιιιι οΒνι:ιτιι ιιιιτιτ , οιιιτιιιιιιιιοο,

δ: τωιΡω ιιιιΒιιιι: Για πιοι:οτιιιιιτ. δυοοιιττο

ιτιιοιιο τιιιιιι , σοι οιιιιιιε ικα Γειτοιτιιι ιτιοιιττι

Βιτ. Αν:ιτιιττι ιιιο τιοπτιιιιιι ειρροιιτιιιτ, οιιι μια

Β οιττιτοπι οιτιιοττιιι, ειιιιιιιι ιιΒοτ:ιΙιτετοττι. Όσοι

ιι;το ιι:τβο, Βιέιτιιε ?τιπι οοττιοτ ροτι:ιτιιιιι ιιο

τιιοιιιιιιιτιιιιιιιο τιοπιιιιιο τιιιιιοιιιιιι , τονοτοτι

τιιΠιιιιιιιιι- Π. (::ιττιιτι:ιΙοττι Κονοτοιιιιιιι νιτ:ι

Δτκωπικ. Ειιιε Βιιιο τιιοττοττι εοοτιιιιιιτιιο τα·

ιι , απο οιιι:ι. ιιιτοτ οοτοτοε τιτιτιειροε οποιο

ο ιιιιιιιοοε ιιιοτιιιιι 8τενιττιτο, 86 Πιτιθ:ιττιοτιια

_ροιωωπ, τιιτιι οιιιτι ειισΒιιτιο. τιοιιτι Οττιιιιιε

ιΡίι τ:οτιιιτιοτττιιιω , οιιιιιιτιο ετιιιιιιιιε τοοιιτιο

τειιιτιει ω ε, τιιιιιιιιτι ΓΡοτιι τοιι&τιιιι νιτιοο. Πι:

τιιοτιτι πιιιιοτ ιτι οιιοε οειτιττιε τα: ιτειοιιο νοτιτιο

οιιοτι ιιειι:ιοε , 6 νιτιοτιιτ , τιο τιιιτιτιιιιι νιΙιοτι

ντ·ιιτιοτο ρτοτιο τ:οοετιε. πιο , ρ:ιτοτ ιιιοτιτο

οιιίοι·ν:ιτιτιο , εοπι ο.ιιΒιιτο @Με Γοιιιοτι να

ιιοτειισιιι , οιιιιιιιε πιο τιο ιιιοιιαίι:οτιιιτιι οτιι

ιτιιιε οοιιιττιοτιτιο. Εκ πιοτιειίιοτιο δι Μιοιιιιο

ιιε Μτιτι:ιιιι , ιορτιτιιο τω Μπι τιιιτιο ττιιιιοὲ
ιιιτιο οτ:οτ:τ.ΧΧνι. ι

 
ο

ετιετοι.Α Χι.νιιι.

Ειτιοιιι Ροττο Βοιιειτο.

.Βο Με «Πα:Δ· Παπ:Μπ.

ιιιιιιιτιιιιτιιι οιιιτι Ρτιιιοιριε 6ιωτ,ετ ουτπ

οο ιιττιιιι Νιοοιιιιιε (ὶιιιτιιιιιε , οιιι , Δω τιο

τ:ωτοιι6 οσοτιοΒιο , 8: ιιτιιοτιο τιοίιτει τω»

Βιοοτοπιιιε , ιτιτιιιιτ ΐο τιοτίτο ρτοιτιττιο οιερΓει

νοιιιιΐο Ρετονισ, ιτιτοττιιιποοιιο Μάιο: τοτ..

:ιιιε ιιτι ιιιτοτ οιοτιιιιι ό: τονοτοιιτιιιιιττιιιιτι Π.

εΒικιτοτιτι (Ϊειτοοτιιτιι αξια:: τατιτιοτιιοιιο οοτιοττι

ιιιο ιιιτεττι Μια Γοιιτοτιτιειιι ιιι Ηινοτοττι μει

τω τιςιιιτι ειιιβετιε. αοετι·ιοιστοπι ι:οτετιιε Με

νοιιοτιιοτιτιΠιιτιο , ΓΡοτειτιε ιιετιιο τοτιι ιιοιιιε

οιιοοιιο Μια Ρετιιιιι ρτοτιιτιιττιττι. (:οιιοτει.

τιιιιιισοτ οιτιοττι ροτιιττοτειε ιιιο οτειιιιτιο, απο.

οιιο επι ιιιοιιιιιιοτιιιτιι νοτιοτιτ , οοττιττιοτιτιιιισο

οι τοπιριι ίιτιιδιιιττιττι , ιιοιττειιτιοιιο ρειιιροττει

τοτιι. Ι)οιιε ειιιτοτιι τιοίτοτ τιιοιτιτ οιιιιι Ρωτ

Βιιοτιι. πι” Ρειτοτ οβιοτντιτιτιο. Εκ. δ. Με

οιιιιοΙο Μιιτιειιιι άιο τιιιοιιοοιιτιο Μειιι αυτια

Μοοοοι.ιτιτντ. - ο

·7«Έι·

` 7Ειιιτ ιιοτιιο :κι ιιοε ΡιιιΙιρριιε Ττοιιιιε ΜΜΜ”.

 



Λο ση76.

τοστ *ΕΡΙ$

οσε-σ ε-ε
 

η

ΕΡΙ$ΤΟΕΑ Χϊ..ΙΧ.

Εὶὸσιιι ΡσττοΙ)οοιιτο οΜοιττ.

_ύε μῇτἰττωθ :ετη/στά στο πο·υτ:22.τ τστω'εω

σοτ-ό· σ.φταφ.τ , σε τητα” 8:τ·υτι ό· ττω.τ.

Η Τ σπασω τσ Ιἱττστἱε τοσἱε , σε σοοττἰΒ

τετοιο Γστἰοἱε. Η τιιιίό.στο ) φαι ωτοσ

τἰσοτΙ:ι οιτιστίττει ὸἰτὶ·ἰσἰ , τοπιο <έτεινσ Πε οοιιε

:ιὸτοἰτιὶίττοτιοιιἰε. Ηοσ :ιιιτστο τιιιοτιτσοι Κεντι

τσ τω, Ρτουτ τ:ιιριε, ρτσιτισοτσ Ειτσιιιει τισ

τΙοσειε. Πττοιιιτττισ Ποιο ρ:ιτισοτστ τσω. Ριά

ττιιιοι τιιιἰιισιιι οοτπ ίστιρτιιτιι σΠ: : ΜεστΖωτ2τι

ωιβω ΔρσΜέεωκτ.τ κτπτΜπ.τ ·υςβω.τ. Αιτστι.ιιιι Β

νστο , οιιιτιι ρτεστστ ορτιττιτιοι , το ιιοε ποιο

οιιτιισιι:ιττι ὁιιοἱιιττι τω, νοΙοτιτεπστιι οιιιτιι

στἔτι ιιοε, τσ σμιοττιισ τΡΓει. ἱτισιρἱε οΡιτιιἱετἰ°

τιοοτε. Ιττιτιιισ 8τττττετε οσο ρἱστοτἰ το:: τισ ντ

οο δ; Ρσσιιοττι :τά ιιοε ιιιἰίΪ:ι. @το Ρτοτσδτο

κοσμο > νἱΓιιε οπο νιτσε τσΠιοιστσ , δε νσ!ιι

ο τεσττοτττοτσε στεινιτστ ΓοΙσοτ τοΐΐι[ο Ποσο

τσ τσΓριττιτσ. Ρστεσ τιιοάο , ιιτσατρἰίΗ , οτιστο

Εσττσ ιοάι8στιττΒιιε , οσοι.ισ στΒἰττστΞε φοτο

ττοειστοτε. :οοτοτο :ιοτσοε Γειττε οοοἰε τιιιίΤσ ,

τοιοιτοο ρΙοίοιιτιτο ὸἰπιἰτἰἰιιττι σοτιιτο Ιιοσ ίο

Ιιιτο ττιάιιο , σε: οοο ἰΙΙοε παρτ , σιτρστι- τ

ίσοι ίὶτ. €οοίῖόστει , φωσ Σ οιἱτιιιτἰιιε :ποσο

:ισσιιττττιιιε Πιτοτιιε τιοίττοε. (ξτι:ττΙτετττοτ:ι 8:

οστστ οι:: (τιποτε , τ-ι·ειττσε ντ8ττιτι Γσρτσοι, Μ

τ:ὶ νὶἔἰιιτι οι: ιιιιιιε , στο Η 8τιιττε ορσττιτσοτιιτ ,

στ: Ποτ: τιιστσσόσ , τιιιιΙτιιττι οΠιτΙοοιιουε στ·

τιετο σώσε νἰᾶιιτ οσσσίΐειι·ιοε τστιιιἰτστσοτ.

@Μοτο τοειΒιε οοοτε ττοροίιτιιττι οοιιε μι

:σε , απο οιοτισε Ιοστινστιτιτ ορσττιτο Ποιοι ,

ρτστἱιιτοσμισ ΠοσιιΠ οσοο τσττἰο , στι: φιστ

το .σμιοτιιισ όἰσ σιτροίστιοττ νστιιτο φωτο Π

ΒσοττΠιοισ Ικα: οποιοι μποτ , ιιτ εοίοΙτιτιο

οσοι· τσοιΡΗ πιστσ:ιτ τοττισττ , στοα! @στο το

τσ σῇιιΓοιο‹Η , τις νστιιτΠετσ :ισ όστ:οτσ [πιο

στε οσοο. Ρτοτιτιε όσίιτιστιιιτιι πιστιτο το :ιτι

τσιπ.. `-°

Α τοτ τιονἰτἰιιε τσστιιίύττε ρτἱιιε ἰοτἰιττιισοτἰείιιἱε-,

Ιοί”.

τιιιιτι σιτιιστστιιτ τιστιτσΙισοΓιιε το τυπο , ότ

οιιίΠιε σπα τιοΒιε. @το οιιτστ1ιιετοι ωοο ρτο

Εσίσστστιιτ-, εσσσττιτιιτιι πιο τοοτιιιττ, οτ Ιο

τοστ Κοτοιτε!ότ τιοντττ,τ άσνἱτατσιιι, ίιττιιιτιστο

τρΓσ 86 τιιτττ σοοΓσιιιε , δ.: τιιιδτοτ σιτττττΠ”στ ,

οιοΠτιτιιισ εττινἰοτει :ιτσιισ σιτσο8ττατσ , 8ς_οτ.

Η ὸἱτοἱττστστιιτ σ οσοο ιιισάἰοστσ τοοτιοΙΕσττο

σΙσιιιοιτττι ΙΙΙο.τιιτιιτο. ΙΡΠιιτι ἱτσοιισ τιιι:ττοΡτι

τουτο σιτιιτ , :το άτττιτίτ , τὸ οτιιοτβιιε τ-ταττἱΒιιε

ιισίττιε σοτιιρτοΒτιοτἱτιιιε. Ροίτστο ως οοτ

ροτἱε ΓσΠισστ ()τιτΠΗ ΓοΙστοοιττιτσ , σσισοτειο

τἱΒιιε τιοΒιε οι: τιιοτσ οιιίΠτιιιιι ί.οΙσττιτιτ:ι, τι

οἰτιιοἀνστίὶιοι σίτ τι οιιοτιστιι τοοτιιτο ΪιιἱίΪσ

Ειισἱιτιτἰίτἱισ τσΒστοασιιιιιτο. Ρστειδτ.ι σωστο;»

ττοοσ το σΙιοτιιοι τσνσι·ίι, άσρτσοσοστοιιιε ογ

ιτιάστο :ιτεστιτσε.το , το στι;; Ι)οτιιτοτ σοτριιε

στο: τσσοοτιττιιοι , ?απο ττΒΙειτοτιι ;τιιιοτιιισ

Πιά:ιττο :του [στο άσσΠ-σ. Ηοσ ί:σσστιιοτ σΙσ-

τἰσἱ τω. @οοο σσττσ :ιἀοΙσΓσσιιτἰιιιιι 8'σοιιε

ιτε ειο!ιοττσο ,οιιοτι Η ττιἰΠσ Ιιιισ εισσσάστστιτ,

εότιιτττστστο Ποιο τιστοτοσοι. Νιιάὶιιε τστήιιε

Ιιτιοιτιιοι σοττιοιἱίΪοτιιττι ιιονἱτἱο σιιἱτἱοττι Βοτ

8οοισοίἰ ττιιὸἱἀἰ,ττιιἰ τιιισιιίοιισ ιτε πιστοσιτ, ι _

ιιτ τισ στι” τιστίςσνστειτιτἰειἰοοστὶἰσ_οτἰιισιισ`οτΠ;

Ιιιε σώσω Στ νσοστἱοτ”:ιΙἰἱ`, οοο ττοτσ @τισ

σσττἰοτ οσε τοτε ροΠ:τιτο:ιτττ τοόιιτοσιιτξ τω

εἱοτιἱ5 ΓοΓσσρσττιιτ. Ρτιστοτξεεστντισ ιιορτο

οιτ:ιτσοι , σοτ12.τιιΓσμισ τσοιστστἰοε εσἔσττἱτιισ -

οτΠ. (ϊτινστιτ οι:ιοιιτο Ποοιἱοἰ , τισ τι_ονἱΠῖ°ττισ

:στο άσοιοτο ρτισοττσοτ , ιιΒἱ σοοττει Π: Πστιτο

ἴστιΓστἱτ ιτει.τιιττι. Το τ:ιτιισο , ιιτ Ειστε ,Ιιιιτιιει

τιιτο.τσττι οτιτιοι!ειιε ρτιστσοά:ιε , 8: νἱοσσ , Π

Ροτσε , ἱο Βοοο οι:ι!ιιοιΣ Όσ Ι.στιιτιιοοιιτά τι·

δτιιτο Π: οοντίδτιιϊε ιιισἰε τσνστσιιτ:το ματ :ιο

Βειτἱ (ΣΙ:ιΠιε σοιιΓστἱρτἰε σΡσττιιιε ἱιιτσΠσετἰίἙἱ.

Νοτι Ποπ οττιτιἱ:ι τσρστσοτ:τει , τισσιισ σοιτονα.

στα : ττιιο‹ὶ 8: οιιωΡω τοἱοιιε :ισσιιτστιιε το

ὸἱσειτ, τειρτἰττι Γστττιστιτσ τησ τιιιἰὸοιιἰτἶἱτι Βιτσ

απο νσοστἱτ. Ετοἱ τιιιτστε ττονστο εετεστττω

ΒιιΙστιιτιι ώ ίττιιστοτειοι ρσιτιστιιοι τσττιρΙτ,

ιοἰττσοὸἱε οονττϋε , Γστ! ιιτ σιτσιττοΓρσέΠοτ Π ΪοττιἰσσΙοιισ σοΙιιτοοτιτιιττι·στιεσοτιοεοσσσίΕι

Ποτ , :ισ τισ τ:τιιστοΙτοστ ἱοσοτιίἱὸστειτσ τοστ

Ρὶειτο τοοιισε. ΕΒο οιιἰἀστο, ιιτ Γσἱτιε , τοστσίἔ

Πι οονοτοττι (ῖτιτἱίΐ:ἰ τοἰΗτιιτιι στσΙσδτοτ , να

:στο οσειιισοιιστο ττάτοτττο εΠοιισοι ἰοσοτιίὶιΙ

τἰε Ρτιιιε ττειτττΒιιε οοίτττε. Ντιοι ο οοιιτιι

οιισοιουσ σωστο , στο Ροίτ τουτο τΙἱΓσσΙΪιιτιι

ειάνσοστιιοτ, το :αποτο οοίττιιτο σα:σριβ

Γσττι,ιοοο ροτιιΠΤστ σοε οιοτιετίὶστἰιιτιι σει στσ.

Κσσιοτοοτιιτ οονἰτἰἰ οοο τιιιιτιστιι ρτοΕστι,

τω ρτοοττοτΠ. Ρτοοειτσ , τοσοι: , Γρἱτἰτιιε

Π·σιτ Πσο Πιοτ. (Στοκ Η ρω: ρτοΕι:ιττοοστο

αυτ τιτίσσάτιοτ Γροτιτσε στι: ΞτινἱτἰσιἱσΞιιοτιιτ ,

οοο οοτ: ιιοΙττασ , ἴσά ιΙΙοτιιτο σιιΙρα: στι: τά

ΒιισοοΙοτιι. Νστιιισ τοἱτιιοιΠ ρειιισὶ σ:: τοιο

:τε τιστΓσνστσοτ. Αιιτἰἰ σγειο8σΙτιιοι : ΜΜΜ

@στ τΜΜΙἰ , μετά φωτο ε!τ·:72. Ι)σ ἱἰε νστο

οονττοε ,οιιι ΙιοΒἰτιιττιιειοι τσΙιΒιοοιε ττιόιισ

τσιπ , οσοω τιοΒἰΓσοτο τοετοστσ νοΙτιστοτιτ,

ίστὶρῶρΙσοἰιιε·στΙ το στιτσ Ρ:1υσοε στα. Πτ

τστσε·,στοἰττοτ , τσόεΙττειε τεστ τιιτΠ.σ. Ντιοι ,

ιιτ σοττιρσοτΠο στ: Γιιτοιοεττττι εικοσι . Μειο

Ε.

τἰοττι. Εκ στι ότισσοτ:ιε τ:τουΙετε στειε :πιτ Ροίττἰ

άισ τοἱττστιι ω τσ. Νιιτισ ρστ Ιι:ιτιιττι Β:ιιιιΙιιι·τι

Ηττστ:ιτιιτο οιιττιτστοτοοσε τιοστιιοτ.ρε.ργτ·ἰ τω

Με ττσΜοο, ΝσΓσἱο στο νοτἱε τοτε Γστἱετ-τισΞστιτ.

Εετιιιτιτο ιο στ:ιίΒοιιτο στοστσ σοετττιιιτ , @στο

τστ ίἱτιιιἰὸστο· οσοτιοτιτειάσ ττειοΓειτίι:ει Ρώσοι

σοοΐσσιοιιιε. ν Μιττσ , τοπίο , τ-τιιοισοττιττι

οιισιτιτο σἰτἰιιε ροτστἰε , τισττιισ τιοΒἱε Μισο.

8ετί τὶσίἱίτειε. Οτιιιε σστ·τσ απο ετ:ινσ Ϊστἰτιιιιε,

οιιτιοτιιτο ρτοτσδτο ἱρίσ ιιΙΙο ιιτοςιιαπιτσττιζ

ροτσ τιιΙἱΡτἱ. Μτίστστσ ἰττιοιισ σοορστειτττισιτἔ

τσσιιοι, στσιιισ σοΙΙσΒοτσοτἱΒιιε. (ιιιτι:ττω στο:

τ:Ιο Γστἰτ›ο σετ Ιἱττστἱε τσνστσοστ ρετττετιΒΒατίε

@στο σοστιοΓσσε. νει!σ. Ε:: τοοιιτιίτστιτμ_'ΐοτι:

ἐ`τἱ Μἰετιτισἱἱε Μιιτοτοτ ΓσΡτἰτοο ωοοσω δώ

οι Μσσσσι.:τιτνι. στ. τ*Ρ
Ά -".. -·τι

..ε'

-ω

)..Δοσο Α..

Κττι.ϋ
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Ροττο Ποποιο :ιρρατἱ.°

Φο »τυπο τατέὶσωἰἰ.τ ὑταςιςσἄστἰ.τ ὁε/ἄῇντἔἰἰ:

ρτο :ο Φωτ σΜοτέ.τι

12ο ικά-ροή Πττοτεε τιιιιε :ιοοορἰ , τιιπ

ρπε ρτἰτππτπ οπτειοτιι πιπιι πωπω

ροτ ονοττιπττ:ιτπ τιπιτπ οτοπο ἱπΙὶοιιτἱετιι το πο

Βοτπε το (:ΙειΠρππε τποπο&οτπ τοοιτροτει

τἱοπο ίἴιἴοοριἱε. (Σοτοτπτπ·οππι οπο. αποτο

Βτιινἱειοιιο Ιοπεο πΓιι :το τοτπροτἱε επιπτώ

τοτο πιοΙΗ:ι τοπάειπι·πτ 8ο Ιονιο; ροτιόπε ποο

οπο ρωτά τττοιΠοοτιτοτ ρτοτπἱ ντοΙοττε , πο: ,

π: ίροτο, ριιοἰΙἰιιε ἰπ «πω. Ηειροε ποιπτοτοπι

ἱπ ττἱρπὶοτἱοπὶρπέ Βοππππτπ , οιιἰ ορροττπ

πο τσιπροτο οτππτ-ριι; Ρταίρο οΠ: , οπο ποίο

τοπτο ΐιιτἰΒετὶ ποε ποεοΠο οίϊ , οπ)πε ρττοΤοπ

ττο τοτ:τοει-τππτ , ΓοΙΜ:ιπιπτ , :το Εοττοε οπο.

αυτ. $ροε τποάο πού: Ηττπτι το οππι , ΕΜΠ

οπο ποπ πιοττπ:ι , πππηιι:ιπι άοίτροτ ἰπ το

οοιιΕι:Ιοπιτρπε ορἰιπΙατἰι ΜιιΙτοπι όοροο ρο

τ:πππιπι , πε οΠοπππι οοπττειιτι τππΙτιιτπ , οι

ΓοΙνοπτιο ποπ πω. Ρτορἰποποε ειάοιιτπ δ6 ε

τπἱοοειἴοό πρι τ:ἰο ροεππἱπ :ιεττιιτ , ποι:οΠρ

πιοο οτππἱε πι: ροπονοΙοπττα ἱπτοτεἱὸἰτ. (ξιἰά

απο Ξόοΐροτοπιπο πιο ριιτ:ιττο οοΒἱωεἰοπππι

ορΓοτροειπιε πιἰπἰπιο. δώ οπἱτἰι Μσωστπωτ

ήτο» απϋτέτυπίτ.ο :τα , ΜΜΜ: , ό· :σσρεππ:ἰο

πρ· πο.: > πο.: ιι/ωιι!υ Μ: ?πιάσω οΜλτ/ά/;

2Με:ττετ κ, ό· |Σέι·υ·α.τ ω: π: »απο ππέιίβ2.σ.

(Στοτἴπτπ Ιι:οο2Νππηιπά ποπ ίοπι:τε , ραι

τοτ, τ.:ιδριπι ΐπροτ το πιτιππτπ Ποπιἱπἱιπἰτοπη

ροιτροπ:ιτπ, ρἱτιπι τ $ιιΙ`τπΙἰτ τὶο ροο @απο οπτ

Μ όίπ:ιΙοτπ (α) Γοπἱο86 28τιτ:πόιπο οοπρο&ιτπι,

οτοπο πο! ὶιππιοτττιΙἰτιιτοτπ ιττιπΠπΙΞτ , πω

οπο ΠΠοε ττιἰετπτἱοπο Ιειροττιπτἱ ἴιιοοιιττἱτ.

Ηιτο Γ:ιπο τππττιτἱο άοκτοτπ: οττοοΙίἱ , οπτ ο:

-~4~~~'~Ή~~ οτἱεοτο , 8ο ρειπροτοε άινττοε π.

τοτο. Ϊτοοπο τ:οπετιιτπΙοτ ττρἰ ἀ@ροο: πιο ,

πππτπ ποθ:το τππι ΕοΙἰοἱ Γποτ:οΠ-π , οπο πἱτπἰ

τππι ΐροτοπιπε ροτο , ιιτ πιοο πππτπ τοΙἱἔἱο 1)

ρτοροότοπι οτο&πττι Πε οιιρπι: , το οπττΙοπι

ρΙτιππιπτο ιιτοποἰττἱεοπτο , Ώοιπἱπο οπτοιπ

ιπ:τοπτοπ6πιπ Φωτο. (?οιπττιοπεριε πορἰε ετο

Έππδτἰ ιιπἰτπειτπ, ίἱπΒιιΙΙΓοπο πι; ὰορἰτιιτπ ροτ:

ί$οΙντιπιπε ἱιπροπἱε. Ρτενοπτιππε τ:οτπτποπερι

τἱοποτπ :παπι , μια· , :το προτἱοτο τποπΓπτει ,

πππτπ τρίο Ιἱττοτἱε ΠΒπἱΙἰοο;, τὶορἱτπτπ ροτίρρ

ιππτιιο. Νιιπτἰοτο ίἱοπἰἀοτπ πορἱε ?ΗΜ πιο·

οοίΓιι τοιτοτοπὸἱΠπτιἰ οοτπἱπἱ , Γοοποπτι ὸἰο ,

πΙτἱτπ:ι ντάοΙιτ:οτ ]πΙἱἱ , ττιἱΠΞιτπ ρτο ποτ-ππέι:ο

άοοοπτ:ιτήτπιιε. , τρΙοπιποΓοπο οο!ορττινἱπιπε

παμπ: , πιο οπἰὰοπι Γατ:οτάστ2Πρι18 ἰπὰπτο, Ε

οοτοτἰε νοτο ιιοοοπΓειε τπππἱρπε οτιπάοριε το

·/ποπτἱρπε. Ροίροιι οιππὶρπε ὶπ οτιρἰτπ!πτπ εσπ

νοοτιτἱε ί-εοοτάοτἱρπε, π: τττιππτει πιἰίἶειε,-οπειτ

καιω δ. (ἱτοΒοτἱἱ , ίἰτιο ἰπτοττπὶΠἱοπο τ:οΙο

μ) Ηἰο στιτόπι:Ιτο Μ: ΡρΗτρ πο ΟοΙτιπάτιππε Σαρπ

ποππε Ντοο!ειρ:τριι: ν. ο.: πιατα: τππι· . ορτίοοριτε Βυτιο

πιοπρο , ρΕ::ρμοτ τ:τιτάτπειρι :τππι τιιποτε: διιΓοπτια: ρττετιιττπ ,

|ο811ὰ (απλα Κάτια ορτίοοριι: ΡοττιτοττΓιε ο «ιπτ τοπεπειται

Α ρτιιτοπτ , ἰιιῇπιιιιἰ. ἰἱοΙἱοιιἰε νοτοτοπι ποντιπε

πππτπ ρτοτ-οΠῖε , ιιτ ροτ οέρο εποε νοῷοτ:ι8

πιοττποτππι :ιτ:οιιττιτιπε ι:Ποοτοπτ , €οπνοτΪἱ$

οποοπο π: οτιιτἰοποτπ Ποτπἱπἰαιτπ :ωροπ

απποπο τ:οπτιοε ειονοτο τοροτοτοπτ. @οτί

οιπποε 8τ:ιτο πωπω :ιοοοροτο , ποπ ἰεποτιιπ

τοο οποπτιιΙ:ι τοττιρπποπο οικω ιπιπιτπιππι

ροποπτ:τπιπ τ:οπιροιιΩιτοιιτι Μπιτ:: τππι πιω

ποσοποππιτπιπ οοππτειιπριττοποε , οσονο

ττιπτοιιο ρωτά νπΙεπτι Πρπιπωττοπο π: οττ8

δε νιτΙτιιε , τποππιι πορἰε ο τοοΙο τποοποιοπο

ΗυιτἰΤΓο. νοππΗ::ιε ΐπρτἱεεο ρ!πτοε ΓοΠτο οι! Το

ἰιιτιιοπὸοτπ πιπιι ἰπ οτο: , οπο: τοί:ο&ο πρ

Β οτπτιἰρπε οοπιτποποτιιπτ , οπτπ ιπεππιτἱ Μ·

οοπτι τπτ νιττιιτιιτποπο ειιτοίὶειτἱοπο. ΝονἰΓ

τππι: :ιεΠοτιιπτ ποε ειπιρο αφορα ποίὶτἱ ,

διιτίρππε ΐοι!ισοτ δ: Απότοπε ι ρριπιτοπιιο

πιο οΠοοπτἰ , οοπἔτειτπΙοτἱ τππι: ττο Νεο Γοτ

νἱτπιἱε ποοσο τι πορὶε. επ νοΙἰιπ,οπειπτ:ιπι

ττιοόο ροτοε , ροοππἰοπι πππτπ , πο ποίιτι:

ΐπα:ιιττοτο ποοοΠἱτοτἰριιε ρι·τινοπτιιτ. Ηπιιιβ

πιοτὶἰ ίἱοπἴἀοιιι ρτοπιἰΙΠοπὶρπε ροπο ιιτήτπο

ἰΠοε οπο)προο,επιτι πρ οτε ει!τοπιτ:Ι ροτο. Μ.

τριτο τοττιιιε τιάτιππιπιιτ πο! ρτοΕοίΠοποιπ θα.

ττοττι Αποτο:ιτπ ΒοτροτποπΓοπι , πρι οοπτρΙ_π

τοε τπτοτί:ιιοτππτ πιο , ετποο οτπποε :κι ποπ» ·

νἱνἰππι ρειττἱτπ ποίὶτἰε , ρ:ττττττι ει!τοπτε τππι·

:τριτο Ιτιπι:ο Γιαπ ττοτ:ορττππε. ΜιιΙτει Ι.οπιτπιπτ

Ο ποριε πομπο ρταροτ , τ:Ιο οπο πιπό τιτ:οΜο.

πι: Π. ΝιοοΙτιπε ριτΞπε Π8πιπι:ειρττ τἰρἰ. Ηο

πιοροππε (ΗΜ Ιἱττοπιε, οοοε ροτἰΠἱ , τωρα

:τοτο οοπτιρἱτπτ , ίὶιιόορἱτοπο Προ πι! στοα:

τοπι οιιιιπιρτἰπιππι ππττοτο. (3οπιτποπάτιπιπ:

ποε οιπποε ττρΕιρεττοτ ρπτπ:ιπππιπο , οποιο

Βοιπἰππε Γοτνοτο άτρ)ποτιιτ τποο!πτποπτ. Η:

τποποΙΙοτἰο δ. Μἰοἱιτιο!ἰε Μιιττειπτ π. πρι:

ΑπεπΠ:τ Μοοοοτ.κκντ.

 

Ε Ρ Ϊ δ Τ Ο Ϊ.. Α Ι.

Εἱὸοτπ Ροττο Ποποιο ειρρ:ιτίι

Ε: ροώ·πέΙ.τ ΙΖἔσΖ.τ σέ τε:5τ'αυτ ει·:|οβο·

Οτοτπε Ιορἰοἰι:Μ οιιρΞοππιππο ραπ

οτοπο:: Ϊορτἱο:ο , πππτπ ιποα:ρπ: , τρο

ρἰπε τποοπτπ δέ νειΙε!ο ὶπΙἙἱτὶτι οι: ροτ: ρτττοτο

ρπο σ:Ιοΐππάο επτεἱἰπτι!ἱ , π: τποποτοτπ :ο ροτ

Ιἱττοττιε , οιττεοτο τποττο τοτπρπε , πε Πειτε πο

τοθ:πιπ οτ:οΙοίτα οοπποιοπάπτπ , ρτεριιτοπιπτ

ἱτι Γοπιιοπτοτπ οππιιτπ , πο τρττο οι: τοοοπτἱω

πρι:: Ιτοπτε οοπτἰἔπτιτἱοπο Βέτα , ρι·οοοΠρ

τοτπροττε εοδιιιπι οπιπο , ετποο πιο στππἱιι

οιινοπτιιιτπ οΙρ Ιτειοπο , Η προ: , οορτοπιιιο

οοπίὶΙΞπττι ρτοντάοπιιτ ρπἰο πομπο , μου:

τποΙἰπε πω] ί·-ποτιτ. Νοε: ο!! οποιὶ οτιπίοτἰο

άοΐοθ:πτπ ροοππἰαε , οπτιπτὶο ΙοοπρΙοτἱοι· το..

ρτο οτροΕι;πο τι , οτοπο πριτπάοιτ ππότοπο Μ·

νἰτἱἱε. Ωποτπρτἱτπιιπι οτρο πορτε τοΓοτἰρο

οπιτΙ Γοπτἰτι: , πο πιστα άτπιπτπιοτ ἱττιροτΙρ

απαιτει ορπτ οπτιο :τσιπ Για π. απο η". απο α.

|οποτι: Αποπ(Η.

ι Γπρ ροτιποπο Μπιτ; πρρτιτ:Μ πωπω: τ Β:ιρ$τιιἰ2 νκαιωπι

Απποτηίτ



1111110 14.78

άσο;

ΕΜΠ-στο. Ε· :Ω

τποπτσττ1 11Ιΐοτ:1τ. ΡΙστο Μ 11ο Γοτἱοοτο 2111111115 Α ττΠΗΓσσο :το π1ωτοπε τοοοΙο ο:: ΡαοπτἱΠἰπ1ο

Εσοτειτ , [Μ το1προτ1ε 2118111111 Μ π11π11πο

. μπεστ. 51 στοί:ο&ι1ε ΕΙοτο111:1:1τπ Ϊσοτἰε, τιπ

.τοοσειπ1 τοποειε Μ πο: , οοπττποποει 1πο,οσ11ε

Γο , τονοτοπόἰΠῖππο Ρειττἰ 8οποτ:1Ιτ _ :το τω

οσἱε ροττἱΒσε οσοτστπ πιο ίτσά1οίστπ οΙΤο ποπ

σώσε” τ οτ1τ οπτπι 1111111 τ1σετπ 8ττι1:1ίΕπ1σπ1.

Τοίτσό1ποε , οσ11ε Ροττσε νοτστ1σε Ροτἰτ,

στο στ: τ:στοε Μ τρΓστπ τττιπΓ1π1ττοπάεε. ντι

Ιο. Εκ τποπ11Π:οτ1ο δ. Μτοπ1ιοΙ1ε Μστἱειπἰ ,

19111111:: 1άσε Ασ8σίῖ:ἰ 1ν1οοοο1.κκν1.

 

Ε-ΡΙ$ΤΟΕΑ ΕΙΕ

ΕΜοπ1 Εοττο ειΒΒατἱ.

6'Μ)Μ.1 48% κά· »του τυπικο αατοἰ.τ.

Εόό1ό1τ 1111111 Π. ν1θ:οτ Π:1:οτοε το” ,

τ1σ1οσε ρπσροττειτοτπ :σπιτι π11111 ί18π1Ι·1

οπο, ο1τοσΕιίοσο το ποπ ροτσ1Πο ρτορτοτο:1Μ

οσἰά Μ ποε ροοσπἰα ττππΓτπἱτ:οτο. ΕΒο Γοπο

οκοσί:ιτ1οποπ1 τσοπ1 Βιο1Ιο Μτπἱτω , απο πω:

τειπ1οπ οκοορι:1οπο , δ ΙΜοτπ ίοτντινοττε το τσο

Μ πο: τοτΠτσ , οσο ροΙΙἰοοτἱε Μ. τοοστπ Μει

τστστπ. θτε1τσπ1 11116111 3 οποσ οοπτστπ 2.στοο8

(;ειτίοπ1οσε ττ1ἱἴοτἰε τ τισοτστπ απο Γσίΐτει

πρ 8ὶσπ1 Η ε1οΕσ1Ποτ σώσε , άοί:οοΜο οσοσσο δε

ποε οροττσοτιιτ. Ποτππο ν1&οτ1 , 8: όοπ1πο

Ατ8οπἱο , οοτστποσο ίοο1ο]οποππ1 Απτοπἰο

οτιπ1 ο1τΙ1ἰΒοσ πσττιππἰτπτοπι , φοτο οι 1001112

οιτο ὸρπτ1τιἱτ , 81: οοτστπ πιασει οκροΓοσπ1::

ποσο οπτο ρτ:οοτρσο £οποπ1οσόειτ1οπο :σε

ποσό νσΙΒΜ,σσε ο1το1το.τστπ ροτ Γο ο11ἱ1πσπ1

νοποπποπτ.1σε 1π1ρσΙ1τ. 81οι11ά τε11·ποπ τπἰπσε

`ίΠοτστπ νοτἱε τοΓροπάοτ1τ, 1τπροΙΉο1Ι1τ:1τοπ1

ποίττοπ1 οεισίειο1τ1ε, ποπ νοΙσπτ:1τοτπ. (1σ1ά

οΒοτ11πσε Μ τονοοαπά:11π οοο. ειστοο1·στπ ροπ

ίἱοποπι ο Εσποπίῖ ορ1ΐοορο Γσσάο1ο 11πΡοττει

πω, ο1τ1πτει τ1Βἱ 111111 ποτε οπο ειτοἱττοτ. @Με

ίσοτ1τ Ιισ1σΓοο τοἰ ονοπτσε , οσἰ Βοπσε Γρο

τ:1τσι· , Η ρτἰοτοε ωστε 1πτοΙΙο1τοττπ1σε 3 τοο

άο1πσε νοε οσο.τποτ1π1σπ1 οοττ1οτοε. Ποτο

τποποο οπο πίσω πω, πο σπἰνοτΓοπ1 ποσο

ποίΈτοιτπ 11πππο τσε.πτ ΕιτπἱΙἰπττ1 , οσ1 Ποστ Επ

οἰε, ο15οπ1 ίοττο ποπ όοί1ποε. νειΙο. Ε:: οπο

πΜοτ1ο ΓειπόΗ ΜἰοπειοΙἰε Μστἱαπἰ 1111. ἱάσε

δορτοτποτἰε Μοοοο1.ΧΧν1.

 

τ. 111>1ε·τοοΑ 1.111.

-. .;_;_ Ε1άο1τι Ροττο ΜΒΜ.

··°=°`-έ7 1 · . . . . .

Εσυμ:1·ιππ έκ κοιτά:: 1:11:19” /ὁἰιτιωἰυιπτ

φιέστα.

Ἀ8Μ147<# 5Ιο 1111111111” νοτἰἰε οοοσροτἰοπἱΒσε_ τω.

τπσΙτἰε σπεΠοσο οστἱε Ρτοπ1οτ , στ νἰ1τ πτ

τἱρἱοπόἱ οοΙο.1πσπ1 1111111

ἴοτἰοο11ἀἱ Μ το ρϊστ1οσε. (Σπιτι οπ11π π1οἰπ

οοΙΙσ1τιττ1 πι11σΓοο τοἰ 8τοτ12.1061ρ1ο ,. νοε πτο

οοπ1ΡοΤσἱ Μ ἴοτἰσοπὸσττ1 , οσοσ οο11τἰοε τιπο

Ιοίὶει Μ οί11σπ1 ρι1ΙΐΜοπο ἰπτοτροΠοτ. $σο1τ

ετ111τπστπ ΡΙοτσττ1οσο Ρτἱοτἱε νται: 1ποετοοπ

11οτΓατ1ο; οσἰοτἰε Β εταποσ1Π11Με ΡΙοπει ,

Ι)

ίοΙΙτσ1Ππίέροττσ , 1π1πίοΠ:1Π1πισπι οστ:1τσπι

ροΙειοσπ1 ΕσἰΙΐο 11οπιοτί·σπ1. Νοπ άτοοσε , ποπ

11ο&1σσε π1ἰπἰ οοἱστπ τοΙ1ποσττ, οσο τοπ τπἰΙ1ἰ

νειοε1το , πω: οοττο 1ποοσπ1 οπο νοΙοειπ1. Νσπο

οτἱπιὶπἱίὶτειτἱο τοτ Επιτ11Ιτεττε, οστειοσο ά1Ιοθ:1ί:

ί11ποτσπι Ετε1ττσπ1 τποοτσιπ ἱποστποἱτ: 1πάο

Ροτ1ππ8πἱίἰοἱ τοπ1ΡΙ11ιππ1οάοτειτ1ίσ1πτσε στο.

τπσπτ. Ησο ποσοστο κΒτοτππτἰιιπ1 π1σΙτττσάο,

οσἰσσε 1110 ποζ1:σοσο ο.Π1ίτοτο , ποσο ἱπΓοτ

«στο οΡοττοτ. (ισειπ1οστοτπ Η 11111 Με τροπο

οοπτροπά1οί1σίοσο , πστΓοΙἰτο οοπτσί1σε Γατ

Ιτ›ο , πο Μτπἱτοτἱε. νοπἱσπτ Μ το 111οπ1ιοπί

απ, ποΓο1ο επ το&1σε ποίὶτἰ ά11τοτττπ , σοὶ οο

Β τοπ1 τοΕοτοπτ , ποπε αιΙοπ1ο ο;πιτπτο ποπ νο

Ισἰ. Ιρίοε , οστοΐο , Ποοπτοτ πωπω, 11ππ1ο

ο1τεισάπτε νοΙἰ1π. Ηοτ: οπ11π στατοτ τ:οτοτει πο

οἱε Ραπ , σ; τοοσπι 111ίΕοτοπι: , πο Μ ποε Π

πο ροοσπἱπ Μάο”. Αονοπτσε :οσε πωπω

οσο ποστε οτἰτ 8τΜίΠτπσε , Μ! ΙοπΒο Πωσ:

Εστστσε οΙτ @ποστ , Η τοοστπ τσΙοτἱε , σπ11ο

π1σΙτοτστπ οσίττιπιπτστ στο. Π18π1 ίσο: ορο

τοτἰἱ π1οτοοπο τω, ποτ1σο Ε11:1Ιο 1πνοπτοε ,

σοὶ Ιοοοτοε ί·-οττο 1τπτποσοτοτοε νοΙ1τ, Η 111

Βοτστπ ΐσσττ:11τοτ1ο Ρττοτπἱει. ΙπτοΙΙ181ε οσα

άτοο. νοΙσπαιτοπ1 οοτι:ο ΜοΙΤο πω ποπ 1111

Βἱ1:ο , ττἰοσο.τ ειστοπ1 ἰρΓο σι1οεισο Βοπ11πσε

ο βοσΙττ1τοπ1. Ν1111Ι Μπσο ο τ:11ττει το: ΕΙ:1ΓίοπΠ

ποσοτ:1ο πσποἱπτστ, πο οσο , Ποοτ οπ111οε οο

πο @κοπο ντάοειπτστ , οσρἰο τειτποπ ί·1οτ1οοτ.

τἰοτ , οσο Επο τοε οΙ:τσΓ:1 Πε , σε 8ο.σά1στπ πο

ίΈτσπ1 στ ΡΙο11σπ1. νοΙο. Ε:: τποπ11Ποττο δ.

Μ1οπποΙ1ε Μστ1ε1π1 1τν11. Κα!. Οθ:οστ1ε ,

Μοοοο1.ΧΧν 1.

 

Ε1)1ετο1.Α 1.111.

]ειτ:οσο τποποοπο.

.

(Με: 1111111111 ε:: πωπω αωτωφω.

1:τσπ1 ποοορἰ το τοοτο οοττοΡτστπ Κονοπ

π11τπ τοὸἰἰΠ-ο , εεετστποσο 1ειοοτο. @οοο Βιπο

8τανἱτοτ τσΙἰ. 1881111 ό: το ρτοκἰπ1ο πω: ειδο

τστστπ ΓροτοΒοπι 1ποοΙσ1ποπ1 , οκοἰροτοσσο

τοποσπτοπ1 1111162111 1 οσ1π οσοο πσποὶοτἰε

ποιοι 1πτοτοορτσε νοΙοτι1111πο 10:11: τΙοτ1ποτ1.

Ι.οετοτ οσἰὸο1π το Μ ποίττοε ά1νοττΠΐο, 11111

σσ1 ἱπίὶττπἰτειτἰε Με οστ11τπ 11:1Β1τστ1 Ποτ πο

σσαοσ:11π άοοτσπτ. νοτοοτ τειπ1οπ , πο οοΙο

οἱ :ττπΒσΠἱειπ1 , τιπο οοοΙἰ ἰπεοτπροτἰοπι,ο.Ιἱσσὶά

Ροτιειτ1ε1ποοπ1τποά1,τπ1πσίοσο τ:οΙοτ1τοτ σοπ

νοΙοΐο:ιε. Ιτσοσο οοπΓσΙο , σε σοὶ ρτ1111σπ1 τπα

Ιἱσε Ι1:ισσοτ1ε , πατήσω Μ ποε. Ηἱο 81: 1πο;Ιἱ

οσε ροτἱτἱοτοε , δ: Μ οι1τπ:1οποτπ1:σειπ1 πο

οοίΐετΙο οτπππι οορ1οΠσε ἰπνοπἰοε. €1τοσπ1

ροτοΙὶειε Με , πο άσπι Ε (πω στειττοτοπ ΙοέτσΙσπ1 τσστπ 1πἰπἰΙὶτοπτἱσ1π

οοτοπο , ποτ1σο Μἱὁοπτἱσπ1 άο1Μοτποίε ΜΕ

απ. Οοτοτσπι Ποτπἰπἰ οΙοπ1οπττο.π11π1ρΙοτο ,

ρτοοοτοσο σε τοπ1 ο1το οκ τπειΙπ οοπΗττποτ1ε

νειΙοτσά1πο , ρτἰοτοΓοσο οτππἱπο τοοἰρἰειε Μ..

τω, στ: οοουο στ: , ποοσο 11111» τπΜ1οοτστπ

φοτο. ἰπἀἱΒοοε. Νοε 1π 1111111110 ποσά τποἀἱο

τοοε

' Ιἰττοτἱε Β. νἰᾶοτἰε Μ ρ:ιττοπ1 ποΓ- Απσο147Ϊ



ιοογ :οο8ΡΕΤΚ1ΒΕΙ.ΡΗ1ΝΙ

Αππο πή6.

π

ί`ο , ίἱπε :πο Ρε:ὶειιΙο π:ηπε :πεο:ππ:οείο :ε

ὸἰ:ιι:π πωπω. ·Ι.ἰ::ε:ἱε το:: , πω:: 8: ε:: Μοπ

τε-Ε:πει:π: , δ: ε:: :ποππί:ε:Ιο Επ:εε:π:π , Β::

ε:: Κπνεπππ ροί: :ιι-πω ρ:οί`ε&ἱοπεπ: πεσε

ρἱ , :ποπε :είποι:άεπείπ::: ποπ Γπἰ:. (Μπεα

Ιε:ε ίὶοπἰόεπ: π::ἱοπε· πο°ί)::πιπ νοίι:ἰ. Ε8ο

ππ:ποπε ·εοπφΙπ:5επε πω: (πι: ποίΗ·) ἰπ:επ

:πε , ρ:οΙἰκὶοι·ε:π Ιίοεπ::ει· ο:π:ἰοπε:π :ΗΜ

·:ο. Τε· πποππο πο:: ότιίοί:ο· σε ίεΒ:ἰε :πο

ΙείΕίππ: εοπ:ρεπ:Ποί:ο:ε ετ:ίί,:οίπ π:πεἱε εοπ-·

πεπ:ι:::: ί·-ο:ε. -Κενο:επάο Ρπ::ἰ ποί'::ο πΒΒπ:ἱ

°(`Ιπίΐεπί: :πε ρίπ::πιππ:·εοπ:π:επ:ίεε νεΙ::π):ε

Ι:οποίοι:ε οτπ::εε :ποο πο:πίπε ί-πΙνε:ε @ποπε

ἱπ Ρ:ἱ:πἰΓοι:ε 1οππππει:: Απωπϊπ:π Μήπ

τοπ: ποί::ππ: π::::επιποπε εοπ::πι:πεπ:.(1ποπ

ο:ππεε ορτοοεπε νπίε:ε. Ε:: :ποππθ:ε:ίο δ:

Μίεππεί:: Μπ:ἱππὶ· , ουο:ίεείππο :πωπω

Νονε:πί:::ε , πππο π·πΙΙεΕπιο οεπἀτἱπεεπεε

ίὶ:πο ίερ:ππ8εΠππο ίεκ:ο./

 

·ΕΡΙ.9ΤΟΕΑ ιν.

Β. ]πεοΒο :ποππεπο.

©επτπ:: απ» :ιό ἰ:ὶπετε.

(ἶ:ἱρίῖ πο το, νεπεί·ππ:ίε ::πτετ,:ιο: σοπ

νε:ίπ:π ποί):ι·ι:π: ί::π:ι·ει::Απτοπίπ:π, :πί

:ο:οπε απ:: π ρπ::εποίί::ο-Ι:::ε:πε πεεερε

:ἰιπ , πο: :ε , οι:: ίε:ἱί:›επ:ὶ: ίί:πό:οϋΠ:ιπιπεε, Ο

:πἰπππε πεεερ:ίίε. Εκρεέ:ποπ::: :ε ο:ππἰπο

Με εΙπρίἱε είίεΒιιε ·, πατε: ΡοΙΙἰεὶ:π:ἰοπε:π

τυπο: : ποε επ::π `Ιἱττετω :σε , ποπε Π. δε

! ΒπίΗππι:ε :πίπἰ :εόἀἱὰἰ: , εοπ:ίπείσππ: , Γεο,

π: ε:: ρπ::ε ποίί::ο πω:: (Ππίἱὶε ὰὶἀἱεἰ ,Μ

:ἱε ὸε:ἱπε:ἱε π, ἰπ Κπνεεππππιπ απ:: :ενε:επ

τίο ρπ:τε ποί::ο Ρ:οίεε:πτιι:. Ηοε ἰ:ε: παμε

:ἰΒἱπεοι:ρ μια: ποί::ο πτ:ἰΡἰεπὸι:π: εοπίπ

ίο. ίιπ:π:πε: επἰιπ Πίεσε δε τε:πρεί:πτεπ,οπ2

ποε ρ:πτε:ρπε :ε:προ:ε ίΞεν::ε εοπίπενε:ππτ.

Ε: πτίππε τεεεπε ε:: νπίε:π::ίίπε , 8: εππ: Π:

:εε:είπ:π ρε:ο: :πόἰεε , ίπ:ἱε :πππίΕεί:ιππ ί::

Βἱ:εε Ρε:ἱειιΙι1:π. ΗπΒεε εο:ρπε Β:πεΠε , πο:

Ρ:ορτε:επ νεπτἱε 8: πί8ο:ΗΜε :πἰπἰ:πε εκρο

ε:: :ε άείΜετίο εκρεξίππ:πε.- ΑεεεΙε:π, :Ιππο- Α  

ΕΡ·ί$ΤΟϊ.Α ιν::

εἰἀειπ ]πεοΒο :ποππεπο.

πω: επωμι99':ψΞ 1α·ιωιππω.

- οπο Η::ει·πε :ππε·πεεεἐρἱ, οι:: ρ:οίεε

:ο ιπαε:ο:ε πτε°:ερίενε:ιιπτ , σε :πππι

π: Κπνεπππ:π Ρ:οί'εᾶἰοπε:π. Οιππίπ :π :πε

Ιἱι:ε νε::π: Πο:π1ἰππε , δ: πνε::πτ φαί ΓΤΗΜ

. :Πνίππ:: ππΞ:ππε. Α άο:ππο Ι..ι:επσ:::. 8: ιιπππι

Ήί::πε πεεερί, τεΙ::Ιππε κ. πεί :Με πποεοεπε

::ερτ11τί18. φαμε δεοπίὶἱπππε ρ_εευπιπιπ

πππἰ τεεωίάίτ πο: :ε :πιππο πεεε1:τπ:π. θα:

'πιο ποοἰε , πε `ρι·πτεἱριιε με ί-:π::ε ]πεοΒο ,

οι:: :ο πἀἱι·ε πω: απ:: ::π::ε Ιοίιπππε είε

Ι..ε:π:πο νοΙεοπτ, πἰίὶ ἰρίε οίίΤππΠΙΤε:π. νι

ω:: πίπεί ἀείἱάε:ἰο πΙ:οπο :πίε:ππά: , :Με

ποί::π::: Γοίἰτπἀἱπεπι πω:: ί-πε:Ιε ρπ:Ξεπεί

Νἱπἰί:π:πεπ είε πο:: εἰ ΐε:ὶΒπε , πε :πἱπἱ πιο·

εεπΓεπ:. νπΙε. Ε:: δ. Μἰεππείε ποιά: Νοε

`νεπ:Β:ἱε Μεεεε:.Χ::ν:.

 

επτετο:.Α:.ν11.

Ρε::ο Ποππτο πϋϋπ:ἰ.

Σεπί2έ: :Ι έ:: :ΜΜΜρ·πή::έω έ: 2°εαπει·Μ

| εκπισά”Με.

ί Όιπππε ΝἱεοΙπι:ε είε Μπίε:.Βίε ρ:οί-εε>

τι:: ποάΞε νεπε:ίπε πεταει: :Με π ΤΙΜ:

:ππ είε Μπ::εΙΙΞπἰπ πεεε:3:πε :πἰπἱ :ετι:Η:, με.
ίίε:%οπε:π ::ιπ:π ίπ Κπνεεππππ:π ρι·ο::ἱ:πε

Τιπι::πιπ πππ:ίππ:εε. δ:: Πει:: :εει::π π: οτι:

πϊοπε, εί:πεε:πεπε Γε εκπ:Βεπ: Ξ:ἰπε:Εε τι:: 5

π: απ, :εάεπίππερ:ου: ορ:πιππε, ίπεο!π

:Με Πετ:: νε:ο Τπο:ππε ποπτίι:πι πεί ποε ί::

εοπ:::Π: , :πεί :πο πο:πἱπε πΙἰεΙιιἰ‹ὶ πυιπππἰ

:π:ἰε οί':επάε:επιπε. δἱ νεπε:ί: , :π:εΙΙ:€ε::

ρ:οί:εε:ο, ποπ Ε:ι:ί::π :ε ἱΠιπ:: ποο:: εαπ

:::επ:ίπΠε. Νε8ο:ἰιι:π Ρεπί:οπίε :πω πεει::π

:ε ί:άεΙ::ε:ςπε ε:ἱπ:π , :ε πί::ίεπ:ε, ειι:πτ Ηω

ιποίσοπικ τω”, π: Ξπ:ετεείΠοπίππ πωπω::

επΙεπτἰοπε :πἱπἰ:πε ἰπὁἰυὅεπτ. Ρπνεπ: ιπο:ίο ε::

Μίπωω· Κ°ὸἱ°2ὸίὶ2τἱοΠίῖω ΕΜΠ] › θετα › Π πΙ:ο Ποτπἱπι:: , Β:: Ροπ:ἱίἰεἱε ππί:πιππ σε::

:ππἰ νπΙεπε :ιι:ἱπε·πἰειππ:ε , π:ε:πο:ποπε Γε

Β:: όεΒἱΙἱ:π:π :εθεἱπε. Ε`Βο οιπόειπ άεκτε

τπτ:: νίείεοι· πιπ:ίΠίε :υπ πΒΓεπ:ἰπ , πεε :μπεί

ποπ:: ωἱπἰτποΙείὶἰπε εί: :πἰ οεΠό.ε:ίο,οπε:π

Ρ:οίεε:ο :πεἱ εΠιιπεί::::π ὸπεο. Κα:: :Ζω ,

δ: εἰ:ο τα:: ε απ:: π εε:ε:ίε οιππἱοπε , οι:ί τε

:ΠΠε:ιπτ , τω:: νε:ο π :πε :π Ρ:ἰ:πἱε ίὶι:ππ:ο

ί:ικΠο εκεἰ ρἱεπὁπε παρε π:::ΡΙείπεπείπε. νει

Ιε , δ: :πε , Πει:: Με: , π:ππ. Β:: :ποππΠε:ἱο

ίππ&ἱ Μἱεππείἱ3, ρ:ἱὸἰε ποπππΝονεωί::ἱε ,

πππο :πἱὶίείἰτπο εππά:ίπεεπ:είίιπο ίερ:ι1π
Βεί::πο Γατα Ι

Ή.

ποε :ποΙΙ:πτ , πε ρίπεπίπίΙειπ :ε:ίοπτ. Ραπ:: 8:

ί::ιείπε πΠοε πιι]πΠποάί, οπο: Ρε: ::π::ε:::

' Βπ::οΙο:ππεππ: :π:ίΤι::πε εε,ίιππά :Π81°πτο ί.πί'ε

εἰρἱετππε ππππο. θεά :ππ8:: ω:: ( π: Γεἱπε)

τπο:ε:π ΒείΒίίεε : ί: πείε:πε τυο ἰπ_εο:ππ:οείο

Ϊ). ]πεοΒὶ1:π πεί πο:: :εωἰίἱίΓεε , απο: Μ.

νεπ:ιιε :ιππο ρπ:π:π εε::ε ποε:: εοπ:πΙ:ίΤε:ή.

Ἑ`ἱπε τπ:πεπ νοΙππ:πε :υπ , ει:: :πε παρω: είί:

Γεω ε: Ρπ:ε:ε δε Γιιἱήἱεἰ. Εεο Ειπε οπο

:πο ο ρο:ε:ο , οπο: :πἱπἰ Ι:πΡοΠ::::π ίε:πππ

π Τε::πἰ: πο: :ιο:ίίε πιιπεἰιιε, ει1]::ε :εΙπ:ὶοπε

ππὸἱνὶπιπε Τυ:εοε πΙἰοποε ρορπΙππππόοε Ρε:

Ε :επ:ἱπ:π ι:ίο:ιε εκειι::ἱΠ`ε, ε:1πθ:ποι:ε Γε::σ

8: ἰεπε νπί:πίΐε ; παμε ἱπ:ε:εε:ε:π :ποππίίε.

:πιω οποά:ίπιπ: απ:: ί.:π:::οπε ἰΒἱὸεπ: εαπ-κ

:πο:ππ:ἱΒι:ε ΓπεεεπὁἱίΤε. Ανε::π: Ποπιὶπι:ε ό

πε ἰπ Ιιππεάεε:ρπίπ:π Ι.ε:π:πι:: ποίί:ει· :πεί

:ίε:ἱ:. Ηοε :π:::επ ρτο εοιπΡε::ο πόΙππε ποπ

ππίπε:ι:::

Αππο με!

ΑπποΜΒ

 

 

 



τω. .ο

Ἀι:ιποιη76

Αιιιιοι.τ77

ιιι>ιετ€ιτπε Με

ιι:ιτιετιιτ. Το πιιοπιιετιιπτιιβετ , :πιω εει·τιιω Α πιω π. Ηοε πονετιιιιτ τιιιιιτιπ ΐτιιττεε τω,

ιπτεΙΙιΒιιεθ ιιιΓρεπβιω τεπε Γεπτεπτιειω. Υειιε.

Εκ ωοπιιιι:ετιο δ. Μιειιιιειιε Μιιτιππι ντι.

ιιιιιε·Νονεωιιτιε Μεεεει.ΧΧνι.

- ί
 

'Ε. Ρ Ι δ ΤΟ 1. Αιν111.

Π. Βιεοι;ιο ωοπ:ιειιο.

Ηυπιιιω· κι άπο πάσει @τι υισ`πιι/σι·ἰιιϋιι.

]ττετιεωε ιατιιιιε πω”. δετι πεΓειο πιω

τιιτιοπε τοι άειιτιετιιιω τπιιΒιε Με: ιτε

εεπτιτιπτ , .τιιιιπω_ εκτιπτςιιτιπτ. Πτιπειω ιιιπε

ωιιιι ιιΒνοιιιτε ιιι:ετετ , τε (ειπε πιιιιωρτιωιιω

πω: ιπ ειπειπο εειριτιε τιτιειιιεετεω:ςποά Β

ι:τοριιεττειιιι ιε8ιπιτ εοιιτιειιιε. Τεωριιε ρε

τεετε Ρτοί·ιει[εεπάι, δε τεωοιιε ειιιιειεεπτιι.

@πιει επτα τοτε ιιγεωε, δ: ππε παμε πως

ιπεεττιιε ναειιτιε ε ΡΙΓεεεετιειω οιι ττιΒιιτ Γε

ιπ ναιΙεε τεειριιιπτ, τινιειιια: πιοο .Γε εοπτι

πεπτ , πειτε οιιοπιιε ρετιιπτ ι:ιτειιτειτ ; 8; πι ει

πιο Ιοπεε τω” ωοπειίτετιο Ξ Κενεττει:ετ τε

νεττετε, ιιτ ιπτιιεειωιιτ τε,ιιετιπε πιο ποε

οοπττο εοπιρεέι:τι ττιιιιτιεε, τιιιοε ποίιι πτωτι

το το ετιιιτπ :ιβίεπτεπι Ρτοίετιιιειωιιτ αΗεᾶιι.

ΠτΒετ Αιι€εΙιιτ, πε τεειιτπ τιιιιτιιιε Ιοτιιιειτ.

δεό ρειιιειε ιπτιι€ετ ουἰ οιπετπρεπιτε ριιι·:ιτιιε

πι. Με ί=τατετ, 8: Με τιιττωπιι, τσιπ Ο

πιιπιπιε νεπιεε : τω (ροιιιιΒιε .ΖΕ.εγρτιιω, πι:

οπιιΡπιε ιπ Ηιετιιιιιιειπ τενεττετιε. Ιτετιιπι

μπε. Εκ ιιιοπιιίι;ει·ιο δ. ΜιειιιιΒιιε Μιιτιππι

νι. Μπι ΒεεεωΒτιε, Μεεεει.ΧΧνι.

 

ΕΡΙδΤΟι.Α ΕΙΧ.

Ειτιειπ Π. ]ειεοΒο.

πι· παΜ'[ωΨΉΜι έ: ιΡβῇΜπ?:`:ειιιΗ

ΖΕτιτι:ι.πι ιπ8επτεω ει: ιιττετιε ριιτι·ι5 πο

_ Πτι εοπεερτειιιι , οι› νι&οτιιιιπ ετιπι (Ξε

Ιειμε ειιιιισιιε Ριιττ:ιπι , πιο, εριίτοΙ:ι όειπεερε

Ιεέτ'ο. τοιπρετανιτ:ιιπιπο εεττε(ιιτ πιιιιιτε-ι

απ , οπο νιιΙτιι , οιιεινειιπιπιι εΒιιι6τιτιοω

πιω ρτιτΓεπτιΒιιε εεε Γεωρει· Ιεἔετιτπ. Ρω

εοτ ειιιτεΕπ τε Ρετ ειιτιπιτεω τ ιιτ ιρΓεω ετιιίἱ

τοικιω ωεπω τεειιω τιετετιιε ,ιιτ επ ιτε Γε τει:

ιιετΒε:ιτ , ίιειιτ π·τερειιι , πιο ιπτιιιπι τοπιο:

_ εοωρτο'οεω. Ιπτετιω ιπιπε ει: :ιπιπιο πιο ετι
τπω πιιιττε , πεππε τιε Ρεττο :πιο ιιπιιττιιτίι

«μια ωτΡιωιπ , ειιιιιτ, Η τιι›ι Ιιεετετ ιππιετι

τι Ρτεεεοτιιιειι πιιΠει ιιωτ1πειωιπ ειπιπιο πιο

πω: τι:: πιο εσειτιιτιο ιιιΓειιιΠετ. Κετιιτιιω

πιιιω Γεωρετ οΡτεινι 3 πιω ποια το τιιιιεο 3

οι)τωο δ£. εοιο; πιω (μπα πεεειιιιτιιιω το

πιο ωοπειίι:ετιο :ιτπιττοτ, ιιτ ττιιττεε ποίιτι

οΡτιπιο πιο ιπΙτιτιιιιιιτιιτ ει:εωΡΙο. Ποωιπιιτ

τε Γ:ιπππι ππτιο ιπεοιιιωεω τετιιιτ::ιτ :τά ποε ;

πεππε τι Γοιιιιπ , νει·ιιω ετιπιπ ιροιιιέ οπιι

Ρπιτπ (:ιειΠ-επιιιδιιεπιτ ιπορι:ε πεππε ειιτιιι:ιιι

τιο Γαιιιιεπιπτιιτ. πω, δ: ειιι·ιτιιτεω ΡτιΠ:ιπιιπι

ετ8π πιε ιιιιι€επτετ εοπιετνει. Ε:: ωοπιιιιετιο

Γ:ιπέτι Μιειιιιειιε Μιιτιιιπι κα. εειιεπὸπε Εε

Βι·ιιιιτιι Μεεεετπιτνιι.

 

Επι; το ιιτ τιε.
ιετιιΓεοΡο Βειιιιπεπίι.

Ζωιέιι) ὶρβιι.ι· μιρ:τωτι επι ιιΜΜΜ, σ»

πω” Μάιο |2ύΜπι ώ το τοππυπ/ί:τια.

ΠτιιΒιιω τειπ Με πο" επτειιιιιιΙιε Υε- ιιιο'ι;,Β_

πετι Ρτοωοτιοπε [πιο επι: νεπτιιτιιω τ

εοτέιωειιιε ποε ιπιιιεεω «πω» ΓΡει·πικιτπ ,

νΕπιτπ ποθ: τιιΙιεεπτειπ ιποτιιίιτιοπεω @κι

τε ωιπιπιε πάνεπιίΐε, νετιτιιω ?απο ιιγεωιέ

τιεοτεπι , ίοιιτο ιιεετ ιπιπιιε νειιεωειιτειπ ;

πιτ ( οιιοτι ωπειε τ:τεειο) πια ιΙιτι Γεετετιοτι

;ιπιιιε ιι ροπιρετιιπι Π:τεριτιι πιιεπει ίοΙιτιιτιι- °

πε τιειεδπιτιιω. Νέιω , ιιτ νιι;ιεο , μπει· ιππ

πετιε τιι›ι ιπιιιπέτι πάωιπιιττιιτιοπεω , :μια

τιιΙι8επτιιιιωε τιιπεετι;,ιτει :οπιτπ είε με
οοο Π: Π:: ι·εωοτιοτε ειιιοιιο , ιιιιι Ιεέτιοπι εοπ

τεωριιιτιοπιοιιε τετνεπτιιιε Μπιτ , τεεεΠιι

ειιωπιιιιιπιιιεω) ιτει ρεττιιτισ:ινιτ Ρειιιτιιε 5 Β ειεΙεδτατιε ,ιιτ ωοπιιειιιι: ροτιιιε ιιιιιιτιι τω.

ιιτ ιποετοτι 8:ιιιτιιιιω εεάετετ)νεπεωεπτετπιιε

ει: πιει τιε πιε Μια οριπιοπε εοπτιιιιτιει·ετ ,

πωπω τιε τεπιπι τεωροτειιιιιπι τιετιιιιίιτιοπε

Βιιιιτιει·ειπ. δετιι:ιε επιπι, πεΓειο ποιό πιε :κι

τε εοπίετιρΠΙΤε; ιάειιε ιιι πιι ΓιιιζιΙΙιιτιοπεπι

τιιέτιιω ιιιτετρτετ:ιτιε. Α παει ρτοΐε&οεπιρει,

@παω ιιτππιιεπιιτ επειτα: ιπποεεπε , πιω τα

Με Παω, τει,τιε εοπι-ειεπτιει πιω, τείτετ

( ιιτ εοπιιτιο ) Γιιπτ φωτ ιιττεται:, πινω πιω.

Εεε, Ρτεεοτ, ιτει·ιιτπ Ιεἔ:ιε ειοειιτ:ιτιιιτι ιπ

νωιω, ιιτπιρετο , εττοτεπι ειιιίιποιιιι τιιιιρο

τιιιε πόιετιι;ιεπάτιω, παπι πιιιιι. @ποπ Η του

τε ιτε πιω , ιιτ ιπ τιιιε :είπε , :πιτ ιρίε

@μια νιὸειιτἰἐ. Ιωιτ:ιτιε εοωρτείιιγτετιιτπ

πιιιω Ηιετοπγωιιω , οιιι ιιεετ :κι Γιιπιωιιπι

ε;ιτειιπεω , πω: ΜΜΜ ρτοκιωει ό.ιεπιτιιε

τα , τω" ενεέτιι5,ειοπ8:ινιτ τ:ιωεπ τιι€ιεπε;

δεν τπτιπιιτ ιπ ίοιιπιάιπε. πω πιω @πιω

τιπιεεάιπε ΜΒΜ αιειιατ πω ειιτι:ει·εω π:

πω ι Γοιιτιισιιπεω ριιτ.ιόιιιιω. Νεοιιε το.ιπετι

Ρτορτετε:ι ωιπιιε ποιιιε νιιτιτ τιιιιιω ίιιιι,τμι:ιπζ

τιο ιτε άεεεπε τοτ“ιιιιτοε ετιιι:ιιτ, τοτ εριιιοιιιτ

Ριτιτιπιιε ειειτιππνιτ οπιπι τείεττ:ιε ε!ε8ειπτιτι

δέ άο&τιπει:ιιτποπ ΓοΙιιω πι τεωροτιε ιιοωι

ιιιιιιιε,νετιιω ετι:ιτπ ποισιετ:ιε εετετιε οωπιιιιιέ

επι πιω πω: Ροίτιιειε , ειπε Γοιιτιιτιο εκτι

πιι:τωοιιι·εω ΓετιρΓετιω ωιπιπιε πάνεττιίτι , Ε ππε ·ιιιιιιω πι: ί:τιιότιιοιιοτ εοωρτοοετιιτ.

:πιτ ε8ο ιπιπιιτ οποτε ατιωιτιο Ι:ιρΓιιε (πω.

Μιτ:ιτι εεττε @τιε πεοιιεο , τε ιπ εειπι Μ.

οιειοπεω ιιειιι[Γε μη; εκιίτιππινετιέ ιιττετοιε

πι” ωιιιι πειιιΓεειω , ιιτ ω , ρεπετιΠε. @τα

ιιιιιιι Γεωρετ ιτπ ιιιετιιιιτ 8τειτιιιιιπατ , ιιτ πι

πει ιι; ιιτιωε ει·ει.τιιιε ειπιτιε ιιιειιπειιιιε Με·

Ρετ. Μπέρι. ό· πω. την!. Οιι!!εέι'. Τοπ». ΙΙΙ.

τω” τε δ: νιτ:ιω ιωιπιτι1πι δ: @Μπι ποπ

ιιιιιιιτο τιιέτειτε αιιτιιιι‹ι ; ουοό δ: τιι:›ι 8ε ρτο

κιωιε παπά Ρ:1πιπι επιοιιιωεπτι πιι:ιτιιτιιπι

πι. ιιιω επιω Ρι·ει·:τει· ΓιιιινιΠιωσιε ετιιίτοΙ:ιτ ε

πιι:ιτιιτπ ί:τεςιιεπτι:ι Ρτινιιτιιω τπε , τιιιιιωνιέ

ιπεει οπιτπ , τιοΙεοι ειιτιιΠε ι:είοι:ι15 πιω

ετ °



του: 1)ΕΤΙ:ΙΒΕ-Ι.Ρ1-11Νιι του.

,,_..;..ο-__--

Ατιιι0 το”

σ

ι οσοΓεΙΤοε ει. Ηοε , τιτοεοι: τ ο ο:ιιιιιΓιι , τοο Ατοε , τοτο τιτσΓεεισ ο:ι:ιοοστ ετο:ιοτο, δι! οι::

το νεΙΙοΒοτο τσεττοιττο5. δοιτοτο οιι:τοι:ι τοΓ

τω” οτι οι:: τ οεοοε οοττιιττοοτιοτο ιοιιτοιιε

τοοοττι. (ὶοσ εοιοι πιοιο: οιιιιστι εοΙΓετιε τ εσ

°εοττο οιοτοε τιιιι ρτ:τοιιοιιι ιιοπιιιιτοτιε οεοοι

τοο. ΗοτινοΓτιετι νεοι: οτι πιο Βετοοτ:ιιοοε

ιιοτοοι ιοτοτ ,οίΓετοοε, Γε ιιιοε ιισ:ιιο τιτοΓο

θοιοτο. ιτο:τοο οσο οπο τιοΓΓοε ιΠοτο οοε

πιοιο νει ιιτονιιιοε ιιττετιε νοοιι·ο οτι το. ιρΓοοι

τιιιι τ.›ιοιιτοοοι εσιτιοιεοεισ, οε ιο τιιιιοιε οιο:

τιτοτεοτιτοτοτο Αττιστσιιοττι , νιτοοι Γοοοιτιτο

ιιοττι τ :τοι το οτιοοι Γοτοιοο·ροτοοοΓοινοτ ο:

::οΙιτ. νοιο.Ει: τιισοοι):οι·ισ δ. ΜιειιοοΙιε Μο

τιοτιι, χ. το!. Εοοτοοτιι Μεε::ει.ι:::νττ.

  

ΕΡΙδΤΟΙ.Α Ι.ΧΙ.

Ροττο Πσοοτο Φωτο.

οι· ττοἐΐοτπὶ.τ ΜΜΜ2ξω Β. τούτο.

ΗΕτι ιιττοτοε :οοε οεεετιι , :τοιοοε το

τιτοοοι το οι:εοΓοε οσο τιστοιίΓο οσιιιε

τστοτΓεοε οοι:ιιιιιτο Γοοοιιοιιι:ιοτε °ειοΓ:`&ιι τιο

ειιιιιο: , :τοοοι τοιοεο τι: Γσττο οσο οισ:ιιεοοι

ιδοτοιο πΓιοτο ιι:ιοτιτοιοιτι εσοιι:ιιε.Ειέσ :τοι

πιοιο τιτοοιιιιιοοιιιοετοιε τοπιο ιιοοεσ τ οοε

τιοτοοι τοετεστ Γτιο , :τοπ ιο το τιοοιε οίι. Νο

τοοιοο ποτε Γοτοε , ο ιτιτοτιτο ιοειιΒοοτοε 6

ιιι τιοττεοι οιιοιοοτο οΠιοειτοοτ, στοοο:ισ:τοι

:ιοτο εοιο οιισ οοτοιοε Ιιιιοτιοε οι οεοτο ιι

τοο: , :τοοοι τετοιο τ :τοι στιτιττιο οσιιι τ :τιιοοι

Μο :τοοιοττοο οοεοΙΤοτιο Ετ τιετιτισ οοΓιτο.

Ετ Ποστ είτε σοοοι :ιιει , οοτ νιτιετι οιονιο

:ιινοε οτιοτο οιιο&οε οι τ ιοττσιιιι:τοο ιο τιο

τετιτιοε [)στοιιιιι τιοττιειτιοε :τοι:ιοοι οσε Γσ

το οσο :ιιιοιτοοιοε , Γε:ι ειτο :ιιοποο οιο :ιοτο

-νι:ιεοτοτ. ιοιτισιτοοιτοτιτ οιοοιτοοι ιο οτιοο

εισι Γοτι ο Γοιοτι οιι:τοοοτισ ιο οοεοΓιιτοτο

°εσοιιιτοτοιιεοτ, Ισοἔο οιοοιε ιοιτισιτοοο τιο

τοτε. Ενοο8ειιεο :τοο:τιτο τιοτοιοσιο τοοοετοοτ

οοε Γοεοτο ,οτ οοι Γτισοτο :ιοιο οσο νοιτ τ

τιιιοοοτ νει ιονιτοε. Ηοτε τετοιο Γεω οπο.

Νο:τοο εοιοι τοο Ιοτει: τ το ροιοτιτεοι οιο: υ

τοοΓοοτι:οτο., οσο :οσι τ οΙιεοιΓ:τοο οσο :οιο

εστοοισ:ιιτοτιοοε ιοΓοτνιτο. .

(ιετετιιοι ο: ο τοο Γοτιοοι ετοι:ι οεειτοιοε ,

:ισιοι οτιοισ:ιιιττι το :ιο Π; Πιοοοσ ιο Γοοτιιο

ο :τοο 8: σοιοοε οσε τ :το τοτο εοττιοο οσνι

ιοοε , 8: οιιι τιτο:ιοιιτιΠιοιι νιτι :ιιιΓεοτιοοτ.

Νοοι ο το οοσοοο οι: οτιοΓΓεε,τοοτοτοε Γεο

τοοτιοιο. @πιο :ιιτοιοοτισοοοι οτιτιοιιοε τ

:τοο.το οιοιι€οστοιο ιοΓοιιοτισοετο Γτιιτιτοοοι

οιιιτοιοοτ , ενιάοοτιστιοοε ιο:ιιειιε οτττοιοοο

τιΓ:τοο οεττιστιοοε το εοιοτιτσοοοτοε. δι ε

οιοι οιοΓιοσ:ιι οσέι:οτοοε ιιιοιισοοε Μυτοτ

Βοοοε ροτοιετοι , οσο οΙΓετ ιοιοτοσοο:ιοοι

ιτΓ::τοε:τοοοοο ιο:ιιειοτο τοοοι , ττιετιτσ:τοο

ΓοιτοΓΓο Ιιοε ιΠι οεει:ιετο σο οιοιιττοσε ιιο

τοστοε τ τοοιοοι:τοο εσττιστιε :ιιΓροιιτισοεοι

οτοιττοιοτιε. Α: :τοτο ριοτιττοε οιιι ι:ιιοΓοοι

τιοτιοοτοτ τ οσο :τοι:ιοττι οττο οιο ροτειτι ,

Γο:ι. νοΙι:ισ οε τσιιοί):σ εοττισιο τ οοτοτο ο::

εοοιτιιοιτιοοο τιοοιτοε :ιινοτΠΠιτοο οι:ιιι:οο

::στοριοτεε οιοεοττι , Πτσοοοοι οε τειιοοσε ,

οσο ττιοιιΒιιιτοτο ιιοτοσιοοι ,Γεά :ιοτοσοοττι

`νει:οτισοε τστοοετι. Με τω:: ιοιοοιο οσο

τιτιοοτοοσσιε σΒιιειοε , ετοιοοε οιτοΓο οε τιο

Βιιιτοτο εσττιοΓεοΙο ,ιεοτει;ιτοιο σοο:τοο τις

ττιοοτοοι ι2:ιοτιτ. 80ο ιιοιεστιιοιοοι οι:1,«τοι

οτιο:ι οσε εσοιι·τιστοοτιιι> Γε ·ριοοοορτισοοιιτ,

1:τοιεοττι ιοεοοοοτι οιιοι:τοοιο :ιστοιιοιιτ τ οι:

”οιοΓοιο:ιι τοτοοο τιοξιοττιιε τ:τοεΓιιΒιιε οο:τοο

"φοτο ιττιτοοοεοΓοοτ. Νοιο δ: ΡοοΙοε εετ:ισ,

'86 Ποιοοτιοι τιιδι:στεε τ :τοι ο:ι τιετΓιειοο:ιοο1

στιοε Γοοοι το:ιιοτοοτ , ιιιιττοιιε Γοιο τισειιΒοο

. :ιιοΒσιιεοε οο:τοεοοτ ιιιΓοιτοε :ιονι:οιο. Ηοο

οεεο:ιιτ ισεοτιιοτιοι τοιιιε Αιτιι:ιτσίιοε οοιιοιτ

ιιστοσ τ ο: οσίιι ·, ΒτονιΠιιιιο`ε , οε τιοιιτιο Γιο

38οιοτι , 86 ::ισειιιοο στο:ιιτοε ·, :τοοοιι ιι ω

:οτι ΓοιΙοοτοτ) τοιοιτιιο :ιεειτιι ει:ιιι:ιοισ. Εο111

:τοστι:ιιο οσνο τε`Γετοοτεοι οοειιοιοε , :τοτο

οσάιο πιο , οσο :ττιισιοιιι :ισττοιοοτι , οε Γο

τ τιστο τιτοΓΓο , τοοιιτοιιιιτι οτ:τοο οοιτοο:ινοτ

τοοτι ιοΓοιοοτοι.

ι)ο οιο _εοοτοιιοοοι τονοτοι'ι:ιιιιιοισ τιο

ττιοτειιο,οοοΓοιοι ρτοτοτεο Γιοττοοι Μιοτοο

ιοοι Με:ιισιοτιοτιιοοι , οε Γιοτιοτο δοεοΒοοο

:ιο (διοτι τ Γοττιοιοε νιτσε , οε τιτα:ιιεοτστοο

οσΒιιιιιιιιισε, ο ετοιοοε ιο Γοτοοιο οσε τοπιο

(: :ι.ιοτο τεροττονι τ στοτισοι ιοΒοο::ιοτο Μοτο

οπο τ ιι:τοι:ιοοι οσε 8οοοε :ι:Εοιοοιοιοτο οσο

οιιοποι,οιιι ιο στο:ισοε 8: ιειοοιο. Ροτνι Γο

ειοο:ιοτο εΙΓε ιισΠετο , :το οσο νιοεοιετ οιο

νσιοοτοτο. Μοιτο :τοο:τοο οσε οεει:ιιΓιο το::

τοτοτιστιε Γτιοτισ ιιισοτοτοε ΓοιΙΓε. :Μοτο ο

τιοτο ιο:ιιεοοτ , δε ΓσττοΓΓο οσο οοε το , ετοι

οιοε Γεο::οιοτιοτο, :τοι οσε οοο:τιο εεειοΓιο;

Γετ:οιτι Γοοτ , οοε οσοι: τοσιοιιιοτ ιοΓοτιοτ

στο :τοιισοτ τοιΓΓοε ττιΒιιιτο οοροι· εειοιιτονι

πιοο. ΝιιιιΙ ΙιοεοΓ:τοο τοττιο:ιιι Γιιτοοε εσο

Γοεοτι. @οιο ιο :Ποτ τοοττιε τοο8ιΓ:τοο ιιιιτιο

τιοιοτ , οε τοιτοο:ιιε ττιιιοι:ιιιιστο Γοοεο:ιοοτι

(1οστΓοτο τεο:ιοτ οσνιτοε Πιο , :τοι:ι τισττοο

τιο: , ετοετο ενοοτοτο οι ιι:ιισιτοτο , τιετιι:ιι

οι:ροδιοιιιοε. Οτο ιιιτειιοι ρτο οσιοιε , Ροτει τ,

Βεστεοτ εετοιι σοι τοεοοι Γοιιτ τ οτ οιο πιο

τιιιε :ιιοιοοιι , :το τοιΙΙο οοΒοτοσεεο:ιι οιτοττ

Ιισοτοτ οσο Ι)στοιοοε τ οε:τοο ίιοοτ οοε Γαιο

ει οι: :ιοειτιι οι: οσ τ :τω Γο ττοοειιττοτοτ ιο οο

8οιοτο Ιοειε. το. ειιτιοοριιστω τιτιστ (διο

Βιοοίιε οισοοίιοτιι :ιο Γιοττο Αο:ιτοο τοσοο

ειτο τοοιτο τοεοτο ::σοΓειετ. ιο ετιιτο τω::

οεεοΓοτοε οτιο:ι οιο , εοοι εοττιστιοοε ιο:ιι

ειιε τοΠιοοΓοοο :οι νετιτοτοοι οιιοιοιο :ιο

τιιοιιοτι:ιοτιοι τ ιιοσιτο τιτιοε :ιιιιττεοτι ιο:τοι

ιιτισοο , τοτο ο τοο τ τοοι ο τιτιστο δ. ΜοττΙιι:ο,

τοο:ιοτο ο οσιιιε :ιιιοιίΓοε οι. Νοετοο οποιο.

τοιιοτο :ιοι:ιοιοε , οιι:τοιά οιο σο οοοτιιιοοο

οι:τστοοεοειοττι τ ιο εοιοε οοεοΓοτιοοο ι:ισοοι

τείιΕοε :ιοοΓΓοοτ. δι :τοι:ι οιιο:ιιιοε ιο το ομο

:ιοτο οι:ιιιιοιονοτιο , ειτιοε τοΓετιΒοε τ ο:Πιοε

εοιοι Πιο νεοετιιε τοσιοτοι. εωεοο :ιιιτιεο

:τοετο το οοΓσΙνιιοτιε τ οσε το :τοοοοο ιτιόετο

οοΓσινοο:ιτιοι. ΙοΓοτιοτ ρετιτ ι:ιοοι Γιοτοτ Αο

τοτο οιοι:·ιοιο ιιιιιοοτιο ιισΓριτοτι οτιο::ι οσ8
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τοιε,

τοι Ριοπιιο τοο ιτι τοοάσπι ιιιδιοτοοι·,ίιτιιιι

Ριεισιιιίιστ: Ειισιιοιοιιιι Ροιιοιιάοπι , το πο

ποειπο:ιτο ιιιΤοπιιιιοοι. $ιποιοσειιιιι τιιοοπ

ποιά ιπονοιιι οποιο ,πιτ οι τοο οοπιιοσ ιοί

Ροοάσιιτο·,οο οιιιιι ιιιοτιιιοι τοοισίιοι π, Βοο

τοπτι:ιπι τιιιστοιιι ιιιινοοοιι: Μιιιιπο Μειο

ιοοοπο σοπιτοοπάεινι. Ηειοά οοιιο ιΙΙιιιο ισ

τιστιτι ροΙΤσ ισπιοπάιτ. Αάιιοο ιΒιιοιο ποιά

ιιόιοτο οι. Βσσοοι :ιοιοοι , ποοι τοιιιι άστο

Ιιτ ίπποι Αοτοπιοι , ποσοι; 8ο @πιο ιι

8ο , ποιο ορροιτοπο Βιιιι τοιοροιο ιοιίιίιιι

τοτο οποιο οιιιιιιοίιο πωσ ιιιιιτιοριο ιιά (ιιι

(οποιο ιοσπΓιιπι ιοιττσιο άσσιονιΠ”οιο. ΑΜ.

τοο_ιιιιιιτιιο. νιιισ. Ε:: ιοοοι.ιιστιο ποπε Με

σιιιισιιι Μοιιιιοι πιιιιττο σιιισπάιιι Εοιιιοιιιιι ,

Μσοσσι.ιτιτνιι.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α Ι..ΧΙΙ;

Π. ]ιισοιιο πιοπιισιιο.

Νει#ιιὶιωι έρήιισ.ι πιίοΜΜΜ [Μάιο.

'Ε Αοάσο το ιιιιιιοδιιι άιιιποοιιοι Ιιιτσιιι

τοσιι ΡοισσιιιΙΤο σιιοισιο τοπιο. Ετ ποι

οσοι ιιοπιιιιτσι , οι πιο Ριο ιιοο οιιιιτο μισ

ιιιτοιιτιιιτο ιπιοπ8:ιιο.Νοο ιιιιιιτιι πιο ιτοροοο,

οι ιιι.οσιιοτ οποσ” ιο ι-οτοιοιο,πο άο τοο απο
ποιά πιοιιιιιιι ίιιίιρισσιιι. πιο ι:οοιιτ οποιο

οοι τοσοι ιο το ιιοιιιιοι ( ο τοποσ ιιάιιοσ τοι

οποσ σοππονιίιι) νοι οιοάο σισάσ , οπτι
τοπιο ίσιορσι πισο ,,ιιοτοποσ : ο ποιοι ισπ

ιστιι ι Ριοσοι άοιιιο ο11οιιι. βοά ιιοσ απο:

τοπιοι , ισ οΒιινιισιιπιοι τισπιτοι , :ισ ιι ποιά

ιιοτοπο:ιτο ιοοτ_οο.οι σιιιιτιιτστο ποίιτιιτο οοι

τοιιιειισ Ροτοσιιτ. πιο" πιο ιιάοιΐοι , οι

τσι , 8ο οιιινιοιι πιο ισνιιιοι Γιιτσιπιι. @πιπ

τιιτο οιιιοι τοπ ορο , 8ι: ιιοιιιιιο ιοάιπσο , Γειτιι

ίτιΡοι·ποσ οιιροιτοιιοτο. Νοπ οι ιποιιιιι οοι

σοοιποο ιοσιιι , ίσά ιιισ , τοσο ιοάισιο,ποσοί

ποιοι πιιιΒιι. Οιισι ιιισ τοπια ίοοτ, ποπ ιοί

ποιο Γοιοι πισο ιιιτιιιτο Ιοροι οποιο οι: ονι

ιιιιοι. Νοιιι ποιά ιππιιιιτο. @οοι οάνοτισιιι,

οποιοι οοιιιιο τοιποτιοι ιπτσιιιπσι. Επιιάσιιι

ιοπι άιίιιιιιοτιο , ποιο τοο οιοάο οποιοι οι

οοποτιιι άοτιποτ οσοοριιτοιο , πιοιτιι Ριοιιι

ιιοτ ιιά το Γσιιιιοιο , άο ποιιιοι το τσάάστο

σοιτιοιοοι οοριοιιιιοι. Ι.σοσ Ιιττοιιιι ιιάριιτισι

οοιιιοι πιο” , δ; ποιο πιο άοίοπτ , οι ιιιιι

οσσιρισι : ποποο ιιιιιοιιιι ισ σοτοοισοτει σκι

ιιιιοσι , πο:: άο Γριιιτοοπι ποσιοτοει ιοί-σιιοι

τιοπο σοπισιιρίι, ποοτοιο ριεοίιι_,πιιι ιιτποσ ιο

ίοΙτιιιοι ιτι ρινοιοθτι ίοοτ ποιάιιτο , οτ οοι

ιιιιιιοι.ο

οΓπο·σ :τά ι>ιοιιι , οιιιοι ροτιτιοπι ισιιιιειι- Α ·
 

οιιιιιοι.Α π. Χ11ι.'

ή ?πιο Ποπειτο σ.ιιιιιιτι.

Θ: πσέΐικιπ:”ι ιι!ι4/σπϊιο.ι ό· ΜΜΜ2ι!ϋ8ι

Ρωσιι.π

ο

οι , ιιοπιο Πωσ τοοισιιοι δ: ιπιιιτοιιοι,

δέ ποοιο νικ οποιοι ιο οποσ άιπιιίιτοοι. Τει

ιιιιιιιι άοσσοτιιι , δε απο ποιο ποιο , Γοσοπι

άσισιτ. Ροτιιτ οτιιιπι οιιιιοι ιιιιποοτ ιιά π

οποιοι οοιιιοπι οσοοΙΤιιιιοι , ποοι οιιιιι Μο

ιοιοι Γοινιιπάοι σοτοπισπάιινοιιιτ , Ισά .ποπ
· ποοπιιο ποιο Γσιιιιίιίιι , οτοοιιι ιισιιισιοπιοι Β ρσιιοιΠ , οι πιο ιιΓροιτό.ιοτ , πο ιιοττο ροΠ:

τοοάοπι -άσροίιτοπι ιοι·ιοτσοι, ιοιιιι Γοσσοπ

(στα Μοιστοι πιο. ΑρρΙιοοιτ ιιιι άισιιοι

πονο οι: πιο Ιο.Ριάιοοι ιο ιοάιιισι.τιοοσπι

τσιοριι ιιοίιτι Ιοσι.τιάιι οιιοιιιι. Ροτιιτ ποιοι

πιιοιοιο, οσο οι οοάο ιιιτιιιιισιιοι. ι)οάι τει

ιοσο οι ποιιτοοιάσσιιτι οποιοι πιο ροττο τοστ

σοάιι Γοιο,ποοι νιιι εισοοιιιτ,σοιο ιοππο ΡΙοισι

οι άσιισιιιοοι. ΜοοΓει οιοάισοιοπι νιιτ τιιπτιι

ιπιροπιιι Γιιιιιοστοτ. Π. ιοιιιιοποι Μοοιπιοι

ιιιίιιιτ_οτ ιισοοπιιιοι ποιιιι ποιοοιιιιιιτο ισά

άειτο. Νιιιιι ο πιο οποιοι νοιιιιι ιστοΙιτ , σπιτι

ποπ Ροτοσιιτ οι: :ποιο Γοσοι ποιάριιιιο σο

Ο σοισ. ΖΕπισ τοπισπ ιστισ ιιιάστοι τιιτάιτι.τοιο

ποίιιιιιο ιο ισιιιτοιοοάο , ποοά ιισπιποσ άσ

πιο: σιπιιοΒιιιτ. Ρσοσ τοσιιάοιτ τοιιΙτιι νι

/άοοι , στοπ οπιπιιιοι ριοροάισιιι ποιοι€ιο.

ιοπι ροΙΙισοιιι, οι σοοιι:ιτοτοι ιι πιο τοιιοιποι

ίιτρο οιιιιιι.τοι. ?ποιοι οτ ροτοτο, ισιιιιοποσ

οοο οποι τιιιτισπτσι, πιο ι-οιτοοπ τοοΙιοτιι οι

κα” . . . π .

Δ Ν,ο&οιοοι τοοισιιιιιι,άσ ποιοοι Γοροιιοτι

Βοι πιοιι- οΒοτιοι Γοιιρίι , οοο τοιιιι :ιάιιοσ

ποιάποιιπι ιοῆιοπάιίιι,ίιπο ιοτοιιιιιΠιοοσ πιο.

τιτοοι, πσσ ιιιιόιοοοι ποπ οιιιιιιιοιπιοι τοπιο..

οι ιιιιποιά ρτοιοσιοπτ. Πιάισι τι.τοοπ σιιοι

τοτιι , ποιο Π. Πιιιιιοο άιτοιιιιιι , το τοπιο(

Γσ Γοοτοπτιοιο :ποσά ριοι-οδιο ιιιοάο , ποιο

@οικειάο ποι Γοσοι ιοάισστ ποοιιποιο ιιινοπιο.

πιο ιιισιιιτ Π. ιιισοιιοι , ποΓσιο. Ποοιο ίσιο,

τοσ Ριοιιτοοιο ι ρίιοι ειάιοτοιιο ιιιάιποιο.Ειιοι

ιισοσιιι , -δ£ ιρίσ ιπτοιιι€σι , πιο ιιοοά οποιο

ιιοσ οιτροτιίιο. ΕΠ :ποιά οοι σιιριτοιοοι ιιιι

σο άοιιοι , :ισ ίιιοδια οι:οάιοοτικ ιιιπο τοπι

ποιοι ιιιτιοπσ Ρ:ιτισπι. Νοιιι άσ ποο οποιο;

σοιο. ?ποιοι ρτοί:σιίιο ΠιιιιιιιιοιΙιιοπιοι, οι

ροιτιπιιιτ οι δ: ιιορτοάοιιι , οοο νοιοτοι πο

οι ιιιτιοπιι:ιιιι νοτιιιιτσιιι πιοοιιοΙιιΠιιιιιιιο πο;

πομπο. Αάιιισι-ιειτ Βοπιιιιοι σοι σιοι ιο

@πο ίοο , 8ο ιο τιιισσορτιι πιο, 8: οοποσΠ`ιι

τοτο σοπίιιιοιο , ποονο ιοοοιτι άοιισιιοτ Ρτιιτ- Ε ιιιι ποιο , ισάιιοστ σοπι τι ιοιιιιι. Επο ?οπο

ιιάιο, ιιοποοιιπτ ιονοπιτο. Οτο ιιοροοίιοι πιο

ποιοι, ποιοι , οι ιι σοοτιιι ροτοιιιιτσι Με

ιιιιιιοπιι οοιτιιοάοοι οι , νιττοι οποιο οοοάο
οι τοιοδιιιοάι , ιοιισιιιιοοιποσ ιιστι τιιπάοπι

πιοιιοΐοιιι σκ ιιοίιιιιιιι τιιιιτοοιιοοι. νιιισ ,_ 8ο

πιο , οσοι Γοιοι , οπο. Εκ δ. Μιοοιο1οι71ΐο

τιιιοι ιν. οποιο ιιοιιιοιιιιι Μσσσοι.ΧΧνιι,

πο .παπι που». απο!. απο. Τοπ. ΙΙΙ.

(ποσά τοσ ,πτεινιτσι στοσιιιι) ποο Γοιο οι οοι

σιοίιοι, σο ιοί-σ σ άινοιι”ο ιοΒιιιτοι οι_ιιΒιι,

ιιιποσ ιισιισιισιιι ποοτιάιοπιι άοιοτιοι. Ηιιοσ

οι ιιττοιιι ιοστοροι, οοο απο. οοι νοοοιιι,

οιοοιιι πιιποτιοι άιΓσοτιοι- , . -

. Ειιτάιοιιισι νσοσιι οιιτιοοοιιιοτ ιπιπιο

οιιιισορειτοι Γοοι,ιιιοιιιποσσίι νοοτοιοι ιΠοι

ριοιισάιοτο νοοοιιιιι. Οροπιιιιιιοπι πιοάό

$ Η ιι

Χτιιοιινιτ ο τιιοάσπι ο ποιοι ιιιιιοπιιιι- Αιιιιιιιι
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τοτπΡ118 οιιιίιιιιιο τονοτ:απόιο ροιιιιοτιιε,ίι ποπ Α ττοτιε , Ρατοτ , τιιαπι αριιτι ιιοε Ρατιιτιι ω-ω_

τιοΠτ Κοιτια: , οιιι Ραττοοιιιιιιττι τιιιιπι ιιιιτιιο

Γο ιιτιοΙιτοτοιιο ωτοιμιτ. Ρτιιτιοιιε οε α:: τιιιι

Βοτιε ιτι οττιιιιιιιιε , ποο οτιιιε ιιαιοοε πιοτιιτο

το. επτα ταπτιιπι ιιτ ναιοαε , τιο ιιιιι Ρτιπιιιπι

το οιτττιο:ινοτιε , πιατιιτατο αόνοιιτιιτιι τιιιιπι ,

ιιινιιιιτιιε ιιοΒιιοιιτιι ρτ:ιττιατ Ποιοτιατιοατ Ροτ

τιοιιοπι. ναΙο. Εκ ττιοτιαΓιοτιο δ. Μιοιιαοιιε

Μπτιαπι ιιτ. ω!. Ματτιαε Μοοοοι.ΧΧνιι.
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ΕΡΙ$ΤΟΙ..Α ι.Χ1ν.

οιτιοπι Ροττο Βοτιατο αιιιιατι.

'Οι μύοβίωι .Με ιιιἄωπ φΡ00°Μπί:.

Οπιτιιιε ]ιιοοιιιιε . δ£ Έτατοτ ι.ιιοαε αισι

οπο ιπτιιοο τοτιιπι,οιιαε οπιι ιιιίι`οταε,νο

τιοττιπτ απ ποε , απ: οαε ρτορτοτοα πιιπιιε τοτιι

τιοιιινο ιιοοιΡιοε , οιιπι οιιιτι οοοττιοτιτιπτιι ιιτ

ιοτιοτοπιιιε. ΕιΒιιιιιοα ιταοιιο τ:ιτιιιε οιιιτι νο

Ιιε , ιιτ ιιιίΤα οιιαπιοτιπιιιπι οιτοοιιαπτιιτ. Ρί

οοε, οιιοε τιοτιιιιτ τιοΙατοτ ιιιο , πιιιιιιε ιιοτιοε

απο τιοΙοο , οιιαττινιε ποπ πιιτοτ Ιοοιιαοοπι

ιιοπιιποπι ριιιε νοτοιε , οιιαπι το Ρτειτιιατο.

@ιιοο ατι το απιιΒιιαιατιιτιι , οατιατιε , ιινα

τιιιιιοπο ραΙΐατιιτιι τιοιιιπανι , ιιιπιτιιιιιε ραπ

Ρτ:ταιιι τιΠειι Μιοιιαοιιε οπιτιιπι πι. ιτι , α

τ( ιιτ τοτιιπι οιι τω νοτιιίιατοπι ποπ ατιοο

ετατιιιιι οιττιτιτ , οαιιΓατο α:τατιι τιοίιτι τοιιιιι
τατοτιι. ΚοΙιοιια , ιιτ μπαι , Γοοιιτπ τιοιιοτοτ

ι-τατοτ Ι.ιιοπε. (Ξοπιττιοπ‹ιο τιιιιιιατιιττι ιατο

τοπι Ριοτοπτιαπι Ρτοιιτ:ιΓοοπτοπι Δ. ατοιιο πι:

ιπιοπτιο πως τιιίι:οτιατ , Ροτο. Το νοτο ατι
τιοε , ιιτ ροΙΙιτ:ιτιιε οε ,ι τοτιι. Νοοιιο οπιτπ

ποπ οιοιοδιατιιε νοποτιε. νιιιιιπι > οποπ Ραπ

πι -οτιιοταε _. ιιοτιιο τατιτιοτιι ιιοο αρΡΙιοιιιτ ,
ι τταπιικιιατιιτοιιο πιοτιο ιπ οοιιαπι νιπατιατιι

Αιιτιοι.”ο ο

τοοοιιοπτιππι. Νοτιτιιιπι ιΠιιτι ρτ:ιτειιιι:ανι.

νοτοοτ τατιιοπ πο ιιατιτι2ατιιπι ατι ιιοε "τω,

οιιπι ιτι ιιιοοπτιιιε 8οπτιιιτοτ πατιιιιι ιιιοταπι

αιι&οτιτατοτιι;οπατπ Ρτοι:οξιο ιεωΡω ττιαιτι

πιι ιοοιπιιιει ίο‹ι ιιοε τιοτιιιε οιιπι Ι·ιτιιιοια ι πι:

ιιιτοττιιιπι Βιιοε άοοοτ) τοοτιπι Ιοοιιτοε ιιιτιι
οοε. απο” ταπιοιι Γοιιτα ιιιιπιαπιτατο νοπιιιιπ ι

ποπ ποοαιιιε > ο πιιτιιιε τ:οπιιτιοτατο τιπι-πει

τοιοοτιτιιπιιιε. νοτιιπι ιιιοε οπιιττατιιιιε. Εκρο

διαπιιιε το Γιιπιπιο τιοιιτιοτιο. νοτιι ιταοιιο

ιιιιιατοιπατιιε απτο , ιιτ τοττιριιιτπ ποιιτιιπι.

Ροτ οποπ πιο τιινο απιιιιιιαπιιιε . Πεοτι το απ

δτοτο ιποαρτιιττι οι , ιτα , το οιιοοιιο πππο

ιιιιιταΒατιτο , τιοτιιοιατιιτ. ΙπιΡοπΓα 86 ιαιιοτο

ιιοπε οιΤο ποπ όιιιιιτο. νοτιιττι , ιιτ ιιιιιτιτ,ττιο

Β ιιοε οι ιοτπροτ τιιοτο,οιιατιι ΓοιτιΡοτ Ροιιτιοτο.

ει «πιο ποπ ροτο!ι ιιιο ο:ιιιιτ , οιιιιι ιιιιιατιιτι

ιπττοριιιιιε ιιαιιτι , οι ιιιο οιτιιιε οποπ ία&ιι

τιιε οε. Οοτιιτιιιιιιε Ιαριοι‹ια πιοτιο αριιιιοπιτ,

πιιποιαιιε Μοτοτιιττι ιιε τοιιοιιοε Ρτοροτιιοι°π

αποτπτοε:Μιττιτιιιιε ατι νοε οιιατ ιιιε ιπΓοττα

ιιττοτιε Γοιιοτιιιια οοπτιποπτιιτ.Οιτα ιιτ ω"

οττιτιια ατι οτπποιιιιιττι ροτιοταιιτιιτ.ναιο. ΕΔ:

ιτιοπαιι:οτιο ιιιιι&ι Μιοιιαοιιε Μι.ιτιατιι ., ΧΩ

τ:α1. Αρτι1ιε Μοοοτ:τ.ιτιτνιτ.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ι.Χν1.

οιτιοιτιΡοττο.

Θ: ύιήἰΜΜ /πρσωπα.

Εοορτιε πιοτιο Ιιττοτιε , οιιαε ιιιιο α;

ροτιιι:ι -, τιοοτονι πιιττοτο ιΙΙαε απ'το-Ροτ

ταττοπι Βαττιιοιοτιια:ιιτπ ιιατιιπι ιπτοτοπο , πο

πιστα αΙιοιια Ροτ ιιοε ιτιτοτοοτιοπτο , ποεο..

οιιιτπ τιοΙιτππι ιτιιιιοτιιατιιτ. Αρριιοιιιτ πιοτιο

ιαοοιιιιε Ποατιιρα Ι.οπιπιι αοτ:οΙα , "πιει αο

πιτι·:τοπε , απ: τιο ειοπιπο ΝιοοΙαο Ριιιτιτιιιιπι

οοποποτοπε, οποπ οτανιιιε πω οτιιιε , οιιαπι

οοτοτι Ρτατιοοοιιοτοε οιπε ΐοτ:οτιπτ , ιττιτιο·

ποτο τιιοιιατιιτ. Ειτοο&ατο ιιιππι ιιιιιι,τιοποο

τιοττιτιιιε ΝιοοΙαιιε αισε το τοτιοατ , ιιτοιιιά

ιιιιι:οοτιιτιιε.- (1ιιοπιοιιοοιιτιιοπο τιοΓοοπτιο- Β οπιό ιοί-ο ίιατιιοτιε, ιπτοιιιεατί Χοποτιοοιιιιιτπ

ιιτ, ετατο πππτιο αοοιριαιιι , ιιοε το Ρτειοΐοττιτπ

τταπιιτιιιιιιιιι. Με. Εκ τιιοπαιιοτιο δ. Μι

οιιαοιιε ν. πιω Ματτιι Μτ:οοοι.Χιτνιι,

 

ε1>ιεΤο1.Α ι.Χν.

οιόοπι Ροττο ΠΟΠ21ΕΟ.

Μπέζα: /Ε· έ: αι:σια.ι:Ξυπέύω Μ ω»ρω,

ακομα π: «καιω απο βιβατ:ικαιω· και

μηιτισκόπω πεπου!ιυπ.

Κοοτιε ποε «πιο Ιιττοτιε. πατα· , ιιτ.

οιιοπτοτ το ιιοπιε οτ:τίοτιτοπι οιτιιιιιοε. Νο

οιιο οποπ ειπε το ατ8παπιιιτ , ιπιοιιο απιπιο

Έοτιιιιιιε. @ιιιε οπιττι ιιιιιιε , οιιοπι ποπ εοπι

ριτ ρατοτ. 5οτι οιιοτι απ ιττιρτοοιε τοπιο το αο

οιιΓατοε , ιιιαιτιοιιο ρπτοαιιτοε ιτιποοοπτιατπ

ρατοτπαε ριοτατιε οιιΙιτοε (Με , πιιτατιιιιτ.
Επιιτινοτο ιιαπιαιιι ιιιαπι τιιοτι τ:ιιιοιιο ιιοοτ ,

οιιαπτιοοιιιτιοπι οιιι οαπι τιοΒιιειτ , ιιιΡιοπτιε

νοοο ττιαΙοτιιδιιιε αρΡοιΙοτιιτ. Νο ιοιτιιτ πω

ιιοτ: ποίιτιιπι οιιοτἰτιιο ιτοοιιοπτατιιτ.αιιιιοπο

τιιίοοριοπτιιιιιε,ιιιοοοτιππτ αιιιοοιιτιιιιιο: οι

οιιι ιιοΓριταιοε ποιιτοε οπο ατιπιοπιιιτ , Βετο

οιριοπτοε ρατιτοτ , οι τοοορτοε ραΓοοτ τ πα

ιπιτοιιο οΓοαπι τιτιιοιιτιΒιιε (ο. Ε”ταττοε τιοιιτοε ι·

οιιοειρΓο οΙοοιιιι , ιιτ Κανοιιιιατιι πανιΒοπο

ατι οοιοιιταπειιιτπ τιιοπι ΐοίιέπτπ , οπιποε #0

πιοπτ €τατοτ ιταττοττι ]ατ:οιιιιπι ,οιιι οαιιι-α

τπε τιο ιΙιτατοπι ιιοττιαοιιι , πιαοιΓοπο ιαιθ:8.

τιοποπι ιιοττοιιε ,ττιιιιιοτο αιειιτι ποε ποστς:

νιτ. Ειπε οιτοιιΓατιοιιοπι ιιοπο απιπιο αιω

ταε. Οπιποε ναιοπιιιε , ιιοε ιτιτιοπι ναιοτο οιι

οπο (οποπ ποιειε ετατιΠιπιιιπι οιι) τ..- Ε Ριοτιτοε, πτρτοΓροτοιτιποτο ροτνοτιιατιε Κα

νοππειπι. Ρταττοπι Μιτ:ιιαΕΙοττι ιτιιιοτιε :οι

τ:οτιιιτοτιι τποο τιοπιιπο Γαιιιταιιιε: ναιο. Εκ

πιοτιαιιοτιο δ. ΜιοιιαοΙιε Μιιτιαπι κ”. ω.

ΑΡτιιιε Μοοοοι.ιτιενιι. .

Μ

Λτιιισ το:
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ΕΡΙΣΤΟΕΑ 1.Χντι.

ΕΡιΓεορο ΒσΠσοστιίι.

Ξκετάττβ ?στο τό Μπέττυ και σπιτικο: στο

ο·τορωτ , [σε?τε.τ ·υίου·ιττ.τ Μέσο· ό· ά

ωττοχωε απο Μισστε σεστφττισ.τε

Πο σιτισιε τοσεστο τσΡστο τστττιιτοτστο

ιο Γετιιισοτιο τοσειτο , σο τσνστ:τ οσΒιι

σοτιοτ Πο , δ: εστο όσίιτιστιστο στο τισισιτο

έττεισοτιι στεστιτ , τσνοετττ Ρστιοτ. Ωσεττο σ

οιτο στο ισιιττοι σκεσιιιτιοτιστο σιιστειοι τισ

σιισσοτικ τοσο , οοο οσοοσο. (1σιτι ισιτστ τ

Νττωμιέ στιιοιστωέτ, τω:: «οπο» τι: τ·σ/τττ

εεττ Ρσεετινι, ιοισσσ σσι τ σσισΓεσοτιστο τετο

τισττι σίι , οσε τισεεστστο τισεεειτο οτιιιεισο

άστο σιττττ. (Σοφο οιισοίσε , Ρτι·:οιτσοτιτι σο.

εττ.ιιστιε. Νσσσσ στιιτο σε σισιιοοιιι , στ τισ τσ

Μισό οστστ ιιιστοοεισ ο ποιο. Ητιιισε τοστι

τστο τστιτο , οστστ τ τισ ττνσττετε το σο τοειστο

τοσοι; τω, ιοτισιτττ ρτο του. Ρισττττσ οοΓοΙσ

τιοοσ , ΓοΙιττι ιιιστο ιισοισοιτε.τσ εοτορισέτσ

τσ. Ετοσοτιεττσ ιο τοσιισε οοτοτο οοιοττιι τσ

τιιιττσ , τετ τι στσιτσι ρστειε ιοιστιετοι τ σσιτι

σσιτι ιτιιστιιτστιε ιισσοτστ στιττιιττειτο.

ΤΟΕΒ.

Α Γσοτστο τιΙΤστοτσ. ιττισσσ εστο οιτιστττ τστσ το.

τοτε

τσετστο στιινστΓει οιοτιττΠ:στιι ιισισε οσοι εστετ

ιοεσιισστιτ , Ρστσσ:τοι απο Γε ιιοε ττεττιεισ

τστιτσ ρεπε οοιιτο , Και το ντιτιιε ιστοτιστ σε

εσΡ:ιτιοοιοσε ιτοριιετττσε ι στ ιστιοτστο :το

ειιστο τιιοτστο οτιοΓσε σιτσσστιτο , :το τοι

το σε νττεττνστιτο. δεσ σε ιιοε άστο ίστιι›ο 5

σσεισε ιοτστρσιιοτ. Πι ιιιε Εστω Γοιιτο στο·

τοστοίιοτ , :στο τοοιισειιοττιτο , :στο στιειτο

οριιιεστιι , σοι εοτιτισθ;ι ιο σετιιιιεστιοτιστο

εποε οοίιτισ 2 ιστο Ριστσε τττισοε αρτιο ιιοε

εοσιτοοτειοτστ,οσσ οοτοτο τοιιιι τοοισίιι οστστ

σσιρρσ σσιιισε οοο ΓοΙστο εοσοτ νιόισι τισ

σωστο τιιιιιιιτττιτσ ,νστστο στιεττιι τοστεστιστο

Β ρστΓοινστσ Ο ιοτσττιστο το:ιτΠιριο ιτετ σκοπο

ιιο , στ νικ £τοττω τοσιε σσστττιι οτττοσσ

τα Ετ εστο Ρτοιιιιεστιτ εοσιτ:ττσ σε ετοιιιτιοι,

_τοσοσιτ:τιτσ στσιισΓεετττι:σττστοσσσ ττττοσο τοο

Ιστο τοιιτι τττιιετεστ. Τασο σττινιοττι,σσεσ τοσ

τοττειε στξσσοτ. @τι μεσο ιο ΐοιιισιτστιιοσ.

@σοσ τι στοσσττοι σκ τοσιτο ιε&ιοτισ ροτσι

τοστιτσ εοοειρστσ , οστιε τσνσττι Γσοτιο , δε ιτε

Γσοτιο , στ σειι οτιοτιε ,σσο τοτσε Ισστιοοι 8ε

εοσιετιρτιοοι ποσοστο ,οοο σοσ τιοιοτσ το».

Π:ιτιεισσσ τοιιιι ιο τοσοτστο νσοιτττ. Ηιοε στ

στο στι, ρτιτσττσι: τοστιτσ ττττωστοτ τιιστισε

ΕιττΡΓστο ιστο :σωστο σιτιίιτιοιο , σ:: σσο τιι- ε τσεστο τοτστωττσττω τσττωοτ οΒιειστοσ.3ετι

το στι τσ τσττΡο , απο εστω ί:τσσσσοτστ σι

τω ειττοσσσ ε.: άστε δ: σεειρστσ τετοιο·

εοοΓσσνστιττισε. Ηοε εστ σεειτιστιτ τοσ τοσ

Ρστιιτσε ιοσιτεσσιτστο τσιιτισστιτο , σκ οπο:

τεοΒοοΓεσε. Βισττοιο ττοτσ Ρτοί:σ&σε Κοτοστο

τσνσι·στιτισε οστστ οοί"τστ ειι:Βετε,τσεσρστειο

ότι: σιιιιοτιοσ εσττωοστο οι: στιεσ Βανεσσα

ιιτ. οιιιιιιισε ρ:ι'Ιΐσισο στο , τέτοιο τ πω:

τσοτιστιι ροίιέ τοσοι-σε σιισσοτ,τιοτι οιιΓσσσιο

σσοτι σιιιισιιιττιτσ 8: (σττιτσι νοτι εοτοροε στ

Έσσισε. Ετι Ιισσιτιστο ισ εοττιτοσοτιστο εισαι
Εισστοτ τσνστστιτιιιιιτοο τ10ττττττο στττττττοι Βο

το σσσιειστο στο τιοεισσσσ , ίσο στα τοιιιι

τοοιείι:ιιιιτοσ ίσιο , εοσδισε τσιροτιτιστσ στο.

το στ! τοσ σοειισσσ Ιιττστιε , στσιε ιιτοσ στ:

σττινιτστσ τισ οττιτιτσ Ιοοσσ τιιιισοτιι;ισε.

(Ζστσοοιιτσττι Βιιτισιτιε οπιποε , στ ιτε τιιστω,

τσι-ετιιιστιε , ο σσιτι ττοτσετ σιτιιεσττττο , τοτστο

ιιι τισόιτιιειΙΤσ νιτισοτ. (:σισε τσι σοοισειστοτο

σε; ιιιε , σσετττινιε ττσίιστιττι εοοιετιρτιε, θ».

σιισ εττρισε. νστστο στα οοο ιτισο τιιιτστιτο ,

στ Ρσοιτσε τοσ οσσιισσοτιο σιτεσιιιτσ εοτιτσο

άστο _ Ισά στ ρστστιτι @στο τοοτοτ ττισσε.ε.

Ετο ιτι τ.ιοιιστστο τιιιισσοτιοτ , τι οποιο Πεσσ

οοοιστιιι, σσιεσστσ Ρειίΐσε τστο ίιοισοττισιστι-Β το τεστ οεσσροτιοτισε τ ροτστ στιιτο τιοΡτστ

οοτοτο οοιιιε ττεττιστσ , νιδισε τειτοσο ροττιε

°τωτττι ρτσειΒσε, τιτσσε ιιοτισΡτο ιιιιιιιτιιιισιι

τιοτοιοιι οστστ Ρστισ:τίιοοσ τοοιιιτιτε , εσΠιτ:

σοοιτοστισισ , Ρτισσιισσσ @Και τοσοιιισσε ισ

τιστνικιτ.

__ Ησιε ιττισσσ εο:οοισιο Ωστοσο πιεστι

σιιστο σσσιοτιοοι σε: τιοίιτιε 8: οποτε σε τοσ

στο νσοστετιιιιστο , ρτεστσειττισε, σε Βέτο. οο

Βιε τι ίστοτοο Ροοτιιισσ σιισστιτιι ροτσίι:ττσ ,

το ττισοτιιστο εοτιίτιτσιτοσε , σε οστστ όσιο

τ:σρε τσττιο σσοσσσ οσοο τ στ Με τοτιοοσ ιι

ιιστττιτι τοοτιετιιστιι,οσ Ρστρστιιστ Ρττει Αστειο

εοτιίσιοτστ. Ετ: σσοτιιτττο στιτοιοιιιτ:τοτιστο ιο

σστιο , σε τ τστοροτστο τιιστστοιττιτ:σ , σώσο

Βιστο οιιτο ορσισοτιίΠοιστο , σε τοιτο σωστο

.&στο ορστε , πιεο στ: νικ στο ιιι Ιτο.ιιιτ ιονσ

τιιτστστ , ιο τστισιΠιττιοε τστιιτσε σε τσιο:τε·

τστιετδι:σοι οι , ιοσιεστ:σσσ ετσι τσεσρστειοτιστο

νστστσοι τττοριιττισιτιστο ιστοτοο ιισειιο :τσάι

ιισσοτιο , ρτοί:σεισε σΡτ σο στιστο τσνστσοτισε

οστστ οοιιστ , σσι οτι σισΓτοοτιι οσσοτιο. ειρ

τιοτ νιτιστστ 8: ισιοτισσε τοποσ , τοσ ιιιε Τσι

- νιστιτιο τσΙιθ:ο , οστιε ιο τοιττετο Ι:τιιοτσττι

οστεθτα οοιιιΓεσοι ισιστοοιττιτσ ρσιειισιι,εοο

τιοσο Κονσστιοττττι το τστιιτστσε , ίτστισοοσσσ

σιττστο οτοτισεΙοοΒιοτιε ιο Γετισσοτιο ιοτστ

τοιΠιοτιιε τσίιιτειτσ , στ δ£ εοτοτοστιι τισιιτιστιο

.το τοσο ιο ρτιτοιε τισιειτο σττττιστο. νττιστ

Εκ τιιοοσίι:στιο δ. Μιειιττσιιε Μστιτιοι τν. στι!.

Αρττττε Μεεεσι.ΧΧνττ.

 

ΕΡΙ$ΤΟΕΑ Ι.Χν111,

Ρσττο Βοοτιτο τοσοι.

Με· 2ίτ2τιστι.τ @στα
ι Πττσιτισ τοοττσσε , σε σσστο ρστιιΙΤσ Ριτσ

ιιστοσε,ιονστιτσε σο. νστσ ιΙΙστο ιιοε οτι

οο τοιοιτι.ισ νστιτστστο Κονστιτιστο σιτιιιττττοστ5

Ε ττττιτο οοτοτο σώστε οοτσ οδι:τινστο τιιστο

εοττσρτσε σίι. Μιττιτστ τοσειιεσε ιοί-σ , σσο

τοοτιο τόπο ειτο σοτιντιισστιτ. Βσοστιιέτσε

Πσσε , σσι-Ριστοτσ ίσο τιισε σιστσιτστ οσοι”

σσεττο ιιιστοτσ τΡτι νιτιστιττιστ τ 8ε σσο τοτιιοτσ

ιοτσττισττι νστιοτοστ σιτσττοιοτ, 86 οοι:ιε

ρτοτοτιοτ ρ:ττειτιοτσσσ ΓετΙστστο ιτορσοτιιτ,

Η:τισσιιιε ιρΓστο :σπιτι τσ , σωσει ιιιισστιτ , Η

ετσι;

Αστιο στη



απο το·:.`δ

1>ιεττπι πιει.ι>πιπι

ω

Απποη77.

τποιιοετειιιπι€πιιτι εἱεοπτιιΙετἰτ, οιιπιποιιππι Α τπτ, ιιτ πιο ιΙΙιιπι πττιιΙιιΐειιιίριεπτι ροΙΤειιι.

τπιπι ιΠιιπι πεεεΠπτιιιπι πιππιε ειιιΡτιιπετπ

τιιιππι πω. νετιιτπ οιιοπιππι (ιιτ νιιΙΒο πιο

τοπ) οπιπιε ΡΓπιπιιιε εοπνεττιτιιτ ιπ Βιοτιππι,

(οπο ιιεεΙΤε ποπιε οΙειιπι 86 ττιτιειιπι, ι:ιιιο ιπ

Ρτιπιιε επι ποίττο πεεεΠπτιπ. Μιττπε ιτπειιιε

ιιππ οππι Ετπττιπιιε ποπτιε , ιιτ εοπιιιιθ:π εο

τιιπι τππτιιπι ποπιιπε ·πωωπ, εο .8τπτιιιε

πιιιιιιττπτιιτ πποπιε , οπο οπετπτιοτ νεπετιτ.

Ρτοί·ειίτιιτιιε π ποπιε τοτ πιπιι εοεπιεπιιπ τε

ιιιιιιιΠ:ι, ιιτ ιιιτιιι:επι τετιιπι εοπίει:ετ-ιε, πε

πιιπἰ πιεπιοτιπ ειιειοετεπτ. Εεο πιιτεπι ποπ

πππτπ ππε το εοτο. Έιτιιπιεπτιιπι, 86 οιειιτπ,

πιο -ρεειιπιπιιι πιιττπε , τεΙιοιιπ ίιπτ πω. Ηοιι·ιε

ππρΠειιιτ ππνιε Ιπριιιιπιιε πιπτιε οιιιιίτπ νετο- Β

° ππ πΠπτιε. Ιιιιπεε πετππεεοε πιο πιετιειω πε

εείιπτιοε ιιιεπειιεπνι. Κειιςιιιιιπ πι, ιιτ Μο

τετιιε Πιιε πιοτπ πο ποε τενεττπτιιτ, πε ιιιεε

επι :κι ποιίιι:πτιοπετπ πρτιπιτπι ιιιΙππππτιιτ.

Πε νιεοπτιπιε ιΙΙιε, τιε ιιιιιπιιε Πιρετιοτιπιιε

πιειε πιο τε ΓετιΡίι ι, ποιο Ρεπτιιετιε , ίιεπιίιεπ.

Ετπιτεε ποιττοε ππτε πΓεειιίιοπιε τιιετπ εκμε

τππο> οοοε τππιεπ πιιΠπ πιινετἴπνιενεπτι πιι

Ρειιιπτ, ποπ: τενετπποθιερτοκιπιπ τππτπ Ειιιτ,

ιιτποπ Γοπιπι ΐτιιιίι:ιιε ει: πτποτιπιτε ειιειι(Γετ-ιτ,

νετιιπι ετιππι τππιοε εοτπριιιτεε ττεεετιτ. Με

ιιιπ τιιιοιιπε ποιίιε τιιιπτιιοτ Ρπττιτιι νεπετι ιιτ

νεπεε οπ τεπιρειΈπτεπι πιπιιππι πό πιοππίτε-ε

τιιιπι ιιεΙπτι , νεπετιπε πιινιππτε τιτπιιετιιπτ,

π ποπιίτιιιε ποΓΡιτιο πτπτε ΓιιΓεερτι ίιιπτ.5ιιπι

πιο πιππε νεπιτ ποοιε πιο ποε πππτπ , επι ?τπ

ττεε ποΙιτοε ιιιιιιιτ Κπνεππππι , π οιιε Με

τιπι ππνι€πτιοπιε οτιιιπε ειιτιοίιτο , ιιπι πιο

Ρεπιππ πιεπτιοπεπι τεειτι τ-Χωιπτ τιεπιπο

τιπιπι ποπιε. (διππιοιιππι πΙιοε εΤιιτιπιιιε με

εεε,ι:ιπτετ,οιιοε πιιίΤο ιπ ιιεκτετππι τετε ρτορε

ιιιετπ επριεπιιοε Γρετππιιιε. Πε πιε τππιεπ πι

6 ποπ οπτιτιιτππι πιπιι ππιε εεττιοτ πεε. νπΙε,

Ρπτετ οπτιπιε. Αιεκππιιετ (Ϊοπτπτεπιιε , επι

πιο πειοτππιιππι ετιιεεπι πω, πιοτε πιο , ποε

πάνεπιτ , ιιτ Γε τιπι , πε τενετεπιιο=Γεπιοτι πιο·

ι:ιπτι οππωπ εοπιτπεπόπτειπ, οτπνιτ. Ιρίι

οιιοτιιιε πιο ιιτ εοπιτπεπιιεε, οτο. Έιτπιτεε ποπ

Π:τοε οπιπεε πιοο ποτπιπε ίπιιιτππιε. Εκ πιο

ππίτει·ιο δ. ΜιεππεΙιε Μιιτιππι Ν. ποππε

Μπιπε Μεεεει.ΧΧνιι.

 
·._ωω--..-0-- ε

ιει>ιετο ι.Α Μαιο
τεράστιο ΒεΙΙιιπεπίι.

(Μετα πιο :Ρετ παππ/Μια, επί” τυπΜυπ

μέτωπα (ππέστυπτιππέ:[τπ:ταπ ό· .επ%τα

Ποτά: πωπ/2 των. Μ·υεπίππ έ» σουππωεία.τ.

Ι.αιω'ω φψυρωπ πι· ο·υπισκ ΡΜ.: πιστευα Ρἄἐ Ε

ττπτωπ/ΜΜιΜΜι·.

.ι Επι: το πιο πιιιιιιιε τει·τιιιε £ωιιιωπ

ειιιιτιππι :οιιε δ ιιεἴετεπε τπιπι Ιιττετπε

ππε το. @Με πάπια: οπίιεππτπε πτιιιΓοιιπτπ

πΡετιι·επιι τετιιιιτιε τπιπι τ:οτππι ιιιρετιο

τεε πιεπε τιπι Μο τετιοιτπε , πτπτοοιιε τε

ιΠπε ππιτπο πόπιιιιΠε.Οπνιιιιε Γιιπι νππ:ιε ειπε

τεπιιποπιο:πεοπε επιτπ ειιιπποειι νιάεππ

Ππι νετο ποθ: ειπε ιιιιι:εΠιιπι Ιε8ι επιίτοΙππι

τιιππι 3 τππι Γππε πιιπι πρεττιιιε εοπίτιτιτ ,

τιιιππι πειιωειιπι τπει ειτοιιΓπτιοπεπι πεεε..

Ρετιε : ιτπ ιιτ οππι ιΡΓε ιπ τε ρεεεπνετιιπ, ιρΐε

ειπαμε τε ειιιιτιετιιτπτόιτπτιε τειιπι εοπίεΓ

Πιε π, ιιποιεπε πετ ποε τπιπιππιπιοε , ιιτ Η

ποπ ιπ ροπετιιιπ τποτπ ιπτετεεΠιετιτ, ποπ Ρτο

τιπιιε ετιιπείεετετπ ίετιπετε πό το. Ναμε

ποε τιπι πεταει , ρπτεττοιιιπ ροτιιιε ρτο τη

πιτεπτιπ , τιιιππι πιιπι ιπιιιπιιιΠε ιιεπιιετπε ε

ρτονοεπτε τπε ετιππι οπιειιε εοπτεποιε > δ;
τπτπειιιπιπ πι:ε τε οπιεπΓιιε τιιιετιτπ , 8τπτιΠὶ:.

πιιε Ιεπιτε πιιιπιιΓειιΙιε ρετ8ιε. Ετποε ιπ τά:

τιιποπιιιπιπτπριιΙπτπιε επτιτπτιε τοτε. Νοπ Γοπ

Μπι ιιπετιοτεε πει τπε Ιιττετπε Δωεπι , πανι

τπτἰε δ£ ππιοτιε ΡΙεπ-πε τ νετιιπι ετιπτπ ι:πττιιιε

παπι, ιιγτπποτιιιποιιε νπτιετπτε ιτπ ππιιπιπιπ

οπιεδιπίτι , ιιτ πιιιο πιιπιππιτπτιε δ6 πωπω

τω ιπ πιο τω:: ειιτπιιΙο πιπιι Ειρετπιιάι Ροπε

πιετιτο ιπτεΠιΒ·ππι. ΟΔιππιοπτετπ το8πτιιε ω.

ΙὶππτιΠιπιε το εοιιειπ τιιπτιππ ππιιιιο, πε ίδ

πιεί-οιιε πιειε τειιιτε πο τε φεττπιττετεπι , πιο;

ιπιπ πιο ποσά ρετιετπτ Έπέι:ιιτιιπι. (:ιιτπ ιει:.

τπτ ιπ ετπΓτιπιππ πι Ρτοί:ειΐτιιτιιε νεπετιι.ε3

Ιιππι: πο το νει ιπ πιο πτεπππ8ειι ποΡττι πάτο

ε3επτπτε εοπιίτιιε ιιιτπ,ρετεπε πτιιιιε οπίετ:τππε5

ιιτ πιιππι Γεπιει παρε ιτετιιπι ειπ:ιιίπτιοπεπτ

πττιιιι τπτοιτπτιε τπεπε , επτπάεπι ωιιιωεε να

Ιιπι ( π ποπ τπτπεπ πεειιιετιτ) πεε!ι€επτιπε

Με:: επιιἴππι , ποπ τιιι οπιινιοπεπι τοτε. Νππι

πεε: ΓοΙιτπτιιιπι Ιοειιπι πππιτο , δ; οπο ΠΜ

ππνιΒιο ω πεεείΤιιε -, ππτπιπεπτιπιιε τππιεπ
ιιιεἔοτιιε , ιτπ ιιιτπ ιπτετεπιπι οι:ειιρπτιιε, πε

ποπ πι τεεεΙΤιι ειιισιιππι , ία! τπετιιπ ΐετε ιιτ;

πε εοτπτποτπτι πιιπι νιτΙεπτ. Ετ απ:: Ρτιοτιε

οτιι πιει :Μπι ιπ πιεπτεπι νεπιτ, ιιιιππτιο Γιά:

και πιο πτιτπιιτπ πιο τειιπιοπεπι εοπτιιιι, ι:ιιπι

Ρεπε ιοειιτπ πιιιιπι πιοππίτει·ιι πιατα· ποιο;

ίιπτπ ιρΓπτπ εεΙΙιιΙπιποιιε πεΓειτεπι, ποπ ροβ

Β ίιιιπ τποιιο ποπ οοιετε, ιπ Γπτιε πιοιείιιιπι

ειιτπτιιπι , 86 οιιιτιεπι ιπτειπρεπινε ιπιειΕτιιτπ

πιππ ΡεΙπειιε , Βιιπεττιπτιοπιε τιπττιιπι , :Με

Ιιεπτιοπιε εεεΙείιπι 86·ι1ιιο‹ι πππτπ οτππιπ πιο

ρτεπιιτ , πιεποιειτπτιε. Κειιιτιιε ιιιιιτιεπι ποπ

Μι ιοππε τεπιιιοτεε, πππτπ ρτο Γιιπιτιπιιε ,

τππι πιειιτιοτιιπι Ετπττιιπι , τιιτπ Εππτιεππό2

εει:ιείιπε , εοἔοττιιιε ποππιιπιιιιιιιτπ ππ.ιιτι π.

πε ιππεπτι τιιποτε (Ιιεετ ω πιιτ ΓεπετιιιΙιε;

πιιτ ιπτετπιιπτιιε πεπτπιιε) π παω επι τεππο
ειοτεε ΓοΙιτο νιιιεπτιιτ , ΓιιιιιτπΒιπ ρετετε. Ηιε

πιιιίτιιιε τιε επιιίιε τετπριιε τπιπι ετιριτιιτ , Μ»

ιιιιτ:ιτιιτ, επιιιιτ, νιιιιιιιε Ιεπεπτιι πΙιοιιιιι,πε->

τιιιπι ίι:τιπεπιιι οτιιιπι ίιιρΡετιτ. μ `

Βε οοπιπιεπιιπτιοπιπιιε νετο,οιια τωρειιμ

ιτπ Ρτοπο δ6 Ιπιιτιο,ιιτ πιπιι νετιιιε πιει ροΠιτ:

Ατοιιε ιιτιπππι ποίτετ πιο επιππΙόιιΙεπίιε

οτιιο , εκπετιεπτιπ ι επι ιππειίιτπι πι πιιπιπιε

ποΠετ. Βππτιιτ ιπ Ρταιιππι οιιοτιιιιε τποππ.ι

πω, δι! πω: Ρετ ποΙττοε Γιιπτιπτπ, πιι&π ι

Βιιπετππτποιιε Γιιπτ ι Γιιεεεάεπτιπιιε ροΠ:τποε

οππι ιπ πιιιπιπιίττπτιοπετπ πιετεεππτιιε , ποπ

ρπίιοτιπιιε, ιπ πιιεπιιπι ιιιε εοπεεΙΤετιιπτ. νικ

 



ιοτι

ποπο τιοπισε Ποτ , οτο ατπΡΙΠοιοι οττοπιε

τοπίοτνατιοπο ·, Ρτο ιποπαοιιοτσοι ΐαΙστο.

Κοο!ιτσε ιιια,οποτ αττοπτοπιστ ·, άοΓοέτστο το

ΈσΙατἰένιτατ ποοσαοσατο οτιταοισε. Ποπἰοσο

τοοιροταΙια ΓρἱτιτσαΙὶοσε απτοί:οτιοισο, δε ποο

86 ποτττα τιιππιτοτ ατπιττιοισε. Το νοτια , Ρα

τοτ, οιιαπι οτιτιπιο πω, οοι , ΓιιΓοορταΪὶοταΙι οστα , οποιο τιοι οτοοιο1τ Βοπιιπσε ο

Ν`ν1οσΙαε , ετ νοτοο δ: οιτοπιρΙο ραΐοοτο οοο

τοπάιε ι ποοσο ιιτ απο αίοοπτοια, αποπ

οσιποοτσιπ ιπιροττιιπιε Ρτοοίοσε νιποοτια.

Μαιο. Γαπορτοριποιιιταε οατπιτ , οσα Γριτῖτσἰ

·- ατοτοτΓατστ. Κοτια τοπτισ.οτ, 8ο οιοσοοε Μ το

Ά.ΠΠο 4.77

`οατιἱοπὁσττιτ ΤΜ ί:τσίττα ιαο1τστ τοτο απτο ποσ

ιοτι ροποατοτσιπ. Νοίο οπο! τιοι οιοαοάιατ ,

·οοιοιιΙατια άιοπο Βοο, αο το «τα , οσα το νο

'οανιτ ΒοοιὶπσΞ1 νοοατἰοπο , ροτίονοταπε. να.

πισω Πιιοιίτια, Γριταπτ νοπτιιπ το 1οιοιποοπ

τοτ , τω ποπ οΜοε τ τοπτιατσε οποια οτ (πιστα

πωπω οοτταπι. οποιο οσε οοι το οιοΙισο

τοτ οοιιοοτο, 8ο Ποπ οπτιιποοοεπιτσε , :ΜΒ

οιοίοι.α ιτιοτταΙιοσε οοπτοπιπἰε. Ηαπο οοι

ιιιοπτοτπ τιτοροίιτιιοιοσο ὸινἱπα ριοτατ τοοτο

Ιοτνοτ. Ετοοιιοπτια ποε Μοσιιτισπι οιαιτιπιο

το πιο Εοϊτο οοτπΡοποιοοσε πιο Γοτἰοοι·ο οο

`οιτ , οσατοορτανοτατπ. Ετοοοτ αστοπι οοπι

πιω , πατοτ, στ ορσΓοσΙσοι πο οσατσοτ τοπ
ετατιοπιοσε , οσιοσε το ττιοππισττι ?οτο οιτο.

τσοι Γοτιοιε , αοτ το οάιτσοι πιο τταπίοιιτ

τπτ ; στ οσοι το ποπ ροΠιοι, τσα ΓαΙτοττι οσοι

ΡΙοοτι ιταΙοαιιι. Ε1τ1ποπαΡτοτιο δ ΜιοοαοΠε

Μσι·ιαπι νιτ; Ποτ Μαιι ποοοο1.1τιτν11.
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ε1>ιετο1.1ι 1.ΧΧ.

Πτοαπο πιοπαοτιο.
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Εσπβίαππ Φ απιππιτροοπτ: ματιποαπ23·

φωτ” ο πωπω”.

Ειτατι το αό:ιτιιιοπο, οσοπαπιοιιο οσοιΠ

ιΠο πιο ποθ:σοσο οοπἴοτοτο , ποπ πιο

πο ποπ τιοΙοπόσπι , νοτστπ οτἰαοι Π1πι1πορο

το Βασσοπτισοι οοπΪοο. οπο οπἰπι τιοι Ιι:οο

_οατιτ τοπτατιο,πιίι οοτοπατπ,πιίι οΙοτιαοι, πιο

ιποοπτοοι οσπισισττι οιοτιτοτσοι ε Ρσοπαπτ

οοι Μνοτίοε ττισπόι ἱΙΙοοοοτ:ιε , ατιιτοτί·στ οατ

πιο οΙαπτοπιοπτα. Τιοινοτο ποπ Μ: οοΠσδ:α

τισ Μνοτίσε οατποπι 8ο Γαποσἰποτπ, τω οσοι

ΑροΠοΙο ατο1οτΓσε Γρἰτἱτιια!ἰα ποοιιἱτἰατ ασ

τοποοτατστπ οοτοΠ:ατοε οοοοτταε. Ετ ΠΠ οτιι

πιοτο ο οιιοτιπτ νἰτιΙἱτοτ τοΙσότατἰ , πισπόσπι

οσο οαιοανοτιιιτ, 8ο οοιιοσριτοοπτιαε ο1σε ,

ποπ οταιιοαοσπτστ ιιιοτοοτιο Γσα. Το νοτο

ταπι Βιοτιοΐα ροτπιπέτσε τπἱΙἰτἱα, οσοι ταπτο

αἀνοτἴατἱο ταπι Ρττοπσο οποιοι, οσοτ το

οοο ·αὸοτ›ταοι (ὶοτἰίτο Μιιιναπτο νἱᾶοτἱαοι

οι: 1·ιοίτο ττισπιριιοε τοΙατστστπ ρσταεΒΜα

οποο τονοτα, ἰποιττιοιαοἱΙοε, οΙοτἱοἴοε. να

τισπι τπιοι οοιιοιοτ οπο ονοπτσοιοοΙΠ , όσ

τιιοι οπο ταπι ποοτοο” ραπ. οοίτοτ ι οπο ιπ

τοττπιίοοπο ιο αοἰο νοτΓατἱ , Ρσοπαπτοε ιπτοτ

όσοι σΙττο οιτι·οοσο οι: ιιιίοττο, ό: ατοοιοτο

ο οοι5Τοιο.

° τοροτἰτστ οσἱ το ορτιο1ιατ πιστσοι οτο τιοποπ- Α νιιΙποτα. Ετ οσιάο1π τι πιο Μποστ πἱτοπε οι

Ο

Ε

τω.

ΡταοΙιιιπιτΙοίοοπόοτοο, οΙγροοοιιο Ρτοτο&στ

8ο ΒαΙοα , τἰοἰ ἰρο ταπτσιππιοτιο οοιιίΜοτοε ,

τποτιτο όσοιτατοε': Γοο οσαπεΙο αΙισπάο αο

οοτίιοτί5 ασκἰΙιστπ, Μοτιο τ1οιοσοι νοΙσοτιο

ΐοοιροτ ρτέτίτο `ίιτ , (μου: ΜΜΜ: Βαπιἰππ.τ

φππϋπ.τ ἐπτυσταπτἰύπ: παπι) νοτοτι πσΠο Ρα

δοο ποοτοο, ΕοΙἰοιΠὶ1πο ΠιοοοΠο το νι&οτιατο

αιτιορτστιιτπ. Το πιοτιο ν11-111ωτ αοο , 8ο οοο

Ι·οττοτστ οοτ τοσοι, 8οίἱιίτἰοο Ποτοιπσοι:

οσο Ροτιιιιττοπτο ίατιοατιε τ στ , 1Ρτωωτο

2παπτο , οΙοτιοτιο. Τπτύπ.υ2ο μπι·πιπππ τιμ

Μππ·, μπαπ:πτΡ1·ΜοτΙσπεπι , ,αταύατἰσῇτπί:

Β @σε απο πω: τοπ]'ππέιτ:. .τερχιοατπω , ό·

τυπτοοπαθ2απαι.τ. $'ΜοΖΙ: «απο Οσο.: πω: 21:11

απέττο: πω· ππωτέ προ: μαπα ΡΜΜΙΙ.ί , /ἐέ

[απο απ: ττπιππτυπο ,ντο·υεπιππι , πι-μβπιπ.τ

/ὶι/ΖΙπετ:. 1801)!" ω , ιποιιἱτ ]:ιοοοσε , πιά

οπο» τοππιτ2οποπη οπαππιπτ τω» μαύατα.ι·

[πιο , αττουἰετ τπτυποπι «οπο. Ηαπο ι1ιτεο οο

ι·οοαοι πιο Ρτοροποπε ρίαΓοιοοταροσε, ,τυποι

πιο, απ, 1Μπππσ ό· οπο: πο. Το οσοοσο

τοπτατι οοροτο οσοι ρτοοιιοτα , πο Ιἰοοτ αο ίο

|στσε νοιτατιοπο , νοΙστι 1οπανσε , αι.: ποοτοο

Τσε ιπιΙοε 'ροτἰοσΙοἴο οπο τοττιοατ. οι ιστοτ

όσοι οταιοσε ρτοιιιι το Γοπτἱε, οι: αοτισε ἐπι

Ροτι, απτο οτιιοιε νο1τιΙΙσπι πο” Βοπιια,

οσοι οοι οτο το ραΙΤσε Μ: οοπτοτποΙαπε 8ο

@ποπε : Εκπτέτ, Βοποπτ,[1/·υωπ πιο [ο

Ώστε: ποιοι Ετ ιτοτστπ : Ε:φοοπο ἰπφτιἔπππ

το: πιο, .πιστοποιώ απο άπιστοι:: , ό· εκπτ

·οο ἰπ «ήπωτίππι πω. Εβτπο'ε[το1ποπτπ , ό·

τοπτ!ππο απαιτώ:: σο: , ?το μψιμππιπτ πιο :

απ: “Μ” απτο,[τ!π.τ πιο οοο/τοπ. Πα ΐαοἰοπο

Γοιιτιοε, τοιΙιι οτοτιο , Γοπτἰοτ Ποιοι· το αιτιο

Πσπι Βοτπιπι: ποο _τι1ποοιε α τἰπιοτο ποιίτιιτ

πο. @πιο οπο οτατιιΙαοσπάσε 8ο Ιαστιαπεοσιιι

οοιιοπι νατο ιο ο:οο νοτοα Ρτοτσοιοοε τ Ωσ

πτἰππ.ι· έ!!πππίποπο πιω , ά· [απο που: , ?απο

ῖἰπκύο Ρ Ώσπου” μα:είπιτ «απο πιω , τι οπο

ττφί:ίαου έ πω» τουραβα11τβιοττ πιο πατατα,

π: “τω” πετάτε.: πισω. Η τυπο/απ: πά·υτ1/πιπ

πιο :Μπι , ποπ Μακάο· τω· 2221914722. .Ω εκατο::

απ'τυσώπι πιο οι·ο!Ιππι , πι Με εέτο!κταύσ.

Ποπισοι , "απο ποιο τι Βσπ1ἰπο , πω: το

`οπίπιπτ , π: ίππώττυπ ίπ πω” Βαπιἰπέ οπτ

πἰύπ.τ απο απο: πω. @απο στιπαπι 111

οιπα πιιίοτατιοπο ποοἱε οοπτιπο.ιτ. ναΙο.

Ε:: πιοπαίτοτιο ίαπ&ι Μιτιοο11τ Μστιαπι ,

Μοοοο1.ΧΧνι1.

 

1τ1>1ετοιΑ' ιΧΧ1.

οιτιοπι Πτοαπο πιοπαοοο.

021210 οαπἔττἔοτἰσπε›πραπ πω: τααπο1Μοάΐσ
Α οι π: "πιο 2τα/ἑἄ2ἔπ.τ οπ,οττΙ.

ΤΕιοσε ορἰΙτο!ἰε πιο οτονἰτοι· τοΐροπ- “Μ”,

οιοο:στ Ροτο οοοσοατιΠιτπσο, αο Ριπ

τιοσα όιΙΈτα&σε οστιο Αοίοτιτιατπ τσαπι ατομο

[οτο , οιιοι οπιοι οταιτιοτοοι Γατοἰπαπι Ιονα

οι”, τιαττ1το πιο ποτοποτο, Γοτι οιιοπἰαπι

ἰτα ραττιποιττο ΡΙαοσιτ , ατοσνα οσοι οιτο νι



τὴ: 7 τ”ΤΓ

ο .

Μ.: τετ:: ο:::.τ:::·Ν: ω::

αυτ:: ρτ::ίοι::οι τω: , :::οφο ττοφο:::Ι οι·ο.- Α φα: ροΙΤυ:::. δοΙυε :ρτο Ι:ετ:ο'Γ:1τοἰυειτ:: ρω·- ·

τΙο::ο τι:: Βουτ::. δ: τ:ο:Ιυ::: ΗΜ:: οι:: οο::τυ- το , Δ:: ::οότυουο οο:::τερτκοορτυ::τΠοτυϊ

Ιου: , ττ::::υε τ::οΙοίτἱ2 οερἰ:::: άοΠάοτ:οτυ:: ::ἰ ὸοοτοΙΗτ:ο οοε::ο , 86 ·ροου:::ειτ:: ,·φειι::

:μου Ιἱοο: ::τ:Ι:υο Ιου:: νοκατἰοι:ο £ατἰ8:ι- ' ::ο οουίρ:οοτο ουἰὸοτυ ευρώ, ίἱ::οἱυτοτ:::ἱίἔ

:υτ::, ρτ:ίτ:::::: :::ι::ο:: τοτΠ:υ::: Γευἰ:ὰτἰ, :το Ι:ο::ο τ::οου::: τορυτο. ΙυΙὶὸοΙἰτε:ἱε ίτι::ο ειτ

::οε τοό:τυτυ:::Γροτο , 86τ:οτ:Βόο.·Νοι: τυΠΓο 8υο τυο :ρίυτ::-, ου:::Βου::: οττ:τ:ἱουε ρτονἰ

νοτο, φ:: :::υΙτοτυ:τ: τοΙ::::οτ:ο οΜ:ο:τ::υε, οοτο οο::Ποοτο. (Συ:::νοτο ἰ:::τ::οτ:Γει::: :τιοο

8::τιάοο. δυο: ::ιττ:ο:: ἰίτἱο, οι:: οιυυἱυττ: :υ- Μ:: ::υτ::οΗε :οτ:οΙΠε ::::τ:::::ο:::ου: ειτὶνοττο:

ἀιοὶο τ::οΙ:υε ::τφο υτ:Πυε τιοοΠο::τ. Εφ ευ:- οο::ο:τ:1οτο :::::υ:οοοΒοτ. Ι·::τοτοοτΙο ρτο ::οε

του: -Γ::τ:ε ::ειοοοετοοοτ:: του:: οτοά:τυι:: ου- Με αρτιο ρ:τττο::: ::ο1ττυτ:: ,:::, τιοορτ::. ρτο:

:στο τ 8ο :Ιἰουἰε ονἰουε ::::::Ι ::τ::::ο: :τι τυο. ο:: ίῖοίοτιοτἱοο , οἰτο ::::::ει: φα! ::::ίΐυτυε

Ευρω τοτ::ο:: ::::Ι:::ο οοττΙ:ε ειΗο&υο:::::Πουε οΙτ. ΑΙἰοφὶ:: Βου ΜΗ:: δεῖ ::τ:Η:οοε το:::ρ!:,

Βο::ο απ, ::οίττο:::φο οο::8τοΒο.τΞουο::: πο:: Γι:: ίτευά:::: :::οτοοάο, ::::ροττοότυ::: ορυε

τω:: ρο(ΤοίΠο:::ουε , τ1υει:::ρτοίτοδτ:ουε, ευ:- τοΗδτυτ: Γυ:::, τ:οίττο φἰὸοτ:: 86 όειτ::::ο 86

:με :ι:οτοτ::ου::ε ἴρὶτἰτυπΙἰουε ωμή. Ποίο- Β όοοοοοτο , ό:: φὶουε τυοο:υτ : 6°αρετωπ Μέ

Ιοτ:::::::::ο νου:: τω:: τυἰε Ι:::οτ:ε, του: ίτε:- .ωφτωπ-0 πω: ρωταω:: :::ρω»Μπ.ν:::.

:τυι:: ::οίττοτυτ:: οΧροΒ:ἱο::ο οο8::ον5, φαω ::οτιο::: τυ:ιτ:: ρ:ιτοτο ·ττφο ::::::::ο:::οφο ο;

οοΙουοττ::::::τ:: τυ:Πο,ου::&:ΐουο ΠΜ:: ::άνο::- ω:: :::Ητι::::ειε υπο οί: α: :::οττοτ:: , Μ! υ::

ττι:::Ιουε 8ττ:::!Ηττ::::::3 Γυτ:::::οροτο Ιετ:τοτ. ::::::::τοΡτουτυτ οροτει Ποἱ δ6 8Ιοτἱ:ι :τι το:

Ουτε: , ττετοι··,°υ: ν::Ιοεε; υ: το ττ:οοΙυτ::ου: ·, ουοτο οτο,υ: του:: δέ :ἰτ›ἰ ορο::: ί:οτει:. νοΙο·,

86 αυτο (ΞοΓουυ:ἱοο Γυ-:ΐοτοἱ:::::υ::: , :ιτφο 86 πιο τυἰε Ιἱτ:ο:Ιε ττοφο:::οτ νἱίἰ:::. Ε:: θ.

ο::υΠυττ: οκο:ρυ::::υε. νοτο τω:: 8:ιτίο::υπ:, Μ:οΙ:ποΙο Μυτἰε::ἰ ντι. οι:Ιοττάο.ε ]υ:::σε:

το:: :::οτΠοοτυ::: :::ο::Ωι ι:οΙ:ἱε οί[ο: ::οοοΠο- Μοοοσ:.:τΧν::.

τ:: , υτΒοτ:τ:ουε ::οε υ::ό:φο 6::::υρω, τυ:::

Β:ο:εω:, τυ:τ: ·:ιΙοτ:τἱοτ_υι:: ττει:τυ:::. Μοτ::ὶε

οοτρο:·:Γφο οο:::τοι::Μ::: , -:ιοΕττ::::::τοττ: τ::

ν ω:: ::ου:ε Πο:::υ:υε ερἱοτειτο Πιο, υ: ετ::

ν:οτἱ ουοτο) Πρτο:::: ::οοτ:οΙΤο οΙτ, ::::ι::ι::ο

ορρτ:::::::::ιιτ. ντ:Ιο. Ε:: ·ι::οι:είτοτἱο Γετ:&ἰ

ΜἰοΙ::οΙΞε Μυτἰω:: κι". οε:ΙουτΙ:ε·]υ:::οε·, . ν: Δ _ _

Μοοοο:.κκν::. ΕΜΗ:: :::Π:: Μ: ἀἰοΒυε Π. Ευοέιε Π:- ω<>=7:π

τοτειε :Με ό τ1υ:Βυε ουοτο:: :ο ρΙυτἰουε

τυοἱε τοτο:: τττ:Ρτε:::::-,_ Γυτ:::::::::::: τοΓρο::..

οτε. Νου::υΙΙ:::::ίυροτ ::ά:οοΗΗ , ουἰουε που.

οάτ::οάυ:::άοΙοθ:ο.τυε ίυτ::. πω: αυτ:: ο

Σκατά:: τα:: α:: ρω!ωΜι 5 Λ:»::7:: ῖ|ίἱ ἄε το [Πω] ΕιπιππΠό Μ: ΡτοΡτεκα ωΠωΙἱ8 Μ αἱ

κωμ,,4ΜΙΑΘ9ρω| |Χωρπ.“”Μ. τοΙ:8ιουο:τ: :ιοοοοοτ:τοε ::ον:::οε τιάτ:::::::::.

Π· _ Εφ αυτοι:: Π8ι:Η:οο τἱτ›ἰ ττ:υΙ:οε ροτοτο: τ::

Α¦ωο”77 ΡΕ: €Ι:τἰίὶορΪ:οτιι::: οΙευάυ::: Γοτἰρίἱ ει:: Γυίο:ρυιτ::υτ, ο:: φἰουε οΙἰφο: Γυ::τ ο:υΠ::ο

` το Γυροτ:ο:Π:υε τΠοουε Μου :υἱε τοΓ- ά: , υ: τορυΙΪει`::: μιά :υῖυἰτ::ο άοΒοευ:. Πο

ρουάο::ε, φειε ί:τ;ιττοε υοΠ:τ: Καπου:: το· :ι:ἱ::ἰςο τὶἱορτοκἱυ:ο τυτυτο :τοε ρ::τί::οτμιο

άουτ:τοε ε.ττυΙοτει:::. Ηοό:ο οἰι:αε_ἰτἰἀο::: ω:: Β τοττ:ιίΐο ου:ιτυοτ βιοτ:ε ἰυτὶυ:ιυ: νοΙτἰτυο::Α

:ιοοορἰ , φ:::·υ::: :ιΙ:οτἱ υ:τοΐρουάοει::: Βτονἰ- τἰε ἱτ:τοτ Βετο τ::ΠΤειτυ::: ΓοΙοτ::τι:ει : οτττφο

τοτ, ροτΓρο::: οουίὶειυτἰειτ:: :ι::ιτ:: , ουοτο 86 ::οο:ε τ::οε οοΙοοοττ::::υε, φ::Ιο::: ρΙυτ:ουε

ΐυττ:ιτ:οροτο ::ρρτοοο : ΐοτ::Ι:: αυτ:: Γοουτ:- :πιο :που ::ο:: τ-ιι:Ιΐο υ:οττ:ἰ::οτἰτ::. Ε: Πα:: '

σφι:: οοτ :::ου:::5 ρυτο οττει::: ουοτὶ 86 Γοουυ- μονο: ο.ά:::οουτ:: ::::ιει::ε ίυττ::ἰΒυε , τυ::: τει

ω:: Που:ἰ::ἰνοΙυ:::ετοτ::. Ι::τοΙΙ: :ε τ1υΜ:::- ρττοττ , τω:: ::Ιο::άοτυτ:: τ`τοττ::τ:: (Γυ:::υε ο

::υ:::::: :::::τυ::: ροτ8οτ:τταρ:ίτ:.ξυοά νοτο Μ:: πο ουἰυου:Βἱτ::ει) πο:: Γυ::: ::::::οτ: ἰε

(τω: (:οίο::τι::: νοε τοὸἰτυτοε , :Μουο :::υΙ- ου: τοτ::::άοτ:: τ:οτυ:υτατ:: υοΒἱε 8τε:ἱοτ::

τ:: ::τΙορτυτοε οοτ:: , 8:ιυάοο ΐυρτ:: τ::οου::: , Βοἰ , φἱ ότι:: ο::::::[:υε ειίΠυο::τοτ, 86 ρ::ΐτ:Ιτ

τυτ:: ἱίτἰο ΜΒἰ:ο::τΞυτ::, τυ::: :ο ρτἰτι:ἰε ::οίττο ποε ει:υνοτ::υτο ::οί:τ::. $ἰ φοε τ::ἱτ:ἰ: το:ο4

ΒουοΒοἱο : φοε ΐςἰτο ρτοουΙ φωσ τουτο οοτο, :::οτυουετοι:υ:οτοε τοτΠτυε,νοτοτ:ου:::

:::ατοτο οο::ί:ο: : υ: τ:ἰίἱ :::ο. οο::ίοΙοτο:::υτ ο:: ::ο τιοοἱε ουοφο ::Η:::οτ:τα Πιοάυοουτυτ ό

Γοτἰρτυτετ, φα τυο ττ:ο::ο::τ @απο :τι Πο- ρτ::::::ίουουοίττα τι: ίὶἀοΙἰ:ει:ἱε Ιυε::::ι:ε. Νοίϊ:ἱ

::::::ο,:::τ::::: τι·:Ιτἱ:ὶ:: εοΐοτοοτοτυτοοτ τ::ουτ::. τ:υ::::: ίἱ::: τ:οοοΙΤετἱἰ οοι::ρΙυτοε ττ:ουειο:::3

Α::οο!ι:ε ΡΙοτου::υυε.::οΠοτ τοφἱΠ:υε Ι:οτἰ ε: Ε ουατιἀοφἱὸοττ: :::Ι:Π ει:::ρΙΕυε ου:: Μουτ: οοο..

πω, υ: οουτυτ:: ::υι·οοε φοε ρτο::::ίοτε: μι· φοΒ:: Γυτ::υε,ουετ::: ττ:οτ:::οΙ:οτυυ: τετἱ:οτου:;

τ:: ::οί'ττο :::Π:ἰφο , τ::υτυ:1τοτ ::οο:ε , που: Ρτορτοτοε: Ιυ:::ο:: ::οίττ: οτόἱοἰε ρο::ο οκτἱυο

Η: Γι: :τι :::οτἰο ρτττΓτε:το ροίΤο. @ο τοο νοτ- τω:: άοΠο:::υε, ουτ:: Ιοεο οοτυ:::::υε ρΙυτἱυ:ε:.

τω:: οοττο τ:οΓοἰο. Ρειοτἰοπ ἴυττ::υεἱτ:<ὅοτ::οε οΙἰτ:: ά:ν:::ο ου!τυ δέ τιι::ρὶἰτυὁἰι:ο οοΙοοοττἱ

ἰωτυἰυουτ`, τ:τοό::ο:οε τ::υΙ:: Π:: οΗἱεἔἱτοτ:: , τι:: , άοτο&υ Βεοἱτει:οτυτ:: ΓοΙο:ο::υε τΠτυτευ

τΙοΒἰτοτοε (ουε::::φο::: ροτραυοἱ Μ: (υπ: ::ο δ: Ι:οο οπο:: Π:οττΙ:οτ οτ:: τ::οίβε , ::Ι:οτο το·

.ἱ:::ρτοοἰτοτο φ:τ:ου: που". οοτ:: :ο ΓοΙνοτ:- τυαιο: υΒοτ:οτοτ:: Γροτει:::υε. Ντου:: αυτ:: :το

τυοουτά

 

:ε τ: 1·ε Τ οι. Α. ΠΟΠΗ.

Ροττο Πό::τιτο ::ου:::τ.

(έ ενω:: ΐρ/ιωτ ρωεωωωο”: πώ: Δἐπἔτΐ

. _ κοπέσ.ττβ.· εσωτίσ.τ.

 

ΕΡΙ5ΤΟΕΑ Ι.ΧΧΙΙ.

Με:: 11:1::::ο :::ο::ω:α



κι

πιο; _ τιι-ιτοτπι ιπτοτ
οιοεπτιιιτ ποιιιιτ οΒιινιΓεετοτ Ποωιποι , οιιι Α ειοεω οοιΓεοοο ιο τεττιτο_τιο νεοετοτοω ι:

ιοειτεο ιπτετοοπι ίοεε »απο ιττιτπε οτ ιππ

πετ πω, ιιτ ποπ ιο οοίΐειιιοποω πι: οτο

νεπτοοω τοποοιτοοιοε, (οποιοι ίπ:οε πιιι

πιο” ΐεο ιο ιοΓο·, οοι οοωοοπω Γε τω».

εποτιιιιιε οποιο εοοιιοποιοε. €οποποοεπτ

ιτποοεοοιιιιι:οω , οπτετ) οε ποοιοεπτπτιοπε

οσοι οι·εοιε, οτποοε οτ ίιι:οτ πιοΙτιοιιι:πτε

οεπτεω οιοιιπτοτ Ποτοιποε , ιτπ οιιοοιιε πιπ

οπιοι:ετ ιπττ`ιτιπτο. βιο οοιοετο οι: οτειοοτ

οποιοοε,οτ πιιτετ οοοτοοοο ποπ ιιιεεοωοιιοι

πω. Υετοω ε οινετίο ιτπ ωε τεετεπτ τεπι

οιι ποιοι π:οιιιεπτιο , οοοτοτο οπτιετεε ειτ

ετεΓεοπτ ιπ οιεε ιοτοωπ νεποίιπτε , πι: οιο- Β

τιιοπι ποπιιοπτιοπε, οτ ωιιιοε ετπνπτι νιοεπτ,

τπωιιοι;ιιιιε πιστιεπε οειεέτ.ιτιοπε εποι:οε. Τοπ

οι οπο: πω, τοπ οπο, οοι ιι οοιο εοπττπ

οιπιοιιιτ ιιπιίιεποε οπίιοε εε, ωοοο οωοιοιο

τιειοετιιε Έπνοτιιιοε `: οοοε τποιεπ τι: πεοοπ

οοπτο ποι:οοπτι εεττοε ι'οπι , εοπι πο οτι !ιο

οοι·εω τει:ετπε οωοιπ. Πτιιπποιο, οοεπι πιο:

.ΐοτ'οω οποιοι, ι:ιτιοοωιττπε, δ£ ι:οιο εο

ιιεοεοοίιιοπετο τοπιο. Αοιιοε επιιιι πι: Αο

οεΙο Γιοτετοιπο πιοο πι:εεοι, ιποοο τοπιο

τιιε ίοετποπιιι. Ρτοι:οτπτοτεε δ. Μπτειιτπ ποε

πΒιιοττεοτ οοπίι ειιι:οτπωιιπιεπτοε. @οτε οτ

ίπωιιιππι τοπιο πιετε, δ: ωτιειω οετιιι:ετε

· νπιεποιοτ , ιιτ ποο τοοιτπ ποε τε οετπω , πο

ιιοπι πιιττε. ιιιίτιτιτ οιετοιοοοε οιεεοιιι Μο

οειιοεπε πιο οοιοεπι πιι:οτιο πιο Ότπτοτε

?ποπ οι ιο Ιιτι:ετιε ι”οιε. _ιτποοε ποοπο Νι

εοιπτιε Ποοπτοπ, οεοοι:_ Ηοτοοιιοποι οπο

οπιιοπω ιιοεω ειοεπι ]οιιποοι Αξπτοπιο πτ

ιιιττππτοτ,_ πι: οι: ιοΓοωοτοεοτπτετεω τοπιο

πο: ιπ τι: Έπειπε , ι:οοΓοιοπτ. Οτποοοιιι οι

ιπίιποτιοτ,οτ Ροοτιξίειι ιΠε ι:α:ιεί,τιε ιιωιοπι

Γοοτο ιο τεττιε ωοΙΙιπτι πιο ποε , πιο οεε

επτοτεει ειιποοιετ. Αοιιιιι: οπιπιπο ιιιιοιωε
οεΓοετεωοε. Ηετι π-οοιιι:οιτ ιιτπτετ Αοτοοιοτ

ι:οπνετίοε , οοετο τοιτοτ πιο: προ. οπο το

ιετπτι τ εοπι νοιιιτ :οοπττο πιιοοι οπο: ;

οοποι ποιοι οπο. Μοοπίι:ετιοτο 'οοιιτοπι

οιεποω. το π, πι: ιιιοετειιιοιτ. Ηετι ίιοοιοετο

ιι:ιτετ ιοιιΪπτοιο Γοιειοπιπ ποιοι ιιονιτιιε οπτι

τετ ιιπιιιτοω Γππέιπτ τειιειοπιτ οποιοι 9 εοπι

τοπιο ποεΙΤειιτ οπο τοτο οτοοιοοοι , τοτο

πιοιει εοτοωι πι: οτιο οειτοτιοπε ιιιπετγωπ

τεπτοτ ποπποΠι. Οοπιίιοε οτιο οε ι:ειιοιπ οοο

εετε οποιο ει: εοωωιιιιε, δέ ιο ειιτο οικι

τιοτο οποτο ιοττοοοι:ετε. (1οπωοοτεω πιο

ωοτπτοτοε είι ι-τπτετ Απτοπιοι , οτπ:τετοοπιιι_

οιιοο ι:εΠοιπω ποπ ιιπιιετ , οτιο ιπίοοετωπτ

εείεετ. Κετοιίι ιιιοω πιο νο” ιιτοεπτε Μοτε

το ο οτ ιποε τετοιο _πιιετπτιποιοι:ε ,_ οοο: οτο

ιιιιιιιιι. δι τεωοειι€ινιοε πιω τιιιΙΤειιτ , ιπιο

ειΤεπτ τεοοιιτι ιπ ιοι:οτο ιοιιοι. νετετοτ Μο

ιετιιε, οι: τε οο:πιτοετιτ οοΙΙιειτπτιοπιε. @οοο

τετοε, οτ Γετιπετεπι πο τε, οτ ωπτωοτεοε ιπ- Ο οοποτο ιιιοιεπιιετιε πε τεθτοτο5 Έπειτο. ΑΒ

οιοει, οοοε οπο, τε ιιιι:ιεπτε , εΙεοετιιτ, οιιπτο

ι:ιτιοε πιιττετεε. Νιιιιι: οπιτπ ιο ιτοιε Ειοτιεπω

Ιοοπτεπτοτ , οποείΤεπτ. Ωοποιοιιτεω οτ Με

τ:ειετιιιε ειιοεοιπ:, οτο , πιο ιπ (:ιπίΐεπίιε τοο

ππιιετιι οι:ειοοιι:ιοπι νετοπτ. Μιτι:ε Πτοπ

οοω_ οτ οιει ίεΡτο , το οοο τιιιι Γοοτπ ιεει

οιεπτιοπεω , ιπτετίιτ. @πιο οιοτιιιε πισω

τοτ Εοετιτ , ι-οττε τεοιειιε , ι:ειιιιιπιο ιιιππι πιο

ττποιτπω ιογεπιετ. Υπιε. Ε:: ωοπποετιο δ.

Μιειιπειιτ Μοτιποι οοπττο πεππε ]οπιπε 5

Μεοει:ι.ιικντι.

 

ΕΡΙδΤΟ ΕΑ ι.ΧΧιν.

Ειοεπι Ρεττο πιιιιπτιι

Ζ): ι·τοιι.τ/ια πϋέιΜϋ.

“πιο 1477- 5Οιπτιτ πιο, οπτετ,νετιιιε ιιιιωππιΠιωιεό

ετ πΗιιέτοε ιοΓε ιιιιιοο εοωοπτετιε , πεε

οι τε ιο οοιοεπι : ποιο ιποιεε νειιοτ ωποιε ,

πι: ττιτιετοτε ιπτετιω εοπτπισεΓεο. ει οοετο ει

το τοιετιε,οτ εε οριιιι:ιτιιτ, ιπ ιιοιιιιπετο πΙιοπι ο

ττποετοττοποοτ. Ι.ιττετπε]οπιιπιε Απτοοιι πιε

πιει: :πΙΙιοπτπε ωιίι το Νιι:οιποοι Ποοπτοπι

οτοοιιιοιιοω τυποι , ιιτ ι:εττιοε τιοΠετο , οοιο

Οτπτοτ οοωιιιιο ΓετιοίιΙΤετ.φε τεΓοοποιτ ,

Οτπτοι·επι οοιοεπι τετιΡιιιτει οπιτοιιοι Ροπ

τιιιεεω ιιειιε οπιπιοο , ιιτ πρι: τποτοτο ιιππο

ει: ε. ποτεοε Ι.οπειιιι εοιιεοοοοετιοιιιπτιο.

@οοο οετοιετιιιιτιοιιπποετ Απτοιιιομ οε

πιο Ροτιτιιιεεω , οτ Οτπτοτ ιπιοεττπτετ πι:
ιιιοίι:τιίιιοιο οοπιιπιο ιπι:ιιιτπτεω εοπιιετεπι

οι πΙιοοοο οεπειιειοιιι,οιιι οτιωοω νπεπΠετ ,

Ϊ". ιπτοτ. ό· Μ». απο!. ΟΝΑ Τα”. Π!.

Αποειο ΡΙοτεπτιπο οιιιιι ποοπο πεεεοι, 86

ο'οποοο πτ:ι:εοτοτοε Πιο , ι€ποτο. Μιττε ετοο

π τετοιο Αποειοτιι, Πτιιποοω οιεο,οποίιοιο

οει:οπιπ; οοιπ τενετπ ποιο ποπιοιιοπι πεσει·

Γπτιπ ειι: , οτ τοτο νεπετιε ιοΓε , νιΓο τεωοιο

νεοοιιιΠιωοτ οτιο οποοιο ειιοιτεε. νπιε. Εἰ:

ωοτιπΡτετιο δ. ΜιειιπεΙιε Μοτιππι ν. πιο

Ιοιιιι ιτεεεει.ιικνιι.

 

τι>ιειοτιι των.

Ειοειο Ρεττο πιιιιπτι.

Τι·έοιι!.ιτιο»ΜποπτιεπιΜι τυποψιτιο·;

το νεΓοετι πιτετπω ποε το εοιιι:οιπτο Μ.,οι;τύ

πει:εοι οτιοτε οτοιιιτιοτεοι ότι οποιο

τετοι Νοο τείοοποετε οοπωοτιωοπι Επι: εο

οιτ οετοοπτιοοοπι πιοιτιτοοο. Ιποτπτιτοοι

πιο οιετοε οτοετ πο ίετιιιεποοω. Πειειιιπτοπο

τε Ιιττετιε πιει: οποοιοι (ζοποειειο:οτ 8: οοο

ιποοτιιιοτ τοιε , οπο; οτο ποιιιε , οτο τειι€ιο

οι: , οτο Βεο ποοπιοιιιι:ι. εοπι πιοΙτιε ι:εττπο;

τω οΙοτεε Γοιιτ τεειιωι πεοιιε ιο πιοΙτιτο

οιπε οει·ιτε οοτετιποοπποο τεειιπι Πεοἐ είτ.

Ττποίιιιιι οει· ιοοετο ιιτ ποοπω, οτ οτπποο

οοιιι οιιτοπτιοτ οι: τοιιποιοτιο τετιιοετιοιιι

οεοτιεπτιε. Μοιιιι:: ιιοποοιιιτο οιπιιοποτοτο

ποιοιοτ Ιιοωποπ τοπ πιιπιιιιιτπτε; πτοοε ιπ

Γεπτεοτιππι τοπιο οοο νι , ποπ πιο” ποπ

τεττοτε πιιοιιο, Γεο Ποπ ιετοιοοιε ιιιπνιτπτε

οετττπιιε8 τ ιιιιιι:ιοοε τε ποπ ωιποιοιιιοεπτ ο

οοπω νιιίιοτει. Ηοε Γοετοό πιο: ειιοιο , !ιοο

οτοτΓιι: ιοτοτοτο εοιιιιοο. ΒιιΡωτΠω ο διι "ο

δΈ



ιοι7'
τοοδ

ι>ιε°τι:ι σει.ιιτιιΝτ

Ποτε: οΒο, ποο :ιοιιειοε ιο ττιοοιοτισιιιοοε Α ειτοποιοοε.Ιτο:τοο:τοι:ι Γοοτιοε τοΓετιιιο. Ριο

τοιε οιο πσιιιε, :τοτε οίι @στο τοο. (Μοτοπ

τιιοτε ετο::οτο , ε: ιο ιισε οοοσ νιοεεε. δετι

οι: οτι τπο ,οι εοτοτοε Ποτ οσνιτιι , :τοσε ιτι

:ιοιοπτο τιοοεσε :ιιοε , τιιιι ίιοοιιισοττι. Ροτο

ιιοπι εοττο πιο τ`ιιιι οσε :τοτιοοο δο:ι ιπτετ

:ιοπι :τοιο οσο νοεοτ , τιΙοτο Γειιιιοπ‹ιο στοιτ

τοπτοτ. Ποοε οσιοπιείι Ι.οοι·οπτιοε ιιιο :ιο

Αιισοτιο, :τοετπ πιιιιιιι. Αιιι άπο Γυο: Βοτ

ΒσοιεπΓεε. Ηοέιοοοε Γε τοΙιεισΓο ΒείΓετοπτ ,

νι:ιεπτοι:τοο ιιοποο ιπ:ισιιε τονεπεε. Μοτο

τοε Γτιετοιιοτ τοιίΓοτοε ιοτιι:ιοε οπιποε πιοττοο

τοοε , :τοσε :ιοπι ιΙΙιε οιΤοτ , τιτοτοιΓοιοτιε.

νοτοπι Γιοοτποπτο :τοπ:ιοτο Γιοτοτ Απτοοιοε

τοπτοπι :ιοτοιιτ. ΝοεοίΓο εΓ: στποιοσ , οι; οοτ

ιο:ιο , ο ίιοο ΓοοοιιοΙσ ιιοτι τιστοΓι: , οοε οτιο

τοοτοτ , οοτ οοιοοτοτ οιιοοιιι , οτ :αοτοπι

· στιοε τιετιιειοτοι. (Σοσό. Γτιοτσ εοτπ νι:ιοτιε

Διοτι μπι

οι:Γσιοτοιπ , Γοτιοτι πσιι τιστοτιε ιοτοοπ:ιο

οι·ο: νσιοτιτοτε. Μιττο, ετο2Γο, :τοοιπ ειτιοε

τιστοε, Γοοιιτιιοπι οοοοιε τοιε. Νοοι τ:τοττοτ

τιεεοιιιοτ :ιεΓε:ίιοιπ , :ιοίιειοοτε Γιοοιεπτσ

οοο:ι πιιίιίιι , οπο ιισ:ιιο Γοτιοοιτι ιο Γστσ νο

οοιι. ιτο:τοο ο:ιτονοποε, ιιτ Γειτο οοοσ Γοτει

ποιο οτεοιπ:τοο νοιοοπιοε. νοΙο. Ει: τοσοο

Γιοτιο δ. ΜΜΜ: Μοτιοοι των. εοΙοπ:ιοε

]οιιοε , Με::::ετ.::::ντ1.

 

ΕΡΙ5ΤΟΙ.Α τι::ι:νι.
Ει:ιοτο Ρεττο οιιιιοτι. ι

του Ρε2Μήπ οποιο οποιοι ό· τι: Ρτω!σ Ποιά”

Τετι:τωτο Μτυτούττιισοτω κΙΖέέψυκ

ττώττιπΜάο.

Ε:τοο τετοιο :κι πιο οιι:τοιτι, οο:τοο

οιιττιε , Γοιοτοετοο πιο ιιιε ο8ιτοτι ιιιισιι

Βοε ίιπιε. (ιτοιι:ιιο πισιιτποτ , ιτιοσ οιοιτιε ιο

:ιιοετοιιε. Ροτοοι Γοτιοοτ ιο οιεο Γοτιετοιι:

ιιοοι:ιοτο Ροι.°τεΓΠ ττο:ιι:ιι @οιτιοσ ιΙΙι, :τοι

τιισι @τιο τιεοοιιιοπι οιοτοονιτ. Α:ι :ιιεε

τετ ιοιιοοποε εστινοτΓοε οΒτοιιτ οι:ιοτο Ροο

ισ εεΠοιοττι Γοοττι , :τοειτο οι:οτιοε 8τοτιο τιο

:τοοοοοτο Γο τοιι&οτοπι οΓΓονοτοτ. Οτιτιτποε

Ιοπο οι Ιοιεοε , οε ποσο ιιοο:ι τιοτοοι οτιΙιε.

·(ξιοιιε Γοτοτοε τπσποειιοε οΓιεθ;οε , ιττοστο.

' Πτιιοποιο ιτιοοιιε τοι εσοιιτετπ ΓοΙοτο πιοο

πστπιπε, εοτοε οιιΓοπτιο τιιιιιι τισπ:ιοε οποσ,

.Γο:ι Γεω α:τοσ οοιτπσ τιιστοτοτ το ,:τοι ειπε

οτιοτο ιπ:ιιεοε. Εἰ πιιιιι Γετιι:σ, :τοοοιοτπ :τοι

βοε ιτ:ιίιοε ιιττετιε τοΓτισο:ιοοτο , πσο ιιοιιοο.

Π: τοεοτο νοΙοοτ, οριο. Ετ: τοσοοιιετισ Γοπε

τι ΜιειιοεΙιε κ. σο!. ]οΙιοε Μεεεετ.Χ::ντι.

 

ιιΕΡιεισι.Α τι:::νιι.

Ρεττο Πστιοτσ οοιιοτι.

τωεωτι :σητμτὶιτιτ. .4ιποοιωπ ἱοοτιἰιτΜω

τοτυπιώτωτ Μία ωω.φω στο: , α:

στ:τίιτσιέικ.σχετέ/ιτίι.

(ισοτιι ιισ:ιιο ιιττοτοε :οοε ιπ:ιιεεε πω.. τωκ,τ,"τ

ροτισποτο τοοτοοι. Εσπιτιοτιστ :οσι ,

:τοιο δε ιτιΓο ροτιστ. δο:ι εσπΓσιο:οι οοε Α

τισιισιοε, :τοσο ο Γοιιιποοτιτοοε , δ:: εστιατο

ποιιιτοοε. νο πιιοοε Γοοτιτο ιοΒοιεπι2 εσει

το τποτεεοοτπ. ·

Πο Γτοττο Απτσοιο πιιιιι πσνι ωιτιοοι,·

ο εοτπ οιοοπο:ιι εοτπ πσνοιιπτ στπποε , ο: Ρτο

πιιτοεοΙο ιιοσεο:ιοπι οι, Γι οοι:ι :ιο ιιιο οσοι

οιι:ιιοτοτ. Εεσ :τοι:ιετο ιιοιιοσ Γοπιιιιοττι τοιιι

τοπι οιπιιε ,ιτιιοιοΓ:τοε Γοτποε Γιοττοε :τοοπι

εοΙΙιιιτο. ιτο:τοο :τω Απτσπισ,οτ οιιιιι ρτο

νι:ιοοε , στο , πο σνιε οπο τπστιιι:ιο τστοιπ

ετοιμοι εσπτοπιιτιετ.

Ηοτι νσιοπε Μοτιοοε Μοοισοεοοε Γειιιιο

το οτι τοεοΓοπι ΒοτΓσπιιιο,ΓερτοοΒιοτο οοτοσε

Γτοττισοε ΗΜ: ΓιοοειΓει ι..οοτοτοπι στο ιο.
τοτιιιοε οιι ειΓ:ιοτο ε:ορτιε ι, τετιοιΓοε οι ο

ΒοτΓσοιοοε , οίΓοτοπτιιιοε Γε ιΙΙσε τοιιιι τιο

οπο: ιο Γοιπτοε τποποίιοτιι. Μιτοτιιε Γοοι οτι

τσοοεσε οοιοτο Γτοοιοτιτοπι εσ8οτ ι ποοι Γο- Ι) ιπσ:ιοτπ, πιο πιοο οο:ιινι. Νοσοο εοιτο ιΠσε

εοοειο οιισ:τοο :ιιο ροτιοτο εσοπειτοοε , ιτο

οι:ι8οοτειισιιτα Γοτπιιιο: τποιτιτο:ιιπο. νιποττι

ιιοιιοτοοε , ιο:ι σΙοιιτο επιι ιιοίιοτπο :ιιο, δ:

τιοτοτο ετοι:ιεοι, ‹ισποε ιπτετιοι οιιττοε τοοτο.

Ονστοιπ τοτιοοο εοτιτοε :τι , τιτοπιε τοοτοτο,

ο:: τιιιιε οοοπ:ιοιποε. νοτοτο ο οετοτιε στο

πιιοοε οιιιοοιετποε , :ιοιιειεπτο τιοεοοιο , οι

οι ιιοι:οτε τπιιιι νιτιοστ. Τοτοριοττι εοιιπ πσ

ιιτοοι , :τοσο οΙτιοε Γοιττιτ ιπ :ιιοε , οτοοπτο

δ: οοτσ οιτιτοτ , τειιοοο πσο τοοεοι Γοειτ.

:πιο πο: ιοπιιοπτ ετο:ισ το οοιιπο:ινεττοτε.

Ροοιοε Εοττισ Τιτοοτσοιεοε , :τοι πσιιιΓεοπι Ε

τοπι οιοποιοοι Γοτε εσπιπιστοτιιε οίι:, τποι:ιτπο

ιπΓιοοτιο ροτιιτ ο πιο ιιιε :ιιειιοε , οτ οι ιιο

σιτοτπ τοΙιεισπιε ττο:ιετεπι, εοτιιτ επιττιτπσ

·οοειιοε ιιετι.νιειοε ειοε τιτοοιιιοε, εσονσεο

το εοριτοισ ΓιοΒοισιοτο οι:τιισιονι Γοπτοο

τιοτο. Ροιιει ο:ιτπο:ιοτο Γοετο , :τοι ιισε τοο

το:ιιεισ ροττοιττοπ:ιοπι εοπΓιιοτιιπτ , τοιι:τοιε

σοιπισοε , οι: ο:ι τιτοβοτισοεττι οτιτοιττοτοτιιτ·,

ορριοοοοτιιιοε , οσποοιιιΓ:τοο οι:οπιι:ε :πιο

οι: ιιεοιπ:τοοτπ τιοτιι , πο:τοε εσττιτονι , πιο.

:τοσο , οΙοτιΓο ιιγοττιο , εοτπ τοτο πιοιο τποο ,

οτ τοιιιι τιοεοοιοπι πιοτοοτοοτ , οσε σιοΓο

. ετοΓΓετο, @το Γει·το τιετιτιοποιο πιοοπι νιίι

Γοπτ , τοΓτισοτιοιοοτ:τοο Γτοττι Αιοι:ισ Γο :ιο

τοτοε τιοεοπιοπι :ιο τοτιοοο οιιισοτιε δοκο

τοπι. νοτοο τοπτοτο ΓοιΠο οι:ιίιιτπονι , Γο:ι

τοιτιΓο τοπ:: ιισε ιΙΙσε ΓεειΠε ιιοτι τοπτοτπ

εστπτ:ιοτι. (1οοτπσιστοτο Γοεεοττο , ου: Ηττε

· τιε οτι οσΓ:ιοττι ττοτιοιιτοε εστποιοο:ιοτιτιιε,

οιιτ οιο τοτιοοο. Π: εσοτιεισ εσπτοπτι οΓΓοπτ

ι.οοτοτοπι , Γι ρτο ιοτιι:ιοιπ τπετεε:ιο :οποιοι

:ιοττι Γτ·οοιεοτι Γιοτιτπ ροίι οιοπΓετο οιο :τι

.- ιιοποο. ι)οεονιο , ο: ιοιιοτ , οιο:ισ ετο:ιιτο

τιιοοε Γοτιεί·ιοτ. Ττιτιεοτο οσσιε :ιεΓιειτ. Αοε

οτποτο οοτ τποτοοιι πεεεΓΓο οίι. δοτιοε οΓΓοτ,

οτ ιτιΓο ποιοι: Γο::οσε οΙι:τοστ :ιοΡτιοοτ·οε. δι

Πτιιοτιοττι ττιιττοτοε , ο·ιοοπσ πιο οποιο ιονο_

τοε. νοΙο. Ε:: τοσοοιιοτιο δ. Μιειιοοιιε Μο
τιοπι ι:εεεειιτι:ντ τ. Γ ο ο

 



το
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Λοπο η"
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ΕΡἱΓεοΡο ΒεΙΙοοεοΠ.

 

Πε Τύιτάω ΓΔΡΓΕἰΔΓε ?που εἰ εσωπιτπα'πτ.

Ιεοτ ε:: Ιοτοτε τοετοτο , ποπε πονἰΠἱππε

ι εκατο , ΠΒπἰπεοτοτπ εΡτ ποιο , Ιορἱεἱ

άπο οο:ετίε ρετὶτοτο. (ΣοτοΡΙοτεε ἱτοοοε εκ

Ρεττοε Ρετ οέτο Γετε οποοε , πεποπετο εεττε

πονἱ 3 τοπ εοφ Τοειοεο οποιο οτηοΙο , Με

τοτε εοπ Γεττἰ ροίοτ. Εκτοπτ ετοε οποτε τοπιο.

ποε ποτο ΒιβτεΓ:ι&ο :ποπε εττΓεο!ρτο. ἱπ8ε

πἱο , φοιτ ποοτοπιιιο ποΓττετ εεεΙείἱε οποι

' ΕΡΙ5ΤΟΙ..2Ε.

Α οὶἰ οιοἰτοιο Γει·ι&ατ τεΙΞΒἱοοἰε ττοόἰόἰ οπο·

ιοὅο

Γ:ιεττι ιοἰΓΓετοτο ΓοΙε1π·πἰΞτ_Ιοἰεἱε ειΠοοοτ οτε

Γεοτἰοοε. Ποτοοοτο ἱπΓοΡετ ΒοττοοΙοτοποπτ

ΒοτεεοΓετο οΙἱτπ Γο.οδο ΜτιττΙο:τ: τοοπτιεποτο

τἱΒἰ εοπποπεπάο. νεπτοτοε οι ετο τε :το ὁἰοε

ρ:ιοεοε , ετουε οτ οι ποίττοτο εοεποοἱοτο .πό- '

ποττειτοτ Ρτεεοτοτοε. Π. ΝἰεοΙοοε όεϊ.τοο.

οποοτονο πιο πετ Πττετο.8 τ οτ Γε τἱοἰ εοιο

πτεοά:ττετο , ρετἰτοοε οτ ποττοε εἰ τ1ο:ττοοτ

τοτο: εοττοε οο:ιπτο οπο” ροτεττε. Εττττετ

]:ιεοοοε Βοτοετπτἱποε εοιο ἱΙΙο ΡτοΓεδτοε είτ

Ι.ετποιοτο , ἱπτρεττπτο τ:ιοπεο τι ποοἱε εοιο

πτεοτο , δ£ εο εοπὸἰτἰοοε , οτ τετἰἰτετ πτεο

οτοἰττἱο. Μοόο Γει·ἰοἱτ Γε τεσ:Πτοτοιο ποτε

τοπι :τ1Γετιιπτ. ]τοπ νετο πιοάε!Ηοπι @το σε Β ὸἰετπ Γείτοοπ Γ:ιπέΗ Μοτοετο. Ε8ο οοΜετο

Βοετο εοτπτοετοοτοτε Πιρετν:ιεοπτιιιο Νοε

τοτ; ἰρΓε επἰπι ρτο τοο Ρτοὁεπτἰο ΓειεἱΙε εκ

@το εοποτείΓο παρε οΓρεέτο , οοοΙἱε οτ

ἰπτετἰοτ οποιο ίτειτοε εοΙΠΒεε. 5ἱ ποεοΓοοε

οοο τεΡετὶΓΗ ποῇοΓτπο‹Π ορτοοετο ῇοχττι τοτ

τοοτο , ποπε οτ εοπτΠοπο , ΡτοοΕ τοὶ τποτἱ8

είτ , τπετεεεἰε εοπτΙοε:ιε ρετο, εοπτπτεπόο

ποε Μοτο πιο το: εετετἰε , οοοε ἱρΓε εοο

ποΓε:ιτο. νοιτοο ἰρΓοιπ τεἱΡΓο ποίττο τεβ

Ροπάετε τεΓἙἱιοοοἱο , πεοοεττπροτετο ε!Γε

Ιοοὸἰοοε ιπετε. νειΙε. Ε:: τοοοοίὶετἱο Γαοθτἰ

ΜἰεπεεΙἱε Μοτἰοοἱ Γε:ττο εειΙεοό.ειε ΜΜΜ,

Μοοοε1.ΧΧνττ.

 

ΕΡΙ$ΤΟΕΑ Ι.-ΧΧΙΧ.

Ρεττο Ποποτο οοοοτἱ.

Ητέ:/τοπεπτπω ό· μακέτα τω' τυφίιυπ

αω!·υτωίκω.

8(ΜΜε το οτε οτ Γ:ιεεοε ττἰΒἰπτ:ι ποττ:ιπι

Κανεποτιπτ ττἱτἰεο πονο ἰτοΡΙεοὸοε το· ο

ποε πο ποε τεροττοποοε. ΑΒΓοοε Γοεεἱε·, ο·

το , ττἰτἰεοτο τπἰττειε , πε ὸἱοτἰοε μπε, οοεπα

νε! Μ εοπεε οποοττετεοτ, νεΓεπιποτ ; Με

ρτπεἰροε 2Γτατἱε τετοροτε, οοο οποιο Ποπ

πιο: ΓοΡτἱἀἱτοοε. :]:ιεοτοἱοοτο εοπάοστἱ ἱπ τι!

τετοτπ. ττοποτο οοάο τοετεεάε , παω ποπε

ο

ΙοοοπτΓεοΙοτο τποτειτπ όοεο , τπεΙἰοΓοοε Γο

τετ , οτ ἰπεοπτε ΑοΒοίτο τενεττετετοτ άο

τποτο. $ἱ τπεεοιο Γεπτἱε , ῇοοε οτ τοο ποτπἰπε

Μοτο αεεετίοτο. δἰπ τπἰποτ , οπο! ΠΠ τω

Μπι. νοΙε, δ£ Πτοπποπτ Γ:Πνετε ῇοοε τοεο

ποτπἰπε. Ε:: Γειοδτο ΜὶεπειεΙε Μοι·ὶοπἰποπἰε

πιο Μεεεετκ:τντι.

 
ο

ΕΡΙ$ΤΟ·Ι.Α Ι..ΧΧΧ.

ΕττΙεπι τυπο.

Βε ΜστεΜ ορίων; , ό· έ: ρωτάω μου;

ο Ζωάκια.

εἱἀοτο τοτπἰπιε τετΙοίΓε. @οἱ τοππεπ ο

τεὸἱετἱτ ἱοεοΙοιπἱε , Γεειιπιοοε τοοε τιΗοοἰά

οΓροττεινετίτ , ρετοοειτο ]οεοποε εκεἱρἰετοτ τι

πάσο. (ἶεττοτο οι οοτετο ε]οε ρτατΓεοτἱοιτι

ΡΙοτοποιο εοπΓεττε Μ εκεἰτοπἀοπτ οποτ

εΙοτο Γοοτοτοπτ τποταΠοιπ , ορετατοιποοε

πεΖΙἰἔεπτἰειτο , πώ > ὸεΓἱεἱεοτε Ρ1°2Ρ0Πτο ν,

οπἰοε ὸἰεἱ οΡοε οἰὸοο εοοοεἱοοτ. Ιτα

τΙοε ο ἱπτὶε ποποοπτ ΡτοΓεδτοε το , τοποττε ·

ΠΙοπι οοειπτο εἱτἰοε ροτεε , οτ ε1οοό εαρτοπι

είτ , τετοροτε εοπίοτοτο ρετοεπιτότ.

@οτε ΡΙοτὶοοε τοεἰε ερὶΙτοΙἱε ω το πονἱΠο

πιο εοπΓετἰΡτἰε ραπ , πε ἀἰΓΓει·:ιε τπἰττετε,οτ

ΡτοΓεδτοτοε απο οοοἱε. δἰἱρΓοτο τοτο: ενο· Ι) οοἰετἰοτειο :τιο:οποε νἱτοπι , πεοοε εο8:πποτ

εενετἰε,οοε εεττε ῇοᾶοτοοι Γεεετἰπποε. Ρεο

Ιο Οετάοπἱ τοπιο , οοο: ΓετἰρΗΓΗ , ποποοπι

τειτοεπ πο ΡτοΒοτἰοπετο πάεπτΠοε είτ.·Ρτο.τετ

ΡτοοεἱΓεοε Ι.ειοτεττιποε ἰπίὶοτ , οτ Γτειττὶοοε

Ποε· ΓτιτΞεοπτ ρτο Ιιιτετἱοοε :το εἱε τιεεερττε.,

δε οτ πάω Γετνετοτ εκροΡτοΙοτ.(ὶοἱἀ @εοε

άοιο τεΓετἰοε. ΠτΒετ τετπροε ,οτ οοο πο·

τοτο :το εοπΓττοεοάοοι εεεΙεΠε τε&οτο 0011

άοεοπτοτ. Ετοεπάτ Γοοτ Μετα |οπ8ἱ , τιε τε

εοΙοτεοᾶἱἱεε,οοετ οτοποι ρεεοποιοι εττοτοοτ.

ΠπτΓε ἱΡΓε Μοτο εΙΓοοετε νοΙεοπτ, ἱΒοοτο.

εο8ἱτοτε οτ: ετοΙΗπο. οπο ποίττο ττΞοιιοπ-,·

τοτ πεεεΓΓετοι. ΠΕνὶτἰ:ε ίοοτ νοοὶε. ΑΒιιοτττι

τἰε Γτοο1επτο , νἰπο , οΙεο , εειΓεο , :ιΙἱἰΓτΙοε

ω 8εοετο. Νοε οιοπἱ τιΓΓοτἱπ1 ιπὶΓετἰο ΜΠα

τοοτ. Ροτἰεοτετ τοτοεο Γετἰτποε ρταΓεπτεπι

ἱοορἱοπι , ο οοειπόο Ποτπἱποε οτιορετεε οε

Γτετεοτε ετερτοτοε ο , εκοε&ειπτεε. 1ο ἰρΓο

εοἰιπ εοποτΙπποε , ἰπ οοο πιονεπποτ8ε_ ω

ποπε , οοἰ ποπ ὁετεΙἰποοετ Γρετοπτεε. το Γε.

Πτοοποπτ ΜτιΙοπτοτειτο τοεἰε νετοἰε Μοτο,

ετουε το! εκροοιιοπάτιτο Γρὶτἱτοπτ Γε ΕπΓεβ

Νἱίἰ ῇονετἰε το , Γοεἰεπἀοπι οι , τοεοοε οι Ε τοπτετο, οτ ΓΡὶτἱτο τιιτιοιιΙετ, οοττοτε. πιο.

Ιτιτεοτοε εοπό.ειπ1. Οροε απο ἰπίῖ8πε οτ πο

ΡετΓετ?τοτο τεΙἱποοπτοτ ετοοεΓεο τ 86 τειπτεο

οπο Ρεεοπὶει ειοΓοΙνἰ ἰτπροΠὶΒἱΙε είτ. $εττοο

Ροτεἱοε Με άε τε ό.ε ἰπὸοΙὶτἱει , πε οΠοδτιιτο

ρτο ποοἰε ἱο πεεοεἱἰε εΙοίΓεποποε τοπ8ἰε «Ε.

Ποσο , πώ τε Ιεντιτε οπτπἰ τποΙεΓἰἰο οοο

τὶετο.·Ηετὶ ΒειττποΙοτοετο άε Ροτο-δετορτο

πω.άσοι. ά· Μου. ση!.6ΜΜ. Το». 111.

Ε:: τοοποθ:ετΙο δ. ΜἰεΙπιεΙἰε οποσ ιοἰὶΙείἰιπο

εεεει.ΧΧνττ.

Τττο

Ποτ οοοιοοιιιο :τοπικ Μοτετοτπ Ιορἱ- πω, η".
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Πιισειιο τιιοιιεειιο.

.Οι !εΞειιισπε ωΜΜείι: 6'. Ματέι Μ Ροπὶιισ

πρωί ?αετου Β: ευε!υαρ ό'. Μπ:Μέ.

ΑΓειε ιιιε ιιοπιε πω. τω: ιιεόιεειιι,

επ ιιεειρι5 τ Μυιτε ροιιιειτυε εε , εεε

ειιιιυε ιιιε νειι›ε ιετυιιιυυε. αυειιιοΒιειιι ευ:

οιιυι'τυε νευι,ευτ Η πιοιετυιυε εε ιίιιε , του·

τε. ΝεεΙυε ειιιιιι νειΒιε :ιιειε ί·ειιιιιιειιι Ροΐ

Τυιτι , ιιιειεεάειιι εοιι·ιρειιιετε ιει:οιειιιιουε

ε:ουε ·οριιιειΒιιε , ειιιειε τεευιεε , οοιου8οβ

ι

ι_ Α ιιειιιιι:. 1)ειιιουε οικω: ιιεισιτυιιι τετιιυπειιι

υιιυε ει: ιυοιιεειιιε ίειιιρει ε ιιοι:ιε ιιεΒιιυε

ειτ.ι)ε ειοδι:ιιυε νειο ευιά τιιεετιι , εΙυειιιιο

ιιοπιε Γεκε8ειιετιυε εουειο"Γεωοει ιιττειιε

τιετιιτυε , ιιυιιιεΙυειτι Γε ε ιιιωιιι ενει:ι: Πε

:ιιε ιιι ιεέιιοιιε , :ο:υε ιτι ιιι·ιιιε ιιιε ιιο&υευε

νειΓετυι. Εριίιοιεε ειυε ιεει οιιιετιιιιιιιεε ,

υοιιιιυιιεΓουε ιτιόειιι οιετιοιιεε ειπε ερυτι ιι

ωιιιιιΒιιιιιω ιιοιιιιιιιυιιι ιιοίιιυττι ιιει:υιτ , ει

ευιιιιιε-8ε Βιενιιε:ε μια , ε ιευιιετιιΠιιιιε8:

Ριοι:ετιιιιιιιιε·νιτιε εοτιιιιιειιάετεε. ΕΠ ριε:

τει·εε ειτιυιιι άοδτοι·, εε ρειι:υε Με εινιιιε,

ιιεειιοιι 8ε Γεειετυιιι ιι::ετειυιτι ίιυτιιοίἱΠι

ιιιυε. Ηιε τιιιιιι ερειυι: ρι·οροιιτυιιι Γυυιιι ,

:με ιε:ειεε. Ρεευιιιε ορυε αι , ρεευιιι:ιιτι Β ουσ στου: με :Πει εε εινιτε:ι ριεευε:ι:) Βει

οοπτι. (:ετό.ιιιειιε Γειιιΐτεε Μει·ιε: ιτι Ροιιιευ

νειιετιετ ευ νευτυιυε , τιιΓεεάειειιιε Κοιιιε

ουιιιιιιο ιιοπιε Αυιτυίτιε. Ιυάυιτε εΠ: ευ:εττι

ει ιοεΒιιε ε ιιιιιιιιιο ροιιτιιιεε ροτείιεε 3 ει`:

(με εε ιρίο ειεε:υε ιεεε:υε ει: τω». θα

ευιιειι: ιιιι ιιοιιιιυιιι ει: Ρετιιειιε ιιοιιιιε Μ

ιευτιειιι ιιίουε , ειιειριε:υιτιυε ιιευά ιτιειιιο

ειι ρουιρε , υισι Με ερριιευειιτ. νειιειιι ω.

τειειΤε: μπει· ιιοΡιει ευυινετιειι: , οιιοτι Ευ.

τυιυιιι ειειιιτυ: ιιιευιιτε $ερ:ειιιιιιι.

Πιειοευιιι δ. Μειτιιιι 3 ευειιι ιιιιε εΠε ευ

ιιιο Γε:ιε ειοειπιειυιιι , τεευπι ίειεε , υ: πιο·

ιιιυιιι , τ1υι υιειιτιοΓυε ευ , εοτιι€ειιιυε. ΕΠ:

ιιειιιουε ορυΓευιυιιι ευιευτιι , 86 ειυο :ΜΒ

ιιιιιετιίειιι ειυιιιιε εε ιιιιιιτυειε ιυνεοτυ:ειιι,

εττΙυε ιο οιιιιιιειιι ριε:εερτοιιε :ιευει:ειιι ,

που τι: Με νι&υιιι ευει:τε: , ειυι εειτε ιιιιιιι

ιιιε ει ιιεείι ερυτι ιιοε ειυιτι νικειι: , νειυιιι

ροτιιιε , υ: Ρειιιιιιετ (θα ειιιιιι Γυι:ιιιευ:ιε , ιιτ

ειδαμε: , τειιυι οι: Τυιεειυιιι ειει:ιεε ευ ορ

ριιιυιτι ιιΙιυε ειιευιιιοιιεε ) ριο ιυιιουυε ιε

Βοιε Πιονειιιε:. Ευιιι :Πει , ρε:ει , εοπιιιιευ

τιο ευε:ιτε ροΠ”υυι ιυίιτειι:ιε › ΡιεεοιεΙυε , υ:

τυο ερυτι εινεε ιιι:εινειιιειι:ε Ρε:ιοειιιιο , ει

Ρο:ιΠιιιιυιιι ιιεε Ριονιυειε ιιειιιεικιετυι.

εωΡιι ε‹ι :ε ιυρειιοιιΒιιε ιιιειιιιουε ω" κι

ιειεε , ευιιιυε μπει ιιιοτειιι τουτο ιιιιιιιιιιε

ιείοοιιιιιιι:ι. Ριεεοι· υ: ιιιιιιι ειιουιά ιεΓειι

ιιορειε ιιειεξι:οι. δι νεκειιε ειιιιυε Γριιιτυ , Ο εεε ι ευι :Πει ε:ιειυ οεευρετιιιιιιιυε Γειιοο

ίειεε προ ειιιιιιο , που ειιιιιι εΡτ ει] ιιιοι:επι ευειιι ιιισειιιιΠιιιιε. νεο. Εκ ιιιοιιείιειιο 5,

ιιιιιιιιιι:εε ειτε 'ουιιι ιιιιιιιο νιι:υε :ιιε ιτι ω

ιιι·ιιιιιετε ρειιιειετυι. Μιιιτιε ευ νιτε ιιοιιιιιιιε

Γυρω :ειιειιι. διε ρυΒιιε , ιιτ ιείειεε ιιε ιιο

ιτε ιιιι:είιειι:ε τιιυιιιριιιιιιι. πιο. Ε:: πιεσε

ιτειιο δ. Μιειιεειιε Μυιιειιι ντιπ. εειειιειεε

Αυευίιεε Μεεεει.εικνιι.

 

ΕΡΙ5ΤΟΕΑ Ι.ΧΧΧΙΙ.

· Εριιεορο Βειιυιιειιιι.

ι @βαττ Με ρ·ισφιοιιω αει επιέἱειιἐεω |ιι·υσπ

Αιι110 η”

Μπι» ΒΜωιω/Μι.

ΜιειιιιΕΙιε εινα. εει. 8ερ:ειιιΒιιε ειιυο πω.

ιειιιιιο εεεει.Χ::νι1. ·

 
τσε.

.ει)1ε·ιοιΑ ι.ΧΧΧιιι.

Ρειιο Ποιιετο εισι:ετι.

Ηοι:εται και ω@Με παει:: επισκεβειίεικ ,

ίπιτάωΨεε πωπω ισπιτίωιι έύ ευ

.ωΉ”απωι,

Οιιιριιιιεε εριιιοιεε ει” ρευειε άιει:υε

εεεεΡι , ουιουε ιεΓροιιτιειε Γοιι:ο ιιιο

:ιιιε ιιιιιωι , ειιιοει τε ιιιΒενε8ιιειιειιι ριοΓε

Ειιετυιιι ευ ει! ιιιε εινεε :ιιοε Βειιιιιιευ- 1) &υιυιιι ιιονειειιι , νιΠτετυτιι ιοεε (?.ιεΠειιίι

Γεε ριεεεεοτοιειιι ευε:ιει·ε , ουι ρυειοε

εττ1υε εειοιείεειιτεε ιιοπιε ει:ιουε ιιιιιιυε: Πι

ιειιο ειιιιυο ρυΒιιειε Γυιιιτιουε Με εοιιιιιτυ

ιο. (1υειιιοΒιειιι ευιιι τε ειυιιιιοιιι εΡιτω.

·ιιυιιι ιιονει·ιιιι , ουι , ιυιι:ε :μου ειιεειιε , ει.

ιι€ευτιιιιιιιειιιτειιιιεε ίιιρει 8ιε2επι :υυιιι ,

ειυιιιυε ιτε ευτειιι ιιει>εεε , υ: 86 ειυειιιιιπι

Ρειιτει· , 86 ίετιθ;υιιι Ηειι ειιριεει ειιιιιιιιιενι

Ρ:οί:ε&ο ιιιεε ιυ:ειεΙΤε , ίιευιιιεειε τιισι ιιε

ΑιιιΒιοιιο ειιιοάειτι $ειιιιιιεειιΓε , ορ:ιιιιο εε

κι ιιεεοειι νιτο , εε με εε:ει·ιε ιάουεο ιιιε

<έιε. Ηιε ιιιοι·ε:υε ευ ερυτι ιιοε Βιειιιιιυιιι ,

ιΜέιιιιι ι-υιι&υε οιιιειο ι :ιιιο Γειιε ιιιίιι:υ:ο

τε ιε:ι·εε ιιοιιιι ριυιιιιιυιιι ριοΓεεειυιιτ. ΕΠ Ε:

ευ:ειιι νιτ που :επι ε:τετε , ειυειιι ιιιοιιιιιιε

ιειιιιιιιιιυε , ετευε ιτι ριιιιιιε ιι·ιοιιειετιιε.

ἐΙειιιο ιιοΡτιυπι ιτι εε υιιιτιυετιι νει άιέιο νει

:ειτε ιερτειιειιίιοιιε ιιιτςιιυπι εΙιευιά ιιεΡιε

ιιιοιιεΙιειιο Γυοιειίιε. Νυιιε πιο εεειιε ιιιιιιι

Ρειίυεάειιε , τε ευ: Κενειιιιευι @Με , ευ:

ι·ειιιτυιυιιι ρι·ορετιιειιι δ υ: επι ιιοε τειιόειιι,

εΡΡιοριιιειυειι:ε ριεεΓειτιιιι ιιιε Γείι:ο, πενι

με , ιιοιυι οΒιιιι::ειε ειυιιι ει! :ε ίει·ιοει·ειιι,

υ: ριυιιιιυε τιει:ειιτυπι τιεΒοειιε υιεεειιι εά

ιειιιτυιιι , ιιοΓευε ειιιιοι:ετιοιτε :εεε :ευφο

ιιινιιιε «πω. νεοι ιΒιιυτ υ: νιο:ιεεε τιιεΒιιυπι

(μια ει: ιιιιευιειε, το:ιυΓευε που ΓοΙυιιι πο

Με: ιειιτιιουι: , νειυιιι ε:ιειιι ιιυιι.ιε εινι:ετιε

ιιεευε 86 οιιιειιιευτυιιι. Τειιεριιιιιι, ιιιιιυειιι,

τυυιτι, :μου τε ειι&οιε ειπε:: εειιιιιυε

απο (ριοευι ιενειε εισαι εΠ”ειπετιο ) 8: τε

δ: τιιουεΙιειιυπι ιιοιειΙιτενιτ. ετνι Με:ει α·

ω” εισιευε εοιιτιετιι€ιιοιιε ειιειριο , τειι

ιιυιε νειο οιιιιιιουε ωιω Εεεε υοιιτειιι ευ

τεροΓυετιιιι. (Συιυε ειπειιοι μπε )ειτι ειιΓο

Ιυτε ετευε ρειίε&ε τειιτε ειτε: ιιευυίιετε 9

Αιιιιο η”.
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ιιτ οιππιιιτπ τιπιπΓοιιιιτιπιπ :ιο ριιοτοτπιιι·ὶἔιιπ- Α ΒοΓοιιπτ. νικ , ποιοι οΒΓοτιι.ιιπιιο . 8ο Μισο..

παπι Ιιιπιἱιιιι ιιι Γο οοπνοιτειτ. Μιτιιπτιιι: οιιι

ιιοε τειιπ οιούι τιιπτιιιιι τποΙοτιι , τιιπτο :ατι

ποιο οι·οδιτ:ιπι , (μια: ποπ ιποιιο ιιιιτιοιιιιιιι ιο

όοΙοτ , νοτιιιιι οιιιτιι ιπειιιιτιιιιπι τοτ-οτι οπο·

οιιἰτιιιοιιι. Μπι το οκ ποο τοπιρΙονιιιίΠο ο·

ιιιθτιπιει , παμπ ΡοΠο πιοτιτο οοποἰΡοτο Π

Πω οΙοΒιιπτὶιιπ. νιω οοπι οίτ αει ῇιιὸἱοιιπ

οοπι. νοπἱοπε ιτ:ιοιιο,ιιοι ποι δ. (ΣΙιιιίι:οΡιιο

τι οοοποπιιιπι πρριοριποπανοτιε . ρειτοπτι πι:

όοιοιίτ:ι πιινιοιιΙει . οιιιιο το ιιι οσοο: . πιοπο

Με οοπτοπι Μια Μπι οι·οιιο , ποιοι τυπο

νιοοιιιε δ: ιιιιξιοε . δε ωιωπτω 86 οιιιτιι»

τπτ οοτ τοππι , οιιτἱε Ποπ ιππιιπιοτιε τΠΠ:οπ

τιιπι . πο οικιιιτο!ιοοτ πιαιοτο οοιιί:οθ:ιιπι.

(Ϊοτοιιιτιι (οποπ το Ιειτοιο ιιοΙἱιιι) τιιπι πιοπ

ιιἰποο οιιοιιι:ιτιιτπ οοπι ιπιιιιἰπιι οοπίτιιτ ,

πιιιΙτιιιιιοπο πἰπιἱε ροοιιπι:ιιπ ΡοίτιιΙειτ. @Μπι

σο ιοπι Η οοπι ρτονοπτιιε οκ ΕΜΠ: τι1οοοΙ

Ιοιπίτι , νοπιιο . πιοπο ειιιτιιιπ οοπΗ:ι , ιιτ π!ο

ιιο νοπι:ιε ιιι:ιτίιιιιιο. Νοοιιο Ειπε ποιοι . Η

οοιιτπιπ , :πιτ πιο οοπτιιπι τ:ιπτιιιιι :πποοε το·

οοπι τιιΙοτιε : μι” οΙτ πειτε ΓιιιιιιιιιιΙει , Επι»

πω οοιτο ιποιοοιιιιιι. νοπι πω: 8: ιιοΙἰ

ιοε εποε . τιιιοτπιπ ιιι ορἰίτοΙἰετιιἱε ιιιοιπἰιιἱ

Μ, ΐοι:ιε κοπο ειιιιιιιο. Ετ Η νοτιιπι οι , Νικ!

ίοΙ:ιτιιιιιι οιτ πωπω Γοοιοε ΙιειΕιοτο ρωπο.ιιιιιι,

ποπ ειιιιιιτο το οοιιιρΙιιιοε ΐοοιοε ιιιιΒοιο , οιιι

ιπΙιιοοιιοΐο ποο ίτειάιο οιιι·τιιπτ τοοιιπι. Ε::

πιοπείτοτιο Γειιι&ι ΜἱοπιιοΙὶε Μπιιιιπἱ νι.

απ. δορτοπιοτιε Μοοοοι.ΧΧνιι.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ι.ΧΧΧ1ν.

Ερἱί-οορο ΒοΙΙιιιιοιιίῖ.

όπωωεπώιι ἱΠἰ ΔΜύκοβυκ.

ο

` ¦Επἱοπτοιιι ω το Απιβιοπιιπι ποΡττιιιιι ΑΑποι477

ιτε ποι οοπιιποποο πο ιποἰρἴπιπ. Ετ π

οιιτ πιο ἰπτοιο·οΠ`ιοιιο πιιίτιιιιι οίτ , ιιτ εισΙορτιιε ι

Π: ποσά ορττινιτ : πα , οιιιιεΓο , ιΙΙιιιπ ίοΙιτιι

πιο ιιιιιιι:ιπιτειτο ριιτιοοιπιοοιιο ΓιιΓοιρπιε. απι

ΡΙοότιιιιε , τοπικ. Τ:ιπτιιιπ ιπ το οοππόιτ,ιιτ

οπιποπι ΙΙιοιπ (παπι ιπ το οπο οοΠοοιινοτιτ ,

οποπ , Ριοιιτ ιποιἰτο άοΒοτ , Γιιιιιιιιε νοιιοτει

τἱοπο ρτοΓοοιιιτιιτ. Ιρίο οιιοοιιο ποι ροτιοιι

Μπι πο ιιοιιιιπο ί:οοοιιε , οοεποίοοε (τι: ίου..

τειιοΒιιο , πο απο ιιΙιοιιο ρι·οΙΤοε Ιιιιιιιε τοιιιρΠ Ο το) 'τοπία πιο ἰΠιιιιι αραιά το παπά ιιιοποπ

8ι·:ιιιιι , τοΙονο Επι” τοσο. ΝιοοΙιιιιε Ποικι

τιιι ρτοπιποιιιιε τυπο οποπ: ποίΐο (πιο ί-οπτἰειε

ίπποι· ποεοοιο Ροιιίιοπιε, ορτιιιιιιπιοιιο ?ποιο

ιοτπι,ιιτίοΙιιτιιιπ Ριιι:ίοπτοιπ ιιππιιπι τιιπτιιιιι

πο πιιτιιιιι Ροπτἰδοἰε ροιιίἱοπο ι τιιπι:ιοτπ πι

οιι:ιπάοΙοπεει πιει: οοποοι·τ:ιτιο ιΠιππειτιιτ.

Εκροτιιτ ιι πιο, ιιτ πω: πιο ιιοιπιπο ἰρίο οιιι

τοτἰ Π8πϋιοειιοιπ. δο‹:Ι ποοιιιιοιιιιιιι ΣιιιΓιιε Γιιπι

Μ. ρικίιιπιοτο το ἱποοιιΓιιΙτο. Ποι:οιπο (μπει.

Μια, οιιπιπιοιιο ιοΓροπάοειε. Μοιοτιιε Ισ.

Ρὶοἰὸιι ΙΕ πω οοπιιιιοπάιιτ,πο Η σπάει 28τι εο

Γοιιπτἰοἰ νοιιὸἰοιιίὶἰ , ποσό Πω ἱπ οιπριιιτοο

οπο: οοπιιιιοιιιιιιίΐο. ΤΜ οιιοοπο πω, ιιτ

ιιιοιπἱιιοιἱε , οβίοοτο: οιιἰ.Π Μουοποιο οτιιιιιι

άειΒιτιιι . οιιοιι ρτοροάιοιιι ?στο πιω Ροτ

Γιιποοο , οποπ ίιιπο οιι ιιιιἱιιιο τ:ιτοιτο.τοιπιιι

Γοιιιιοπάο 1ιι:ιτπ πονο οιΙιΒοπτιιι ιοί-πιοπο , .

ιιιοιοπιοιιο ΡιἰΓτἰπιιιιι άοίππιιπάειιιιιπ ?το

οιιοπτιιιε οπιίτοΙιιιιιιιι ιοίιιτποιο. πιο πεππ

ιιιιο να ροτοίτ , οιιιιπτοροιο οἀοιἱπι πιο::

τοοτοτ , ιιττιποοΐοιιο νοι·ίξιιι. ΜοΠοοι·ιιπι ω

τιΒιιε ροπο Γιιιιιιιε οιἶοδτιιι ΐιιπι. (ζιιοοιιιιι

οπο πιο νοττο , ιπ Ιἱ8πιι . !ιιριόοε , οοιιιοπτ:ι,

οο&ΠοΓοιιο Ιειτοι·οε ιπιριπΒο. $ροτο πιο Με:

πιο ττειἱἰ ΡοΠιτ , ιιτ ΠΠ ιιιοπιἰποιἱε , οπιιιιιιι Β Μοτοο οιιιοτιιιιιπι . πιοπο πιο πιο ίεοοιιΙπι·ι..

οι”. Ειιιιι πω; ιοί-ο οιιοπιιοοοιπιποπάο. Ροτ

ιιιτοτ πιο πιἰΠΠ-ο :κι νοε ΡιιιιΪιιπι Οοι·οοποπι ,

οικω πἰιιιἰο ρΙιιΓοιιιιπι νοΙΙοπι ιίτιο ιἰοτἰπιιἰ

Με. Η το ρτα:οοάοιο παμπ: , Γειἰτοιιι τοοιιιπ

νοιιἱιιτ : οί! οπἰπι ποὶιἱε ροτποοοίΓιιτἰιιε. Βοή

Βιε όο πονἱτἱο Ροι·οδοιπριοπιιτο , οιιο‹ι ως

τοοιιιιιιι ιπάιιοιοτιιτ ίι€πιποειτο οοοποιειε. Ηο

έτοιιιιε ιποιιοΠ:ο πι: τοΠ8ιοΐο το ΙιειΒιιιτ ι οιιιιἰ

ει ποοἰε οιιοπιοάο ιιιίτο ροΠιτ , ποπ νιτιοο.δι

τιιπιοπ οΙτ οπιίιιιοάι οιιιιΙοιιι :ιοοοΡὶΙΗ , ποι

νοποιἰε ὸἱιπἱττοε οοπι. Νοπ τιοοιιιπτ πωωει,

π πιο‹Ιο ιπτοι· ποι ποπ ιιοοι·ιτ οπτιτειε. Πιιιιιπ

τοι νἰοιιτἰιιιιι οοπίΗτιιιΡτι : ιιοππιιΙΙἱ τ:ιπιοπΕ

ίοπτ , οιιι ιιΒΒ:ιτοε νιάοτι νοΙιιιιτ. νἱοιιιἰιιιιι

ποπ πιο ἰρίἰιιε , οι οοτιιιιι πιΒἱτιἰο οιπιιιι

ποοοπτ οποιο οιιιίτιιιιιιπτ , οιιιιι ριοΐοθ:ο πιι

οιιἰΠἱιιιἰ τοιιιιπ οιιίΙΒιιιιτοι·οε ω, ποπ οοπ

απο . Τοπ ποιτιιτἱιειτἰοπο ιικΠοειπτοε. Πιιιιιιι

πιο οοιιΓοΙιιτιιι. νοτιτ:ιε , ιιιιιπτ . οπιποε οΠ:

τοιιιροιἰε. Νονἰτ Βοιπἰπιιε οοπι ποπ πιοιιιιι ,

Γοό. ιΠοι·ιιπι νιοοπι όο!οο . οιιιιπτιο πο οοτιιπι

οιιιοπάιιτιοπο άοΓΡοτοιπ. ΝΠιΠ τιιτποπ Ποο

ιιιιΡοίΠοι!ο. Νοπ οΠ: :ιΒΒτονιιιτ:ι πωπω @οι ,

ποι ριιτιιτιιε οΙτ οπιπἰΒιιε ἰἔποΓοοτο , π. πι

ιπιιιιτπ , οιιι οιιΙΡ:ιε Και ειπποΓοοιο ποπ οιιι

Βιιε πομπο , ἰπ οπιιππιπι οιιτιιιιὰπιἰπὶίὶτει

τἰοπἱε ροτιπιίΠιιιι οίτ . ιιΙιοπιιτπ ίδιο. @ποο

ιιτιπππι πο νοιιιιιι πιΠιι οοπτιπ8:ιτ. νειΙο. Εκ

·ιιιοιιιιίιοτιο δ. ΜἰοΙιιιοΙἰε Μιιιιιιιιι η, απ.

Νονοιιιὸιἱεἶιιοοοοιιικνιι.# ἶΓΪ

τ __.ὸ·

οι ιε Το ι Α.1.ιιΧΧν._
Ροττο Βοιιειτο_ΞιΒοιιτἱ. ν

 

... .

Γι· ιπἔσιἰυ ιιπἱυπὶ: ό· «το πα1οπ_ιπϋ.τ μσιωἰἰι.

Α φ . . .

Ει·ἱ πω ρτἰιπἰεἰποιιπιτιοιιτιπιιε τοπο

τιι·ιε οειιιιιοπι ιοοιιτΒιιι:τ!ιοΙοιπαιιε οοο..

νοτίπε , Γοοιιιιι άοί:οιοιιειΙιτιοαιε απο πιοπο

Β. :ιιιΒιιτιε (:ειιοοτιιιιι. Β ρτἱπιιιιιι τοπικ κι

τπο ίο τοοιιπι πιιι.!ιιι οοπτιιΗΠο , ιιιτοι· οοτοτο

οι: οοπΙἰιιιιιιτἰοπο ιιιιἰοπἱέ ποίτιπ νοτο:ι π

οἱΙΤο . οοπνοπιίΤοπιιοΡετϊτοι· , ιιτ πό κάτω..

όιιιπ ιιπιιιιποπο _οοιιοιι!πιπ ι οπιιιιοιι ·ιιιο‹ὶο

ἱπἱτἰιιιιι οποιοι. Οπα ιπΓιιτιοι: ίιιιπιππ πι.

Απποιο.,8.

τιιπτιει , ιιτ οι! το οιιιιιιιρι·ιπιππι Γοι·ΙΒοιοιπ έ '

ιιτ , οιιιιιποΜπε μπαι: . ιιιιατιιτοε ιοάιτιιπι

τοππι , ίι!ιιτιιιο τοοιιιιι οοΠοοποποιοοπιιο

ροτοΡωτοιπ οποιοι , τι; , πωπω οιππἱ ιιιοι·ιι ,

οποπ ιπνιοοιπ τω.ειιππ, Ροιποιιιτιιτ.πω

Τι τ π)
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ΡΕιΤΚΙΒΕΕΡΗιΝΙ -

απ· επιπι Ιιπιε ειπε ειείιειετιο ωιιιωιπε απ.. Α ιιεινι8:ιτιιτι ρει· Ριιιιιιιπ , εγιπιιππι εοπιεεπ

ειιτι:ι Ηττα:: ειπε , οικω ει: ιιιιιιειτιει νειπππτιι

:ιιτ :κι ειιπι ττο.πίπιι·ίιιιι , ιπ τρώμε εοπιιπε

πιοτειε , πιπιι πω τετιιιετιτ πε ρετιειιΙο πι.

ίοΙνεπει:ε ιιπιοπιε ποίιι·π Π. Ι.ιιεειε πω”

Κοιπ:ι τενετιιιε. (1ποειτε:ι ιι (με Μπι :ι

Σεπτιιιπι ειεετενιιὶιε , ποπ ειιιιετιιτιε ρετιιεε

τε , ειτεερτο τιιιπιτ:ικειτ Βιιιιτιε πωπω πο·

ιιτοτιιτπ άιΓετιιπιπε , πππτπ ιπετιτο ι_ειιιρει·

-ειρίοπε ιιΙΙ:ι εοπΓειεπτιει: τερπππιιπτι:ι , ποπ

τποπιιΙ'τετιο εειτεετιιπι , τω πιιΙΙε εοπίιπιιιι

Με ππτεροΓιιετιτπ.ι Μπι ρωταω 8πτΓοπι

ω” Ιιττετειε , ειιιιιιιιε @τι ιιιιιεε ποιιιε :ιιιτεοε

ειιπιιιε. νεπιιΤετπιιε επιιιιτιεπι ιιιιεπτιιιε ειιπι

Πειτε ]ειεοτιο π:ινιειιιιι ιπιιτιτιιιι:ι. δεει τππι

ρετιειιΙππι πππτπ νετιτι , ρταΓεπιπι ι·ιγεπιιε

τεπιροτε , εα:ιο πιιπε ιετεπο πιιπε τιιτιιιειο

ειε περιιΙοίο ,τππι ρι·οτπιΠιοπε ειιιιιιιτιε (Πεί

Γεπιιε ιιιεειι , Ιιειπε ειρει·εΠι ιιιπιιιε νιειιπ,ετίι

Ιοπειοι·επι , τιιτιοτειπ τιιπιεπ. ΡοιΙιειτιιε Π

ειιιιτιετπ ποιιιε πι όιπιιάιιιπι ειιιτεοτιιιπ ρατ

ι:επι εκ οπιπιΒιιε , τιιιοε εκιι&ιιτιιε επ: Ρετ

τ:ιτιειτ. @σε πιο ειιειιιιε Εεττειτικ πιοτειτιιτι

ίιπιιιε, ποΒιε ποπ εοπιι;ειτ. Βιτιιιο τειπιεπ :πιε

ττιειιιο , πι: ιιτιιιττοτ , ρετειέτο ,'ΡτειπεοΙιπιππ

όποτιεειιιι , ρΙιιτ:ι ροΙΙιεεπε , τι ιπο‹:ιο ειιιιιιι Β ρεειι:ιιτι Γιιπιιιε , παμε ιπάε :κι νοε ειεεεΙΤιι

πε ιιεειπιιε κι νοτιππ εοτπροπετιιτ.Πτ ειιιτεπι

πο. Ιιττετ:ιε πιω τεειεειπι , τπιιιτιιιπ ιιι·Βεε πι:

Ειτειπ:ιιπ ότι ιπεποιειιπτια ρεειιπιει τεειιπι

ροττειπ , :ιττιιιε ιπ ποε πεεοτιο τι ρτοριποιιιε

δε :ππιειε ειιιιιιΙιιιιιι ρετειπι , πεειιιε ποε , ιιτ

ίετιιιιε,ιενετιτειτι πιειιτ πεινετΓειτι. @το οπι

ιιεπι ποπ τοοππι ιποειο , Γετι νει ω” ροπ

ειιιε Με ί·-ει·τε ειιριο , τοπικ οπιπἰ πιοΙειιιει

ιιενειτε. δω επιπ Πιτιε πονετιτπ ειιιιιιιιιοιιι

(ιπτ ρτοριπειιιι πιει , πω: πιει τιιτιοπε πιιιιἰ

-τιενιιι&ι, πιιΠειπι ιπ ειε ιρετπ ροπεπτι:ιπι τι

πω. Νειπι Η ειιιι ιιιπτ ιπτετ εοε τιιτιοι·εε , πει

νιτιεπτιιτ ι·ετιιπι Γιιπτιιτπ τεπειειΙππιι , ιιτ πει

ιιιιε εκ ιιιιεε :ιτ8επτιιπι ειιιτιιτπνε , τιιι:ιπι ει:

εοτιιτπ τπειτίιιριιε ειιεετε ιρετεινετιιιι. @παπι

οι:ι τετπ ιπ ι·ειιοιιιε , π φαι νειΙεο , Γεπιρετ

πιο ρτοπιτιίιιτππιπ ιπνεπιεε,πεε τιιιι ιιΓειιι:ιπι

οεετο , ιιτ πιπιι οπτειπρεπιπε ορτιτπο πεπι

εστι. Ιπ ποε νετο π πιιιιι ιπΙιεεΓετιε , εφετι

ιπεπτο όιΓεεε , τε τενετιι ΙπιειιΙο ιιτιιπάιπεο

ιπιπιπ. Ηιιιιεε :πιω , πιιἰ πρι Ιιοε ρτπ:Πιιτε

εοπιπιοτιιιιε ειιιειιπτ. Αά εοε το ττειπεΓετειε ,

ετιιιιττριε τιιιι :ιτιιιιτοτιο. Ιπ Με νετο πιπιι επι

πεπε περιιΙατιτεττιπε νινεπειιιπι ρει·τιπεπτ ,

τι. Μιιιι ειιεειιτε , πιπιι ιπνἰειειπιιε νοιιιε.

[πιει οπιπεε Με ί-ειετιε ειιειιιιε , τιινιπιε οιιε

ειιε πε πιιΠιιτιιπι ιιπειιτιοπιιιιιε ΓοΙιτο ΜΠαπ

τιιιε ιτιειιιΙ8επτι ποε Ιιοάιε Πιπ&ι νιιιεΙιεετ

Μειττιιι:ε Ιοιετππιτ:ιτε ποπ °ιιιοτιο ιπιΙΤειτιιπι

εεΙειιτ:ιτιοπι ποπ ιπτετι:ιιιτππε , Γεει πε εεεΙε·

παπι ειιιιτιετπιπετειιι Γιιπιιιε. ΝοΙιτε , ρτο

ε:οι· , απ: ποιιιε οτειτιοπιππ νειιέι·ειτιιτπ ΠιΒ

Έι·ειειο : ιιτ ίιειιτ ρτο τεΙιΒιοπε, ρτο Γιιπότο

Μιειιιιειε , ρτο νοιιιε οπιπιιιιιε ΙιιιεπτιιΕπιε ,

πε ρτοπιτο ειπιπιο Ι·-ετιτπιιε οπιπιιι , πε οικε

ειιτπςιιε Δω δε ειρετιι, ίιιιινι:ι ποιιιε πι:

ειιιΙειιι κατι ετειιιιι νιτιεπτιιι·: πα , νοιιιε ιιτ!

ιιιν:ιπτιιιιιε,τιιιοά :ιεει·ετιιιιιιιτ , ρετιιειιιιπιιε.

νπιετε οπιπεε ιπ Ποτπιπο , τιι!εδτιΠιιπι θει
Δ τι:εε , πε Γιιρετ πιιι·ιιτπ 8ε τοριιιἱιιπι ειείιάετιι

πιπιι , ειι1ο5 8ε νιιιετε 8ε ιιΙΙοοπι Γυρω πιο·

ειιιιπ ειιριο. Ε:: πεινιειιιιι Ρεττιιτιιιιπ νετΓιι€

πεινι8:ιπτε ιπ :Πε τππι ΜειττΙιι:ι: ειροιιοΙι ροίι:

ρπιπάιιιιπ Μεεεει.ιειτνιι π.

ΒΡΙΣΤΟΕΑ ι.ΧΧΧνιτ.

Εριίεορο ΒεΙΙιιπεπίι. '

 

Μ” ω (ΜΟΒ > 86 0"ΜΠπ:Πτυω ΜοΠααξ· Π Χ42ΜΣΠΙ4Μ ρπήε?ιωι.τ μπι: «ύ ευ ἐεπειίΖε

:Η επι εοπιετν:ιπειιιιπ, ετιιιιπιι οροττιιετἰτ τπε

:ποπ τεειππ , ποπ τε τιειει·ιιτπ. ΕρἰΓεοριιε

Βετεοπιεπίιε Ποτπιπιεο οιιε ρι·οιππιο εΙειρΓο

ποε νεπιτ , ιιτ τεειιπι πείειο οππι εοπί··εττετ.

ΠοΙιιιτ το ποπ ιιινεπιΠε, τοτιιτπειιιε ι-ε ιιοΒιε

οιΐετειιε , ιιιιιιιτει τππι” ρι·οί:εδτιιε πι. ]ιιΠιτ

ετιειπι πι: :κι το Γετιιιει·ετπ , π οιιε ειπε ορει·ει.

ρτο ιποπειθ:ετιι ιιε τεΙιειοπιε πεεοι:ιιε πω

πωπω , π με ΜΜΜ: Ιέ::τω.ι· α::ρεωτ

σύ Τκπαιποπ &σ#ιυπ , επτα/πια· /ἐπρω Ζοζε

π πριν.

ΡΚοϊε&πτιιε Πεινεππαιιι πιπιι ριιττιε πο·

Πτι πει ό.ιεε ριιιιεοε , ιιτ ΓοΙειππιτπτι πιο

πειίιετιι , ειπα: ιιππιπι ιριάεπι ε. ποιϊτἰε πρι·

πιτ , δε ιρίε ιπτετιιτπ οξι:πνο ιιιιιε Μπι : ποπ

Απιιοπι; 8

ειιει·ιε , Καπ:: υπ ιιτ:ιτιε πιο :ιππτιιο. Εμ- Γιιιπ ρειιΤιιε πεινιειιιπιπ εοπίεεπτιετε,πιιι ρετι

ΜΒΜ φαι ιΜΗΜ , ΜΜΜ Ι)_ @βρει απ. το. ρτιιιε π» τε ρετ ιιττετειε Βεπεάι&ιοπε, πτ

εει·ιιπι οιιιιτπΙἰΙιεπτιΠιιπε. νειΙε. Εκ τποπ:ιβ (ΙΜ: ι ιιτ ιρετο , ι:ιιειΙε ρετεερτ:ι. δι:: επιπι δ;

:οπο @ΠΜ ΜιεΙπιεΙπ Μιιπιπι ποπο επαι- Ε ρτοΐρεπιτπ ?στο πενιεπισπεπι εοπιιάεπι , εε

ειπε Ρειιτιιιιτιι πεεεει.ιτιενιιι. ατο ιπεοΙιιιιιιε “πιπιι Ιιιιιε ποίιτοε ετιιτιΠι- °

· _ πιει: Γοιιτικιιπι. Βεπετιιε ιτιιτιιιε πιπιι , ροτει· ,

τ:ιεΕπειιιε ΒΙειπειιΠιπιο ιπιιπιιτπ ε:ιριτιπιεο ιππ
Ε Ρ ΙΙἔ ἔ°ΙΞἀἱιάο°ἔυΠἰἔοΙἔξ1ἰἱξΠἔ ν Ι° ροπε.8επτιειπι ιιιι`Γεπε-νιιπ πεπετιι&ιοτιιε τππι,

° ° πππτπ πε ειιιτιιιιιε ειτειριειτπ , ιιιίι:ιπτιει ιοεο

τιιτπ ιπτετειριτ. @ποπ π ρε: τεπιροι·ιε Μενι

πιτειπ Ιιειιετιτ,επτεπιιιιπι ιιιπε ρτοΕειΓειιτ,νεΙ

πωεριι'τοιιι ιΙΙειπι :κι πιε ττειπΓπιιττειε.Νεςιπε

επιπι ει: πιοο ΓοΙνειπιιε, πιιι ρετειδὶο ίιιετιιτιβ

 

Ζωική: /ἔιέ Ρεπαω·ίαω πέἐὶ: τα:ὶυ»ε›π;

Α"'"°"ε78: Πὰιιιε τεττιιιε ειιτιεπι ί·-ει·ε που. πι

τπιιε Ετιιττεπι ]:ιεοΒιιτπ ιποπειειιιιτπ

ειιπι πιινιειιΙει όιιοιιιιε πιιτειε εοπτιιι&ει, πιι

τπεπτο, δε εειΓεο Γειττοπιιε οτιιιι)τιι , δε ποε

πιιοπιιε ιιπει ειιιπ πρωτο @ειδε πωπω

ίιπιιιι: ΑΓεεπιιοπιε πιε. Τ:ιτόιτιιτεπι πιετιπι νι

ειπε Γεπιρετ ΐετιιιεπάι ειιΙι8επτιιι, πιιπε οπο.

ειπαμε πε ίεειιε τεεετιει Νιιπιδε Με ιριιιπι



το57 ετ>ιετοι.ιο. το;Στ

πονττττπια: τπα τοτταπτυτ , απαε οοττοπι ατο , Α τιτουτ πισττυ: τυτττοανοττε, ττυττιαιοττο ποοιιια

απο ατα τποπ τοττάττα: Γυπτ , οοπτοττρατττ.

(ὶυ!τιυε οτἱατπ πυπο άοιιιιιαι τοΤροποτοο.

παω τατττἱυε Γοτττο τττίτυτστἱε απο τατο

ταε αοτ πιο οτι ντοτπυπι :Γυτοοτυπι τιοττυτπ ,

αοοτρτο ατατο οιτουΓατἱοποπι τυαπι , ττοοτ οιτ

ουταττοπτε σατιταπι πιοτοττιττταιο τπα. αυτό.

οπἱτπ πιοτοτττυε τ ττυαπι οα οτε οουττε σαπο

ποτο , αυτο ατιτοα τιοττοοααιυε αυοτἰτο 2 Ναπι

τατιι αρυττ Ρστοροποτυπι αυτ (ζνρτυπι τοτ α

8ἰτυτ. τα Ιτατταπι οιτουττυπτ τιοίτοε , αατοε

ττοοορυταπτυτ , τυτα τποοπάυπτ , 8ο , τιυοοτ

ταε ετανἰυε οττ: , νττοε ασ τπυττοτοε αυτ οσα

ττυπτ ἱτιιττιαπἱτοτ ,αυτ ιτιἰίοτααι αστυτοα νἰτααι

ατιάυουπτ. Νοτιυο πιοττο ττοτυαι-]υτα τα οτί

στττταπο οΠ: , νοτυαι οπιποε (ἱαττἱατ (ΣιΓατοτπα

υττσοε 8ο ορΡἱττα τα πιααπα τυπτ ττοοιτταττοτιο

ασ πιστα. Μττυπιουο σα: νατ‹το ουαπτυε τοτ

τοτ υπτνοττοε τπναττατ , ατα Τυτσοε τταττπ
ορτρτοοτπουατο πυπττατυτ. (1υοα Με τττοτιπε

σιτροττπιοιιτο τττοτστ. Νοποτυπι οπἱαι οοτττε

οοιιττατιατ τυπιοτττουε ττο Τυτοοτυπι τα Ιταττα

τοττττυττπιπιο ντιτ τοντ αυτττττοπο ποΓοτο υπ

ττο αοοοροταπτ , 8ο τααιοπ ττα οπιποε ττοταττα

το , υτ πιοπε· ατι στο , 8ο οοπίτττυτπ τυαοτοτ ,

τιαυττ τω” Ρτοἔοδτο , ασ ο Βαττιατοτ υτταε (Ξ

Δ Ροττυττι τππτοττοε οοτποτοπτ. Με αορτοτιοπ

ττοτττ Ποπαπυε ατπια , 8ο Γουτυπι , το τυπο

ιτοτττ τα ατττυτοττυπι ποτττυπι, αττ οιττιυ8παπ

παπι τττιτιυππαπτοε ποε › να ποται. Μοτττο

τταουο τττ:τυττποτττ τοτττοττυταπο ττττττ:ιδτιιε ασ

ουτα , ποπ ροτυαττ πατα τοΓοατ:ιοτο. Ραττοτοπι

τιοιιυπι το οτοουττ ατοετ τυο ντεττατΤο , ποπ

πατα. Ατοοιιττἱ τυπο οταπτ ατι ονττττιυε Πο

τπτιαστε τυρτ , ουταοιυο ίοτναπττατυπι_ οντυπι

ττ:υτττοττυε τυτοτρτοπττα, ποπ απαοοτυπι τα

τυτο οοιιαίτοπττυιιι τιατιοπττα ταττο. φωτ

Πο τοττο τπάτποτ αοτ οοτττεοπττυπι ορυε

τυυπι δ τοττ ποπ οο τπιοαι ατα (1ιατιττττυτπ

τετοια. Νοτιυο οπῖπι αυτ πιοα πιατα (σττρτα

οοτττεοτο ποοιυοο , αττοπα οπιοπιτ:ιτο Γατα

οτοπο οτο. Ε8ο τιιαοτοπι ποπ σο τπτ·τοταε το

Ροττττ ροτΪο ό.οδττοτοε το , τω τιοο τιταπο τα

τοστ , ττιο τιιιουτουο πἱτιἱτ τυυπι το8ιττο,οτυοττ

ποπ πατα αό.πιοττυιιι τιταουοτττ , τ1υοττουο

ν απἰπιαττνοττοτἰτιι τιοτΤο υττα ταττοπο τα ιιιοττυε

σοαιπιυταττ. (1τιαπιοτιτοττι Η οουττιπο πατατα

τα πατα ττποτττ τπτ ανο τοΒοπότ , ανο οτταπι
ττταπίστττοοπτττ οορταπι ταοοτο , ττοποσ αυτ α

:πιο σοττἰ8ατυτ , αυτ απο το ροττ: ττοσοππτυπι

οτιιοπττοτυτ , ιιτ Μπιτ , ταττττιιε τ πατα στο

ττο ) ιιτἱττταττ τοποπττυτπ οοπΓυτοτυτ. Είτο ,

οπιπτα τπα ατα ττττοττοοαπτ , αυτο τααιοπ τπα

πιοττυε οοττταοτο νατοατ , τιιιαπι τα , ποπ α- Ε· ττυοοτο ττοοτονττ.

ποο. Ατττἰσο , ποττατιο, οοιιιπιιιτα, τι ατα α

αυτα τυοτττ. δοττ ατοτττ υτ τιπο ροττ ττοοτπιυπι

αππυτιι απ. δα: οτυοτιιιο τοαιροττ πιοττυε.

τΒοοοιιατυτ οριιτσυτιιττι τα αππυπι , αυτ ( υτ

τπυττυπι τττοαιιι) ταοαπτυπι τ ροττοα οοτττ

εοπττυπι Γυτπατυτ ἱπ πιαπυε , οιιιοποτοτυτοιιο

Ροττ ταπτυπι ττιτοτναττυπι απατα αοοιιταττττι

πιο. Ετττ τυπο οοπνοπτοπο Γατα , ασ οτἱαπι

τιιοο ιυό.ίοτο Γοτα οπιοπτταττο. Ραοτοε τααιοπ

Β

απατα Γροτοε , πιο ατα υττο τοτπροτο (απο

αυτα τω. νατο. Εκ αιοπαττοττο βαστα ·Μτ4

στιαοττε Μυααπτ Ρτττττο οατοπτται Ματαε αππο

Μοσοστ.ιοτντιπ
σ

 

ο Ρ ι ο τ ο τ Α τΧΧΧναι.

τ) . ]αοοτιο αιοπαοτιο.

Με το!Ζαο2ω·τωι ο/Ι:ΜΜτ «Με Ρωτεταβετ τα

αφα Ματια/τοπία.

Οτττιτῖ ατα οοττοπι απο αΡοττουττπυε τα

μ τοττοπιπτιο απατα: παντΒαττοπτε οιτροτυι.

Νυπο , τιυοττ τοττουυτπ οί`τ , ασοἱτιο. Ρτιπια δ

ασ τοουπττα τοτοττιπτταττε ατο οτι τπαοατοπι ταυ

ντατυπι ασ τπα νται, ντα αοτ αιοπαττοττυπι (Πατ

τοπίο τταπίἱτο ποταε ττουττ. Ποτ ποπαπο ?στο

αοοοττοπτο, τττνἰπα οταστα, παποτο τισοτ ατι

Ρατατυ, οοτοτιταντπιυε. Ροτα&ο νοτοτιταυο,

ατακα ποταε υττταστατιταπιυε , ττα οι τοτοπαΪ

Ποιοι Ροτιτοοοττοε (πω, απο οιυτττοτπιιιαιττ

τπα οοπττυιατ νττοτυπι , ασ ιιιυττοτυτπ Ετο

οιυοπτἱα , ασ τοπεο πιαιοτ τοουοπττ ατο. Βο

τοστατυε τυπι αττιιιοττυιιι οίτοπίἱοπο τοττπυτα

τυτπ. Ηατο ρτοντποτα ίτατττ Ττιοπια·: Ποπατο

ττατα οΙτ , πικαπ οτοτ·οδτο τττοπιιο τιοτο8ττ.

Νοτιυο οπττπ τοτυαι τοττπυταε απ8τταττπι άο

πιοπττ:τανττ , νοτυπι οτταπι οναπαοττ2ανττ Με

οοροτο: σππ&τε τττυπι αττοπττΠὶαιο αυάτοτι

τττιυε ατουο ταυοταπτττουε , τα ρττιιαε τονοτοπ

τττττ.ττπο Ποτπἰπο ατοτιτοταίοορο , αυτ σο το

ο ττοπαιαοο :Πο οοπτυτοτατ. δοττ αοοττττι: (οτ

τοπιροτ τοπ: οοπτυονοτυπτ ταεττε ροτττιττοοττ

ττττττα) ποσό ποε τα παο Γοτοαιπἱτατο τυττια

νοτττ. Νανα ποίττα , τοπικ τ ιιτ ποτττε) αττ.

τττοττι τοττυπι ποσοττατττε οπυίτα, τα τιαπο Μ;

απο τττοαι, πω: οττ τοτττα ττοσταια πιοπίτε ποπ

παπι αρρττουττ , αρυττ Μααπατπ-νασσααιοτι

νοπτοε οοπτταττοε ττοτοπτα. ττατιυο τοτοπιπτ

τατοπι οπιποπι ροτο8ἱπιυε αιτίου: ιτε , απαε

ττοτοτοτιατπυε ποταΓουιιι. Πττπαπι Γοουποτ

ττατοπτ νοιιττ , υτ νοτ τοτο ατιτουο υττα πιστα

τα ροττυπι τπ8τοτττατυτ. δροταττιυε τα στατττ

πα τιυο αττυτυταττι , ατιυτττοττι τιοοτἰο αοσοτιτ

πιω αουτ! Ρτοττιαττυιιι απο τα αποτιοττε.- 13ο

τοττττυ ποτττο αοτ νοε ατττιυσ τπσοτττ Γυτπυε.

Οτατο , τιτοοοι·, υτ τ.αττοαι τσοτοαπιυεταοοτυ

τποε. Ροττοταιιι α ραττο ποίττο , υτ ποε απαιτ

πτοο οττο Ρτοιααιο τοτυτο οοπτοοπττοτοπαντ

συτααι Ροτιιιτττοτοτ. δοττ , ιιτ νοτοοτ, ποπ απ·

Ροττατιἱτπυε. Ναττι ροταατατο οοπττττυττ ποπ

πυτταε ατιτιαττ:ο ροΠοίαοποε, πιοουο τοουαι

(Ζυααιοτιτοπι τοοτο πιο το

τατιιτυπι αοτ νοε ποταδτα ()οτροττε (:τιττττττω

τοπιπἱτατο, τατατιιε οοττο απατα ορτπατυε Γιατι ,

8ο οιυαπι τρίτ τ π: αττοτττοττττοαττσταττε,-5οοτ

τοττιδταττ οοττἰπατἱυε ττιατοτυττι ταιροττο αταί

ουσ οντττοπττ αταπιατυπι ροττουτο τιοπ·ττσοτ.

Εμ τονοτα πιο πιαετε ουταο, απατα νοε

οπιποε τπσοτυπιοε νττοτο. Ότο ποδτ;υςυο οτο

νοταε οοαττο , 8ο οοτροτο ατιίοπε , νοτατουπι

τατποπ 8ο στα: , 8ο οοπτατιυταττ πάτο. Ποπιτ

'τ' Μαιο τη Β



ω» ιοοοΡΕΤΙΚΙ ΒΕΕΡΗΙΝΙ

όσοοστατιΠιωι-: τιστοιισ νοοιε σοι· οωοιοοε,

οτ τασιατιε οοτ νοΙοιιτατσω.Το νοτο, ]ασοΒο

μποτ , στα οιο ωσ , 8ο οι·σιιτ σστστιοωοσε,

ριπίσττιω ιιονιτιι τοι , οοοε [)σοε ιιι Γαοιίι:ο

ἱοίἱἱτοτο ασ οοωα ορσι·ιοοε σοο5ιωατσ οι

ἐοστοτ. ναΙσ. Ε:: Κανσιιιια ιιι. ΙεΙοε Μαἰἱ

ινισσσσι.ιικνιιι.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α Ι.ΧΧΧΙΧ.

Β. ]αι:οοο ωοιιαι:Ιιο.

"Ο-τ όιώιιστιο Κα·υεπ:ΜΑοπο9”το:.

ρα&ο ρσισειωοε Γο!σωοιτατσω (Παί

ίσιιΓσιο, οι οσ ιιιτσΙισι οανι8ατὶοιισ ιιοίὶια.

Ετ οτ ΠοοιιΙα νοοιε οοιιιιισσω, οοοιι τσΠ

.οοοω σίτ Ραιισια σκοσιαιαω, ωαοἰε ιιοδιοε τισ

@οιο νοοιίσοω σοιΙοοοσιιιὶἱ, οοαωνιε απ·

τιωσω οσι:σΠσ στἱαω αΙιοοιά ίῖεοἰίἱσατἱ νοοιε

σοω ριορστΗσω , @οοο αιωοσοτσ, ποτο

τοει δω ασ! νοε. Νοἀἰοε τσιτιοα Γοωωο ωαιισ

ινἰίἱτανἱωοε οωοσε ο ΐτατισω ΑΡοΠἰοατσω ,

σιισσρτἰοιισ Γοωοσ αι: σο οοαω ΙαοτιίΠωσ.

1)σΙσέτατοε Γοω ναιτισ αωὡιιἱτατσΙοσἱ , οοο

ιιιαω ωακιωσ ιι:Ιοοσοω ῇοτἱἱσανἰωοε ατι τσ

Ιαιιαοοοε ιιιτστιω ωοοεισιιοτοω αιιἱωοε, ατ

οοσ οι Ρτιωιε :κι οιοοσιιτιοω τιιτισιιω οἱ

ιιοωοοσ, 8; σστσια οι οσιιοε ασσοωοοατοω.

5οωρτο ριαοοιο,αΙιοιιοτ σκ ιιοΒιε (Ξσινἱαω

ρτοἔσᾶἰ Γοωοε , οοε ω” οι: Αιαεα2ἱοα το!

οοτ ρα!Τιιοιιι ωιΙΙιοοε ω”, νιΠτανιωοΓοοσ

Ιοσι ιρΠοε σριΓσοροω , α οοο στἰαω οσω

οοο αάιοιΠι ίοωοε. Πσωοω ι·σνστίι, αρτιο

σοωοσω τα:οανιωοε , άοι·ιοινιωοΓοοσ, Ποστ

ιτιιιιοε σοωωοόσ,οο αοοοίτιαω όοωοε; στα

ωοε σιιιω ατὶ νιΒιιιτι Ι·ιοριτσε , 8: σ:: Με ρισ

τἰοοσ Πωσ: ταοοω ῇασοστοος. ΡοΠστα ὁἰσ ,

ιισίι:στοα ΓσΠισστ Γοιοσιιτσα τΠΠσοΙο , τσόινι

ιποε Κανσοοαω , οι» οοιοι ποε ρΙονια οστι

νιωιιε ωοοαΠ:στια , οιοσωοοσ τσκ τοταω

Ιοίτιανιιοοε. 5σό αι!!ιοσ τσωοΙοω οοο Με ,

οοοά (:Ιαπσιιιι ΠΠ ι·ιοίττο οοωΡατατι οοσατ.

ιιι σταίιιιιοω αροά (ΠαΠσω οιαοΓοτι ίοωοε :

ΡοΠ:ωοάοω ουσ τσνσιίἱ , οτοι: οσι:σίΐαιια «π.

.ιισοοιιτοι αι! ιιανιοατιοοσω οοΙτι·αω , οι πιο

νἰσοΙαω ιισροι·ταιιοα σοταΒἱωοε, οτ Γσοοσοτι

ιιιο , νσοτιε ΪσΙισἰτσι· ΗαοτἱΒοε , αιίνοα ιιανἱ

8σωοε.- Οιατσ οποια, οοιτίο, οτ ἰοσοΙοωσε

νοοιε ιστωαωοτ , οοοτοω νιάσοτιοτοω τισ

Ιὶὰστἰο Ιιοι·α σσττσ ωιιιι άισε νἱάστοτ, ο: Δε”

αοι·ιοε. ναΙσ, τοι ]αι:οοσ , σοω ταωιΠα οωιιἱ,

ΠοοοΙοίοοσ ΐαιιιτα ωσο ιιοωἰιισ, 8: Ρστιοω

ιιοίττοω οι·ισσιροσ, ιιοοσοοιόσω ωοιιασιιο

τοω ρι·ετσσρτοισω , οοίι:σα νοτο ί:οτοτοω

οιΓι:ιροΙοω. Εκ δ. Ι.αιαιο αριιά Καοσοοαω

Φιν”. σα!. 1οιιιαε Μσσσσι.:ανιιι.

το

πιο νοε τοσατοι·, Έιατι·σε ιιισι σωιωι, ασ Α

Ο
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Ρστιο Ποιιατο αΒοατἰ. ο

Ε): έτι/Επι: 2%|01ϋ4 ό· έ: οποιο»

οοοιοο.

ωιοιίτιαιιτια ιιοΒια ιιι ί·-οτοιοω Ρσσοοἰα,

οοιιὶ ρσταοτ , δ: οοαω ιατιοοαοιΙιτσι, σκ Μια

ιοσιοί-α σοιοω ΓσστιοΙα ροτστιε ιοτσΙΙιεστσ.

ετσάιτοτσε ρτοί:στλο ίοοτ ωαῇοτἱα ίοοιωα: 8

οιιαω ατοιτταΒατ. Μωιισοοοιιι σΠ: σοω πιο,

' Β Η ροΠιοιΙσ στἰτ , οσοιτοιο , οοο αοεσοάοω τ

ΑΠΠοη78 [ΝΠάιοτ οιιαττοε οΒοιΙ·ισανι τοοι , οοο οτ απο α!ιαε σοτοω ορστα ἰοὸἰοοστιωοε, οοτ

αάιοΓστνισοάοω ιιοίὶτἱε ιισσσΠϊτατιοοε ρι·οιο

ρτιοισε. (Σοοιὶανἰωοε οοἰὸσω (οτοοίο) στἱαιο

Ρτιττστ τιοο ιιιοΙτοω πιο αΙισοι. εστι οοοιιίαιο

τοω οσωιοσ ΡΙοίοοαω σοω πιο, σιΓοσω ,

οιο-οοτο , Ρτιωοω ίατοδατ , οι: Ρωισ ( οοοᾶ

πισω· ιιιαιιἰωσ) ανσι·ταιιτ ΐασἱσω Γοαω α οο

οι. $ἰ οοἱά Γστιρίστια ατι σοι οοο! οΒιοσιιτι

ΙιιναΙσΓσἱτ ωριοοε οοοτἰὸἱσ , οοοά ωἰτατἰ ΐαἐ

τἱε ιισοοσο , οοαιιο.ο οιοε ρστισ`ἰο ίοΠτοτΉοσ

Π: ισάα&α , ΐο8ἰσοιἰοοε μα: τἰωοτσ οοο πιω.

:ιο ρατιιτιια, ασ σινιοοε, νστοιο στιαω τω

Ρο!αιιοοε , αι: ΙιοωὶΙὶοτἰ Ιοεο ιιατἱε : ιτα οι:

ραΠἱω οσι· αοτοε σοωΡΙοτσε οιο σαΓαι τοΒοα

ιιαοοσ σοιιίτιο:ιστιοτ, οσοσο ταω Γιενα οσ

ΡτιΙσοτια νο , Βοωἰιιο @Μοτο , ωἰτὶεστοτ.

Πι: τιαοΓιοιττστιάιε ιιι τσ Β·ατιιοοε τοοω σοσ

Π:ατοσισ οοἰτΙ νσΙιε. Εεο οοιιασω ιισωἰιισιιι

αΒοοΓσο , οοἱ οοο ωαειε αοἰωι ετατἱα, οοαιιι

ρσίὶἰε τοιωωιοσ Ποιο σοωωἱἔτατστ.ναΙσωοσ

οωιισε Βσι ρἰστατσ,8ε ο οοιιὶ σιοε οοο σπασ

ιισιἰτ , οι ροτἱοε οιπΙσ νοε ιιοΕἱα ιονΗσατιι ,

οοαω ιποε Μισο. Νονιτιοω ταωσιι ἱΠοω οσι·

ίται·σ αοοιο ιιι Γστιτσοτια ιοασιτσωοι ατι το.

(1οσω οοἱοσω ο σοω ιιαΕιτο , αοτσοοαιο αει.

ριοτσΠιοοσω αιιωιττατοτ , νσοιι·σ ρσιωιΓστια,

οσΓσιο οοαω τσδτσ σοιιίοΙοστια ταΠ σ:ισωι:Ιο

·ιιοὶτ. Ηοοισ ταιιοσω σσΙσΒτἱοια οιοιε νιίιια- Β ω;φο"ΠΠ Πονἰτῇοωω Ροςἰ Μ: [Μοτο ΜἰΜ

Πωσ νιΓοα σίτ τακἰΙΙοε (οτ αιοιιτ ) ωοταΙΤσ οι

ωαοἱοοε, Ποίττατοΐοοσ Γοω ω, οοαω όσ

Μο σοοσσρσιαω, νιιιιω ιιοοισ ισνστσιιιιιΕ.

Πωοω Ρατιιατο!ιαω , οΒι πιο ΡΙιὶΙἰΡΡοε Απ..

ωἱοσιιίἶε σαοι:σΙΙαιιοε σοονσιιισιπ οιανἰτ , οτ

Ισ τἰοἰ ι:οωωσιιιιαισω. Φορο ιιινσίΗτι Ροδοδ

Ποοσ αΠοοα σωριιἱτσοτἰσα, ίἱνσ ιΙΙα ιιι εοτο
(:σίΑσιιατισο , ίἱνσ Κανσοιιατσ, ίἱνσ στιαω Απ

ωἱοσοίι , αοτ οΒἱνἱε ιΠα Βια Ϊοστἰτ. Ιταοοσ

οτ οοτ Πε ωσωοι· , οοτο 8ο οοΓσσιο. Π. Πτ

Βαοοε οιια σοιιι ΡαοΙο (ζσιάοιισ ἱιι τ:ταίτι

ιιοω ιιανιΒατοιοε σίτ Ι.σωωοω. Ρι·οΐοστα οτ

τσΙικοοσ σιοε οανἰοατἱο. Πάικο οοοιε τα

τἱιια οοαω Μια: ἱοἀσ, οτ ροποωοε, ωσιιἀἱ

ι:αωοε. Ριοωσοτοω οοοἱε ριοωιΙΐοω :Μάτ

τοτ ιιἱωἰοω. οπο, οοπίο, οι σιτιοα άσίΠ

οσιοι·. “'ιίαΙσ, 8: πιο ίισοτ ΓοΙσε , απο, οοἰ το

νσοσιοτ, οΒΓσινο, ό: σοΙο. Εκ δ. ΜισιιασΙο

Μοιιαιιι τι. Νοε πιο ιισσσοι.ιιΧνιιι.

ΕΡΙ$ΤΟΜΣ

. Β Πο αιιἱωο Ποτ τταρσιιτα: οοιοι ιιι ί”οω- Απ” πιο
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ΑΕΡΙ$ΤΟΕΑ ΧΟΙ.

ΕΙάεττι Ρεττσ σ.ΙιστιτΙ.

13ης·τωιωττ 9ιωά[Η ωΜ`: ό· έ: .τω

πόστ.

Ωω Ι·ιετι :ιό τε ιιΙιετιστΙΙ:ιιτ ρετ νάτο

τ τετ Με τοτε στιεττιτΙει:, στα Ιιιιιο ΙιστΙιε

Πιτιιττισ τιι:ιτιε ΓεειιιιτΙο νετιτσ ΓοΙνιτ. Μοόσ

τιτΙνετιιτ Ι·.τειτετ σιιΙάειττι (Βιτσετι.ιτιι απο τιιἱε

ιιττω5, σιιΙΙ·ιιιε τεΓροιιτΙεσ Ρτιιιτ:ιε. ΑτΙττισ

Με , ιιτ τιΙΙειτιιτιι ττιτ:Ιειιττι σει· ιιεττΙι€ειιτι.ιπι

σοσ ιιοΓτιτιιιιτιιτ, τΙιΓεειττιιιΙσιιε ΙΙιιτΙΙοΠιιε εστι

Γετντιτε , στα τιιιιΒιισ ΙειΙιστε , τιιιιΙτιίσιιε Με· Β

στιιτ ετ ΓιιτΙοτΙΙιιιε. Βετιε σεττε στΙττιστιεε. δεσ

τισττΙστιετιι Ετιιττιειιτἰ νεΙιτιι ιισΙΙιτι τ:ο8στ νεο

τΙετε , ιιτ ἱτιιρσττιιιιε-ρετετιτεε τι τιισιιειίτετΙσ

αιτεεειτιι. ΜστΙσ Ιιιτετ τ:σειιατκΙιιιιι :ιεεει·Ιἱτιιε

Γιιττι τι τιιιτιτΙσ τΙε ΜΜΜ , τιιιΙ τισττιιτιε ΗΙε.

τσιιγτιιΙ τισΓεεοειτ τετΙιΙΙ Με ειιτεσε κ. οσσσ τι

Ι›Ι το τιιιιτσειΠ.ε τΙἰσεΙιατ. ΤιιιιΙσιιε Ηιετστιγ

πιω Ποτιιιτιιε ΙτιιριιΙΙτ τιιε, ιιτ τἱΙιΙ ΙΙΒιιΙΙιαι

τεττι , σοτιιτιτΙΙ ΐε ει Ρεττο Μειιιττιο στο στε

τισ ΙΙΒιιστιιιιι , ειστε νειιτΙιτΙΙτ ιισΙ:Ιε. δΙ Ιτιιιιιιί:

:ποστ ττισΙεΙΙ:Ιειε , τιιιΙΙιιιε :ιτΙΙΙττοτ σιιστΙσιε

εσττιττιεττιστε.τεττι τεστ , τιστι Ιεεετετ στα: τ::

τΙΙσ ερΙΡτοΙσε πιεσε. Ρατεσ αστειο, σε το Ωιτἰε

οτιετιιτιιττι ρτετιιτιιιι. ΑΔ τσττττε εσιιίιεΙετιάειε

που ιιιι:ΙΙ8ετιιιιε σσοσσ, ωωττ ποσά τιστ ΡΙ:ιέ

του: ΙτιιτΙΙσίσε. Μιττε ειι.ΐειιιιι ι·εεειιτετιι, :το

Ιιιιτγτιιτιι, 8ε σιτε. @σε σου τιιιιτιιιιι ( Ποστ το

Ο

ο ΓετΙΙιΙτ) σΙετΙΙιιιτ, νετιιτιι ετΙ:.ιιιι τιιιιτΙΙιρΙο εισ

Αιιιισ στη

νετΓ:ιτιτιιτ , τιιιίΠι Ειεἰεττιιιε. διιιε ειιτττιστιτσ στ:

ΙΙιτετΙΒιιε εσιιετιιΙ ρειτἰεε σου ροτεί'τ. Με

πιεστο ειστι:Γσ σττΙε Π. ΡεττΙ ‹Ιε ΡτισΙΙε, τω..

Ρ:τατιιιε ρσττἰστιἱε τιε σΒΙΙνιΓε:ιτιε. νειΙε, ρετ.

τετ σρτιιιιε οσοι τεΙισιιΙε όοτιισίΙΙεΙτ τιιἰε. Ειτ

δ. Μ·ιεΙι:ιεΙε Μιιτἱιιτιι νι. στή. Αιι8ιιΙΙΙ τισΙτ

ετιεστιττι Μεεεει.ιτιτνττι.

 

ιει>ιετοτΑ Χειι. Β

ΕΙιΙετιι Ρεττο Πστιιιτσ :ιΙ:Ι:ιτιτι.

Ι

@τη Μέσα' έ» ΜΜαβεύωπ τπαπάττἰ|τπιτεω

5τασότυπ , πέττμε τί: τυτί2'οαΜ Μ Τιο·ω.τ

- αφο:ΜΜ.

Κατα ]ειεσΙιιιε , ειιιιιε Ιἰττετειε Με τιιεἱε

τιτιτιειτειε ιιιΙττο τισ τε,ΙΙισΡΙΙεΙτετ ΡετΙΙτ ,

ιιτ τε ΡΙιιτΙτιιιιτιι οΙιΓεετιιτετιι , τιε Γε τΙεΓετετεε.'

1Ε8τιιιε τιιΙΙτ νετΙ:τι πιο , τιετιιιε τσιπ τιεΙάιιττι

:τοτ τε ειτρεέτεινιτ τεΓροιιΠιτιι. Β ρετιΙτιιε σο

ΙἰττιισνΙτ Μήτσο Ιιἰιιε ρτσΠεΙΐει , ειιιιΕιτιιε Γο

ΙιιιιιττιοτΙο τι;τστετιι Ιστ:ἰ Επι: οτιιτιιτιο ιιιισεεΙΙ

Ιιτστι ειάνετίτιτΙ. Ρτεεειτιιι· ετΒο στΙτιιΙττΙ τη

ςΙειίΤεττι. ει Ιισε ειστιιιετΙτ , ιιτ τω τι; αΙΙο στι:

τιστιιο ρωτήσετε, ΡετΙτ. ΑΙΜ ρετεἔτε ιστοθ

ει[εετμτ ( ιιτ νετεστ ) Ιτι. τεἔἰστιεττι Ισιι€Ιτι

σιιιιιιι , απο Πιο ειστοτιιιε στεΙΙιιιε τισΙττΙ σε

οποτε. Ρετ πιο τιστι ΙΙετιτ , ιιτ αρτιο σοε ρετ

ἴενετιιτετ , ιιΙΙιε τω] ετἔει ΙΡΓιιτιι αυτή Μτσε

τιιτειτε. (ΙσπιτιιειιτΙσ τΙΙ:ι σνΙειιΙειιιι τιιιιτιι, 42

Ρετ. .9ττιμ. ά Με». στην!. 6°Μ. Τοπ. ΙΙΙ.

Ε

ττιετσττ.
Α τισ ετταΙιιιιιτΙτι ΡετΙεΙιτετιιτ , ΙΙΙΙ τ ιιτ Ροτε5 ,

ιοιι

ορεττι τετ”. ΗετΙ ει: Π. (]:ιτιτΙΙ:ιτισ ΒσΙ:ιιισ

ἀὶὸἱεἱτιιιιε,ἴειιιιτιιτιι ί::.ι&ιιτιι ί:ιιΙΙΙε τ:εττΙστειιι ,

Τιιτεοε στι ορριιΒιιτιτιάστιι δειιττιτΙσροιόιιτιι

νετΙστ , νιεεΠττισ Ιετ:ιιτιόει ότε στει:ΐετιτΙε πιεσ

Ιὶε ρτ:τΙΙιιττι ΙτιιΙΙΙε. Ειτ τιιιΙΙ:ιιιτ τισ σπαει· εειι.

τιιιιιΙιιτεττεάΙε , τιττιιιε :ισ τ;Ιιισ τιιΙΙΙΙ:ι νιιΙιιε

τειτιε. τετΙΙτιτε8τιιτε εεε :ιό όιει ριιιιεοε σεττο

ττιετι ΙΙιιτσΙΙΙε. ΝοΙττοε ε οοπττο. ΓιιΙΙιιΙΙΙΤε σοὶ

τιισε,τε Ισως μάτι, στ2ΓεττΙπι εοπι ορριόιιτιι.

8; ΝΕΜΟ νιιΙΙτΙσ Ιιτιιιιιτιιιιι , σε τιιιιτιιτΙστιι

σιτε τιιτΙΙΙΙιιιιιττι ΙΙτ. @Με σεΙΙΙ ενειιτιιε Πιτσ

τιιτ Ετ ΙΒιιστ:ιτιιτ. Με τιιιστΙ σττιιιεε Γρετ:ι.ιιτ

ρτσρτετὸἰίΙἰεΙΙετιι ωστε Πτιιτιι, ΓεειιιιτΙο εισο

σιιε ρττεΙΙο Τιιτεστ ΙτιστιίΙ.ιιτιι ιιιΙιεττι οσσσ

Βτι:ιτιιτο5 , δέ Ι8τισιιιΙιιιοΓο τετΙΙτιι Γε τΙοτιιιιιιι

τεεερτιιτσε. φυσά ιιτ ενετιΙτιτ ιτιΙΙιιιιτιιιε στε

τιιιιε. Ε:: Εστσ.]ιιΙΙΙ ετΙ.ιτιι ιιιιιιτιειτιιτιι εΙΙ: Τσι·

εσε ιιισε όΙΙΙ:εΙΙΙΙΙε, στ: ρετ :ιστυρτιι τιισιιτΙιιτιι,

νΙιττιιιε ότιττιιιΙΙε τιετνιτι Ισε:ι το τετοιο Ευρε

τιιτστΙτ ΡσριιΙειΙσιιτιάστ εοπεεΠΙΠε. Ποστ: ειστε.

Ρωτώ. τΙιιΙιιτιιτιιτ τιιισιιιιτιι νετΙΙιτ Με ίιιιτ ,

ιτιστεΙΙιιτιτιε όετιιισ Εστιιτιι-]ιιΙΙΙ , στι (ειιιστΙ

τιιτιειε τ:τετΙΙτιιτ ) ιιι τιιιιΙτιπι τετιι σστιιιιττι το·

τΙΙτιιτι. Νοο τΙεΓετετ ΒστιιΙιιιιτ Ιρετειιιτεε ἱτι

ίε, 8τιιι στου Πιο 86 ιιτττιἰε εσιιΙΙιΙειιτετ Ιπτ

ττιΙΙΙετ. Γ). Ρ:ιιιΙιιε, δ: Β·τιτετ Μεσοι” τιΙΙιΙΙσ .

ιιιεΙΙιιε Γε ΙιαΙιειιτ, ἰιιιτιισ ισ στα, ρταίεττΙττι

Ι). ΡειιιΙιιε 8τεινιιιε ἰτιτἰττιιειτιιτ , στΙεσ εεττε

τετισΙε , στου:: εκείο εστρστε, ιιτ ρειΙΙιάιοτ

τρίο τιισττε νίεΙεειτιιτ. (:σιιιτιιετιτΙο απο τΙΙιΙΙ

τιιετιιιε σε τιιιιιιι τιιοτιιιΙτετΙιιιιι :οσσσ ιιτ ει

τΙτιε νΙΩιε , Ιισττστ, δ: ιιτ απο Ι)στιιιιιο (Σεισ

ιΙΙει.τισ, σοι τστιιτ ιιοΙτετ είτ. εΙΙΙσιιΙά ττιιέτετ

οσοι. νιιΙε,ειιτιι ΕιιιιΙΙΙει σιιιτιι. Εκ δ. ΜΙεΙι:ιε

Ιε ΜιιτισττΙ ιισιιιε ΑιιττιιΙΙ:Ι Μεσσει.ιτιτνιιτ.
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Χ ΙΙττετιε , εσσε ΜΙ τιιε ρετ ΑτισεΙτιω ΑτιτισΜ78

Π. Ετιιιιτ:ιΓειιτ τΙετΙΙτ ,Σ «Μια Ιοί-στη στή;

τΙετιιΙἰττετιιε Ιε8ἰΙΙ-ε,‹ιιιτιτ› ρετ ΜοτετιιτιιΠ;τΙΡ.

εεττ] τΙΙ:Ι ι σε Ισά: ιιὶΙιἰΙ τωωτ τ 11τττ.ιτιι τω;

νιάετΙε , ιιεετιε. (ΣιιιιτιιοΙιτειιι Η τΙΙιΙ(τετΙτΙΙτιε

σου Πιτιτ , απο ιιτ τΙοι τιιιτττιστστ : ιτι1Ιιτε Ε

ιιἱττι ττιιιΙτ:ι εσιιτἰτιετιτιιτ. ,.Ωσειττισιιιιιιι ?οσο

άιισιτο , ιτε τε το ρτα:Γετιτιιι σεσστιοΓιιτητΓ.

Γε , τοτ ΓσΙΙιεΙτιιτιι ειιτἰε . ιιτ ιιιΙιιἰιτιε ν:ισετ

ρτσΙΙιτΙστε5 εριίτσΙτιε Ιε8ετε. 8ΙετιιΕ.εατι ει·

τιεττιι τιιΙΙιἰ σοε το ευρώ ,το στι:: (:ΙειΠ”ετιίΙ ο.

ΙΙτιι εστω :κι ειιτειιισειιιι ειιιε νεΙεττι-ιΙΙιισιτι

όεΙΙ:Ιιιεινετειττι , σεεερετιε. ΙΕΙΙ.ετιτ ιι:ιττιστιετι

τΙΙΙ:ι ιιτ , τιιιοε ΙΙΙ:Ισ :ιπετΙο28τοτστε..Νοτι.τε

θα: τεειιτιι ει8Ιτ ουἰ :ΙΜ τιάνετΓιιτιιτ , 6: ει·ετΙο

Η τιισΙεΡτε Ιτιτιιτιιτιι οιιττεττι ιισΙΙτιιτιιΪ, .ιιΙιι _

τεΓεινετΙτ. ΠστιτΙστιι ιιΙΙιΙΙστιιιιιιιτ ει τετιιιιιιι

σστσ , ειιτιι στο ιτισττετιι ΡιιττΙε ( ιιτ στΙσιττοι· )

ΓιιΙ τσττε εστιιρσε ιιστι Ετ. Μπι εοπι €ΙΙ.12,ττι

σταττετ ττιστΙιιιτι εἰ ειΗισιεΙιτιτιιτ , τΙιιιτι νινετετ,
τιιιτιιιιτιιιε.ειτ το τστιιε βετιτΙεσιιτ. Ι Μιτιιτιι

ν”
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ΓτιιτεετἰτΠ τΠιιτΠιτ ΠΠ ΠιρετΠ:ετ £τιωτ. (:οιιι- Α τε , ιιτ φττιτιπρτιττιιιττι ΠΠἱτ τιτἱτ τεΠ:ιτικιτττ το·

ο Ρτττετειττιουε ττιατετιτι, δε ίοΙτιτιο τΙείτιτιτ

τιττιτρ:ιτειιτ1τ πε ετττιΓρετετ , Ρττείεττἱτιι τΠιτιι

8οΠικτ τετ:ετιτ ετΠ: νττΙουτ ,ιτε τ-οττε εοτιτ-τἰε-ο

τοτο τεστιτάοίεετε ιιιειριτττ. ΠιττιιΠ:ιτ τωιω,

εΡΡιτΙἰτ ττιοοΙο εγτιιοτι απο ττοτττειπτο ο φτοό

τοιΠ$τι απο Πττετιτ τιιιτ , φα ττιΙΙιτ Γιττιτ φτι

ειτττάιίΠιικε ΓεττιΡετ. Μιττο το τε Ρετ Απεε

Πιιτι Πττετειτ , φωτ το Π. τοΠειτετττ ΓεττρΠ

εοτιίοΙτιτοττετ ιτε ττιοττε τττωτ ΟτίΤεττΠτ.

Ετιιιιτ :τριτο τε , όοτιεε ΠοοιΠαιτοττι ΐιιετιτ

εἰὸειτι °ρ:ιττι τιοίττο τὶε ιΙΠιιτ οοττιι, δε απο

το νοτὶ νετιετἰτ , ττειάετ ιρίετττετ Πττεττιτ το

ιτιετιιιτ εῇιιτ. Ηοε ιάειτι ί:ττειετ τΙε τοῦτο

ττιετττιτ δε Πττετἰτ τιτωιετ (:τττεετιιτττ δε δ).

Ρτἱοτἰτ Πιιιδτι ΜτιττΠτειτ , φιἰΒιιτ ΗΠΒΠΙΟΓΗΠΙ

ίετττετιτιο ιτε τιιτι1ττ εΠΠττἱτ εΙεθ:ιοτιε ωστι

τιετιιτι Νετοιιιτ εοτ ττττΠιτ, ΜΒ ματι ττοΡττο,

ευτ Ρετ Πι:ΙεΙειτι ιιιιτιετιιιιι ΠΠ ττττττίττΠτττττ ,

“τι ρττιιιιιτο ιτε ττοοειτιτ εΙοττοιτιοτιε εετττοτ

Ειδτυτ ΕΜΠ. διττττΙττετ δε εΡἱίτοΠιτττ σκοπο

Ρετ εοτιπἰετιι τιιιιιεἰιιτιι το ριιττεττι τιοΠ:τιιιο

όείττιπετ , τιο τι οιιοοοετο ἰτιτεττἰΡἱετιιτ. Επιτ

τειιτιετι Π νοΙοετττ Ιεοετε, ρεττιιἰττο , ότιττιττιο

τἰο ροίτε.ει ΠΠ οΒΠ811ε5-. Ποιττιτιοτ αστειο ω

τετΠτ , Μισο ρτ:τΠτ εΙεότιοτιι ιιοΙττετ , ιιτ Ρετ

τἱ οιτιοιιιιιι νοτο τε ίτιοΙΗτοττιιτ , οοἱ απο

τιτοοτε Πει Πιι)ιττ ΠτετατιίΠτιιι Γεό τὶεἴοΙττἰΠἱ-`

τπτ ετιεοοοἰἰ τ( ιιτ τ:ετιιττ) ειιτ:τττι ματ. ντιΙε ,

ΡτττωτιτατιτΠτε,το ρ:ιτιεοτετ σποτ ήτε ἰτιι-4 ·

ροΠτιιιιι (του. Εκ Μάϊο ΜἰεΠειεΙε Μιιτἱτιττἰ

:ιντ.ιέιτΙ. Οέτοοτιτ Μεεεοτ.ττ1τντττ.

! 

τ:τ>ιττοι.Α Χτ:_ιν.

"ετ ΡεττοΠοτπιτο ειΒο:ιτι.

 

.τιμ

-_Ζτω·έτω· φΜοΔι.ι/Ξωτ/ΠΜ ὶκ::ττου:α.ι·. Οφι

τατειιΜ τοιι·υα!άπε , σε τωψίεττυ· ατε

Μπι: «Μαιο 6Διεσπιτ.

εοΙιτττιἰτ. @το τιοΒἰτ εἱτἱοτ Ρττείτετ Βαπτ

τιιιτ Γιιε τ:Ιετττετ1τιτι. -

ΑιττΠο τε , ρτιτετ, εοτιΡτττιτετ "Με οοἱ

τοτο ρτιττἱτ ττοίττἱ αιΒΒτιτττ. $τιριετιτετ το οοἱ

τ!εττι. Πτ φιἰιὶ ετιιιιι τΠιιτιτττιιοτετ ρτο άεί·.ιιτι

ότο Ι:ιετγττιτιτ 9 φιἱά ττιαττοτ τι1ΐεττ εττιο!ιττοετι

τω ΤτειοΠετιιτ ττιετἱτο το ἰττπττοττειΙἰττιτετιι

ετοτΠτιιτ , φιἰ ροΠ: Ρεττιδτο.ττι “πότε :το τιιίτε

νττειιτι Ιοτιοανιττ άει:εΙΠτ, δε Ποτ Ιοεεωττιτττ τ

Αττετ Ποτ: τι!) Πτ , φττ τττοττοοτιτττι τεΓιιττω

θ:ιοτιετιι το τττετιτοτυττι τεττΠοιτττοοεττι Έττ.

τιτττιιτι ετεοιττττ. φωτωετ ττιοτιτττιιτ , το· να

ΠΜ τ!εΒιιετιτετ του:: ιΠΙτιοτττιιττ. $ιτρετείτ,'ιτε

οιιτιτιπάιιι Πιττιιιτ ιιτ τω:: ττιοετοτιειιΙο , τά

τω” ετε!εΠ:ετττ το ΓιτΡεττιοτο Ρετ οοοσ. ορο

τα 8ττιόιιττι οοοττ Βιεἱειτττιιτ. @Η αιττεττι

ττιεΠιιτ ετουε ρττιτίττιττττιιτ , φωτο οιιοτὶ Πείτε

ττιτ:ιτ , ΙειρΓιττο ρτο ίετντοάτ τεΠοιοτιε τα;

Ποττοιττ το ΡεττειιΠτ ε:τροτιετε τ Ατ:ττεΡιΠ;τ

ΡτονΞιιεἰτιττι Ρετοιιτιιτι τΠΙΠειΙετιι , τετοττωιη.;

οι ΟΙειίτεοΠτ εοετιοΒἰἰ , νιτο.ττιοιτε το εο τε8ιτ

Ιττετιι ιιπίτιτιιετιτΠ. (:ιτττοιιε ιιτ ντιΙετττ , τη

εστρτιτ Με” τιτττειττιιιτ , τι:: οτοειτο Ρτοτή

όεειτ τιιοικιΠεττο. Ετ φιοιιἱτττι τιεΓεἰο @ο

τιιιττοιιτ τιιειτ ιιτΙοοιιιτ , φτοτΙ Ιιττετττ ιττιτιιτττε

ττειττεοτΙιττιι είτ , Γιιτιόεο εΒο τΡοττοιοωω

ττιιιτττιτοτ , ιιτ το ε!ε&ιοοε τ”ιιτιττο ἱτ τἰτιιτ οτε

: φιε οτοο Γετνετιιτ , φιἰ ετιιιοτιιτ:ιτ Ρετιιττιτ

ττιίτιτοτιτ εοττνετιὶειτ , ιιτ οιιετιιευττιουε θα

οετιτιτ , τΡτττω-τωετο ιιιΓριττιοτε νΜετιτιιτ

εΙεθ:ιττ. @σοο Η τεεετιτττ , Πειτε Γιτεεεπιιτει

οττιιιἰτι ίρετετε Ιιεεοιτ. Νεφιε ειιττττττωο

ροτετιιτιτ ενετιτιτ Ρετίἱει , ουκ οοοσ δε τω

έτο τιιετιιιττ ιτιτ:Ποειττι ρττοειρτρ. Ητεε α] ω

οιττιττι Πτιεετει τιποτε , οι1τιτττφιε ρἰο τοτο

τιο ιεΙο το τεΙιοιοτιεττι ΡετΓεττρΓετττττ ο τοτε

εΙτ ττιἱΠἰ Ποττώτιιιτ , φιἰ ττονἱτ φιοτἱ ΜΗ! ει.

Ποτ! ευριτιπ , Με ιιτ @ιιτ ΡετΠειετιιτ νοΙιιτιε

τετττι τιοοιτ. ντιΙε. Εκ τττοιιτιίτετιο δ. Μι

(ἶτἱρτἱττιτεττι :το τε ττεφτειιτιιιτ ττιοτε το Β τ:ΠειεΙιτ Μιττἱειιτι νι, ιιοτιτιτ Ο£τοωΒ 2ΠΠο

Πτο , οιιτι·ιόο ρττείεττιιιι οΠιτρειτι τεειτοι

Ποετοιιττετιτ ουτττιΙΙΒειττιΙΠτιιε-,τιιΠ φωτοτυ

Δω ωττωτ πιο τεττά:ττετ ρττιιιτι τ:εττε εαυτο

Ρτιιὁετττἱτι , φτι τιοτι τιιοόο εοττιιοτο ΠιτΠάο

οιετττετΙ τε Πττεττιτ ιοτετετοιει·ιόττ ωιτιιΜ.

νετιττττ^,ἶνετιιττι ετἱτιτο εΠἱτ ΙεοειττΙ:ττ τττιτΠ

ό.ετιιττττ δε ιιτ ιτιωτιτττε , φωτ σε εοτιτιτιοετο

φττττετττ εεττ νοΙιτιποοτ.νετιιττι Πτιοετοτ Ματ

τω 1Βοο τ:εττε ΓετἱρΠ , ουτε τοο τιιτετεΠε

ΡοτιίΠτοιτττι ττττιττωι Γεττε. @οτιτι·ιοΠτεττιΠ

ττιτιιιτ ετεεερΜι Πττετττ ιττε:ττ ,ποπ ττιττΠτεττι Ε

οτὶἴετἱΒτιτ αυτ οΠΙἱνιοτιἱ , ία! τττοΙεΠιτε φττιτττ

εοιιεερι › ρτορτετετι φωτ! οικω το τε τιιιττο
οποτε” , τιεοιττιοιττιτιτ ρεττεττοττττ το τε. ο

Ε:: Μοτετο , οοἱ Ιιετι ευιττεγιιτοττ Έτο

τττειπο οιιιιΡττι :ιΡρΙἰειιιτ ο τΠτΠει , τε Ιεντ:τά

Ποτ: τεοτιεοΙοοεττοετι , ττοιτάοιττοιτε ( φιοτὶ

Πιτοτιιορετε οΡτειττιιττ ) ρετιιτιιτ εοτιντι!ιιιίΐε.

(ξοττΠότιιτιττ τειιτιετι Πι Ποττιιιιο , φτοά ἱτιΠτ

πιο” Πειτε που ετἰτ το ιτιοττετιι , τει! το ετ

νἱττιιτ πιο ΓοΙιτΙιιττοετΠειετιιτ. Οτετἱο τοπιο

Ετ ε. τιοΒιτ Πτιε ἰτιτεττιιἱίἱῖοτιε τιο-Βετιιτι [στο

Μοοοοτ.ΧΧντττ.

'τ. __ν_φφ -."-..-

ετ>ιττοι.Α :τοΧν.

Ποττιτιο ]:τεοΒο ττιοττετεΠο.

 

Πε πωπω κιόόωή: 6!ψ›ψ'.ι ?παπι έ: πώ

μάτι.: μακ: έ: /έ/ΐετέ μ·τ·υματ.

ε ΡΡΙιευττ ττιιτόειτι φωτ οιο ετ: ΡΙιτττέ Ατιτιο τη:

πιοιο ὅείἱὸε1°2Ε2 απο ίιτειντΙΙιτιιιτ Πττετττ

τιιἰτ , δε τττττειιτο , δε σἰεετ , Βιττιττττοιτε, στ

εΙειιττι , το εερττ άετετετττ. Ηειοειιιιττ οτιιττετ

Βττιτἰτιτι , δε εΒο το ρτἱτοἱτ , ορτοφτε ε:: ειττἱε

πιο , ιιτ τάφο ιιτ ροίτετιιιτι τεετε τ-τεοιιετιτἱιττ

οι» Πεεετ. τωεωτ Γιατι νει!άε , τιιΠΙΤε Ριτττεπί

ττοίττιιτττ αφήστε οι: Γρετονιιοιττ τούτου τω

Με (ΠττΠεοΠτ ιιΠοττιτιοτιεττι : ἱὸοιιε , ιτε τ

ἴετἰοἰτ , ίττιότο δε ἰτιεἱιιίττἱει τττιττττ ΤΠοττττε .

δε φτοτἰ ττιτεἱτ οτεάο , τιιΠεττιτϊοττε Πετ,φιο

τιτΠιιντιοτε , οιτιτιἱει νει, φανει ττιτ:τΙε τετιτουτ,

οπο ἱτἰἀειτι ΓιιΒάιττεοτε τοτιοιιιτι,ετἱε.πι Ιεντο

 



"Μό

πειτε ρτεπιττππτ , ατοιτε

ττττιιατ ειιτπ Ποτπτπιτε ρττττ:τπε Γαπτταττ , πε

ότιττιττπτοτ πατε ετε τπατα νατετιιιτο , 86 Ποτ ,
86 ατττε ιτεττττπεπτιππ ατττετατ. Νεοιτε επττπ

( τπτ ορτπαπτιπ· πτιιτττ) ατ:ττ1ιτε ρεττειτΙο (:ταβ
ί-επίτε νετε:ιτ τποπαίτεττιππ , ευτ παπά ρατιττπ

α ειτττα τοτττττιταπιτππτ είτ:. Ναπτ ε:: Μοτετο

ιτττ:ττετ , ίτατιιτίτε ατστ)ατεπτ ποίττιππ , ιιτ:τ εοτι

ναΙιιετττ ,νεπττε απ ποε , τα&ιττιτε Με αποα

ττε ετεέττοπεπτ. @ποπ ίαπε τπτττττπε ρτοΒο.

Νεττιιε επτπτ ιτεεετε ατοτττοτ αΙτοτ εεΙετ:ταπ

ττατπ ρταεταττ ετει.ίττοπειπ , οιιατπ π: εο τοεο ,

οπτ ναεανετττ. $εττρίτ απ ραττετπ ποίττιττπ ,

86 τιτετπ ρατττετ Γετττοο τα τε , τττττ8επττιτε τπ Β

τιαε εΙεέττοπε απττπαάνεττεπάιιτπ , ποπ ταπτ

πατε τττ ρτα:ττετεττττιιε, ττιταπτ οπο μότο τετ

Επι ιιτ εα ΓετΙτεετ οπτπτα τπ εΙετίττοπε Γετ

νεπτιττ, :πιατα εαποπτετε Ιερττ:ιτε :ποπε τπ

ττττιιτττ τπ πιττΙο τττίτεπτταπτ , ιιτ πατε ρττιπα

τπ ποτττα εοπετεπαττοπε εΙετίττο εετετατιιτπ

ττετπεερε ετεξττοπιιτπ τεσπα ττατ ατπιτε ε
:τετπρτατ , ειιπ&τίοιτε ττιιτιιττε αΒΒαττταιτε εετ

ττΠττπατπ τπ εοτιττπ ρτοπιοττοπε τεΒιιΙαπτ αε

ποτπτατπ ρταττεττρατ. Ηοε ίτ ταετεπετιιτπ ειτ

τανεττττε , πετπο ετττ ττιιτ ποπ τ·-αεττε Τρετετ,
τιπιπατπ τ:τεντ ττττιιε εαποΒττ τεττοτπταττο

πετπ. (ιιττειπποιιε ετιττπ ίτε ετε&ιιε τττετττ ,

Βοτπτπο ττετιιρετ τπτρτταπτε , τιτεττεαοττιιτ ε

τε&ιτε , πεε ροτετττ ποπ πότε Γε Βετετε οιτττ:

ποτὲ πιτΙτο ατπττττιι , πιιττττνε τπίτττττε αε άστο

τπετιιετττ ρτοτπονεττ. Πε τπε αιιτετπ τιιιεπτ

τιιτ:το8αττ τττ8πιττπ αττττπιαε , εεττιτε τοπι οπτ

ιτεπτ , τε ( ιιτ Γεττβτε ) ττα ίεπτττε , τοπικ ποπ

τπετ5 τπεττττε , Γεττ απττπτ ροττιτε τπτ τε6τττιτ

ιττπε , ειπα τττ , ιιτ ετε οπτπττσιτε πειτε τ-επτταε,

πεττττπετπ τιιτττεαπε , πεπιτττειπ `ττατππαπε.

@ποπ νετο τπαΙε τετροπιτεατπ ορτπτοπτ πω,

εμ, τιιττ τπετρτιιτπ ποντ , δ6 πω, 86 πετρα
οιιατπ τταττοτ. Οιτρτο Ειπε πειτε ταεετε , 86

τα είτε , οιττ ρταεεαπτ Ότο τ πεοιτε ρατιττπ

τπττττ τεετίτε ντττετ:οτ , ίτ τπε τρίτιπτ τιιετατιτε

τπετο. ΡιτπΒοτ Με , ιττ ντττετ , ρατττε ποίτττ
ατ:ττοαττε ντεε , πτ›τ τταετΙτε τα οτ: απττττιτατπ τσε

πε νἱνεπτττ τπίτττιιττοπετπ ατττπτπτίτταττο τ 86

τατπεπ τπτετάιτιπ ρτιιτττιταπτ νεΙΙετπ ρτετποτ.

απτά ιτε πιο τ-ιττιττιττπ ριιταε , ττ τπ τΠιιό τπτ-ε

τττΠττπιππ, αε ρτοεεττοΓιτπτ (τταττεπίτε τεετ

τπτπτε ρεΙα8ιτε τπττεετετ τ Ε8ο εεττε ( τπιτίττ

τετ οιιτ νεΙττ) εἔο , τπτιιιατπ , τταποιιττττταττ

αίτιτετιιε , παντρατε τπ ροττπ επρτο , δ6 οττιππ
ατπρτεεττ ρτο νττττσιτε: 86 Η ττοττε αΙττε τπιιτττε,

τπττ1τ τατττεπ τττιτέτιιοίττπτ , :τε (πανε. Νοπ ριτ

ττετ τ”ατ_εττ ραταπτ ριιττΙΙαπτωττατετπ τπεαπτ.τ

δεετετιππ τττττΒο ραετεεεΠιτε,·τπ πιτττ:ιτε ιτε

τττεΓεεπε , πττπατπ τ πτίτ τω” Βοτπτπο ρτα

επετττ) ρετ οιττπεττιντταπτ.α;Γ:τεπτατττ›ιτε πε

Βοτττε ατπονεατ , τπττττοιτε ασ Πεο , ρτοιιττρ

το ιτεττετττ , ντνατπ. τττατετ ]οτταππεε Ρεττιτε

ποντττιτε ορτατ ττιρτα τποττιππ ρτει:Γεπτταιπ

τιιαπτ , πεπιτε ρτοίττεττ ίτατιτττ , πτίτ τττ:τ Βε
πετατττετ εοπτείτιιε ττιιετττ. $τ τταειιτε Με ταπ

τττρετ αττεΙΤε ροΙΤετ , ττοπεε εοπτττετετιιτ ,
ετιιε νοττε Γαττετταεετεε. Ηπε τα τε τεττττο ετιτε

πι. .9τηντ. ό· Με». την!. Οτ#. Τοσο. ΙΙΙ.

ΕΡΙ$ΤΟΙ.ΧΕ..

(πεεπωρττηπτ. Κα- Α ποτπτπε. Το τατπεπ τπειιτπτσε ιιττττοτττσιπ , ασ

τοττ6

Ιτττεττε ετ , Η ατττετ ποπ ττεεατ , Γαττεταεταπ

Τιτιπ ττιιοοπε ]αεοτ›ιτε παντεατε τττιτε αρρε-τ

τττ , πεπιτε τποταιπ ραττ ροτεττ:. Στ ρταειιετττ

τττ›τ ττΙιττπ εττετρετε , νεπττε ρεττπττταπι. τω.

Με ττατιιτε τεπτεπτταπτ τιιαιπ , πεττιιε επτπτ,

τε τεπττεπτε , τΙΙτ τποτετπ 8εταπτ. Ητε τατπεπ

ρετ εαρτΙΙιιτπ ρεπετεπ ναΙε , πατα τπΠοτπτ

πο, ειιτπ οπτπτταιτε τ1πτ τεειτπτ Γοτιτ. Ε:: πιο

παττ:εττο δ. Μτετ·ταεττε Μιττταπτ ι1ιττπτο ποττα$

Οιᾶοοττε Μεεεετ.:τΧντττ.

 

ΕΡΙ$ΤΟΕΑ Χεντ.

ΕρτΓεορο ΒεΙΙιτπεπίτ.

Β: ρεβε δτν#ξωτε.

Πο ότι: πανετπ εοπΓεεπτττ Κανεππαιπ τω., Μ;
ρτοττειίτιιτπε,ττττεταε τιταε ττεττιτεταττΙττ

τπαε αεεερτ. Ε<έτ ετατταε Πεο , οιιοττ νοττε

τπετε ατ:ιιπττε ταττεΕεεεττε , τ:ττι1τι]ι1ε τταττεε

τε ραταΒαπτ τπατε οπτπτ ρεπτττιε τττποτε τιτ

Βτατο. αιτοπτοετο επττπ τοτπιτιτατε ροτεταπτ

ιτΠιιτπ παντπαττοπτε ενεπτιιτπ ιπατιιτπ,τοτ πιπ

ττττιιε Βεπετττόττοπτριτε τιιτε τ Εοιττιτετπ Γατρτιπτ

ττπ8εοατπ απτπιο,ππΙΙατπ ταιπ Γαναπτ αττ1ιτε

ποττττταπτ ρο!τε τεπτρεττ:ττεπτ αεετιτετε , ειιττπ

ταετΙειτπτνετία τω] ρεττειτΙ:τ εναΓιιτιιε. Νατπ

Η είτετ τερεπτε οποττα τπ τπετττο τπαττ ρτο

εεΠα , εκ πονεπτ 86 νττττπττ ( τοτ επττπ παντ

ειιΙα ιτπα ρατττετ νεττετοατπιττ ) τοττε ττειιτ ο·

ττπτ τοπαε τπ ρετα8ιιε τρΓε-ττετιιτοππάιιε το

τετπ ε εοπτρτεετε πιττττντιτεοατ απτο οειιτοτ

εετε ἔταπ‹τε , επί πτε οτε τιταπττ εκεερτιππ ,

ίαπιττπ 86 τπεοτιππετπ ττι Ιτττιτε εκροπετετ.

αυτά ρΙιττατ Ατσττ , ρετνεπτ , τεττττοιτε ιιτ ορ

τανετατπ , Γοτρεε ειππ τεΙτοπτε ευτ τπεεπτττ

παντ8ανετατιτ , πεπειττέττοπε Ποτ ρετ τε Τα.

ρετ ποε τατ8τιτε ττεΓεεπετεπτε. Ετ οιιοπταπτ

τπ εατεε ττττετατιττπ ρετεοαε , ιιτ τιττπτσοτιττπ

8ταειτπτ 8τατεα πταπιτεοπτεττρτιιτπ τττττ τταπτ

Βπττττεποτιιπτ επτατεπτ , ειιπτ εοττετπ , οπο τπτ

τιτ τεττττττ:ε τιιπτ οτε, τετ εττεττιττ ποπ Ιτειιτττετ,

το ττπιπτπεπτετπ παντἔαττοπετπ: ιιτστ ρττπτιτπι

τενεττττππε Κανεππα , τοπαντ τπίταιτττιτε τη..

νεπεπτ ιτοτπείττειππ , :τπτ :τριτο πω: πω

τιιεπττοτιππ τιιπτοτιππ τταττιππ 8ταττα πιστα

Βατιιτ , τπτ (ττ:τεο επτιταπτ Ατε:ταπτττο ποττττε

πε, ρεττττΠττπο Ειπε, αε τπετίτπιττοττΠττπο ,τά

οπεττε τιπροπετετ νετοτε τπετε. -

(τετετιιπτ ·ρετ εοΓιτεπτ ιττεε ειιπτ ρετττΙεπ-·

:τα τπ ιτττ:τε τπετανεΓεετετ , ταπτττιτε οτππεε

ίττ:τ τπετιτεπτεε τιιπετεπτ , Γιτρτα πτετποτατικ

τιινετιτε ττιιτιττ τπτετρτεε πεεοτττ, 86 (ττπειιε

τττε ρατττετ ατονοτανετι.ιπτ. @το αιττετπ εοτπ

τπτ8τανετππτ πείετο. δαττετεεττΤετ οιιαπι ορ

τττπε νοττε τοτε ( ιττ ορτποτ ) ιττροτε €ττατει18

ττοτπο , 86 ττοτττα Με αετατε ρεττττΠτττιπε (Με.

ειτε” ΕκρεάαΒτε τπτετττπ , οικείο , ττοπεε το·

εοπετττετιττ ποτατε Πειτε τ οιττ τπετττο ττατιτε

τπαττ: ποίτ:ττε ,ίαενττε αετνετττττπ ποε πτοτΒιππ

τω” ρεττπτττττ. Κεττττττα πττ›ἱ Γαπττατε,ειιτπ

Υ πιτ ττ



1047 1048'
ιι_ιετ_ιιι ι:ιει.ι>ιιιινι

Αιιιιοι4,7 δ

Ρήπωπι ι·ι:Διειιιι: , ευτεΒο ευετιι δυτιιοδίδ- Α τι. διε Γεπιιι: ιιιειιιοι·ετυε μια. Π::υιιι ευ

ιιιε εεε Γε:ιε όεδτιετιο τυο.

ΒΧ ΡιεΒευο δ. δτεριιειιι οιιτιι νιεε:ιο τυο

ιιιιιιει , :ιεε:ενιίΓε τε Κοιιιειτι ρετει:ε , Ροδ

τιιοτιυτιι πιο , δνε τιιιιιυε ορτιοττυυε :εφ

ροτυπι εοιιιιι:ιοιιε ειινετΓειι:ε, δνε ιστορια

ειυιε τιιίΓυε:ιειι:ιΒυε,νειιδειιτιοτιεπι, ιιτ ειυιιτ,

ρετιιιιι:ιιδε. Ε: ρτιιιιο εΙυιιιειιι ΒευτιεΒεττι,

τε ιιε: ιιοε εεετεΓΓυτιιιιι , ιιιτιιιε ( ιιτ νε:υιιι

Γετεε:) πιεε ροτιυε εευΓε ευετιι τυε : ουιερε

ουι είΓεε ρε: ιιοε ττετιδτιιτυε , εε τειρίυπ:ι

ποδι: νει εε Ιιοτειτι Γ:υειιιιυπι ρ:ετιιιτυτυε.

νει·υτιι τιιδ8ειπιυε ιιιεευτιι :ειιυ:ευε , 8ε

ειδιευ!τε:ειιι ιτιιιετιε , δ: ρεδιε ρει·ιειιΙυιιι ,

ουκ υΒιουε ιιοε ευιιο υτΒεε 86 Ιοεε ιιιδεειτ,

υ: διεειιι ΒεΙΙοτυπι Γ:ετιιιτυε , ουιιιυε ει·τιετε

ιιι:ε: Γε ριιυειΡεε εωιεεεω νι:ιετι:υι· , διει

Ιε ει;ιιιυεο: υ: ετεειειιι , τε ρει·:επι τιιεΙιοι·επι

Γειιιο:ε ειετςιΓΓε εουδιιο. (1υειιιοΒι·ετιι ευπι

ειι·ιιοε ιιουιιυιιι νειιτυ:υε δ: , υ: Γρει·εδειιι ,

ιιεεε εεειρε , τυε:Ιυε νιει.ίδιιι τειιόε ι υ: ουοτι

ιιιιτιυε ρι·ιεδειε ιιιυ:υε υττιυΓουε ρτε:Γετι:ιε

ρο:υει·ιτ, ειιΓευ:ιε: Γ.ιΙτειιι :ιοδτι·ιε ειΓετε: εε:

τε ΓοΙε:ιυιιι. νεΙε. Εκ ιιιοιιεδ:ει·ιο δ. Μιειιεε

ιιε Μιιτιειιι ιιοπιε Οδιοδτιε ευιιο πιιΠεδτιιο

εεεει.κιτνιιιι

 

ΕΡΙδΤΟϊ.Α Χενιι.

]εεοΒο ιιιοιιεειιο.

 

ΙΜ πιυπεριπ2.ι έΜ:Μ|ί.τ. Μ· ε!σέ?ίυπΡΜΜ.:

δ'. 7σὐωπἰ: έκ φάσμα .Ρ:"Μ!”»"ΙΙΙΙ ,

ό· πιο :|Ιἔωα'σ «Μακ ΜΜΜ.

Ωδεόο ερριιευιΠε εντιιΒειιι ειιτιι δ·ετ:ι-·

:επι ιτε τετ Γε ιιεισεε: , ευπι ΒυΙΙειιι ιιιιυιιιιε

δειιεευιυε , εε:τυε εΙΓε ιιοο ροΓΓυιτι, δετιε

τειιιειι ρι·οδειιιΙεπι τετιοιιειιι νιτιετυι· ειδ:

ι·ε. Ηοττετυε ιτεευε ειδ εο:ιευι ρετ:ε , ιιε

ιιοε δειιιδεε:ετιι νοΒιε , υ: ιιιετυτε ειιιτυεά

νει·τε:ετιε , Γειιυιιιουε Γιιρετ Με τε εεΡε:ε

τιε εοτιδδυιιι , τε ροτιδιτιιυιιι ειιιιιουειιόυιιι

ότου , υ: δ :δει νιΓιιιιι Γυει·ιτ , ιτιιρΓυαι Γυ8

εετεε ρετι·ι ιιο·δι·ο , ιιε :μιά δε: μετα· τε

ιιοι·ειιι ΒυΙΙιε. Βεπιιττε , οιιΓεετο , νεΙοειιιε

ε!ευτιιιιιι υοδι·υπι ευυι εντιιιιε νιιιο ορτιιτιο

εε Γυενι ουυδ:ε. δυιιιυε ευιιιι εΙυετυοι: Γεεει·-ε

Β τιοτεε τειιτυιιι , τιιεεουυε πιο ιιε υιιυε ουδ

ειεττι. Νυτιιυε τεττιιιε ερρΙιευιτ ευ ιιοε δε·

τει· Ι.υεεε Ι.ειιιπιο ΡτοΓεετιιε , εε Με τετ

τιευε νει:ετυε. Π. ιτιάεπι Νιεο!ευε ερυά

Ι.ειιιιιιυιιι Γειιι·ιειτε:,υεουειιιιτυιτι ιιοε ιιιε:

Γει·τιιιι ιιιιΓε:ο εε 8:ενιιδιιιο 8: ιυΓειιειίδ

πιο ευιιο. νει; ευιιι οιιιιιιιιυε , ουι:εευτιι

Γυυτ , ιιεε ιιιιιιι ιι·εουευτιυε Γετιι:ει·ε μενε

τιε. Ε:: Γειι6ιο ΜιεΙιεεΙε Μυ:ιειιι ιτ.ιιιε θα'

τοιπιε Μεεεει.Χιτνιιι.

 

Ο ΕΡΙδΤΟΙ.Α Χενιιι,

Ρε::ο Πουετο Μπι.

Σπιστωσ ρ·άτωΜπι σέ εσωπισκέπ , μήτε”

Με: βίβ::::ε:22Μιτ ίθ!ΙΨθἄῖ!ό.!'.

Εετενετετιι ετι :ε ιιοο ειιιρΙιυε Γει·ιδε. Α ι ι

τε ευιιι τει Γυιιι ει: ε&ετειιι νετιτυ- Μο π'

δ

ι·υιιι. δει:ι ιιοε ιιοδιυιιι ριοροδτυπι Γκευ:

ιιετιιιιι Ιετοτ , ουι , υ: Γε :Πει εοιιιιιιετιόε:επι,

ΡΙυτιιιιυπι ιιιδι:ιτ. Ατιιυνε ευτυ , ουαΓο,ιιε

ω: εε νοε , δετιτε Με νετιτο Γεευτιιιο. Β ρετεετ , 86 ευτεπι οπιυιυπι ιιεΒευε , ιιιιιυε

@ιιιε ι8ιτυ: ει: ιιιε τιιδ:ετε ροτετιε_, ρατσι

Βο διευτιο,ιιε εου:ετε:ιι :ετιιιιυε , ευιιιιιιιιιι

Γειιε που νεεετ ιτι ρτε:Γευτιε.

νεοι: ιιοτιιε ει! ιιιε, ειυεπι ριυι·ιΒιι_ε ειπε

τιιεΒυε που νιτιει·ειιι , Π. ι:»:ιοτ Γειιδιι Μετ

τιιιεε , ιιιιιιιουε ( ειυοιι Ιε:ετε νετ τιεουεουειιι

ει·-Βιττοι·) τενει·ειιόιΙδιιιι ριπή: ΟειιετεΙιε ιιο

Γ:τι οΒιτυιιι ιιυιι:ιενιτ. Ε!εδιυιιι τιυοουε ιτι _

Ρενεει:ιιιυιτι ερἱΓεορυιιι ρτιοτειιι δ. ]οιιειιιιιε

ειυΓιτιετιι ιι:Βιε ειιιιιουυιτ. (Συιιιουε ιιε εΙεε

τιοιιε-δυτυτε εδω. (ΠεΓΓετιδε ιιιυτυο εοΠο.

ουοουε ΓεΙυ:ετιι που υεεΙιεεε. Εττειιτ Μ

τι δευτ ονεε που ΙιεΕιευ:ε: Ρεδο:εττι , ευε

τιιτιι ιιιΓεΙιεειιι Γοττειιι ιιιτιτιιο εοι·τιε ιιιιΓετε

:ιιε , άοΙεο ιιουροΓΓε ιιιε ι!!ι: οριτιι!ει:ι ,

ιιιιΓετε τιοδτι οι·τιιιιιε που ρετιιιιττειι:ε εστι

τιιτιουε. δετιρδτ ευ τε Π:Βειιυε τιοδ:ετ :ιιε

τω” ἀεΓεᾶυ , 8τ νει·ε Γε:ιιιδ:. .δι στα ,

ιιιιττε υιιτιε Γυδετι:επιυι· ι ιιεειυε ιιιΓδι:εε Η

Γεεει·ε. δι εοιιΓυετειιι ττιτιει εε νιυι εΙεετιιο

Γνιιειιι εουτυδΠετ ιιοιιιε Γ). εΒιιεε (Βικε

τυπι , που τιδι Γεδιάιο εδειιιυε. δει! ευετι

ευε:ετιιιιι: , ιρΓε ( δευτ ιεπι τιιιι δετιιδετινι ι Ε πιο ρ:ορετιιειτι ιιοπε ειιιιιιο ι·ε:Ιιτυι·υε εδ: ετ!

ιιιιρ:οδει·ειιι , δ εΙιδι ευετιι ερυτι ε:ειιοΒιυπι

()ιείΓευΓε εεΙειι:ετετυι·,:εΓρουάιτ εοτι:ιτιυο

δ: Με: εΙΓε Γευτειι:ιε: , υ: ιιυιιε ςυοουε :κι

εοίόετυ ρεττιτιετετ ειυδιιοάι ε!ε&ιο.εό ευοε

δε ριιτιιε. δεειευτιεπι δουιόειιι εδε ειδ ε!»

Βετε ιιοδτο , ιιοδτοουε εερι:υιο , ΕΙεΓΓετι

δΒυε ιιιοιιεειιιε ._ ειιιΓειιε ρτε:Ιε:ιε ιιιιιιιιιιε

ιιι_τει·νειιιευτιιιυε. Ε: ιιοε εε::ε εει·ιι οι: απι

Γειιι , :μαι εειιιυε ττιειιιιιυτιι ιιοιιτιυιιι δ:: ε

ΙερΓυπιιουο :στο τ:ιειιιιιο εΒΒετι τιοδι·ο,.

ιιοιιιΓευε εΙιιτειιιιι εΒΒετετιι (ΠεδειιΓευι τιο

:εδω Γι: , εε τειιιειι εοιιιιι:ιουε εε Ιεεε , υ:

οιιι εΙεότυε Γυει·ι: , Με: :ειιτυιιιιιιοτιο τω

οιιιιιιι ::ιετιιιιι :μου Γυρει·εδ άεΓυιιθ:ο ει:Βε

τιοε, Ρ:ι:δοΙει›οτ εάνευτυπι ειυε Ρετιετι:ει·.

Τυ υιοτιο εειδε , υ: :ιιε ρι·::Γευτιε εΙιευιά

εοιιΓει·ετ, δε ρι·οιτιιδιοιιε ιΙΙεότοε τειρΓε εστι

ΓοΙετυτ. (1υοιι Έυ:υτιιιιι ιιοιι εΙυΒιτο. νεΙε,·

86 ΓοΓρεε εττιυε ιιιεοΙυιιιιε ιειιι τειιτιετιι δΙιοε

τυο; νιΓε. Ε:: τυοιιεδει·ιο Γευθ:ι ΜιεΙιεΕΙιε

ιιτ. Με 0&οΒ:ιε Μεεεει.ιανιι ι.

ι



!θέι)

 

τι ι ο το ι. Α· Χοιιτ.

Ειιιοτπ Ροττο Ι)οιιατο.

Ροτί2/ι·πωεπτοπιώεπιβατοκο ακιιρ·ιι/α·ϋισπτω

ΜΜΜικε ψ_β°4!Γ£Μ @τοπικ , ό· νιώσει

αέττώα:ΕΜΜι.

ΑΙΜ 1478 Νπιοπο ίτυιποπτπιπ . ποτιυο ιιατιπαπι π..

Αππο η."

ποτιιυε. Μοπιιιοαιο οοΒοτ ιιτυπιοπτυπι

οι: Αρυιια, οποπ αταπι ΒιοΠι τιιοιτυι· , έπιπ

τιιτιι ιταττιππε ιοιππαπτιπυε τπιππε ει·ατυιιι ',

αι: ιπατοιια- πιυτιιιυτατιοπιιιιι. Ροταε τοουιπ

Γοιιταιια αΙιουοτ τιιτιοι , ιιτ νινατπυε , ποουο Β

(οιπροτ ίιττιυε ιιιοποιοιτατι οπποιτιι. @παπι το

πια ιιι ταπτυτπ οιιι ,πι ο οΠοτ ιυτιε πιοι πιττα

δογτπατ πιοπο α:: .ΐα.ι·ιιιαταε οατπ ιοιο8αιοπι.

νοπιοε ταπιιοπι , ο Ποιιιιπο ρΙαουοτιτ , δ:
ποιο πιο ιιιυιτιριιοιπυε οοπτιοᾶυπι ουιιε;

οι: με: τοπιο ιιοττπιταιιτοτπ οοιιιιτπιαπιε τπο

νοτπιε τυιε. Ρταττοπι Ι..ποατιι πυτιιυε τοττιυτ
:ιιι ριοτιοΠιοιιοιιι αιιιπιιιπιυε, ιιι πιο οιιιτιι

οοτ δ. Ευα: :ουτπ οοτιοιπ πιο πατυε οι πω,

8ο πιοπο τοπατυε. Ηοιιιο οποουο ιυνοπι επι.

παπι Μοτιιοιαποπίι παπιτυτπ ίπποι:: τοιιΒιο

πιττ_ια_οιοι ι ιππ.απτιπτια ρ_τατΓοττιπι £τιπιππ ,

υτ ποο απτο αιινοπτυιπ τυππι ταοοιοιπ. ΡΙυια

ετιτ το πιο.
Α πιο ατι ιοΐοιπιαπιιυπι (ΠαΠιοπΓοιπ ιιοιιιυιπ.

τοι·ο

Ποτ τιπι οι απιιιιι . 6ιτοοτροτιε τοππι , υτ ο

ουκ Γυπτοιιιαια 8ο ποιιια ονοΙΙαε, 8: ιιοιιτυαε,

8ο τιιΓροιτιαι, 8ο οιιιιιτιοει ποπα νοτσ ατάιιιοοα,

ο; ΡΙαπτοε. Ηαπο οπιιιι :ιο το οοιιοορι Γροιιι ι
“ τιτοτίιυε πο ΐπτυτυιιι οοπιιτιο, υτ οποπ πιο

ιιοιιοτατ. τοτιυιτα: , αΙΙιοοε πειτοιπωω, οστι

Ι·-τα&υπι ΓοΙιτιοε , τιοπιιο :κοπο ιπιιτιιιυπι οιια

τοα. Ηοο υτ το πιο οοπιρτοποε, ριεπο: Βο

ιπιπυε π.. Ριοτατο. ντιπ: . μια, ι:υπι πωπω
ο οιιιπι, αο ιποτποτ οι ποίιιι. Ε:: πιοιιαιιοιιο

δ. ΜιοπαοΙιε Μυιιαπι πι. οαι. Νονοτιιπτιε ,

ι»ιοοοοι.ιτ:τντιι.

 

ιιι>ιετοοΑ οι..

Ροττο Βοιιατο αππατι.

6°σαρακάο: οι: :Μπακ ..ω...ε. 6°!Μα_β.τ.

μοι·Ζωιμε έ: /ἐσοπἰσΜΜ πω.. ι

πτυπ:#στ2α μικιπικ.

Α&υτ ταπτιοτιι οοιτιοι· οι: ρτοπιοτιοτιο Ι).

Ιαοοπι απ ου:ποπιι (ΠαΠοπιιε το ιιιιοπ ,

που πι'

εανιίπε Γυιπ ναιτιο, οοπετατυιοιουο αιιιιιιο. Χ

πιτ πιτ , `ετοειτιυο Ρυίιιιο. ουι οιυίιιιοτιι πιο·

τυοτο ραΙιοιοτιι, οιηιιε ιπιιιτυτιοπο αο νιτιο

οιιοπιρΙο , απ τοιίταπι νινοπτιι τ-οιιιιαιπ ιονο

το το τοπποπτια ποπ .πιτ τ οοιιατπτυα ροτιυε ο οαπάι πω. Ποτ οι Ποιπιπυε ιιι αόπιιπιπια

τοοπτιι οοιαπι ατι πιω ραυοοε. επτα ιτατιυο

υτ νοπιαε , πο τιιιατιο :πα 8ο πω, 8ο ιιοπιτ

ποοοαι. ναιο. Ε:: τποπαιιοτιο δ. ΜιοπαοΙιε

Μυτιαπι ιιυοιιοοιιιιο οαΙοπτιατ Νονοπιπτιο ,

Μοοοοι.ιτιτνιιι.

 

.ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α Οι

Ι). ]αοοπο αππατι.

6'Μ2ΜΜίαιω· οἱ άε/ἱω π: αθέτιππι σοφή.»

:|σέΐιωκ.

()οορι ταπτιοτπ πυιιιυτ τοττιυε οι παο:

ιιτ Π. Εταποιίοι , τοιπ τποπαιιοτιι θα -

οπο ραΠοιοτπ οΙοοιυπι. Ωυαιιτο οκ παο τυα

ρτοπιοτιοπο αποδιυε πιοτιπι παυιιιο , πιο

ρτοιοδιο ποπ ροτοιι: : τιυαιιτιο (ιιτ οπιποε πο·
τω ποιιιο ροτοτυπτ ) πιιιιι αιιυό ορτανοτιπι α

Βοο,ατι ιίιιυε ριοΕο&πιπ οοεποπιι , οιιατπ υτ

ιοί-ο οιιιοτπ ρτποΙΐοε ι ουι ( υτ οι ποπα 'στο

ιιιτυε νοιυπτατο) ποπ πιοπο τοττοποτυπι, αι:

τοιιιΡοταΙιπιπ ουτατιι , ουκ ταιιιοτι οπιπιττοπ

α. ποπ οίι , αιτιοπτι απιπιο ΓπΓοιριοε ,ινοτυπι

οτιαιιι , 8ο πυιτιοπι οο ίιυτιιοίιπε ,οπο ποτά..

ΐαιιυιπ ιιιαπιε , απιτπατυιπ πιο οοπιτπιίιατυπι

Γαιυτι οοιιΓπΙοε, φαι $αΙνατοι ποίιοι επι-το

τω: Ποιπιπυε ρτοτιοιο Γαπουιπο Γυο τοιιοπιιτ.

(:οιι€τατιιιοτ ιταουο,Ιαοοπο πατα , ταπι πω,

ιιυι οποτατιιε οι , οιιαπι ιιτ , ουι ποι το ιοντιπ

τιιίυπτ οποιο. Βατυε οτ ε" ραττοπι πιο ιαπ

ευοιιτιπυε, ιπαιτοπτιπυ8 , ρτοΠιε. (ιαυτιοαπτ,

τρια ιπ Ρτοιιιιπο θα , υτ ποι το α Ποο ουτοπ

τυτ , ια:τιιιοοπτυτ , (υπιονοπτιιτ. Ριοοοτ ιτα

οπο Βοιιιιπυιπ , ουι το οιοπιτ, πι: αυιτιιιυτπ

8ιατιε Με ιπΓυπτιατ τιπιππαπιουπιπΙατιιιι-

τιοπο οπττωπ πιοπαΡτοιιι απιπιι 8ο οπιπο

ῇε τοττιτυπιποτπ ι υτ Μουτ ιΙΙο Γοιπροτ τι

τοπιροταιιππε απυπόοτ οοπιτποτιιτ , 8ο πω.

τυαιιπυε τιτοιιοιατ ιποτοτποπτιε. δοτιπιτΠ.
Εταποιιιουε το ιπ απ. οοπναΙοΓοοτο , α:: οοπ

.ιιττπατι ιπαΒιε, αο ρτοροτιιοπι πυο αιπ.ιουτπιιι.

τπτω οιππιπυε, πιιπιτιπο ιπ Ρτιπιυιπ 8τατιΜ
τππιπ τυιτ. Απυτιάατπυε ιιιυτποπτο ιπ Μπι

ποίιτοε. ντιπ νοτσ Ροπυιιαπι Ρατιιιιυτ. Οτο

υτ ουτοε οποταπτιαιπ οπιπε πανοπι , ατομο πιο

ιιοε ιοτιιιττοποαπι . πο πιο νιτιυπι πιαιοτιτ

ιιιυιτο οιιιαιιι. Αππο Ριοιτιπιο οΙατιΓοοιαπτ

αΡυτι ποι πιπΙτα Βοπα οιτ €ιαΠο απατα ι :κρεμ

οαιιαποιο , παπα, οαΓουι , πυιγτυιπ. ποια

πιο:: ιινοιυπιυε ατι Κινοαιτυπι ποπιι=ουπιιιυπι

οΡτ. Ιπτιο ιι ουιτι άοι·-οττπτ ατι πιοπαίιοτιιιιιιτ α

ποπιιπο Γαιτοτπ οιτρτοπιατυτ ιιοπια. (Μια ιτα.ι

οπο, ο Ριαοοτ, υτ πιο οτιαιιι -ιιιιπιπιιο,τιυιε

Με ιοιυπαπτοε τοοιοατι , Γυίι:οπτατιοπο οοπι

πιω, ποπ οιππιπο ιπτιιΒοαιιιυε. Πιο οιιιτιι

οατατω οιππια. Μπι Π. Βοποάιόι:υπι :κι τω;
υτ ιπαιιιυριο ρατοοτοιπ. Ριοπιτυιτ ταιποπ =τιτο.

οποπ ιΠυιπ πιιΓοτιπι. δυιιιυε οπιιιι πιο πω.

ποιοι ουαιτυοι· ι 8ο ιπτοτυπιπ πιο αυτ πιο ποπ

οοιοπτατ. Πιαι:οπυε πυΙΙυε πι, οπι Γαιτοπι

ιιοποιοπτιππε ( υτ ιιυαπποουο οοπτιπειτ) ιιι

τω.. Ωιοοιτιοτιππε ιιινιπυιιι οοιοπιοτ οιιι

οιυιπ. 5υπτ αρυτι ποειαιοι ρατιιτιι, ίιοιιτ τω.

ΡΗ Π. Ρταποιίοο , ποι ουοτιιιιο ποπ ριιιπαπι

@παπι , αιτοτατιι ίιατιιιι πιιΠ`αιπ ροτυπτ. δυ

Ροινοπιοπτιπυτ αιιιε ,ιπαιτιπιο τιιοπυε απο

ποπ οΡτ ποι οοιοπιοτ. Εμ πυιιιοιπ παπι: οπ
τοπι οοπτιυιιτιοτ ριυιιτπυπι το: πι: α ρατοοπιιο

οτιαπι νιιιπυειτι πυπιοτο ιιιιΙΤαιυπι νιποατιιυτ,

οτυποΓοο. Τυπιπ :Η ρτονιάοιο τιοτο&υι πιο,
ν υυ τη ο



?τομ ιο;ιΡΕΤΚΙ ΒΕΕΡΗΙΝΙ

δειτε ιε78. α·

πιε Ιεἱεἱε τεὰὰειιιιιτνἰΙἰοτεε. νεΙε μπει· οΡτι· Α τεττι ι·είΗτιιετιόιι ΗιἰΓΓετ εε τεϊοτιτιιιτιόε (ΣΜΣ

πω, 8: Με φιειτιιΡτιττιιιτιι·νοΙει. Ε:: δ. Με

τ ετι:ιεΙε Μιιτιιιιιι Μ. εεΙετιιιιιε ΝονειτιΡτιε ,

μιεεε-ειιτΧντττ.
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` . τ" Εἰἀετιι Ρεττο Ποιιο.το ε.Βοειτι.

8 Βάζει πωπω» 7.4ι:ούέ παρει· τω» ώόωί.τ

δΙ:ΜΙ2[1 , σετ/ετα· ··υέπετε.τ απο!!22.

Πιτ ότιοιτ ειιΡιτι τιιεο πρωι , 8ε οεα

ί:ιιτιετιιιι Βετο; ειιτιετιιΕτιιοε, Ιιι€ειιε ο!:ιιτιιιτι

εατιΠιτιιι ττειτι·ιε εττ1τιε ειτιιιιιιτιΠιττιι , οοι

τιιεειιτιι ε ;τωεΠωτε :ιτιτιοε εοιτιΡΙιιτεε (:Ιιτιίτι

οιιε ιιιτέιιττι ττειιιεττιτ2 Ποτιιτιἱ,ἰιιτιιιεττι,]εεοοἰ

τιιι€,τιιτιοιιειιι ΡΙιιτιε:ιτιι , εΙεδΗ τιιιΡετ ειοΒο.τιε

ΏΙείΐειιίιε , @τοπικ Ρι·οτειίτο ἱιιτεΒτἱτειτἱε πιο.

Μπιτ', εε Βοττιιτιι ]εευ εκιιτε·τι Γετνί τι

ὸεΙἰΠὶτιιἰ. σΡτἱιτιε ειιἱιτι ιιοίτι, Ρο.τει· , ειιτιτιτο

Ι'ε3ι·ιΡετ ιιωω, τίινιιιο ἰτι Ρτιτιιιε ειιΙτιιι Πιε

τἰτ όεόἰτιιε ., οιιε οτιιτιεε εοττιΡΙεδτεο:ιτιιτ ετνι

ειιιτιτε, εε Με; Εὸιιεετιὸοτιιιιι τιονιτιοτιιιτι

τοιιτιετε Ρετ οΙἱτιιιοτ ειιιτιοε τιιτιετιιε είτ,τειιτει

:ειικι;8ε εΠιιΒετιττε , οι: εάττιιιττει Γενετιτειτἰ Ιε

τιιτεε , 8: ὸιἴεἰΡιιΙοτυτιι ετΒιι τε τενετειιτἱετιι,

εε €Βιιοτι1ιτι Ρτονοε:ιτετ :ιττε&ιιιιι.Εοοιεετιι

πει-ειο , :ιο ιτι τεΒιιΙετιε νιτει: °οΒίετνειτἰοιιε ,

:(ειτιδτ:ιετιιιε ιιιΠιτιιτιοτιιε ΡτοΡοίιτο ειιιιιιι:ιτρ

4ιεΗτιιωτιιετιτ Τεειιιιότιε. ΕΙιιεεοειτ ιτι εδ

Ρωτετεετει;ειε τιιιιττιι εΙοτεε ΙιιιττιιΙιτειε Εεεε

Με ,, ειπε: ιτε ,τε,τιε;ιεεεεετ ιο οτιιιιιοιιε , ιιτ

.ωτ.ιιιιιίΠτιιε φαμε, τιιἰιιἰΙὶετιε ίετιιΡετ Ρετ::

.εΞΠἱτιιιιε ιι1νειιιτετιιτ. Ιιινιτιιιιι ἰΙΙτιττι ποσοτι

τιιτο , εε τειιιτειιτειτι ιιό τιιιιιιε ωωιωιω.

εἱο_ιιετιι ετετιοειὶἰ Ρτοιτιοτιιτιι τωιτε : τιιιιΡΡε

ζειιιΜτιοβει τιΙΞἱε Ροτιιιε φωτο Ρττιτείἰ`ε άεΙεάει

Βειον.ιιτζ δεει ειττιιτειιιε τιιιιιιΠεε Ποττιἱτιιιε, Μοτο

ὶτιε_ίιιοΙἰτιιε° ενειιεττιτ, οι: ειτε Γειιᾶἰτιιοτιἰει:

[ΡΙΡιιτ!ρτε :ΠΠ π] νιττιπιιττιΡτοΕε&ιιιτι Μωβ

εί2ιιιεύτιιτ. Ετ. Με εΙοιοτ 1 Με! Ρτἱιιιιιιτι Φωτε

ειιεεΡε, τιεΓειο οιιε τοτο , ιικΠειοοιιε τιιντ

;ιεχΕιωπτ0ε εοιπιιιιιο ελ τιοοιε. Ιτι Ρτιττιο Με

στα είεειι(ιιεεειόιω εττιιιε οτιιιιιτιι Ιἰειιτ τιοιι

@άζωτο , ιτε πεοοε επι ειΠοι·ιιιιι τιιἱτιειττι εεεἰ

· @ειδε @ιιοτιιοάοζειιιτιι Πειτε Ροτετιιτιε, ειιιἱ

εῇιιε-τιιεἔιἱὶε_τιἱιο ιιιτεοειιιτιιτ , που νἱἀεο. Ηπε

μωρε ττἰΜΝτεΡιιεειιε τιιεειιιτι, που ιΡΓιιτιι

Ηρωεω,Γεά ΡτοΡτετ, ἱΡί-ιιττι τεΙἱΒἰοτιἱε τιοίττατ

άεπίπιειιτε Ιιιιὅεο, ,Νεπι ιΡΓε ειιἰόεττι ΡοΠ: ἀε

ειιι·ΐιιιιι νιτα:ΙιετιιαΐΡετιιιπι εο εοτιίεειιόιτ ,

Φωτοι)ι· Ρετ _οοιιιτι οΡεττι ῇειτιὅἰιι ·8τιιτΙιιτιι τε

ω” δὶειι_τ,ειι_ἰ,ι;τι,ίιιιιότε γἱιτἱτ, ιτε ( ιιτ τω·

τω) άεεεΙΙιτ βιιιδΗΠιπιε. Εοε νετο άεΠειιτιοε

εε,ι·ι(εο, (τω: ήττα, β ίτιΡετΠ:εε τιιιίΤετ, ΜΜ

Πε τιιειε τοοππι Ι:ιετγτιχετιιττι , 86 Ρτο-ι

Ο

Ματ άοττιιιε. Με τιιἱί-ετιιτιι τ άεάετιιττι ειά

ειιτιι Ιιττετιιε Με εοτιετετιιΙειτοτιο.ε : Με

τειιιιτιιιε ίτειττἱ ΑΙειτἰο , ιιτ Μοτο ίτε.τιτιι [στατι

ειιο,ιΠειε ω ιιενεε,εμιτε Κενετιιιιιτιι ττεῇἰεἱιιτιτ,

άεί:εττετ. Ετ εεεε ιιιτετ Ρτατιάετιόιιτιι Ατιμ

Ιιιε ιιΒιιιτ ,` τιεςιι:ιοικιττι ετιεε!ιειιοι φρου

τιιιιε ιιιιτιειιιιιι : νετΓιιτιιιε είτ ἔτι !ιι&ιιτιι εγ

τω" ιιοίττει , 86 οτ8:ιτιιιτιι τιοίττιιττι ιτι νοεετιι

Πετιτἱτιτιι. Εοάετιι τω: τιιοτιιετιτο , ειιιἰ εστι

ΒτετιιΙ:ιτιιε τοει·ιιτιι Ρτοττιοτἱοτιἰ, εοτιάο!ετε

άεεεΙΤιιι εο:ι&ιιε Που. (3ετετιιιτι Βειπεάιθ;οε

Βοπιιτιιιε , ειιι ειι:ιτιάο Πτι ΡΙ:ιειιιτ , 86 πιο:

ιιιιοτιιιε ειπε εεόιιτιιιιε νοΙιιιιττιτἱ : ιιε εε ιΡ

Με ιιτιΡετιο εΙεΓειΓεετε νεΠε νιόεειτουτ.(:οτι

τειι‹Ιἰ ΙιιιετιΓειιε τιεςιι:ιειιιιιιιτω εοτιίετιβετε

ττιίτί:ι: τω τιιιιιε νιττιτε ίεοΡιιΙιιτιι ειιιἰιι ΗΠ

άετετ, ιιετιι1ειειιιιτιι Ροτιιἰ. Ρειτἰειιτι ιτιἱιιἰ εοτο

Ρειτετε 86 ἰΡΓε τ τιιειτικ1ιτε νει!ἱτιιἀἰιιεττι φωτο

ὁἰΙἱ8ετιτἰίΠττιε ειπε. Ιτιτετἰτο Ρτεεεπιιιτ απο,

ειιι ιιονἱτ Γοίειτο.τε άε ΙιιΡἱὁἰοτιε ΠΠοε Αετο

Ιιει: , ιιτ ιιι Πιοίτιτοειιάο :ιοοετε , εποε εο

πιπιι εΠτ ἰτι οειιΠε ΠΜ, τω". νειΙε. Ε:: πιο

ικιΠ:ει·ιο δ. ΜιετιειεΙιε κ. μή. Νονειτιοτἰε,

Μεεεει.ΧΧνττι.
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Ηιετοτιγτιιο ΒετιετειΠ.

Κατσε Μέσι εμ.: ε!εΩ'Εσπτω, «με ΜΜΜ

ύΜε/Ρ:ΜΜ]ιώστ.

εεεΡιτιιιιε Πττει·ειε τιι:ιε , τιιιἰοιιε τ-ιιέἱ:ἰ

Πιτιιιιε εεττἱοτεε εὶε ττι:ι πό 8ειιετε!ε.τιιτ11

εΙεότἱοτιε , τιοοἱε εει·τε πεοοε Ρετ ΡτοΡτὶιιττι

(ιιτ ττιοι·ιε είτ ) ιιιιιιειιιιιι , πεοοε ΩιΙτετιι Ρετ:

Ρατι·ιιιιι Ιιετειιιἱτετιιιιι Ιιττει·τιε ο.εεετίιτιε. (διο

ειπε ίἱειιτ εΙε ται ἀἰετιὶτετε μια ειότιιοάιτττι

ίιιτιιιιε : ιιτ Ροτε επι :Με ειιι€ετιτΙΒιιε τιιετιι:ιε,

όιΒιιε ιιοί'ττι οτάιιιιε εἀεΡτιιε εε ΡτιτιειΡειτοτιι :

ιτε Ειπε άοΙτιιτιιιιε 8τεινιτει· , ειιιοά ἱτιεΙεε

τἱοιιε Ρεττιε τοτ ΗΠοε ιιοείΤε εοτιτι ετιτ.21Ξει·ε

τ1τιιειετιι τετιτιιιιε εοιιτειτιτοε τιοε τῇδε π

εοε τιεε!ε&οε : ειιιοτιἰεττι ΡτπΓεττἱιτι τ-εεἰΙε

Ρετ εΡιίἙοΙεττι :κι ετιΡΙτιιΙιιιιι Ροτιιιττιιιε εοε

νοεετι. Πω Ρι·οΐε&ο,ίι τιοοιε ιιιτετείΐε εοτιτἱ

ΒιιΤετ, εοιιιΡτοϋτιίΤετ ι·ε ιΡΩι όιΒιιιιτιό τοπ

τιοίττυττι ιο Με:: Πω Ρτοτιιοτιοιιε ειιἱιτιιιτιι,

εε Ριετε.τειιι ετΒιι ε, ειιιειτιι Ρτιάετιι τω::

ΠιοΙιιιιι Βιντεο άιειπιίΠιιι:ιιτι ειιιΠ:ιτιιεινιιτιι1ε.

νετιιιιι ερωτώ Μ. :στο ειου:ιτιιιτι ιΠτωεωο.

οι, τιιιιι ΡείὶἶἰΙειιτἱτε :ιάΓετϋσιτιιτ, τιοε ειιιτιεττι

εΙεᾶἱοιιετιι τι;ιιιε (ιιιοάο ειΙἱειε ίἱτ ειιιιοιιἱεε

"εεΙεοτετε ) ιιτιτιιιιτιιεε εοιιιΡτοοτιπιιιε , πτωτι

ιιιιε εε τιι·ιιιειιι τιιιΒειιιιιει ιιοιι Γεειιε εε τι ω

τι1εοάι ειοθετιτιει Με ειτειι:ΡΙο , τιιοεΙο τΡωιε τεττιιιπειτιιιε εοτΡοτεΙἱ Ρτιι:Γετιτιει. Ωοτι,ει·:ι..

εοῖιίἱΕἰε. εείιάετετι.ιτι (οοτ , 8; Ρτιιείἱἀἰει τεειιἰ

Διοτι. Νεφ.ιε ετιιιτι όιιΒιτ:ιοειιο , ειιιἱτι Ρετ Π

διιττι.οἱτὶιιε τιοτιιἱοειτι νἰὸεΙἱεετ οοοε νοΙιιιι

“Με , ]10ττιιιιειιιίεειιιιάοω οοτ τιιειιττι, ειτ

ειιε (ιιεΪΡετο) ΐεευτιάιιτιι εοτ Ι)οτιιιιιι, Ρετ

“ τιιω, ιτιτ1ιιετιι ,εζτιιιιι το άιίειΡΙιιιιιτιι τετςιιΙει

Μ ι

τιιΙεττιιιτ ιτετιιιε ὸἰ8ι1ἱτατἱ πω, Ρειτετ εο!ετι..Β

τιιΠιττιε , άειτοπιειιε τε ιιοΒιε Ρειίτοτετιι;Γιιττι..

τιιοΡετε εειιιιετιιιιε. Πειτε τιοιι ΓοΙοτιιτιοΙττο,

νετιιιτι ετἰειιιι τοτἱτιε τεΙἰ8ἱοιιἰε τ1οΠ:ττε πετώ..

Δε. ΙιιττιετιτἱΒιιε Πτιιιιάειτι εειΙτιπιιτοίιίΠτιπιπι

-ιιοίττι οττὶὶιιἰε εοιιτιιτιοιιετιι , οοι Γετιίιτιι Μι

Ατιτιοημ



?πιο πι:

“Μ .
πι, πο πιἱππΐ

πιει Μι: οπο ποπἱε πο οΠ: , το ίπ οειρπι: ιιο

Πτιιπι πιιροι: ειδπιπτο. Επ οπἱιιι οι ποιίπίπει,

ο οι πι το τοι·πιιι οπιππιπι πίπε ιιοοπο οι:

ροποπεπι , πο οπιποε 1::ιοπο ιιιοπιο οοποοροι

πω, το σ.πθ:οτο, το οιιοο,ι·οοπροτειτπιππι

(:ειπιιιπιπΙοπίοιπ οτιπποπι ρι:ιίι:ιπ:ιπι οιιιρΙἰ

έπιπποπι, :ιο τοπ:ιτπιπιπ οι ιπ Γπειιιι εποπιτειέ

Μπι. Νονὶπιπε -ρι·ειποι·οο 2οΙππι ι:πππι πι πο

Ποιοποτπ : πονιιππε Ιπιοιπτπ οι: ριοτιιτοπι.

Νοπ ροτοιτἱι: Γει.πο ονοε ριιί-οπα πιο: πο'Βιιέοι·ο

ρειίΈοι: ποπιιε. @πιο ροτιπε οπιπἰππι Ιπρο

Μπι Βονιοπτιππι τοπιοπι :ιπονΙΙι ποΡαο οι·

οοι·ο οοπιιπιτιιτ. Νοοπο ροι·πιιττοι:·ποε πω

ιοοιπιποποειτοε (π: Γκρι-πε ονοπιτ) ΑΙΜ ιπ

οοπιπιοποειπι άπό. Βιίπειπιιππι·, πιοοτειπιιιτ,

ορρτἱιπἰπιπτ. Νοπ ποο οιπρΙἰιιε ροεπιι·ιε μι.

τοτ. Ε:: ειονοτίοπΓοοππο, Η ορπε Γποτἱι: ,πο

το πιπι·ππι ορροπο ρω πποπιπι @πιο Ηπιπε

το επἰπιἱ :ιο ρτοροπτἰ οπο , :πιο :κι ποο ππ

ιιιειπἰΠἱπιειε ιποιοιιπτ Ιπτοτεο, οπιππε το τοτιιτπ

ιιοπιε ποπίεπιίπιπο οποτε : ποίὶτιί-οπο οσοι

πιοοιε πππιοιιο.τπ άοί·πτιιτπιπ ροΙποοτιε. Επι

οεπιιι:ι ρτορι:οι:οει ἱπεοπτοε ειι,ίπιπε ει·ειτιειε.

(ξιοτποπτοιπ Ιἰοοτ ορπά το οοιιιπιοποειτιοπο

ιπιπιπιο ιποπεοιππε , ρι·οοιιιππι· τααιοπ οππἰ

:ιιιιε,ιπ επιιι ππἰνοτΓππι οι·οπποπι ποίππιιι ,

ΙΞΡΙ$ΤΟ1.22; [ι

πι πιο ποιο νἰἀοιιιτ , ποια Απ: το Γοιπροι·ι:ονοιοππο »πιο : :απο π: απτο

οοι

οπιι.πι-8οποτπΙοιπιπ οπτἰπποτἰε, οο το Μπι.

ροτ επεπϋπιππιπ ;ποιοοινοτιτπ , ει: ποο πιω

τιιιιι οικω τπειιι'πιιο οοποπρινοι·ιιιι. οπο” ο

Ποοιιπιποι·ι:ειΙι , οοι ρπε νοοι3 ποπ άοί:πιπ

Εοοο ί::ιάπιπ οίϊ , π: ορτονί. Ι):ιτι.ιε οε ποπἱε

ρπίὶοι· , μια, ο: εποε. Ωπι·ιιιπ,οπεεΓο,ποπτι

οπο οιπιπ:ιο Γπἴοἱρο. Ρει!”οο , ?ονο, οιιποι·πο,

Γοοππό.πιπ πωπω πω π. Ποπιιιιο ροεο!πιο

τοπι , οοιππιοπά:ιτοε πιο πιο. (:οιιιιε οπῇπΓ

τποόἰ ο ποίὶτἱ Οτιππιε οοιιοπτιο : τ:ιπε ρτοὶ

ί:ο&ο , πι: Η Γροι·ιιποει πιιιοπ:ιπι ἐπὶ: ιρίιπ_ε πι

πιοπιιε οοιπιππαιτιο·, ποππιπ ροτ το Η ί:πιπ-ι

τππι1ιο1ιοτιτ Γροτειι·ο. @ποο ποἱπιιτιι ρι·οροο

άιοπι πιο τπιπἱ οοππι ποιοι· ιπτποιἱ. πω

τἰΠὶπιο τιιπο πιπο οκ ποιο πιοο οοτιιιοτεινοτιπι.

επ οπο· ρτορπιπε πω `Ι)οπιιιιπο , οτοιιο πι

|οποιοι:οπι νιτειιτι :κι ιιοΡα:ο τοΙιο,ιοππι πάπ
οικω το ποπἱε Γοινοτ. Ποτοπιπι ρτοπιιιοιοιπ π

8το.ιπΙοτιοποιπ ππροοπτ οποιοι , πιο ροπή

τπε , ὶπτοτοἱρἱππτ Ι:ιοτγπιιο. @πιε οπἱπι Ιἰοοἱε

οοιιΙιε ορτιτπι ρ:ιτιπ Ποιοι Ροττἱ Βοπιιτι απο

ποπε οπιιιιε τοοοτο:ιτι οπο:ιτ 9 πω: οπιιιι :πω

τἰ νἰι·ἱ πιοπιοτιει ποοπιιοππιπ οπιιι Παπ ι·οοοπ

ίσκιο πο , οοι πει ίοιπροτ πιο , π: ποπ ποπε

οοπι πιοττππε οιιἱίὶἰπιπτι οιοποπτ ; νοιππι ρο

τἰπε πο ιπιπιοττοΙιαιτοπι ττοπίπιτπε ι τιιπιοπ

οπιιι νοτο π:ιπο ποθ:ι·ιιιπ , πιιπο πονιιπι πω. Ο ποιο ο: εα:ποπιπιπ ποο , οι πιιινοτΓιιε Οτοο

ποιιι ρὶο πινοτο πο Βιιοπο ριθοίοοιιιιτιε : πι:

ποε οποοπο τππάοπι.ιπτοι· αποτο: οπτιθ:ιιι=

πιο τοπΒιοιιιε οτιπποο :πει οροι·ο.8ε ἰπἀπίὶτἰ:ι.

οι:ιΒιιπιιιε οαρπτ. Υπο. Ε:: ·νοποεΕπ @πιο

]ιιππ:ιτιι Μοοοοι.ιαιιο = .·

 

ΕΡΙ$ΤΟἰ.Α οιν.

Ηιοτοπγιτιο (Έοποτιιπ (3:ιτιιειΙππΙοπΙπ
Ό ι Π

@Μπιίπωι· εἰ πιο ρπσωσιἰωιε απ' 6°επωι!2.ι·

ἄἱἔπἰΜιεπι, έζκΜεπιμοβ σπυιΜο απο·

/ἐπ/4 /ἱιὑ/ἰὶΜπιω έ» πισω» άς/'ιιπσ?ὶ Ροπή

Οκκά 4&ύ4ΐΪ.ι' , σεφ:: σύέπιπι Μέ”.

παπι :κι πειτιο πιοτο οοπξςτοτπιειι·ι :ΗΒ

πἱτειτι τπα, οποιο οποπτπ απο ιιιοτπ:ιε

ειΠοοιιτπε οε ι ποπ οπιιιιιιιπἰ Γιιιιιπιοροτο οοι·π

οι ποπ πω: , το πι ΟοποιειΙοπι ρεπι·οιπ το

τἱπε ποίπιι: τοπεἱοπἱο ειΠππιτπιιι. νοτιιιιι ρο

άπο οποπἱειπι παπά Ειπε όοοοτο οιτπιτι·:ιτπε

ίπιπ,πτ ρτινοτπε πιοποιοπιιε, ρειττο πιο ειππιιτο

@ποο ΓιιροιΡειτο,οι8πειειοπι πιο: ριινιιι:ιε π

τοτἰε οοπετιιοπΙειτοτπτ. Νππο νο:σ , οοπιπδιο

ροπ·ο ποίπο, πιιΙΙιι πιἱπἰ τοΙιποπιιτπτ οιιοπΓο

πιο , οπιπ ιιιιππππι οι» πιοπιπ οροεπιπι , Ια

τιι:ιοτποπο οοποορτοπι : πιοπο ποπ ΓοΙππι

πιοο , νοτιιιιι οτι:ιπι τοτὶπε ποίπι ετοεἱε πω:

πιἱπο. (Σπιτι οπιιτι απτο οοπιρΙιιτοε ειπποε πιο

απο οκοοΙΙοιιτιίππιπ νιττιιο, νἱτειοπο ωτο

8οττἱιπ:ι ρπιπο Βιοτιτ ροι·Γροοπι ο: οοοιιιτιι ι

ροΡεοπ νοτο, οπτιι πο οιιριτπΙππι ΒοποιοιΙο

οοπνοπἰΙΪοτπιιε , οι: :πει ίπιινιΠιπιει οοπνοι·

Βιτιοπο, δε ίιποοπτει.τοπι ιποπτἰε , 8ο Δοπἰτπἱ

κωΕποιποτπ ΒιοιΙο άορτοΙιοιιοοιιπι , απο

ποπε:: τιιιιι οΙσ.το πιιπἱπο ρι·ινοτπε οίὶ , ιπιρο

:πιο πΓοποοπιιοιιο όοΙοτι ΙοοιγπιιΓ‹ιπο ποπ

νειΙοο. Απιιπιππε ποε ροι:τοπι οοΙοπόιΙπιπππιμ

Απιπιπ ιρίο οο:ιόιιιτοτοπι ποοΙιΙππιππι,ίπο

ππιΠιιιιιιιιιοπο ιπ οπιπιππε οοοροι·ιιτοτοτπ ,

οοι το ΐοιπροτ 8επιειιιἱπιι Ϊοοἰτ,8ο οπΓοινιινιτ,

πο επΙοιπτιπ ρτιπιιε. @πιε ιιπτοπι οποπτπΓοπο

ί·ποι:ιτ , ιρΤο ορτιιιιο ποίπ. Νοοπο οπιπι πο;

]πε Ιοοι οΙΈ οιπε ιποτιτει 86 νιττπτοε οπττοπτἱ

οιιπιπιο , τπιππΙππειτιο.οπο ροτΠτιπρ,οτο οριο

ποπ. Ηοο τοπιοπ ιπιιοτπιι πι ρτ:ιεΓοιππι , πι»

:τιποτα πιο ιΙπιπι πιοττο ίππττιι&ιιιιι , πιοτἰ

το ποπἰε Γπἰ οοβοοι·ιπιιι το!ιοπιπο. Εει πειιιιὲ

οπο π88τοάι ΠΠ ιιπιπιπε ?πιο , οπιππε :ποιό

πιππι οπιοΙππιοπτιιπι, τπιπ πιιἰνοτἴει τοπ8ιο

ποθ:τ:ι , :πω ιπ ρτἱπιἱε οα:ποπιιιτιι ποο οΙΐοτ

οοπίοοπτπιπιπ. δοά οπιιπάο Γοοππι ποιιο πο.

τππι οΡε , οοι οι: ρτει:ίοπτι @απο ποοιππιπ ω

ΒΙ:ιτιιε , :ιάορτπε οπ ( π: οοπίἱεΙο )πιοτοοοοιπ

πιποιπιπ ἴποι·ππι , οοπιι:ιιιιιιε ιππιιΙοε πιιιόο9

το πι.οιγιιιιιε , οιιΓοπο τειτιοπιε ?τοπιο οοΙιιποο.ο.

ποπε. Επο οποιο , μια:: οριιπιο , οΒο ιι πιτπ

οποιπ πιοι·γπιιε ρτοΓοοπἰπιιιἰοἱ οιπποε Δε

ποπτ. $ππίπιπιπε ίιοπιάοπι πι πιπτι ροττιο

Ιοοππι , οπο.ιπ 8ι·ονι Πιτοπικ πιιιιιοτοε πω.

οοι·ππ (οποιο. Νονι οπιπι οιιιιέιιειε ιπ8οπιοΙἰ

Ε τποι νιι·οε , πονὶ ιπιροι·ιτιειπι μιάοο π: ποπ

ροίπιπ ποπ νοποιποπτοτ ειποι :ιο τιοιποιο ,

πο ?στα ιἑτπνἱοι·ο ορριιιιιοτ οποιο. Νειιιι

ποο: ποο πιο ιππιιοάποι τοοτοοτ πο ΓοΙοτπι·,

ουοο οπιπἱπιπ ιπ πιο οποοπάο νστο οοπνοπο

τιπο , ποπιιποοιιο οπιπἰπο ἀἰΙΤοπτἰοπτο , ποιο

πι: πιιπι ππῇπίπιοἀἰ ρτονἱποπι , τοττοτ πιπἰΙω

πιιππε ιιοπιιοεπιπι πιο ιπιποοιΙΙιτοε πιο:ι , οπο

ιποἱρΓο ιποπιιι ποπε ποιπο. νοπιπτειε ιονοπι



πο:
_ ιο;6ι>ε·τι>ιι οιιι.ι>ιιιΝι

Λαοσ τα”

οιιτιωα οι, τσ&ιίΠωοωοοσ ΡιοιιοΠτοοι. Ασι- Α

ιονστ Ποιιιιιιοε Γοα ρισιατσ , οτ , Πσοτ σιιριο,

ιτα δ: ροΠιιιι. Το οοοοιισ , ρατστ , απο τοο

ιισ ιισΠε , στο. 5σιο οοαοτοιο ωσ οποιοι ωσ

ιιτα ιιιιιοαε. (:οοΠιιο οοοιι ιιιο ίσωρστ εσω

ωσοτιατοω ιιαοιτοιιιε Πε , δ: οοο ταω Πωσ

τιΠιωἰε οτατιοοιιιοε, οοαω ιισοοσοτι Πτοιιιο ,

ιοιιοίιιια8τ αιιδιοι·ιτατσ αιιιοτοιοε. @οοο οτ

Πασιαε , ριοοιιε ασ Πιρρισιι οιο. ναισ. Εκ δ.

ΜισιιασΙσ Μοι·ιαοι ιν. σαισιιιιαε ιισιιιιιαιιι ,

ΜΟΟΟΟΙ.ΧΧΙΧ.

 

ιει>ιετοιιι σν.

Εισισοι Ηιστοογιιιο ΙοσοσιαΠ.

Ιυ]από?απι Πύἰ τυἰτατἰαιω οβάιαπι Μ ιτίαπω

Δ”. Μιιιώί.σ πιάτο: :Μπακ

ειιιιΠ ατι το , σοισιιιιιΠιωσ τιατσι· , Γοιισ

ο τιοιιιιοε ειισοοε ίιατιω Ροίι: ωσατιι ατι οο

ιοε στσοοιιιι τσ8ἰωσο σισδιιοοσοι 3 σοιιοια

τοιατιιε ριιωοω ιισιατα: τιιιι Πορτσωασ ιο οο

ιιιο Οισιιοσ ιιιοοιτατι , σοοιιοισοε ιισιιιτισ

ατοοσ σοωρατισοε ωα:ιοτι τοο , οοο Ποστ” ,

οτ σκ ιιττσιιι :ιοε τιστσσοσιαω . οι: τισσσΠοω

τσνστσιιιιιιιιοιι Ρατιιε οοιοι, ιιαοτι ωστιιοστι

τστ σοοι-σσι:ιιε ι ΠοοιΠσατο ιισωοω ιιιοοατιο

οι τοπ ιοιοοδιο ωιιιι οιανιΠιωο οοσισ , ασ

νιιιιιιιε σσιτσ ωσιε ἱωραιἰ , σιοισσιαιιαιιι τσί

ΡοιιΠιοι οισατιιω ιιττστατοοι 3 σι1Ρισοε Πστι

σσττιοι ,οποιο οι» ισιιιιἱτα Μποστ. Πορτι

νσοἰτ ιτιτστσα Π. (ζιιτιίιοριιοτιια ιιοιιαω νι

σ.ιιιατιιε , 8: Παίσισοιοω ιιττσιαιοω τοαιοω

Γσσοω Πσισοε. ΡσιΙσοι οοἰνσιί-ατ οοαω ατσιι

τατιίιιωσ , 8ο σα οοαιισΒιιιισνστσοτια ι ατοιισ

(οι τισ τσιιοοιε τασσαω)οιιι σοωρστι ιοτιἱσιοω

τοιιιο ιισ ωσ , ιοοιιαω , ιαοτἰΙΙο,8τ Πω, οοο

. οοιοι οοο ιοιιοισ :οτοι ρστΠιιοτιι.εοιοΐωοτιι

οοιοι Πω , ορτἰωσ οονἱ ι οοο ο σσιτσ,οοσω

ρτο το:ι ριστατσ ωσ σίισ ατιιιττατιε. Πτιοαω

ιιιιιστισ ωσ οριοιοοἰ νο! οοοιοο. οι: Ραιτσ τα.

Ροοτιστσω. Αοο ταοιστι Βτατἱαε δε οοιτιστο

ιοοσοτσε τιιΒοατιοοι τοπ , οιιοιι τοσ ταοτι οι.

σιτ,οτ ιιιοοιιω ιιιιιισιιτ, οιισω ιο ραιτσοι απο

τοσιστ σιιιατιιω ιοατοω. (3στστοω οοοιιἰατο

σο οοναω σΙσδιιοοσιιι ιτα οοστατοε Γοιο , οτ

νικ οοιοι Ποιοι οιοοαίισιιι ατιωιιιιίιτατιοοι

ΠοΗ:ισιαω , ιτιοιισ οιοιιοοε σσιιιΠιοιιίοοσ ιιι:

σαοΠε , ρισσοτ οιοοοιιἰοε , Πσοτ Πιρστιοιιιιοα

ωσιε ?σοι , οτ νισσε τοαα ιο Με ραττιιιοε ισ

νστσοτιο ραττἱ Πιοδιι Ματτιιἱασ· ρτιοιἰ οοιο

ιιιιτταε.Έ.Ιι σοἱω ριαστστ αετιιτσω , @οι ετα

νιτατἰε , ρτιιτισιιτι:σ , ιοοσοιι , 86 οοο τοοι

ραιοω σοοιιοσσιστ , Π Πισσιαιιε σιιτα σιοΠισω

(:ΙαίισοΠε σαοοΒιι,ιοσοτοωοοσ οωοιιιω σι

Πιικιιτοτοιο ατοα σιἱεοατἰοοσ νισαιιο ιισωαο
τιαιστοτ. @οοο Π ιισσσιιε , δ: οτατιΠιωοω οο

Βἰε , 86 ιιτιιιίΠιοοιιι ισιιοιοοι Πιιτοιοω οι.

Ηατοιιι ιατοισω Πτατισιιι ι..οσαιιι ωιτιστσ π.

τοι: ιισσισνι , οτ Π ιιιο ριατίι:αισ οοοιι οστι

ωοε νιίοω ιιιστιτ , σιτιοε ασ οοιοι οσι ιο

τσιοοιισιιιω οσοοτιιιω σιιρσιιιαιοι , οοίοιισ

σοιιι ιιοΠα νισαιιατοτ ρια:ίιοΙστοι Κανσοοα:.

ναΙσ. Εκ ωοοαίισι·ιο δ. Μισιιασιιε Μοτἱαοι

κιν. σα!. Μαιτια.ε Μσσσσι.ιιιτικ.
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Ει>ιετοιιι σνι.

Π. Νισοιαο ωοιιασιιο.
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.ΐσιάσπι ?ἰάΉἰἔιΐ!ὶθ7ῖὶ.Γ/ἱΙιθ Ιια·υαοαΜ Ρεξ/ιωα

ἔἰι , απο" τα 98ιθ ιιιο.» έτς]ι·τΠ.

ΩτιρΠ οι; σι: ροιτο οοο οοοιοο οοοι

τοε , δ: Ραοσιε οοἰτισω , Ριοριστσα οοοτι

ταιισιιαιιοε οτοσιστ. Νοοσ οοοοιισ ριοτιωἰε

ωαιιιωιίοοσ οσσορατιια ιισΒοτιιε , ιιαοσ ατι το

οι.) ιιιιιιοΙτοαιιο Γστιιιο , οτ ωσ τοι , σασ

ιοιοοιοοσ Πιαιιοτο, ασ Πιιοιοοι ωσοτοω τοσ

ωοτσω σΓισ ιοτσιΠεατ , οιιοε τσνσι·α ιιιο οο

διοοιισ ματ οσιιιιε Μοτο. Πισω: ιειτοτ (οοτ:

ι·ιοιιισιιε ωσἱε τσ ιστιιιιιιι σσιτιοτσω , οοο ιιιο

α νοοἰα Ρω€σοι Πιωοε , ατι δ. $ριτἰτοω οστ

νσιιιιιιοε, ιιιιοοσ ιο οανισοια οοίι:τα ιιοιιιιισο

τσι , ισριιωα οοέι:ιε ιιοι·α ωοιιἱσο Παοτσ νσο

το ιοιισ ιοΙνιωιιε , ατοοσ αοτσ ωσιιιιισω ροτ

τοω,οοσω (ιοιοω αρρσΙΙαοτ , ιοΒι·σΠι ΐοιιιιιε.

Ρσισειωοε ιο σοιισω ιοσο ισιἰοοιιιο ιιἰσι , οι:

οιοιιαιιι ωατιε τταιιοοιιιιτατσω οανιΒατιοιισ

ιοτσισσρτα. 5σοοσοτι σοσ, Γαιιιααιο νιιισΙισστ,

(Ξοτοω τσιιοοοσιιτσε.ισριιγιο Γιιἱταοτσ,σἱισα

νιοσΠιοαω ίσιο ιιοθαιο ιζανσοοα·: Ροιτοω ιο

ττανἰωιιε , οιιι αΠιοατα ατι οοαω Ποωιιιιε

σγωιια ,πιο σιινο ιιταιιΠ ίοωοε. τω οοιιισιιι

Ο 86 ιιιιατσε , οοοτι οποιοι· Πισω αιισο οτοι-ρο

τα Ποιίιστ οανιΒατιο. δοωτο τιοο .τσοΠε νο

οι, ρωταω διίοαοι αρΡοιιωιιε, Γοι.Ριτσε οοι

οσε 8ο ιοσοιιιωσε , ασ οοιΙα ωατιε αειτατιοοσ

τιιτιοατι. ΗιισιιΓοοσ ίστἰσω οανιιιατιοοιε Ραο

σιι ρσιίιτιοιιι, οοοιι ισιιοοοω σΡτ Ραοσιοτι

Με ασσιρσ , οοοιιοω σοἱω ωαι5ιιοω αιιοοιιι

τοοιιι·ι Πιωοε , τισ οοο τσ σσιτιοισιο τστιτισο

οοτο σσοίοσιιω.

Ι8ιτοι σοτσίΠ οανισοια αιι Ηοί-Ριταισ οστ

ισιιἰιοιια , οι» ριιωοω οσσοτιιτ οοιιἰε Πτατστ

ι.οσαε , οοσω αιι (ισιισιαισω ωιί-σιαω , τισ

σιιτοοσ ιιιιοτι Γαο&ι Ματτιιια: νισατιατοι· ρα

τοοι ιο τω” οωοἰΒιιε ναΙστ , σιιρσιισιιτι:ιτ , Ε τσοτσειἰττσταε,ωἱιιἱ οιιοοοσ Ιιττσι·αε σιοΠισιο

οτ @ο τιιιιιισ νισατιατοε οιι·ισιο τιιοιιιίιιιιιιιε
σκἱίιἰωαιἰ τισιασατ. Ειισοιιστοι οιιισιοοιιι ιιι- Π

ιοοιισιιε ΙιοσοτιίΠωσ, οσι: ΠΠ ιιι-οοαω ω:

ιισστο ἰο Πε οατ ατι Οττιιοίε τσι.οιιοατιο
δ

οσοι σοιιατοτα οιιοοοο ραδι:ο νἱιισΒοοτοτ. Ετ ο

οοοοιαοι ροίι: Πσίιιιω ιιισιιι Γαο&ι Ματτιιἱατ

οιιαιοτιι·ιωοτο Κανσοιιαω αωοο ρατιτστ οανἰ

€ατιιτι ίοωιιτ, οοαω @οποιο , Πσοτ Βο

ωιιιο ριασοσιιτ.ριο νιι·ιιιοε σοοΠιιτοιι,ιιαοτι

τσνστσοτιιΠιωι σωσωο ιιιιωαιιἰτατιτ ρισοαε,

οικω , σοωνσοστο , ισοσε . Π νόιοστια. Οοιια

τι Πιωοε @και οιιοιι ωαειε οσσσίΓαιιοοι

ιοιιισανιωοε αιι ιιοιιιε τσι-οτωατιοοσω ιοσι.

5στι οοοιιιιοι ατι νοτοω ρισοσ ίοσσσΠιτ οιιοιι

σιιρινιωοε. Βσοσ ιαωσο οωιιια , οι σιτο νοε

οσι ιιοοιιι σ οοιι:τιε ωοοσοο , ΓοσσσΠοια Πρσ

ιαιοοε. ΡστοσιίΠωοε οοὶΠοοσ Πασιισ ιιοιιισ

σσίιιτ. ()ιιω ίσια ταοτοω ιεοοιαοιια ιοδια

ΕΚΠ'.

Αιιοο Μπι



πωσ η”.

ΜπιΜ»
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πιοι. νοτοπι 8ο ιρΓοιπ , Βοο ριοριτιο , ίορο- Α νοπιοπτο ιιοιι επι πο: ριιπιιε μπι ιιιοοιπΒοπι

πιοιπιοε. Πιο οι·τιίτιπ:ι οκοοιπιποοιοειτοε ιΠοε

δ. Νιοοιιιἱ ποίττο οποοπιοε .οποιο , ατομο

οοο ἰρίὶ νοΙοοιιιιτ πιο τοΓοπιτο :ήπιο ροτπιιτ

τοιιιοει Αεο Ποο μποτ , τιοοά ρΙοιιε νοΙο

το προς! οτπποο πορεια νιοΙοτοτειο·ξιοτιτειε , πι:

Γροι:ινιιιιοε. ΑόπιιΠι ίιοιιιτΙοπι ίοπιοε ιιειοά

ιποὸἱοοιΞ ι·ονοι·οπτπι , 8ο τἱπιοτο οιππἰοιπ ,

οιοἱ ΐο ιιοΒἱε Γροιιτο Πιοποιοιιτ. ΡοιΓονοτειτο

οποιοι ριο ποοἰε , :ιο ὸἰνἰποπι ιπιρΙοιοτο

τιοιπΠοιιι , οτ ιοάοιιπι πο νοε ιο οιτοΙτετἱοπο,

πο πιἱπἰπιο ί:ιοπιιιτοε πιοοιοπι πιοοιοπι ἔτο

&ο. @πιο οοπίἱίὶιε ἱπ Ποπιἰπο τιιτοιοιιι Γρο -

το 8ο οοππόο. Ποοπι !ιοο οΠιιοι·ιιπ. 81 οπι

τιοαπι ειοιτἰΙιο 8ο ορο οοίτιει ἰπὸἱ8οἰτ €Ιτιποπ- Β

Η οαοοωοιπ,ιτιοοιο Γ:ιπο ιιωι€οιτ πι ριο

ππο , οιι:ιπάο, πιο τοπιιιιιΠοιποε !ιοο ποοοτιο.

το , ιι&οιπ ριοτο&ο οι: !ιοο πιοιιιιίτοτιο ω.

ΐοτ. $ειΙοτο οπιοοε πιοο ποπιιπο , οοοε του:

το:: ποΙοιοοο οοπιπιἰίἱ , οιί_οιοο οοπι οπιπι

ιπαπΓοοτοτΠιιο 8ο οιιιιτιιτο ποπ απο μποτ ,

οποιο ριοίἱε. Υπο. Εκ ΗοΐρἰτοΙἱ ωετι Ι.:ι

παι·ι απ. τοπιο ινιοοοοι.Χιτικ.

 

ΕΡ1$Τοι.Αονι1.

Εἱὸοπι ο. Νίοο!ειο.

Σἰὅπῇἶσαι εἰ 13. @Με ἐκ «Μέσου αφ» ο

/έπι ρποποιέσπτω.

Ι.οΒιιποε πιοόο ροίτ πιιίΤειοιπ οοΙοΒιο

Βτἰοοοπι ιο ιιοΒιιτοπι (:ΙτιποιιΓοπι Π. Πι.:

ποπι ποίττοιο , Ποιπίπο , οι: οοπττο: ,οτι

ὁἰΪροιιοιιτο :ιτοοο-νοΙοπτο , οπο 00108 ΜΗ!!

ποο Ι·-οΙιοπι ποοπο πιονοτοι. (ὶυιιΙἰ5 ί“ωϊΠΙ'08

οι ιο οοιιιιιιιιίτιατιοιιο , οοιτἰ οΠο ποπ ροπο

πιοο. Νοο οπιτπ ρτοριιοτἰιο ιοριοπιοι ΐριτιτο,

οτ ριετνιάοιο πιο Ιοπεο απτο ροΠὶπιοε. @ιππ

τοπι τιιιιιοπ Ιιοτπ:ιπο οιιρτο οοπιιοοιο νειΙοο ,

ιιτἰΙἰΠὶπιοπι ποιο πιοιιειίτοιιο ί:οτοιοπι οοπι

οιιιΠ:ιιιιο , οοοά τοιρΠι , οτ ίροιο , ροι·ιοιιΙοοι

τ-εοἰοε. Ιπτοιἱπι οιιιιιοοτο ΠΠ οπιιιοοι Ιιοιιιιιπι

τιιτοπι , οτ“νοπἱιο πό ιιο8 οι ριιοο οιπιιιοπι

νοίτιοπι επιπιΠοε ποοιιτ. (:οπειοοι· ριο πο

Βοε ιοάιιο πό νοε απτο Ποπιἰπἱοοπι άο Ποῖο

πο. Οιειτο οτ ιποοΙοπιιε τοοΙοιιτ νοοιε. (Σοριο

οπιτπ ιπἰιοπι οι πιοτιοπι νίοοιο νοε , τιοοε το

Πεο ιο νοι·ιτειτο. νιιΙοτο οτπποο , δ£ πει νο8

8οιἰτο,οτ , οοπι νοποιο , οπιιιἱει τοότοιο πο·

ποιο ἱπνοπἱπιπ. Εκ Ποίο οοιιιε Μειιτιἰε επι

πο Μοοοοι.ΧΧ12.

 

. ΕΡ`Ι$ΤΟΕΑ ον111.

Ηιοτοιιγιπο δοποιειΠ (::ιιιιοΙάοΙοπο.

Χιιιὶσποπι που:: ταΐεί2: πιω ἔς|ἔι·ϋ Μ Οία/: Ε,

#νι[ πτσκα#ειιίω

ιΤειτοοιιιιιι :ιιιτοοοεπι ιοὸἱιοπινοιιοτἰιιε ,

ροίτ οοπτοοτοιπ , οοιοο @πιο ποοπο: ,

πο,ιιοτιοπι ΟΙειΙΤοποε οτοποοιι,Γοτιοοιο .ο το,

ρ:ι.τοι· , πο όο οπιιιιοιιε , οοο μπει ροτ 008

ΪοἱίΪοπτ,το ιοάόοιο οοιτἰοιοπι.νοτοπι ώρου

Γ”. Μπαρτ. ή· Απο. απο!. ΟυάσέΒ'.-Τσω. Η!.

ποο: τοιιοοι·ιε τροοτΙ:ιιπ ριορἰποοο τοο , ποπ

Γοπι μποτ ἰΗοπι :κι τοοπι τοεπετιοιιοπι :ιοί

οοο πιοἱε νοΙ Βι·ονιτιοε Ιιττοιιε ιοάπο. 5οτιο

Μπι ττιπιοπ πω” απτο πιοτιπι οι: (Ποίο ριο

ἴο`έτἰοιιοιπ. ` _ _

οποιο” ιπἰιιἰ ί··οοτοπτ Ιιττοιε τοτε, μια

τοι ορτἰιιιο , 8ι·ειτιίβιιιοπι νἱοειτἰιιιιιε πι:ιπάο

τοπι Π. ρι·ι;οιι Γοπόὶἰ Μειττιιια “Βοιωτοι”.

ΡοοιίΠ οοι·το πιο ποε οϋποιοιιπι οοιποΙειτιίΠο

πιο, οοιιπάο τοτἱπὸἱοοι , παμε ιιτροπιοιιτει.

Γοπιπιοτ οι·Βιι πιο όι!οιίτιοπιε, τοπι οι: Ιιττοιιο,

τοτο οι: ιπο.ιιό:ιτο , ιιοιτειτο πιοο , οιάοπιριιο

τι Ποιο νοποιειοιΙι ποοπο , οΙἰοοιο @πιο

οπο. Πτιιιτιπι π. οΙΤοπι , ουἰ οι ποοιοιο πιο..

απο τοοιοιπ , ποπ οιοτιπι οοποιοπι , ριοτιο>

ιιιπιτΙοο , οτ οιιὶίτἱπιιι: , νοι·οιπ ΩιΙτοπι ποπ οι;

οοοπο:ιτριο πιιιΙοιοπι οοπίοιι ροΙΤοοι. δοά

τ1οιιπάο οτι οΙτ τοο. ότι πιο ορἱπἰο ,ω πιοο

οἰοπι , ποοπο το ?Μι όιοοιο :ιοάοιιπι , οοπι

π. ριοτΙοπτΠΒπιοε ι :πρωτ Ποπιἱποε μινι-ι

πιο πιοιιτ, οτ οτι πι ροποιοιπ ΠοοΙοειτ ποιοι

οοοοιο , οτ οοποορτο: ορἰπἰοπἱ νοΙ οι: ριιι·το

τοίροποοιιιο. Αόνοιιτοε οοίιοτ επι !ιοο πιοιιοι

Π:οτιοπι ποοοΠοιιοε τοο: , οι οιτιοπι τοπιο Με

οοπτι οοιιίοΙοιοπιοε. ΗοοοΓοιοο ριοΓροι·ο πιο.

οοΠοτο οποιοι , 8ο οποσ ριοΓροιο , οτ ποιώ

τοΙτο οο8πονοτιιιι οοοροτ:ιτειι11 ποοιίοοπι

τοιΠο Βοπιιπι ρἰοτειτοπι , :μι ποπ ιιοτοΙιπ

οοο ίροτειιιτοε οι ίο , 8ο άο ΐοει νιττοτο ριπ

Γοπιοιιτοε ιιοιιιΠπιτ ιιτοοο οοπτοποιτ. εοπι

ρ!οιει οιιτι·ιοτινιιιιοε , οοπιροΪοἱπιοί-οοο , 8ο

τιοιτιοιπ [πιο ποπ , ποιο ιιιιιοπτιπι πεππε .

οπτοοοειιιι προι·οοοιοτποτ , οΙπποο!τειτοπι ροΙ»

ΠοοΒιιιιτοτ. Πο οοἰΒοε ροίτοο πιἰποτἰοε Βιζ

πιποειιιιτοι πω. Ηοο τοπτοπι όικοιιοι όιΒιι:ι..

τἰοοι τοπ , ιοποιιοἱειΠο ίροπτο Π. Αιίοπιιιπι

οΙἰπι ειοΒοτοπι (Πειίΐοπΐοπι πάπιιιιιίττοτιοιιἱ

Για , ί-οΒιοετιίΐοοοο ποε ιιοτἰ οι τομ.. οπο

Πα το8ιιιιοπ Β. Πιοτιποιιι Μοιοπιβιοπι νο

ιιοτοπι πιοπετοιιοιπ ποίτιοπι δ. ΜἰοΙιειοΙἰε.

Μἱίὶ :ιά Ποιοι :ιοοοιΪοπὸιιιιι ποποἰοπι οτ

οοειιιιρτιπιοπι το ποο ττειιιεί·-οι:ιτ. @οι ,οτ ΐρο

:ποιοι , τ:ιΙοπι Γοοιιιιιοιτοτοε οι , οοειΙοιπ ο:

οιοπ:ιτιοποιτι τοειπι ιο ριιπιέε , 8ο οοοιπΙὶΒοτ

τοΙἰεἰοπἱε ποίτι·:ο ιοί:οιπιειπόιο οοριεΠΠιπιοπι

ορτοιο ιοίτοπι οΠ:. Κονοτοιιά-οε μτοι· πω.

πο: ποπ Κιινοπποπι ροτιιτ,ΙιοόιοΡ:ινοπτίοιπ

οτιοἱτειτοιοε. ει ειΠοιΙΤοτ , Ιοτιροποτ 8ο ἰρΓο,

οτ ειιοιττοι. ΚοτΠτοιοε οΠ: οι! πιο ροίι ίοιττοπι

αποφ. Ιρίοπι τἰΒἱ,πιοοοο οι ρτἱπιἱε οοπιπιοπ

οι: , τΙοοπι ορτιιιιιοε ΪοΙἰοἰτοι τιποτα Ε:: πιο

πειΠ:οτιο τ;ι..πωπ ο&εινο πιοο Μοτο οποσ

Μοοοοι.ΧΧι1ιτ.

ΧΧ::



τοτο τοδο

ι>εετιιι ο1τιττττΝι

Αιιτιο 14.79

λυτ101479

 

Ε Ρ Ι δ Τ Ο Ι. Α Ο Ι Χ.

Π. Νιι:οΙ:το τοουτ.εΠο.

.Βεπιπτυπ ]τύωπευι ,Μπιτ Ι.πωωικιβεστώ

τε στι· ἰΜΜΜ.

' Χ οοιουο ]οΠιιτιοε ρτ:τΓευτιυοι ιο.τοτε

εεττιοτ βετ οε οιιιοιΠιιτ,ουτε οείττι Γυοτι

δε ουιιτο ΓεΠειτετ υτοΓρετυοι ιτετ Γετ:ετιτ οο

Πιτ Πειτε ΓιιΙυττιτιυιο οοΠ:τοτυυι. ΙρΓι Βιοτιτι

ιο Γ:τουΙει. Μιττο το νοτ ευτοοετο Π. ΙοΠειο

οετο , οτ , ουιιτο ειτιυτ ροτετιτ , ιυοε Γε :το

Ι.ετοτυυτο ττττοτΓετττ. Νοίι:ι ευιιυ τυουτιΡτε

τιυτο ιΠυο ιυοιτιετε τυουο.εΠο, ουι-δε του”

εεΙεΠτετ , δε ειΠτι εττετεεειτ εεεΙείιοΠιετι τοι

υιΓιετιει. $τιτουΙοτ τοε οσο μτυιο εοοΓτ:ιεο

τον. , ειτουιτουε οεοΠοευτια, ουοο ττιιοοιυ

υΠΓουε Βιι:ετοοτε Ιοευτ ιΠε ΡετιιιιιυΓετιτ. Ετ

Πεετ οεΓεέτυιυουτιεΠοτυοι ροτιυτ ουοο ιο

ουοο. υοΓττιι το ενευετιτ ( Γτεριιιτ ευιιο τοιΠι

νευιτιτι υιευτετιι , ιιτ εττ:υοΠιο οεΓιιτυτοεου

ΓυΙετειο ) ττιτοευ Που ιτοτοετιτο τουιτοτ ετε

οο υοΠιτ ετιτοιοι οεοιΙΓε , ουοοττΙιευτι ΓυΠ

απο οεοοτιιι, μτνι τετοιου υοίιτιι. (Στεοο,δε

τοτιοοο , οτε υεφιτιου:ιτιι οκιΙε εοοΓυιιιιΓΓε

1.ειοιοο; ιτοτυο ιο τοπικ εουίιΠι , τ:υιυτοε

οοε οτε ο υεουε νοτ ΡτουιτεΠιτ ιο Ρορτετυιοι

ιταφιε ΓοΠτο. Πυτοιιοιττιτε ]οΠιιυυειτι ατομ

εΠυιο εττειριτε , ευτιιτεουε υττ:ιτιυτ Γε τι νο

Πιτ ειτοεοι:ιτ. ΡτοιιειΓεειουτ Πιοτ: οιουιοο ,

του ιιΠυο ειοετΓετιτ , Ποτοιοιειι οι ρτο:τιτοε

Γυτιιτο , ευτ Γεουευτι το Γυτοτουιιι ,ο οπο

νοτ ειιιο Β:τυοιο δε εκυιτ:ιτιουε. Ρτιιτετ ντι

Ιευτιουτ το ιυιοοτετ οτοιυετ ρτοοιονεττυτ ,

τιο εετετι :το οτοιοετ ειΙιοτ,ρτουτ Γ:εριυτ τωΡ.

Γι. Με. Εκ τοου:ιίι:ετιο (]ΠιίΓεοΓι οιετικιν.

Μιιττιι Μ0000Ι.ΧΧ1Χ..

 

ΕΡιττοι.Α εΧ.

ΠτΠτιιιο τΠΠιιτι.

Νε·υξμ2.ιυπι.ιβεβαιεω τι βέιττ/τείτ

Πο οιε :Πιτ τε ΡτοΓεδτι Γυτουτ ,το ουτε

τοτο τουτυοιοιοοο Β:ινεουιε οεΓεεοοι

τουτ ,ιΠιφιε τοοτ:ιτι ίιιτουτ υΓοιιε το νει-ρε

που , ετιιτ εοιτο νευτυτ εοιιττττιιιτ οοΠιτ.μ δε·

ουεοτι νετο οιε ουτε Ιυεειο ε ροττυ που

τουτ , ειιφιε ειιιοιτιοι νεΓρετι , ΡτοΓρετο Πτυ

τε νευτο , :ιοριιευιιουτ. (Σουτ:εΠιιουτ :το δ.

]οΠειοττειιι , ιΠιφιε υοδτειο ρετεοιιουτ. Μο

υε νετο ΡοΓι τιιιΓΓειτυτο εειεΠτετιουειο Γυιοτο

Ρτ:ιοοιο εοιιιεεοοιιυυτ υεινειιι ι:ιιο ιοετιοιε ,

ετουε Ποτ: ιοεοΙυτυετ Ποτε Χιττττ. Ποιοιυο

ιτετ υοΓιτυτο οιι·ιοευτε, ρετνειιιτουτ. Επερ

τι Γιυουτ το: οιουιΠυτ ΓττιττιΠυτ , ουι ιτου ε Γε.

υείττει ρτοευΙ υοτ οΠΓετντνεττιοτ , ΓιτιουΠιτι

Πειτε δε Πιιτιιιιυιτττε , υτροτε ιοετεοιΠιΙι

Ποτ οεΓιοετιο ειιρεέταιιτιΠυτ. οποιοι. οο

Γιτοτ οτυυετιιιεοΙυιοετ τ :τριτο δ. Μ:ιττΠιτιοι

νετο Γτιττετ Βετυ:ιτοιουτ Ρτιοιε ουοο νεοσυ

τουτ , οεεεΠετιιτ. €οιου.ιευοο οιο Πτιι·ιιιο

1τιτοτετο Π. Π:ιυτευτιυιο , δε τι ουιο Ποιοι

Α εοοΓειευτιτ Ροτετ , ετοιμοι ευιο. Εοιοιοεοοο

Ε

ετιιιτο τιΠι Ρεττυιο τυυιο,ευιυτ ετνι: ιτε οΠΠ,

νιΓε:ιτιτ. ντιΙε, μτετ , ευτο ΓιιοιιΙιτι οτοοι.Πι

ΝιεοΠιυτ Γε του εοτυτοευοτιτ , ουι Ρτο τευτ

ροτιτ ετοουΙιιτι υοτι ροτυιτ -ΓετιΠετε το τε. Ε::

Γτιοέξτο ΜιεΠοεΙε Μυτιτιοι οιε ρτιτοει ΑρτιΠτ

Μεεεει.ΧΧτ:τ.

 

ΕΡΙΠΤΟΙ.Α €ΧΙ.

Ειοετο ΠτΠειυο.

ι): ετωπιστωσ ατομα: τεπου!έ @μυστικα τα

ωτυτοβετἰὶ.τ Κιιιιεωπιτιύω·. 1): πεἔστἰσ

φτηβωοι.τ &επείετωπάται.

ι Πτι Ροίτ τοετιοιετο μτΙτιτυτ είι: το τοο ΑΜ.472

. Ιιττετιιτυτο τυπικο ΓιτΓειευΙυτ. (ιιιυοεο

ΡΙυτιιουτο, τε οιεΠυτ μυειτ τουΙτει ιο υτιΠτιι

τετο τυοοιιΓιετιι εΓΓεειΓΓε , Γυτοεοουε υτ Πο

υο τιυιτοο οι , ουοοιιιτο Που τε οεΓετετ Βο

τοιουτ. (3ετετυτο οοιεο τοιουττειοοεΓτινε :τα

εεριΓΓε Ιιττετιιτ τοτο ,ο ουοοιιιτο ο τοιΠι ιιιτιεο

ΓετιΡΠΓΓετ , υιιίιΙΤειο το τε ρττττετ ΡΙυνιττΙε το

τευτο, ουιτευτοουε μτιίιι. Ιοειτι:ο ιιυτετο ω

ττο ιρΓε Που τοιΠ , οου Γοιυτο ιτε ρετιευιο

τοιιτιτ μυουΙοτ οινιτιειτ υοΓττιιτ εκρουετετυ ,

ο νετυτο ροτιυτ ουοο ειιιίι:ιττι:ιΠειιο τε ΠυιυΓτυο›

οι αρμτειτιιτ τειοΡΠ ε:: οιουτιιιετιιτ Πανευ

οτιτιΠιιτ εοιοιοοοιιτο Γυτοτυτυιο , δευτ ειτο:

Γο ουοο Γεειτουτ. του ιτττουε ειιιμ Πα:: Πο.

Ρυττοοτι εΡτ. .θεο ουιτυοο Πειτε τετυροτυιο

εοοοιτιο τουτου δε Πιτ:τγτοιτ , ουοο Ιετι«

τιο: εεεοιοιοοοοτιοτ , ο Που ροτυετιτ Πυιυτ

αυτή ΓοΙειουιτιιτετο τιοεο τ:εΙεΠτειο Ρετττοεε

τε , υτ νεΠετ , ιο νεΠτ , ουοο οτετ.

Ι)ε υεττοτιο μυΓιουιτ δε τυδτυυιο τοιουτ

τοτΙε Γρεττιτε ιοειριο. Ντου δε ΑποτεοΙυτ ιρ

Γε ΗοτοοΠοτιο (του ροΙΙιειτυτ είι υΓυτυιο Γε

οτυοιιυ τιοτ Πιιιοτυιττιτε , Γυιτίιτουε υτ ιρΓε τι

οοτοιοιο Ιιττετο.τ ιοιΡετττιτετ :το τ:τιτοιμΙετο
ι ο .Βιιτιουιτ τ εουΓ·ιοετε Γε ιιίΓετειιτ ττεεευτιτ τιμ

ο) ι·ειτ υεοοιιυιο τΠΓοΙνευουυι. Πε μεε ουο

ουε ουσ: Γυτοτυο Ρευτιιιεε Πειτε Γρετιιτυτ σ

ουκ τουΙτυτυ εοοουεετετ. Τυ το.τοεο ΓετἰΠτιτ

τττιΡειιτιτ υοίιτιτ , υτ ευιο τεουιιιτι ί:υετιυτ ο

μτυοιιιιο ΙιΠευτετ ιουτυευτ , εκ ου:ι ιεττ οιο

οιτ ρευοετ δε ρτορΠεττε. του ρετΙεότιτ τυιτ ,

τιεεετΠτυτ Γυτο τι τουΠετε οιιτιοτιοι , μια εκ

Πιτ ου:ιτΡιοοετττιτ νοετοτ. Ηττα τιττυΠτ το

τοο ΠΠεΠυτο νττειιιτι Ματια: Γεευτιουιο τυο

τειο Κοτοετοιε ευτιτε , τι τ_τοττε οοΓιτο Μεττ

τΠεο, ττοτεου:ιτο Κονευυιιοτ τοιοτειτετ , οτι

τ:οιοτιιοοιιτυτο> ευιο νιοεΠεετ , ουετο Γτιιττετο

Νιεοι:ιυιο οε Ἀ.ΠΠειτι:ι Γυττιτιιιο ΓιιιΓΓε οοο

ουΙΠ ΓειΙΓο ετιτοιοιιτι Γυοτ , υτ Πειτε υοΓιι. Πει

ουε ΠοοιΠετι οτοοιΠυτ ειυΓοειο Γττιττιτ Π:ιε ιο

το ιτιοοεευτιτττο , υε οοε ευιοιιτιοι τοευτι σ

του οε εο οριυιο ιοΠοεειτ. ουδε δειρΓε

Με Γεώ. δἰ ρετ:υοι:ιοι τοιΓετἰτ , υτ τετιΡοιιτ,_

ετιτ τοιΠι ρετετιιτυοι)Γυοιοιε οτιιοουε τι:: με·

τετουειτο τ:τεοι ροτείτ , οεΓεέτυ ειυτ ΠτΠοτο.

Μιτττιτ υοΠιτ Ποιοιουτ :ιιοτιΙιιιιο οε Γτιοδιο ,

υεφ1ε 1108 οεΓετειτ ιο τειοροτε πιοιο. Τευτο

οιι:υτ τυυτ φ ουετο Ποοιε Γτιιτετ ]οιι:τουετ ο

 



οι!· -·.“475_ ΗΕττ ττττετα: πια: αεεερτ , Μιτου: τιοιττε ν

Επι” “κι

πιτ ττιεπτοτ.τ

(τταιτττ ,πιο ποπιτπε τα ιττε: ρτιπεοε νεπτιιτι1ε Α τπιττεανττ. Νατπ εο ιττ(εειτεπτε 8τττετ Μπιτ

επ τα τε.Κετπτττε ιιιιαπτοετιι: ροτεττ5 (τπτετ

ποττ:το: ιτοπιιιτπ , επτα ραιτετ αιτπιοιτιιτπ Με»

ι;ιιτπ (πω. ναΙεειιπι τεΙτιτιιτε οπιπτοιι: ταττι

πιτ: ιιιιαπι ιπετε. Εκ (αποτο ΜτετττεΙε Μιιτταπτ

ότε ιτεετπια Ματτ Μεεεει.ΧΧικ..

 

ΕΡΙ$ΤΟτ.Α (:ΧΙΙξ

Ετττεπι Πτοαπσ.

κ.

ο: ΜεττΜτωτρσωπέ:Μ ›τωτ.

τε(ροπ(ιιπι ιτειττ. Νιιπε.νετο (πρεπε:

πτεπε ταεοοιι: ΕοττΠ:ορτιοττ τω, τπτριιτττ

πιο ιιτ ιτεπιιο αιτ τε (εττοετετπ. Ρετο ττατιιιε τ.

ιιτ ρεειιπτατπ , οιιαπι ρατετ ετο: ρτττεε((οττ

τπεοἰπ ιι(ιιε τπτ ειπποοττ τιιτιττιανετατ·, τετ

πιο , αιι_τ Η πιοττο ποε ποπ ροτειι , (αττεπι

ι:ιιπι εο ττα εοπνεπταε νετοτ:οοτιτε τ ιιτ πω

νετττ το ατιττπιιπι τιαοετε (αττ:(αετεπιττ , ιιοτ

Ρτιωιιω_ ροτιιεττε. Νοπ τπιττεε: πιοτιττοτε.(α

ττε ρετ τετρ(ιιπιαιτ τιιτερτεταττε τπτταπιτιιατιτε

ορεται νετιιτπ·-ιττ ρετεπττοατιιτπ Ιατοττ ποπ

ττεετ(επι , εοτπιπεπιτατε τρ(ιιτπ πω νοτι1τ ι

«πιτ , οο(εετο ,ιεοπτεπτιιε τεεειτατα τε. (τα

τω: πιεο: (ατιιτα πιω ττοττιτπε , ατιιιιε ιιτ ρα

τττατπ ετττιιε τεντ(ατιτ , εο8ε. 5εττοαε (τεετιιετι

ττιιε , (τ τπεα: αεετρετε ττείτιτετα:. Αττοοιιτπ

ετποε: τοε πειςΙτπεπττα , τεειτττιετιιε (εττοεπ

ιττ τατιτττατε ι:οπτεπιταπι. νατε ι:ιππ οπιπτ ταττι

ττοτπείττεοτιιπι ιιιιατπ τιο(ρττιιπι (ατπτττα. Εκ

(αποτο Μτετιαετε Μιιτταπτ ιττε ττει:ττπα Ματτ

πεεεετ.:ττττττ.

ο

το . . Ε. 

ΕΡΙ$ΤΟΕΑ (ῖΧΙΙΙ.

Ετιτετπ Πτοαπο αοοαττ.

τ» πο:: :πτπτωτ: ττπτωττ τΖωάπώ: εβτ Π

εστί:: 3 σε/τέτπάκω?τιτ ε#ιτ /τ·τιτττπι βατι

π·πτ2ωπ :ΜυπΨτωτ , ?τά ..ω ](ΜικΜα:

τουυπϋ.τ /τωάτ »Μπιτ :Μ·υτήττωπ με

82%;

.Ματ τιεττ απ τε ττττετα: ετειττ. $ειτ 86 τω:

οιιοπιιε ιτο τιοιττε ττοεπττττττπε , ιιτΒεπτε

ρτα(εττττπ (ταττε Αροτττπαττ. τ: εοπιιιιετττιιτ

ρτιττττπιιτπ, Ρετταττεπ(ε: τΠο: τεκαττ τω τε.

@πατε οο(εετο , ιιτ ετ: ρατεα: , (τ ιιιιτιτ ιτε

(ταπιτανετιιτιτ ετε Ατα$α2ττια: (ιιρεΠεδτττε.

(]Ιαιιιτεπιττ (ιιπτ τπτετιτιιτπ οτιιΙτ το που: τπτ

πτπιτε , 86 τιιατοττε τποπιεπττ αεετετττεπττ_α πα
ποττα. Μοιτο ττι ροττετιιτπ ττττετεε ττοτ τςιιτιιττ

ττπτ , ττι ττε ποτε ατιτεα αττιπτ(ετιττιτ , ιταπιτα

επ: νεπτα. Ε8ο ιτι1τιτετπ ττα (επττο : πετιιτε (ο.

επ: ρτο(εδτο αεετεπι , (τ ποε τπ πιεα τττιππ ε(

(ετ ροτεττατε. Το τατπεπ οεε ιιτΙποετ.

Ρτατετ τ.αιιτεπττιιτ εοπιττιτ((ιιε πτΜτ Με ιτε:

ττοιιττ , φοιτ τρ(ε αετνεττεττπι 3 οτο φοιτ ρο(τ

ετο: ιττ(εε((ιιτπ , (πέτο: (ιιπι εετττοτ , ιτατιπτα

ττΙιιπι τπτετ εοιπτπτ((οε ποττ:το: (ετπτπαίτε, ετε

(ιιαιτεπιτο, ιιτ οαοττιιτπ (τοτ εοπνετ(οτιιτπ ρε

τετεπτ εταττ. (Σιιοιτ 86 το: τρ(α ροττπιοιτιιπι

Πι. .τοπικ ό· τω. απ!. 6°ο!|τότ. Π». ΙΙτ.

Ο

ρατνα τπτετ πο: 86 τΙτο: εοπτεπττο τ ττ: οπο·

ιτετπ ρετττπαεττετ εοπτεπιτετιττοιι: ι ιιτ ταττι:
τιιπιτιπτπιιτατεπτι ποοτε εοπττατνεττ: ταττο-·

πτοιι:εοπτταπτετ τετιιι'.ταπττοιι:. $τ ποε τω»

τοπι είτε , ποπ ετ εεετατ τπιριιιιε τ, ιιτττι πω

τιιτπ Ιττιειιατιι τε(τωπαπε τεπιρετετ; πε Ιττττ

τιοττοτ ττι(οπετ. ττταττετ ποτττοε οιππε:, πιο(

τιιιε (ατιιτα τπεο ποτπτπε . ατοιιε ιιτ τεττττιιτπ

αιτ πο: οετιιε τπατιττεπτ ·, πο(τι·οτ αιτπιοπε. Το

_ ιτετο νατε πο(τττ τπετποτ,86 εταιιιτιππ πο(ττιππ

(ατιιτα τπεο ποπιττιε. Εκ (απότο Μτετιατέτε Μιτ

ττατιτ ότε κι. Ματτ Μεεεει.ΧΧτιτ.

Χ 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α Ο:ΧΙν.

Πτοαπο αοο.ιττ.

Π: πτέ·σττωτκάπτυ!έβτεττττττ:°.

Εττ πιττττ αιτ ιιιε τπαιιιτατιιτπ Απιττεοτιι: ^ω°τττἐ

(αεετιτο: , ιιτ τπ(τα τεττπτπιιπι ιττετιιτπ

τι τ τ. (πο ριππα ειιεοπτιπππτεαττοπτε εοπ#

8τιιαπι εαιιττοπεπι ρτο ρεειιτιτα . οιταπτ ρετττ ι

ετ ειιοτοεαπιιι:. ΑΙτα: (ειιιιετττατιιτιιτπ (ε τατ

ιτττιιε οπιπε: ()τατ(επίτε τποπαττετττ , εοπιπιτ

πατιιτ. Ηοιττε νετο (πωπω τπατιε τπεα ΜΠαπ

ττα αττοειιττ Ιτιπτ τπ ραταττο ειιτπιτεττι Αποκα

τοπι εκ εοπίτΙτατττ: ιτιιο,Βοπιτπτειι: ντιτεττεετ

Μαιιτοεεπιι: , 86 Ρεττιτε ετε Ρττοττε . ρετεπ

τε: ιιτ (ιτρτατπεπτοτατιιττι τετπιτπιιτπ Μοτοπα

τετ , ττοπεε τττιιιττττττπιτ ιτοπιτπττ ποτιιτπε πιτ

εατιττπειτε: ττε: ττττετιι: εοτι(εττοετεπτιιτ , αιτ

εοτπροπεπιτιππ τιιιτιι(τποιττ πεεοττιππ. Ηα:

αιιτετπ ττττετα: ττπρεττανττ τι ιτοτπττιτο Ηοτπο

οοπιι: (τττττ, ετιιατιιτπ εοτπροττττο πιττιτ εαπ

πιτΙτα εττ , ιιτ δευτ πιτΜ ντ(ιππ τιιετττ ι πι: εοπ

ττετ:ιτπ. _νεΙΙεττι τταιιιιε ετττιι: τεττττετ αιτ το..

τττιπτιεπτιππ ρτοειιταττοπτε εοπττετεπιτιιπι Π;

Ητετετπτ.τε , ιιτ Μπι: νεΙοετιιε ιτείτττιατετιιτ

ττοπιαπι. Νεετιιε επτπι ιττταττοπε οριιε εττ.

ττττπε απο τιιιατπρττπιιτπι τε ετιτττεα,τειτττιτε

το: αιτ πο: ι ιιτ τε ρτατ(επτε , απο: ιτε τε αετ

τιιτ . οπιτιτα (αετττιιτ ειιρειτταπτιιτ. $εοα(ττα-μ

πιτ: Βαετιι_αττιτε οτατοτ ταπι Καπο ιττ(εεττττ , τε

τπ(εότα , οτεντιιιιε τιιιε :ιτττιτιιτιι: ετιρεέτατιιτ,

(ιιοττιτα ιτε πιετττο ραετε (ρε. ντιτε. Εκ (απέτο

Μτετιαετε Μιιτταπτ τπ ντετΙτα (τοτροττε επι

(Η Μεεεετ.ΧΧτ:τ.

 

ΕΡτ.$ΤΟτ.Α ΩΧν.

Ητετοπγτπο (τεπεταττ.

6'πεττα: .εεττ μι: »Μπακ , έτωτττττητε στ:

Μεζέ: σπίτπτ: ρωτττ?ωτ , τι πω: Μυττπή:

απο Με: το π·!τἔτοπἰ: ππτυπωτΜε ) :τά

πιατα Μποντ.

Ητπτετ τοπι π. πωττιωτιιι ετεπιττα τω...

ττττετα: πια: , τειτιττιτττ εττατπ πτιιπιτ:

τπττέτιε. Πττιιιππιτπ6πε πιτΜ (ιιττ ιιιιαιπετα

τττττιπιιπι , ρτ:ε(ετττπι ειιπι πο: τε τττ , ετιιτ πιο

(επιρετ ρτ:ιττετ πιεα. τπετττατπετειττοτττ εατττα

τε εοπιρτειιιι: επ Μπι επτπι αΙτι.ιιτ Ιτττετα:

Χ τι:: τ)
Χ

. ΜΗ. _

Σ



πω; ΡΕΤΚΙΠΕΕΡ.Η.ΙΝΙ τση.

Μ:: ιιιοε ιιιανιιιιωκ ρτατ ισ τστιιιιτ , ιιιίι ρα· Α ρσιιο ωοιιιτιίτιιισ ίτιιάιοίιίιιωσ οΒισσιιτιιτιιε.

τσττιαιιι ιτι ιιΙιιιω άιΙσδτιοιισωτ(1ιιιάιριιιτιιε ικα αριιά ιιοε ( τιιιιιιιτιιω σΙισστσ σιιττιιιΓσ

στοσι σοΙοτ , ιιιίι ατάστιτιΠιωιιω αιιιωι :ιδια σοε σ:: σο ροτι.ιι ) νιτα σιιι: τσΙιειοΓα , 86 Π·

ω” ιτιάισατ 2 Αρα ιταάιισ εταιιαε άιειιαι:ιο- :στ ττιιιιιιε αά Ιιττστατιιω Ρτιιάια ιάοτισιιε , τ

Πι τοπ , ρισσοτιιιισ Ι)οωιιιιιω , ιιτ ωιιιι αΙι- ρτοωτιιε ταωστι σιττιτιτ Γσωρστ αά τσΙιαιια ο·

τιιιατιάο ροτσίιατσω ιασιατ τστστσιιάκ τιι:ι ρτο Βσάιστιτια: _ ωιτιιίτστια. Ειπα ατι Γιιωττιορστσ

νιτιριια ματια. Αιιιωιιω ιτιτστιω ωσιιω .σρ-σ σοωωστιάο , ά τιιιια ιιιιιΙτιιω ροτσε , αάιιιιια

Γσιναιιτιατιι , ριστατσω , Βάσω , ρτο ωιιτιστσ ιΙΙιιιιι. ΜιιΙτιιω ιτι τιια ριστατσ σοιιιιάιτ μια

σοωρσιιίαΒιε :άι Η ωιιιιιε τσιρία , ρτοροιιτο Γι.: άστσιιότιιω ιτι αρα τσ ιιΠο ρα&ο ρστιιια

ταωσιι ασ νοιιιιιτατσ σιιιιιιιΙατιιιιωσ Γατιεία- άστ. Εεο ιιιιιάσω σιιιίτιωο τοτσ ιΙΙιιω τιισι

σισιιτσω , ετατσ , τιιι:τίο , ασσιρισε , ρατσι· , ετατιΠιωιιω , αστρα ετατιε ιιτισ ωατιάιισατιι

σιιι ωσ ηιιαιιτιιΙιιισιιωτιιισ Πω ρτοωτσ τω· τιιω ρατισω. ευρω ρτατστ ωοάιιω, ασ ιαιττα

άσττι οίΐστο , τταάο , ασ άσάο. Ραδι:ιιε σσττιοτ άιιαω άισι ροτσΒ: ,νιάστσ τσ, ρατστ. τιιο εστι.

άιΒιιατιοιιιε τιικ Ιιττστιε , άσ σΙσΕτιοιισ τσνσ- Β Γρσ&ιι διΕ -σοΠοτιιιἰο ρστιτιιι. Ετιτ τιιιιιι ιΠσ

τστιάιΠιωιάοωιτιισατάιιιαιιε δστιστιίιαιτι ρτο- ρτοί:σ&ο τω” άισε. διάιιιάσω ιιιτταροτ 8:

τσδιοτσω οτάιτιιε ιιοιττι , 8ανιιιιε ί`ιιω νσιισ- σιτιιιταιιο ιτι τσ Πτι τσ , ιιιαιιαω , ρατσιιτσ.ατ

τιισιιτστ. δι τιιιιάσω , ιιτ αιιάιο , ρτατσι· Γιιω- τιιισ αά ραιτ:στιάιιω ετσεσω τω στσάιτιιω ρα

ττιαω αριιά ροτιτιιισσω ετατιαω , σιιιε ςιιο- Η:οτσ νιΒιιαιιτιιιιωο. ναισ. Εκ ιιιοιιαΡιστιο

τρια σίτ ιιιτσετιτατιε ρτοΒιτατιΓαιισ, ιιτ και» δ. ΜισιιασΙιε Μιιτιατιι , φωτο ιάιιε ]ιιιιιι ,

Ιατιε ωοιιασιιιιε, ωαειε τρωω ι:ατάιιιαΙιε στι· Μοστ:σι.:τ:τιΧ.

ίτιωστιιτ. δρστατσ τιιιτισ ιιοο ιωωστιτο νιάσοτ

ι:ιιτιιταιτι τιοίττι οτάιτιιε τστοτωατιοιισω,αιιαα

άο ωιίστατιοιισ Πσι ΒΔ σαριτσ ίιτωιΠιωο , ία- Η Β ω) .
ιιιίιιωοςιισ , δ: ρτοτσδιοτσ ρτιιάστιτἰΠιωο, ασ · τ ως, 2 ω°

ίεϊνι:Πώηωο ΜΝ: Ξξωε Ε"ΜΠπ· [Μ Με να 19: ατέυάσ ιτατιτωτερττωια τωιω?ωέ.ι τιρ0°

το ω) ω)ΙΡο1Μεω·"$α Πυωδ"πω ΡτοΕ6&ο φωτ. Ηω·Μπιτ στα” τα απατα στα

άσίιιτιιι·ιιω ιτι ιιιε,άιια: αάιτσι-οτωαιιάαω τσιι- Ο "Μεταχω".

ειοτισω τιοιτταω ίρσ&ατσ νιάστιιιιιτιιτ. δι σου·

ιισστσιιι ιΒιισω . . . Μ” τιιστο , ιροτιτσ ρτο· 5Εάιισιιτατιτ αριιά ωσρστ Ατιάτσοιιιττι ιιτ ΛααστηρΣ

ίιιιαιτι. ει σιιιιτιάστσ ΓαιιΒιιιιισω , σοιιιιιιιαιτι σστάοτσω σοιΙσόιοτσω αροίι:οιισιιω σω

Βοωιτιο που τσιιιθ:ατιοτ ,διιιωωοάο αΙιτιιιιά τιιισιιε τσάάιτιιαιια τιιιε , Πασά ρατιταω ωοΙσττι

ιιιάσ ίστιιιατιιτ σωοΙιιωσιιτἰ. Μιττο αά τσ ρστ ιιιιωστια ωσια ιιιισέιαω Γσιιτιο. Όσισιτοτσω

ιιατιιω Ιατοτσιτι ιισιιἰοΙιιω ιτι ατατιωσιιτιιω ιισιιιιάσω ωσ ρτο τσ ωιιαιωι σαωστε αρο

' πιστα στΒα τσ ριστατιτ, ναίσιιιιιω ΓσιΙἱσστ ω- Β:οΙιασ,σιιιε ίιιωιιια ρσσιωιατιιω τιιιαω ιιοίιι,

ιιιαστι νιτιάιε , ραιισω Γασσατι , δ£ ΙιΒταω α- σαωάιισ (ιιιίι σιιττι σαάσω οαιτιστα τιοΒιε σοπ

τοωατιιω ι σσττσ ριιίιΠιιω ιιιιιά, α τρια πιο νστιστιτ ) ιοί-τα οδτο ιιισιιίιιιω ιρατιιιω ρσι·.

τιτισ σοωρατστιιτ , Γσά ιιοο ριιίιΙΙο άσρτοωο ΓοΙνστιάαω Γροροιιάι. διτ τιρι , τριετία , σιιτ2

αιιιωο. Μαιοτα , α· Ι)οτιιιιιιιε άσάστἱτ , ιτι ιιοο τισροτιιιω , ιισάιισ τιιιιάςιιαω ωοΙιατιε ,

διιτιιτιιω τιαιιΓωιτταω. Πσάι ρτα:τστσα σιάσω άοιισσ α σιιτια αΙιτιιιιά ιιοριε Βοτιι ιιιιιισιστιιτ.

Ι). δσραίτιαιιο ρτο σοΙΙσἐτα σΙαρίι ιαω αιωι , ΡστνστιιΙΤσ ιαω σο Π. Ηιστσωιαω ιαω ριιτο ,

αιιτσοε νσιιστοε τιιιατιιοτ. Ρστιστατ αιιτσω α: Ε) ιιοιττιιωηιισ τισ8οτιιιιιι ττα&ατσ στιτριίΤσ. ει

αιιτσοε νιΒιιιτι ρτο σοΠσ&α αιιιιοτιιω τριω- αά νοτιιω τοε ΓιισσσΠστιτ, ρτονστιτιιε τιιι σω

τιιισ , «ιιιοε ιιΒστιτιΠιτιισ ττιΒιιιίισω , ιιιιι άσ- ασε ιιι ιιιε τιιιιω ασ ροτσιτατσω τσάιιιιιιιτ, τα.

Μπα ί:ασιιιταε. (ζιιαιιτο στιιω αιτσ αιισιιο σισιτιιισ ροΠ:ωοάιιω ρτοιιτ ιιΒιιστιτ πω. ιτι

ρτσωατ ρστ ρτασσΙΐοτσω τιοίτι·ιιω σοιιιιατο , τστιω άιΓρσιιιατσ , ασ άιΠ:τιι:ιιιστσ τιιιιάτιιιατιι

ιάσω τιισι σοΠσ&οτ τσιστστ. Ρτσσοτ ιτατιιισ Γα!να σοιιΓσισιιτια ιισάιιατιιιαω ροτσε. διιρστ

άιριιατιοιιστιι τιιαω,ιιτ σιισιιΓατιοιισιιι ιιοιιταω ἴσάσιιάιιω τιι›ι σΒτ αρ πάιΗσατιοιισ ωοιιαίτσ

τοιιιι ΒσιιιΒιιιτατσ αάωιττατ 5- α :μια ιιοτι το. τιι , τσΓσσατιάι Γιιρστιιιιι Γιιωτιια. Ριιτιιτιιω ώ;

ιιιιΠιοτισω άσισιτι , ίσά άιΙατιοτισω ρστο , τα τσωριιε , απο σοωωοάιιιε ταρω ορστι ιιι

τιειαέιιιτιιε ια ροίτστιιω , πρι ρτιωιιω ροτιισ- Πίτσα. Μαιιιτσ ααστιάα Γιιιιτ οωιιια, ασ ρσάσ,

 

ΕΡΙδΤΟΕΑ ΟΧ-ν”ΙΙ.

το. ναισ. Εκ ωοτιαίιστιο ταρω ΜισιιασΙιε ιιτ αιιιτιτ, ριιιωτισοιτισσάσιιάιιω. δττιιθ:ιι- α

Μιιτιατιι νι. σαισιιάαε ]ιιιιιαε Μσσσστ.ΧΧι1τ. Ε τα τσωριι τιοίττι ρτα:ρτορστσ πάιιισατα,άιιατι

ιιε ιιοε ιιινοΙνστιτ Μια , τσσιιω νοιναε. θω

τιια σιιω σοιιίιιιο αεστιάα , τισάιισ σ:: τιοι:ιε

τατιτιιω Με ρσιιάστσ τιιτο ιισστ. (:ιιω Βια
αάσΠιστ , τισ ιιτιιιω τιιιιάσω ραΠιιω, ιιτ τιστιιτιτ,

Νἰ:σίατυπ πα·υιιΜπι :τεωἰιατιιπι/ὁ!ἰττιέὶπσω α: ιδΠο""πδ> ΕΖοω”ιω ι πιο »δε αΠοταται"·

]θατε πω: ·υαίωκκιει τοπυκυκίατ. (Μάο ΠΜ [ΜιδΠε › ΊΜω Πωσ ἰΡω5· Ναι

· τιισ τά τσσιίισ ροττιιτστ. ΙάιρΓιιω τι δ: τιι τιιωτ

Α"α<#479- Κατα ΝισοΙαιιε ιιατι1ω Ιατοτ τιοτιάιιτιι ιωιτατιιε , ιιτ σιιω ωιιιτιε τρια: ααστιάα και

σιτρτσίισ ριοτσίΤιιε , Έστω ιιοτι ναιστια τιιστιε σοτιίσταε , ιιανιραΒιαιιι ροττιι. Νστιιισ

ηορττετ τω” στσωι Γοιιτιιάιτισω , αά τιιαω ρτορτστσαιιτιιιοτι πιο άσσστρι ασ άσωισιιιιά

Α12τιατιοτισω Γι: εοπι-στισ άσστσνιτ, σιιιι ω- φαω ριιτσα , ιιιιατιάο Μακ: ωιιτιια σοιιατιο ,

 

ΕΡΙδΤΟΙ.Α (ΣΧΥΙ.

Ειάσω (ισιισταΙι.



Αππο 1479

Απποεε79

ιοόγ ·

6: εοπίιιιο:ππι ,επιπιο:π:ποπε εοιπ:ιιππιεε.

:ιο , 8: ετε:ιετιι ρεπε: , δ! ρε:ι:ιοι·εε ιιοε

:ε:ιάε:. Ηεεε :εεπιπ ιπ:ε νε:ε:ιε ποί:ι·ε: Με

ειπε: Με ίιπ: , ειπε ::εποπιΙΙο επι:πο εεε

ειριεε νεΙιπι , 8: π: ππππι Π:ππε , ι·ειρΓε ιιοε

:ιπε ππετπ: νει·ιειε οίι:επ‹ιεε. νειιε επιπ ί:επιιΙιε

οπιπι. Εκ :ποπεί:ε:ιο Γεπέ:ι Μιειιεειιε Μπ

:ιεπι Χοπ. εε!. Απεπίι:εε Μεεεει.ιικιε:.

Ε Ρ Ι δΤΟ Ι. Α ΟΧνι1Ι.
Π. ΝιεοΙεο :ποπεειιο. Ε

 

μιει>ιε:οι.ιε ιεεε
Α :ιοπιε :ο οίι:ο πιω επιπιο ι ει·ιιεθει·ετ. Ε»

Ρ Ρ Ρ

τι: :ιιιιιιετε:πε ιιεπ‹ι πιιππε εε:ε:ιε Β·ε::ιι.επε

:Με :πεππε ιΙΙι :Με ιπ τε, πιοπο εποριε:ιι

ροΠιπι, πιπ:1πειπ απο: ίδιοι! νε:ο πππε
::ιπ:π ποιιτππι Κοπιεπι ιε:οίιειίιεεπτετπ ε: εεε

πιέπε εεεερει·ι-: σΙι8πετιο :πε , ε: Ιι::ε:ιε

ςπο:ιπε σοιπ:πεπ:ιε:ι:ιιε ωπειεπε, :πιτ :Μπι

Γεπεοπεπι 8:ε:ιΠιπιππι , εάοι:πιπππε νιτιεο

εππιπιπιπ :Ιειει:ο ε:8ε :ε πιεο , επι· πιε :ππι

νετιειε :πτπ:ει:είε εοπ:ιππιε οενιπι:ετε οιιιειι:
ποπ εείΐεε.ι Κεξετε: Ποπιιππε 8:ε:ιεπι ρτο

:πε ριε:ε:ι :πε:,εεπιππε ειιπ:ιίιιιπε εό. :ιεεπε

!εΞΜυ|ια:Μπετεω υ·ϋπέ: πό@που πει:αιΜέ Β @μια ᾶωΡιἱτιωἰΜω κΗεωΠΒ Ποαα Βια»

ΜΜΜπίπω , απέβσε:9πε ΜΜΜ:

,Ματέι δ. Με::|επε.

οπο εππι νεΓεε::ιπεπι Γγπει:ιπι εεΙε=

!ει·ει·ειππε , ε::πιι: ιτπιιιι ηπι::ιετπ πεπ:ε

Ιι::ετεε :πεε, :ιπεε ει: οπο ε ποιειε εετεεπει

Ρι·ι:πεε εεεειει. νειε:πάιπεπι :πεπι :πεΙε:π 2

8:ε Γειιε :ετο , ππετπ 8:ενιΠιπιειπ Μακ ,

επ:π ειιι Γεεπε πιιΙιι :ε:πΙει·ιπ: , επι :Με :ε

εοπνεΙπιΙΤε :είΈε:ι πω. δεό ιι ιιιίι:ιπι:ε:ε ιτε

ε:ενε:ιε: π: Ρε:ιεπιππι ιτππιιπεε: ,πο :Πει

ορ:ιοπεπι , π: επ:ιιπε ι·ε:ιεεε , επ: Μι:: :ιε

:ιεπ:ει· :ιεεε:. δει·ιιεο εποε:: :πο , πε Γε :ΜΕ

::ι!επι ρι·πιεεε: ιπ :ε ειιπιι::επάο. Εεο οπι

άεπι ει·ε!ε:εε ιιπιπίπιο:ιι ρει·ιππ:ε:ιοπεε ω: ,

παμε :ε:πεπ επιππε:π νεί::πιπ :ιεΒιι8επειε

εἰ: νι:ε. δι Γρει·εε ιπ Ρπαππω τεί:ι:πι ρεπε

νειε:πσ.ιιπετπ , Γπί:ιπε πω: :πεπππι πεππε,

α: ειιιπνε πιοπεί:ε:ιππι εά :πιεο Μπωιπω

εε , οπιε πιιιιι ω: 8ιτε:ιΠιπιππι ι πε ό: ει::

:πο Γε :πεεπ:πτ ει:ετπριο. Κενε:εποπε ρε:ετ

Ιεπ&ι Με::ιιιε: οπο: , τπιει·ενι: επι Παπι

πππι ρτιάιε ποπεε ΑπεπΠ:ι , πεππε ει :ετο

πι: εα:Ιπιπ πο:: πιι:ε , εε Γειπιει·ε. Επιπ :ε

:πεπ ετιει:το: ι·ε8πε ί-γειει·εε ιεεπε::εΠε , ιιει

ειπε εΠε :πιο πω ορ:ειιτιπε ::επείετ:ι. νειιε,

ε: ι:ει·ενι:ε:επι εριίι:οιετ τειεεΙΙε:ιι ίεΠιπε:ιο

πι εςιΓει·ιιιε. δειπ:ε οπιπεε πιεο ποτπιπε. Εκ

Γεπ&ο ΜιεΙιεεΙε Μπ:ιεπι ν. ι:ιπε Απεπί:ι ,

Μεεεει.ε:ε:ιε:.

 

ΕΡΙδΤΟΙ..Α ΟΧΧ.

Ηιει·οπγπιο (Ξεπε:ειι

Π: Ρευ·σ πωπω ό· έ:/ΗΜ οὐἰπι ρὶεπἰ.:

/ἱιπὁῖ'ἐ Μπ:Με , άσμα Μπι.: -/Ι)$ΤΦΙ“θε

Πρει·ιοι·ιιιπε εκει:: πεππε ε:ι ιιιε Ρε::πε

ειπιειετπ πιοπεειιπε ::ππι ιι::ε:ιε :πιπερι

ιεπε εππι :πε ποΒιε ειι8πε:ιο εοπιπιεπάειεε::

Εεεεερι ιΙΙππι :με παπι ιιπιπεπι:ε:ε,:πιπ ειπιε

:ιιεε :ε ετε:,ε οπο οιππιε πιιιιιποπ πωπω::

είε ποπ οειεεπ: 3 :πω νει·ο επι:: δ:: ορ:ιιπε

νοιππ:ετε , δ: ιπί.πιεε: επτεΒιε ιπ:ιοιε, ε:ειπε

ιπεεπιο ει!. Ιι::ει·ετππι ίιπ:ιιε εεεο:πτποάε:ιΓ

Β:πο ιεπτάι:πε :ήπιε πι. Β πιει πω: εΙερπιι: ,

Ρε: :ιιεε εΠειπο: ί:ειετιεπιε άε:επ:πε ει: , Με

ειπε , π: ετιιι:το: , σε :πει·ιε νει:ε:ιοπε:π , ε:

οεπε εει:ε:ιοπεπι. Ορ:ιπιε Πει ει·ε:ιε ιε:ενι

εοπνειπι:,ποιειΓεππιππε ιπ ὑπό:: οιείεινε

Ιππιετπ Γε:νε:. ()ε:ε:ππι Γεω :ιιει ιετπ πω ιιιε

ίππείιπιπ ε::ιπε εεε:ιειΠιτπππι πππειππι πως

ιε:πιπ πειτε , νεπετεπιιε:π ΐειιιεε:·ρε:ι·ε:π δι

Με::ιιι:ε Ρ:ιο:ετπ εεε:τειππιπ οΕιιι1ΐε :ιιεπι

εε νι:2 Γπε: επ:Γππι ιιι ρεεε εοπίπτππιείΐεπ

Οπιπε Γεπε :ιεΙΙιτπ:πε ΓοΙε:ισ ποπ ροΙΤππι

ποπ ει·ενι:ε: ιπ:ει·ετε. διοπιάεπι ει: εε Ρεπ
άειιεκπ :ο:πε,ππινε:Γε:ιπε πιεε ::οπίιιιε , :δεν

πεπο:ιε εππι Πιο εοιπιπππιεεεε:π. Ιπει·ε: ει

Ρ:πάεπ:ιε ίιπεπιει·ιε 5 ε:: Ριπ:ιιπε:ππι :ει·π:π

πίπε οι: εοπΓπε:π:ιο εΠεεει·ε: , π: πεππε ετ!.

ιΙΙππι Ρε: εοπίιιιππι ρε:ι:π:πε εεεεάει·ε: :
ι :ιπιπ :εήεοπίππι ίιάειιΠιπιπ:π ε:: ΓεπιΠιπιππι

ι·εροι·:ει·ε:. Ηπιπεπι:ε:επι 5 επεωιωικω 5

:πεπίπε:ποιπειπ ιιιε ιεπ:ιει·ε ιπρετιιππιπ ιπ

:ιιεο ι :με οιππιε·, :επι ειπε εοπίπε:πάιπε Βια

ιπιΙιε:ι:ει· Μι Γεω: , ιπειιιιπε πονει·ππ:. δε:ι

εεοειπ Ρπωπ 5 ππετπ ιιεΓε νιίι:εΒε: εΠι:ιπε ,

εΙΙοοπειεε:πτ , 8ε ( οποπ εποε: εε::ε άιεε:ε)

νεπε:ειεε:π: , εοΙειεε: , π: ει: πιε ι:ιάεπι π

ειιιιιπ:ιπε ρεπειε:ε το:πε ιρίε νιάει·ε:πι·ι

απειποπεπι εοπιρετε:ιοιιε πιειοι·πιπ πιιπι€

:πε ιιεε:: Ιιπτ ει:ιίιιτπεπάε. απ:: πεππε πο·

πεε Απ8πίὶι ποτε ει:: :εκ :ιπει·:ε ; ρεπερ

:ιε,οπιπιιεπε (3ιιτιί:ιεπε: ιτειιΒιοπιε ίεε:ετπεπ

:ιε, πιεπ:ε Γεπιρετ Πεο ιπ:επ:πε, ε::1ιιε , πι:

:πιιιι ι·ε:πΙετππ: ι ω πι:ιτπππι πἴειπε τριπ

:πιπ ρο::ε&ετιι πι): εε:οΓεπΙεπε ετπεε:π. Νεο

πιι:πιπ Φ Η :επι πω: ΐο::ε πιι8:ενι: :κι (π

Εεει·οε , :επι :1πιποπεειπ:ε ειτει:ε: επποε π:

:ιιοπείι:ιεο ιιεΒιι:π τειι€ιοπιπωεω ειπι:ι: ιιι-ε

:επι. δεει ιεπεπ:ιο οπο: ιιιε , π: εοπίιιτιο,

Ρ:οιεπι ιπιπιο::εΙι:ε:ιε εάερ:πε ει: , ί·ετεπιπε

ε:ςπο επι:πο εεωεππω ειπε , πε πιεξειε πο

Β::ιε εοπ:ιοΙει·ε ιπιΓετιιε, επεπι ειπε ί:ειιει:εε

'τε:ι οι: Βιοτικ εοπεεπάε:ε νιοεεπιπι·. Με·

ίε::ιτπ επιπ :εΙιε ιιι ειπε Ιοεπιτι ίπιει·οεε:πε

Π: ρι·ιο: , επι Ρ:πειεπ:ιε Γπε , ιποι·ιιεπΐοπε το

ΙιειοίιΠιιπιε ιιεπά ιπί:ει·ιο: :ετε:οεεείΤοτε πιο

Γπ:πτπε Π: , Π. νιάεΙιεε: ιπεεε οιιιπ οπο:

δ. Βεπε:ιιέι:ι πε Ρειετο. Ηππε πω: ιπνι:ππι

ε:: :ειπ&επ:επι Ριπι·ιτπππι ιπ ροΠεΠιοπεπι δ.

Με::ιιιετ εοπΒ:ι:πιτππε , ειεξιππι ρτιοι·ειπ εά

:τιεππιππι οπιπιππι εοπίεπίπ 5 ιπι:::ι ιπειιιΙε

τππι ποιειε επ εροί:οιιεε Γεειε ρτινι!επιπτπ:

Ε: :ιποπιετπ ρι·αΐε:ππι δ. ΜΜΜ :πεπο

ιιιππι απ: ει·ενε:πι· εΙἱεπο , ρ:εεοτ ειπΓοεπι

Ρ:ἱοι·ιε 8: εοπνεπ:πε ποπιιπε , πιεοοπε ππ

πιεπιίιι:πεπι :ιι€πε:ιοπεπι :πεπι , π: πιει::

επ:ποΒιπιπ πω:: Βεπε:ιι&ι :ιο ΡεΙε:ο εππεο

Χ κι: ιιι



1ο67 Με!!ι>ετιιιοειι>ΗιΝι

Ποιο μι”

Αιιοε147ε

&ετε , :οοοε εοοιιΜτε Γειιεξο ΜεττΙιιιιτ ιΠ8- Α οιιε ρτονιοειειιο Πει ττιιιΠτιιοι οοοε ε.ιιιπιο ,

οετοι·:ι1οειτειιοε Ιιοε ΓοοΠιΠο ι δε εοπιιτιο

ἀἰοε νΙνετε μ·ιειιι&ι τοοιιικΒι 7, 8εεοοΠιιτοιο

ιτε :ιΙιειιοιο ςΠΠοΙνει·ε ΓειΠΙιοε ιΙοεεοτ. (Σιοιὶ

ιιτ ειΓιιειιι_ρτ:ιεΠεε , ετιιιιτι ποιοι: ετὶειιι τε

στο δε οοι-εοτο , οοι οιε.τοτοπι ττειιίο 8; ιιε

Πο. Ε:: ιοοιιοΡτετιο ΓιιιιιΕΗ _ΜιεΠεεΙιε Μο

ειιιτιί,νι. εε!. 5ερτειιιοτιε Μεεεει:ικι:ι.

 

ε·ιιιεΤοιιιι=ς: κ:: π.
Γ υιοιιτιο πεοοε,

Μέππ]σπε7τοπϋπω /ἰαπα ω! απο Μ·υΜΜικ.

ΠοτΠετο ιοὶἱιἰ Γετιιρει· οοτ:: Γιο: ἰτι ρτἰ

μ πιο, ιιτ εοτο οπιιιιοοε ,Π @και Αρο

ΠοΠ ιειιτειιτἱειο Πει·ἱ ρεεε-Πι , οιιεετο Μισε

τοτο, Πειτοι οτιιτιιτιο νεοἱτε ατι το ,δε :ιο Γτιι-.

ττεε ιιοΡιεοε , οοι πιο τεει1ιιι Πιο: ε ιιτ Πιτά

Ιι€ειε πιο εοιο είΓε ετ8ει τε , οοι ρι·ιιιε Γοετιιτι,

εοτο Με Ιοιοιτο.τεε , οοο οοτετο ειιιΠοοιιι ,.

@πιο , οι: ε:εΙιττετιε τοἱε εοιιιἱεετε Πεετ ετ

ΕιιΙΓο·οριο:ιτιε. αοεριορτει· ΜΗ! τε ἱιι οτα

Γειιτιο , οτ οοοε, ειιιτοοοεοο Ρετ Ιιττετειε,

νεοτοι:οε :οι τε ι ιιτ ΓΡει·ο , ειπε οδτιινοτο_

ι1ιειο ι εοΙιετοιοΓιιοε ιοεοιο ττειιιιοιΙΙο εετ

τε :ιοὶοιο , οιιε: Πττετιε εοτοιο·εοόεοάει οοο

(Με. $ινε :ιοτειο πιε ιιοὁἱετἰε , Πνε οοι·ι,νε-_

Πε , οοΠε , ιὶἰΓεεὁετιι εοε τε οι ρεεε. ]οοε

ειΠιει:ιτειοοε εεεἰρἱετ. νιιΙε , εε με πιο απο

τεΙιεΙοιε οπιιιἰΒιιε στα. Βοεειε ιοεοιο, οιιε:

Γο , Γιοιττειιι ]ειεοΒοτο , ιιτ ρι·οΓείΠοοι Γοἰ Γιο.

ττἰε Ρετι:ΜοτειΠτ. Εκ Ε. ΜιεΙιεειε ιΠε και.

$ειέτειοΒιιε Μεεεεωικι:ι.

 

Ε°ΡΙΠΤΟΙ..Α ΟΧΧΙΪ.

~ · Πτοιιιιο εοοειτἱ.

7/ΜΜπια.ι· εβσΕπω απο/ἰι/ἑφΨἐ/ἐ βάεϋ έ

έ: πεἔσιἐυ Ο. ΗΙαπω.ι χω , @οι

ΕόιΠάιτ απο οοἀἰιιε τεττἱοε Ι). Ηἱε- Μι1°19τ)

τειιιὶιιε Πττει·ειε απο !ιοτοεοιτετιε ΡΙε

οιιε , οοοε 8: Ποει·ιτετ ΡειΙεει. εοτιἔτιιτοΙιιτἰε

ρι·ιιιιιιιο ιιήοτιδτο πιἱιιἰ νιειιτι:ιτιιε οιιει·ἱ ο

ιιοοιι ·τειτιειι‹ Γεἱιιε νεΠιο ) Π εοτιποοιὶε ροΓ.

Γεω ι ειιεοτειετο. Ωειι1Γο.8 οοτετο οοο ομοτα

τε τε Γειο. 5εά οιιειοεΙο εε ιιοτιιειιιτιιτε εο

ΙεοάιΓΠιιιιιε μπει· θεοετ:ιΙιε πιε Μ ΓοΓεἱρἱει1

ιιιιοι ιοοιιιιιε ρτονοεειτ , ιοΒιιειιιιιι εοΙΙοιοιι1-ι

8ο , εεε οοίτιοειτιοε τεΙοθτειιιοτ.

Ι)ε ιιεΒοτἰο Π. Ηιετειοιιτ ΠΙεο=ι τοτο οοἰε

ἱρΓε οι·ειτοτι Ροιο-Ι.ινιειιΠ_ειοΓοΙοτιοοεοι :εἰ

οοο Ποε οοοε ΓΡε εοπιοΠΠΠ:ι , τοτο ετἱιιτι1

ειοοιιἱειο τειΠιοτοε ρτορειΠετιι ΞιΙεπι Ποιο-ι .

οιιε Ηιετειοι:ιε Κοιιιιιοι οο ιιοτιειτειιι Πιστια

Πει·Π Γεοιίτι Μιιττιιἱειτ, Π οιιιιι εοιιΠειετιιιιιιο

οττιιιεε πιεοε ΓιιΙνετε πιοο οοπιιτιε ι οει:ιοε Ω τεΠιιιιιιτο Πιετά, Πιιε ιἰεοἰτο εοιιιΡοτιετε Ρο

ἰΓΕἱιιε ειοειιιιιοε.ττι ρι·οΠειΓει ρετιιιιττεε ειοτιεε

νειιἱειιο. πιο εοτο ΓιιοιἱΙἱ:ι οτοτιοιν..ειι[ι

δερτειτιοιἰε ΜεεεειρικιΧ. ο

 

ιει>ιετο1.Α ι:Χι:ε

Πτοιιτιο εοοετἱ. Γ

ΜΜΜ: απ» "Με υιιυπ«#επϋ ]Ξ/Ξ·υΠπωι ι

υποκειμε ά ἰηυΜηβὐἰ ·υἰειιπἐιιικι· ωστε.

Ενει·Γοε Ι·ιοόιε εκ ΙΠτἰει , νειιἰειιτε 'πο

τε Β. ΓΙιτιίτοοιιοτο > οοο Ποπ ΡιιΓΓιιε

πιε πιειε οτενιοοε απο Ιιττετιε ρτοΠειΓει.

@ιειοιοοτειιι εοτο ιοιιιτει ποιοι εοοΓετεοιιει

τω, Πεοτ ει: ιρΓο ρΙετιἰοεὸἰΓεεε. @οοο ιιΠΓ

Πιτοε εε , ιιτ ροΙΙιεειἰε ι Γιοθιοιιιτι οιοοιιιττι

οετιειιιετιοοεπι ι 8:ιοάεο. Ρτεεοτ τ:ιπιειι , οι:

Π (με εΙ:ιι·8ιτι οοοιε ΡΙιιεοετιτ , ιιιιΠεεε. δί

ςοἱἀ νετο κι ιΠΓΓοΙνεοάοιο ὸεοἱτοτο , ιιιιοι°ι

εοιιΠεΠι ιιοοἰΓειιτιιι άεΠιοιιτε νοΙοει·ιε μαι.

οιιε ιοε·εει·τιοτειτι , οτιο εοι!ιεειιι Πιι€οΙ:ι

Γεοι:Γοιο τειιι€ειοι. Νοε Με Γειτιοεπι επιιιτιοει

εε ριιοεοι ιιειιοο τοεοιΠειιτε οΠἱετἱπι εσει

τιιιιτ. ει εοιοοιοεὶε ροτεε ι οποτε οοοἱε Γιο

ιιιειποιο ι1οιιοτο νοΙοετιε ρτετἰο , οτ ιοειιτΠ

εἰτετειο νιτειιιοει νιιιιιτο ιιιιοιιοε , Π Με

οιἱτιοτἰε νεοάιτοτ , ιιιιειιο :Ποιά οοε , Ποειιτει:

σ.εειρετειο. Ποιοτιοτιι Βειιειιι&οπι διιΠιτιο- .

τεειιιιι οεεοτιιιιιτ 5 ιιεοοε ιιιΠιιοτι:ι τεοεΠε.- Π ΡοΠ τεΙἱοοἱ: ιρΓοιο τιιττιεο ειιρειίτο ειὶ ει”

τἱὶΓετἱοετε :ιο το εορἱοΠοε Παει: , ιτινιτειτε

τε ΓοΙιιιοπιοάο ιιιρτ::Γετιτοιτοοι ιιεετενἰ οιιε

οοιο Γτετιιοοε ι:οιε ιιοειιιτο ριοι·ιοιιε Ρετικ

ι·ιε , :ιό ὸἰειιι Γείτοιο οοΠτοιτι , ιιτ οιιιιτιάο

οοε :οἱ εοιιεεΙεοτειιιιαιο ΓοΙειοιιἱτετειιι νε

Π:ι·:ιοι οποιο εοιινειιἱπιοε , νοε ειιιοτιοε οο

ΒἰΓεοιο τυποι Γιιεἱετἰει νεοἰιιε ἰἔἰτοι· , οοΓε

ει·ο 3 ει! ιονιΓειιόιιτο οοε 3 οι ιιιοτιια Με νι

ειίΠτοεΙιτιο εοιιΠι·ιοετιιτ εειτἰτιιε ιο ιιοοιε , ΔΕ

Γεετἰο ειοεε:ιτοτ. Μειοιι:ιτοοι νιειιτἰετιιε ει!

πιε ττειιΓοιιίΠιτιι,οοοε εεττε οιιετι ο ροΠτοοι,

τερετἰ , οοι άι: οοινιει1ΙεάεΓεεοι:Π. ΚίοΙτιι: Γει

ιιε πιε οι8ε'ιιτ οοοε. δειἰ ιιιτετ ι:ετεπιε Ποτε

Με οιοόο οοοε! ιιιειιιοετιτει· Ρτεοιἱτ , ειοοό

δ. Μεττιιἰε: οιοιιεΠειιοοι οοικιοιο Πιο μειο

το Βιιοειετ. Κατι ει: οποιο οποτε εοΒιιοΓεεε.

νεοι ετἱειτι στο Με Πε ε:>.οΓε , οτ νιδι:οε πιο!

`!'οτι1Πι οτεειοοε , ταιιιιειο ροΠιιειοὶτὶε οππι

ρειοεοε. Ετἰτ οοιο Πιοε ειιιειοι ΒιετιίΠοιοειιιτ

Ροτε εοιιιε οΡετει 8: εοιιΠΙιο οι ριιιιίοοε οτί

οοτετο. Απ νετο ετοοο ειιιἱιιιο Ι:ιτοτοε Πι: ι

οοοιι ΓεεἱΠἰ , τιεΓειο. Μεειιο·ι Γετιε ΠΙοιο άο

:ιἱ ]ιιΠιι·ιοροιιοι, ἰττεοοἰΠτο ειιιιιιεττι τε σο

:ιοεοΠοιτο τειιιροι:ιε , οοιιτειιτιεο ιὶε τοο Βο

ιοειιιιτιιτε εΠΙΠΠιε ι Ρτε:Γεττιιτι οοιο ει! τειὶἱ

οιειιιιοε ειοι·εοε εειιτοιο , οοοε Ποιο τοοππι

Π:ετιο Ιεεενει·ετ , οιεεοοι νεοετιτ. Παμε Π

οοιο Με οι τε ρεεεε.τοιο εΠ ο ιιοΒιε , Με

οοο ΠΠ ιιεεεε ιιοροτει·ε. @Με τεττιειι οττἰ

Ε. οοε νεοιετο.ι Αιτιιεοτοτο τιιιιτιειοε οτοοιε Γοιιτ

εοοιιτιοτιιιι. Διὶ ι:Πεπι Γείτιιιτι ιιοΠι·ιιιο νετιἰειε,

στο , εοτο Γαιττιοιιε , ιιτ οιιιοι·ιεπι οοΠι·:ιοι ,

86 οοε δι: ειΠιε ἰοιὶἱεἱἰε εοιορι·οοετοοε. Πιε

τετ ειιἱπιοε νειιἰι·ε :οι τε,ιιτ ιοεοιο ιιε ρΙοτἱ

οιιε ΓειιιιἰΙἱειτἱιιε εοοΓειι·ειο: Γειὶ Ιιοε ΓοιιΓιι

ιιοπιιιι ΝιεοΙιιι Γεεετε ιΠΠιιΠ , οοι τε αει οοε

ι



!Μο14.”

πιο

οποοιιο ποιοι ]ποοππο, οποίο , νοοῖπτ. Τοι

ροιἱτπτιιοι πο οπίινιίοπτιο: ]πτο οπιπι ίοπο

οπΙἱιπιἰ , πο ίππιτπίοι ιποιριππτ οοτιττπ το , Γε

ι:ίοΙπίοο πο οιτοπιονοπτοο ριιτππτοο ι οο οποο

οοοιιο τιιτιοιιιιι, ποοιιο οπιάοπππι πιω ,ιιο

οπο νοΙ ίπΙτοπι πττοτπο οιο πιιττπο. ΝοίΪ:ὶ οπ

5πίπιοτπ ποοιἱποο πιο , δ6 οππιιτπιο πιο ιιο

ποπιιιπο. Εοο πιο ρπιτιτπππι οοπιιοοποο. Ε::

Τποέτο ΜιοπποΙο Μιιτιπιιι ιτιν. οπΙ.Οᾶοπτἰο

1ιιοοοοι.ιιιτικ.

-
 

Ει-ι·οιοιΑ οΧΧιιι.
ι Ερἰίοορο ΒοΙΙτιποπίὶ.

 

ι5°ιατίω «ο μ» τοπ/Εόΐο-/Σιπ Μέσου.

υ Ετἰἀἱοἱτ οιιπι, οποιο τοἰίοτππι ιίιπο,

πιοοποππο πιτοτπο τοπιο, πιο τοπικ πο

Βοτιι οοπτιίοι·ιοπι το πἱο προττο οοοπονἱ.

(χιπ ιο το Η πιτιοιιπιο ποτοπ ππ,οπΙπιοττι τοπιο

ιο πιο ποπονοΙοπτιππι πο ποοιιι ρπιτιππο οοι

το ροτίροιτι πτ8πιτιοιιτιο , ππιιο ίππο ονιιιοπ

πιο” οοπιρτοππνἱ. οπο οπιπι , οικείο ,

πιιιρΙἰπο ιο οππίπ τοπ ίοοιίίοο Μισο Ιοοοτπιιι

ιπίτποτιπ, ποπ ιπιιτιιτπιοτ ίοτιποποι ἱονἰοοπι

οριίιο!πο ἰπτοττιιἱίπο , ποπ οοοπρπτιοοπτπ

οιπΙτιτπιΙο , οπιπτιο το ποο ριοτπι ιοποι,ιο πο

οοίίο οίτ , πτάοτοιο πιο ρτιοΙοπι οοποορτι οι:

ιι·ιοτππ ίππιιΙιπτίτπτο ίοινοτιο ροτιιἰτ οιιτιπ

οποιο. Οοιοιοοιιοπνοτποι πιο ιιιοτιποππιπ

οοίττπιο , οπ τπιοοιι τπτιοιιο , πι οοπίιπο πιο

ι οποο.οπιάοιιι τππιτἰτιιι ίποοτοοιπο) ιο Οπί

ίοιιίἰ ποοοτιο πιοιοτιιι. $οιι ρπιππι το ίππο

τοοιίίο πιιιιοιτιπτ οοίττπ: ιιιιποπίτι , Η νοτπιο

τποτππι , πτοιιο ιοτοτοοΠιοπο , οποο Ποιο ίπ

ροτοπο οιιιΙππιπποιο , ιιινιίίοο. 5ιιίοοριίπ

ιοίπροτ ιιπποιππι ποίττποι οποιο οίποιοπίπ

τοο,τοοιιιιιοπο πππιτπιο οοοοἰί'τι , πο τποπ

ίποι ΗΙππι τοπιο ροτ εποε ρπιιιιοοο , ππέτιοτο

ιιιιιιοιπ

νοπτιιτπτο ππίοπο όππἱοπίίοτιιἰτ. ΤοοπτιιΑ οποο πιο ρι·οιοτιίππιο οποιο, ποιοιπ

.ο

το τὶ

οι ὸοἀἰτἱΠιπιπτπ , πτοπο πιίοόπιπι ίπ το,ριο

τπτοτοοποοπι ππειΠπτοιιι. Ηππο πι ρτποίοπ

τἰπτιιπι τοίοτοο τοοι·οοόοοι Ιπποτπτιι τοοτιιιο;

ποο ιπτοιιιιι οοπτοοτιιο οπο. πιο οπιιτι το

πποιο νιάοοι , οπιάοπιά ππποο ,ποο πιο το»

οιτο νοτο,τιιτο οπποπ ιρ·ίιπο,ιππι τποπ οπο

οπο οιιΙρπ ονοποιιτ ,ιιτ ιο τπιποιοτιι ίπιιιιππιο

ποπ οι τοοπδιππι ποιοοτιπιο , πο ρτορτοτοπ

ίοΙΙιοιτπο πο. Νπτπ ποο: πιὶπἱ ίπτοτποροτο

οοιιπ ίπιίίοτ,πτ οροτπ τππ8: οοπίιππτο οοο

ίοοπτππι οίίοτ οποιο ίπποι; τποιοιι , οι οιπνἱ

ποιο Ιονπτοι ιποΙο , ετπιτπ πιιπἱ πιο οοΙοτἱοι·

` Β οοιπροίιτιο ·, οτιποι απο πποπο πιπιίπρἱι άο

τιιιιιοπτοι πππι ίοπτιο , ιιτ ποιοι , οοπτιπππ

οοοιιπτ ποιπἰιιοτπ. Ποτ ρτιοτοτοπ οοπιο οοι.

. τπιποιι οπτιι ίποοτι:ίοτο οποοποι ππτἰπΙἰ , οτο

Ο

ίοιιιροτ οπτιτπτο , πιιιιιιττοποι τπιιτιίροι· νιοο- Π

ποοτ , τΙοποο οοοοιιοι·π ποίττιιιιι οοπίἱοοιο

τπτ. ΠΜ νοτο ποπ ροίίοτ , πιο ρΙοπο οτο

ιιποοἰπο ἱρίο ιιιιπἰ ίπεριπο ι·οιππτ , οπο πιο

οτιι , οπο ίτιιτπο τοιιι ἰρίππι οοπιροιιοτο οπ

τπνοιἱο ι οπποπο ποο Ιππδτοπι , ποο ροι·ιοιι

ιππι νοτιτιιο , ροτ κοπο ιΠοο οπἱ τπιιι ιιιπιιἱπιο

πτοοπτο τΙοίπροτ ίοΙο, ίοινοπποτ, οοιιιτπνο

τἰο ίαριπο οοίτιι @πιο ιιοοπο ίπιππιἰ ροιιτἱ

ποιο , οπιιο οπτιποππιιιιι :οποιο όοτποο , ιιτ

ροτ το ρτοίοθιο ποπ ί]:οτοτιτ , οιιιιι , Η ποπ

ροτπιίίοτ , οι οτοπἰ ροοπιιιπιππι ίπτοιππ ρο

ιιιτπο ππίοΙνοτοοιιιτ. Νπτο οπιιι,ρτοπτ πιοππο

ποπ οπ , οππ ποο ί πιο ίπΙΙἱιοπι ·) ίῖτορποἰτπ

το οτπάοιοτπτ. οι οιιιιὶ ιτποπο πιιππο οποιο

πτοπο ιτοριποοπτιποροτ πιο πξιππι οι , οιο

οπιιτπτι τοοε:: οι ποίοιιπο , οτιι ντιΙριιιπο τοπο

ιοο οιτροττπο ιπίπππο , ππ πιο ποπ οιτροθτιι

ππτο ουοο ιρίο ποπ ίοοιίΤοιο. 5οο ρπιοπτ ΠΠ

Ποποοιιο. Όποιο ποιο ιο οπΙοο ο ιίτο!πτ , δ.

οππ ιο το ιπεποποιο οροιπιιι τιιππι , ιπποπο

ίππο ποιο οιιιΒιιπιιι,πτοι Βίοι απο ορπο Βιο

ιἱτ , οι: ίπτοπιπ οιιἰάοοι ιιοοπο. Νοοπο οοπο

ρπιππι οοπίοιτο τοππο ποίττιο ροτοο :€1112.ιι

οορτιοτοτ ίἱοοπΙπτοτο ιο ποο , ρπτοιοπιιιοπο

ιπΙοοποποτο , 8ιπτιπ ιοιριιπιιο , ιιτ οποίοι, 8:

ποδιοτιτπτο πως ρίπτιπιπιο νπΙοο. ν:ι.Ιο. Εκ

ίππέιο Μιοπποίο Μπιιππι νιτ. οπΙ. απο

ποο Μοοοοι.ιοτιιτ.
 

Ε. Ρ Ι 5 Τ Ο Ι. Α Ο Χ

Πτππιιο οπο.

6'πατέω @οο ιιιωῖ ι· ποιοι. Ιτιππη/ιι οπου:

π.·ιω πόσοι» ρισπιὶιιιἰ:,ρΜοιωπ Ρπιποὶιππ

,πιο ο. Διακόπι ό·ΙΜετέ Μέσω ρσι·πεκτιέι.

Ιο οοΙοπιἰ ίοΙοιππιτπτιο ποίτττο , οπιο

ιξ1γ.

πιο πο ιοοοίππι επίοτιππιίΤοπιπο , πί-_

ίιιοι·ποτ ίτπιττοο τιιι,ιτιιιοο οοπ:τι. 8πίοορι οοο

ροΗ: ριππιπιιτο οπο. (πιο ποοιππιτπτο , 8ο

οο πιποιο , ουοο οοπίδ:ι νοοοιιιιιτ , 8: οο οτιι

ποιο τοιπροτο , οπο ιοάιοοππτοπο ρΙιιιἰ

τοπιο. Ετ οπιτΙοπι ιΙοποοτο πιο ποποπΙΙοτιιιο

νιοοππτιιτ ιίροο ιιιιιίίπιπιο το οπἰρρὶπιπ πο,

ποο :οι ίοίπιιιι πιοτο , πιο ίππο πο το πο

ποπε οοίροτππτο. Αοο οιπτιπο ππιππιιιτπ

τι τπα ,ουοο ποοπο ποίττι οππτπο ίιιοτιο ,

οι ίτπττιιτπ τποτιιοι ποο νιίἰτπτἰοοο οοπίοΙπ

τοο ο. ΕΠ ο: οπο οποοπο ρτορτοι· ουοο

οπποοπτο , οποπιπτο οπτο πιἰπἰ πρρτιοιο ίοιο

ροτπιτ οοπίοδιο οοοοτιο, ποπ ιο οπιπιπο ίτιο- Ε ροτ οποιο ίι.ιοι·ιτ ποποτ τυπο , οοΙοοπιτπο ίιιοι

ιιτ ονοπτιιο τοἰ , οποιο οοποπρἰοτπο , ποιο

πιο ὶρίο ιιιποιο , οιιπιο ποο. Μποοπ ίππτ

ποιο οπιιτπτιο Μισο , ίιοιιιόοτο ρτοππτἰο οι

ιιοΈποπιο οιιπἱπἰτιο το ορο.ιιο. @οι @τοτ

-ίποιπτοι οι τοίοτιο τιπι οτπτὶπιιι νοΙποιο,οποι

Ιοπ,οο ιιιιρ:ιτ Ποι,άοΗοιππτ νιτοο. $ἰνοΙ νοι

πο ίπίτοπι ιο ποοποπ τιπἱ οιπτιπιππι πιίποπο ,

ίπτιοί:ιοοτο πιοποιοπο ιιοπιτο τοπτ:ινοτο , πο

οπο το οιιπι ειίίοοπι Ιιοοπιτ. Ππιιπι ι·οΠ:πτ ,

νπΙτίο ἰἰο , οποιο τοπιο , οο οποο οπτπιπνοτιο

πιο. ιιιπΙτοιοπι , οτιι το ίπιιδιο ΜἰοπποΙἰ τοτεει.

νοττιίίο ( πτ ορἱιιπππιιτπτ) ίοιο οπι.ιοοϋππι.

(1πο:Πρίοποπ νοποτιο , οοοιιρπτἱοπἰππο τιτ

ππο , οπιππο το 8:ιποοίπιπ ρτοί:ο&ο ίιιροι·..

οίΗποπτι πιιρποπτιιιο ποπ οππιτο. νοπιπτιι

08ο ιιτ ροΠιοιτπο ίιιτο , ο; ιιτ ριοοπιἰο ιρίο,

νοπιπτιιοπο ποπ οπιο ίι·πττιππο 86 τιπο ο; πω;

πιο: οοοπο οποίίο , οι ίροτο , ροτοτἱτ πιιιτιιπ

Απποη”.



Αππο η”.

Ϊ.

δ

ιο7ι ι>ετιιι πειιιιιιΝι

τιπο νιίιτατιο , τιιπι Ρτοίιιτιιι·ειπι οοππό:ι.πι , Α ιπάιοειπτ Ιιττοττπιιτπ , τιιπιιιΙτιιοτιο , τορτιιπ-_

δ; πιιοιιίτιιιο Π:τιρΓοτιιτπ. τ .

Πιο Ροπο οιτοτοτἰε > ατο (ιιροινοπιτ Β.

Ηιοτοιππιτ , ορτ:ιτιΠιτπιιιιι τιθοτοπε πιιποἱιιπι

οπο οιιτπ Ιίττοτιε τιπο, τιιιι-Μιοτπο οοππο πο!

το νιΙοπιιιιτπ ιιυπιπιππο ιπι)ιτοε. Εειοι:ιτπ
Μισό ποττιιτἱε , ίιοιιτ πιοτιόόίΤροτιοπάι , πάπι

νειπτο Ποπιιιιο. Ππιιιπι τΕπιτππι νοι·οοτ , πο

ατπ ιπτοτπροτιοε τπιΜΈιιτιιι·2°Πτ ἰπιροάἰτποπο
το. @ποπ πο τιοοιόειτ , στι. Α!). Βοποιίιδτιιε

οΙειιιτιιιε πιοοιιπι ποπινοπἱοτ , οοππο ποιά

ίοπτπιπι , οοτειπι οιτρΙιαι!ιο. @πιο πιω των

το ιιοοἰρἱιπιιε , Ρτ:οΐοττιπι οοππο , ιιιιιΒιιε το

Ιοδτειιιιιιτ: τιιιιιπιοιιιιιπ ιιτἰΙἱοτ:ι τιιοτιπτ τοπ

οπο οπιπἱο,86 :κι νἱᾶιιπι ποοοίΐειι·ιει ιπιιΒιε.

ΡοΠἰοοτἰε ιπΓιιροτ, Π :κι το νοποτο ι πωπω

τιιπι πιο οποτειτιιιπ οοιπΡΙιιτἰΒιιε πιο Βοπἰε, -

τιτ τπο τἰΜ ιιι·&ιιιε ἀονἰποἱειε. Ρειοἰοε Μουτ

τιΜοοτόι ίιιοτιτ. Εποιοε τιιτποπ ,ιιτ ΐροτο ,

ποπ ιπ8τειτο.Ηοιπο νοΓροτι ειιιτ οτειίι:ιπο, Ρο

τεινιιιπι ροτιιπι , ιιτ Γοοιιπάιιπι τπ:ιπό:ιτιιπι πιι

Μ ει ριιττο Ποποτει!ι ττ:ιάιτιιπι ποΒοτἰιιπι (ειπ

οι ΜιιττΙιἰπ ΡἰΙοτἰτιιιο οοπιιιΙιππ, ιιτοιιο οι:

ειιιτοοτιιτπ οοιιτιιπι οΙοοπιοΐγπειπι πιο ιιΜ:ιειτο

ίζειτοοιιιπι ιιοοιοιειπι. ΠΜ πιο Μόιιο, τιτ οοπ

Ητιο , τοπιοπ οιιτιιαινοτο , τ:οπτιιιοιιιιι πανι

οιιΙ:ιπι , 86 , ρτοΓΡοτο Η:ιπτο νοπτο , Κονοπ

Ξ· παπι νοιίὶιε νοΙο Ρτιπάοππιιε. ντιΙοιπ Ποπιι

πο οιιιπ Ηιιιιι!ιο οπιιιἰ. Εκ Σ. Μιο!ιτιοΙο Μπ

ιποε νι. ποιιιιε ΟιίτοΜιε ποοοοι.ιιιτιιτ.

 

ειιιετοι.ιι οΧΧν.

ΝιοοΙοο πιοπ:ιο!ιο.

Μ· απο πισω που πω: οπο:: π: μ2ύΜ

έσω ΜΜΜ: ταπεινα”.

Ειιι·οίΐιιε ποτἰ (?οΐοππει , το ,.ριορτοι· -

τιιιιιιιι οο οοπτοπάοι·τιιπ , τπιπιπιο , ιιτ

ἴροτιιΜιτπιιε , οοπίοι'ίΗ , ποΙιιἰ ὸἱιιτἱιιε πιοι·ει

τι , τιιιἱπ :κι το (τ:τιιιοι·οιπ. Ι). Βοποτιιέιιιε τιο

πιιιιιοει ρτοιτἱπιο πιιΠ_:ιτπ πονοΙΙτιπι. οο!οΜ:ι

τιιτιιε οΙτ , ιιοπιιο πιιι€πο τ ιιτ πιοτιε οι” ειρ

Β,

ιο72)

οπο ιιοποιοπτο :Μπι δ6 οπο , 66 πιο :Μποφ

πιοάιιιε Γοτιιιοπιιιιιπ ποοοΠ“ιιτιιε. ΠΜ :οοιο

το , τιιιἰοτἰιιτ πιο άιπιιΒιιε οιπππι οιτρ!ιοειιιιιπΒ

πιο ν:ιΙοτο. Εκ (ΜΠΕ ιιιο τΙοοιπιπ φωτο.

ΟιίτοΜπ Μοοοοι.ΧΧιιτ.

 

ΕΡΙΣΤΟΙ.Α οΧΧνι.

ΠτΜιπο οΒΜιτἱ.

Στήεπιβ.ε Μ·ιιέέπισιιΞ.ι· εἰ σ.ιφσκέτ , α!προ

ο· · · #οπθω·/Μ πίἐἔέοκἰι.

ι Τ τιΜ πιινιέιιτιοπιε πάτα: Γοποπι , Π- Αποοιιιιι

οιιτ ΓιιΡοι·ιοτιοιιο πιοἰε ροΙΙιοιτιιε Γιιπι ,

Ρ:ιιιοιε ονοΙνο.τπ , Γοιτο ποε ροποειιιιιοπι ιι το

άι€τοΠι ί_ιιτπιιχάιιοΒιιε-τοτο απτο Ιιιοοπι ποπε

ο ροττιι $ειριε ΓοΙνἱΠο , ροτνοπιίΐοοιιιο αποφ

ιιιο νοΙειπιιπι. ΙΜ οτι νοπτιιπι οοπττιιτιιιπι Με

σ.ιιιοπτι πιο ιπιιπίἱπιιιε. Ιπ ΜΜΜ. νοτο Απο»

ΙτοΙοτιιπι Γιιτπτο Ρι·ιιπάιο επι ροττιιπι :ιππο

τιε , 86 οιιιιιιοπι απτο πρρΙἰοιιἱπιιιε. ΠΜ οτἰτιπι

Αροθ:οΙοτιιπι τιιοπι ειπΐοιιο τπιΠοτιιπι ι:οΙο

Μιιτιοπο πιοοίτἱ- ροτο8ιτπιιιι. νοἴτιοτι ιιιιτοπι

Ροίτ ἴοΙιε οοοει!ιιπι , Ιιιοοπτο τοπιοιι Ιιιπιι,

τιοΓροπιιιτοε πο πιινιιι:ιτιοιιο πιιιτιτιππι , οοτ·

Ρειιιιιπι κοπο τιοιιιιιπι τοπτεινιπιιιε ι πιω ιιτ

ίοτιιιοπτι οπο , πάνοτί:ιιιτο ποΜε ποτοπ , Επι·

Ο τοπτιιιιι ροτνοποτιπιιιτ. Αριιό ποο οροιιιιι.

Ιιιπι Μοτο οοπιπιοτ:ιπτιιιιιε ποΜε , τιιπτιι οπι

νπιτυπι νιε οτιιρἰτ , ιιτ τιιΙιινιιιιπ τοὸἱἰΠο μι·

απο. Μιιιιο ιτειτιιιο ίππΜιτι , οροι·το πιιΜ

Βιιε οοτ:Ιο , τιιτόειπτο ι:ιοπιι Για π:ινιοιι!:ιτ ιιιο

ότοτο , τειπὸοπι :ιπτο πιοι·πιιοπι πιο ΓοΙνἰ..

πιω. να «το πιο πει τιοοοπι πιιΙΙιει ροΙΤιιιιτπ

ποε ρτο8τοπιιτοιι Γροτειπτοτ ι τ-οττο πεινιοιιΙο

μπαι νοποτει οι:ιπιοτιιιιπ ποε ιπΓοοιιοπε τοτπι

8ἱΒιιε τιιιιιτιιοι· πιω ποΜε. Βετο ἰπἔτοίἱῖ,

(]!ιι8πιπι νοπτο οιτιιιτ ροτνοι;ινιιιιιιε , τοΙι&ιιι

ἰπ ποιά ποίτι·ει ΑΙοιτιο δ6 Απτοιιιο οοπνοτίἱει

Ποπιιπιοο άοιπιιπι ἱΠιιοοἴοοπτο οπο , οο!οΜ·επ

το πρωι δ. ]οπιιπιιοπι πιο , οι: τιπο ρ:ιιιΙιι.

Ιιιπι τοτοιβ:ι , ογιτιιιιιΙαπι (Πιι€ιοπΓοιπ οοππο

Ροι·ιιτιι , πιοιιο ιπ ρτιππε πο οοίοιίτιιιιι ω. Π ιιιτπιιε ι οπο και , τοΙιιέπιπτο οοιιιΙοπο,νοΐ

ττιιιιι. Ροίτοτει πιο , :πιτ Μάιιο ροίτ , ππἰ πιω

ποε ιπιροόιοτιτ , π:ινοπι οοπΓτ:οπάοιπιιε , το

ιιιτιιτι :ιο νοε αιτιΠιιποε πιοοε ιπ Ποτπιπο.

Ποπιὶιιἰοο πιο ρτοιτἱπιο οπιρίο,ροίτ πιοτι

τ.ιιοπι πιοιτει εοτιιποιει ἱπ ριιιτιιιιιε Κοτπ:ιπτιιο

πι: ιιτΜΜιε ρτορτοτ τοπιο τποτιιπι οοππο

τιιπτ 3 τιιιιτίοττιπι Ροτο-Μνιι , @Μάτια , ΒΗ

τἱποτι , Κανοπιιπ: ιτε ιιτ ιπεοπτοπιοιππιπιιε

τοττοτοτπ ιποιιΠοτιτ. νοτο ειιΜττοιήΠοιπί

ιιιιπι οτι (ζιιτιίτιπποτιιπι πιιΡιοτειτοιπ ιπνίοοπι

ιιιτοτ ΐο πιοο οοπτοτοπτιιιπι, οι οοιππιοτιιτο,

μπι πόιπιοΙοτο Π:ιτιιιΠο , οποσ! απτο τιτοπιι

Γοτιιτ: Ε: απο ΜΜΜ: παιζω στου: με: Απ:: ,

ππἰ , θτοποτιο τοΙὶο , τοΓροδτιιτπ ιτε τιοΠιροι·

ιιιίιιιιιτιιιτ. Ετειπιιιε τυπο ποε ἰπ ποινιοιιΙ:ι , πο

τιιιο ειονοττοτο τιιιιιιιιιιιιπι τιοτιιιπιιι:. (Μοτο,

'ιιτ ι·οτιιτιιε ποΙτοι· π πια , 86 νοε τονἰίἱιπι

απο 8πιιάιο. Ροπιιτι πιοοιιπι δ6 νιπιιπι , δ6

ποι , ιιτ (οοτο. δοτιιιο νοΜε , ιιτ οοπιδιοτοε

ποπ τΙοπιιιπι ροί'τ οοοιιίιιπι ΓοΗτ :κι τποπτι

1ι;οτιιιπι ειρρΙιοιιιτπιιε , οιιρο&ειπτιιιιιε ποε οπι

πιιιιιε ιποτοτΠΜΠ τΙοίιόοτιο. Τιιό.ιιο ροίτ πι»

νο ιιοΠ:τει ποο ειρριιΙιτ,ΓιιΙνιε οπιπἰΜιε τοπικ.

Η οειΓοο ρτ:ιτΓοττιπι., Ριῇορτοτ ιιιιοπι Γειπο παπά

Ρεπιιπι ιοιπιτπωιπ. Μ πι” επι το νοπ·

τοπιο τοοτο , οιιτειΒο πο' Ιιγοπιο νοπίαπι ,

οτ ιιι οοππο 86 τοόοιιπιιο ὁἰιιτιιτπἱτιιτοπι πι:
ο ιιιἴπιοτἱι , Ροτιοιι!;ιτιιιο τΙονιτοιπ. Μ οτιίοιιτπ

πιιΠιιτιιε οι , οποτο ιιι :ιποε ,οιο πιο πιιπιοπ

το τ:οποπε,νοπιιιπτοιιο ΐτιιττοε ίξι!τοπι όιιο,ιιτ

Ε Βιοι!ιιιε Π&οτιιπι νοδτιΒιιΙιιιπι Εποιιιπτιοποιπ

ιινοττ:ιπτ. ΑΜιπάιιιε πατώ ]:ιοοιιι ποτπιεπιιε

ρΙιπιπιιιτπ ιο τἱΜ οοιπιποπάετ,οο·πτειτιοε πει::

οι: απο τοτπιειιπ , τιπο οιιπι ιιοπιιίτι. Ποτε

.τιιι· ιιιιιιτιοι· οϋπιιιο, τιτ οιιπι ιιπινοτίιιπι σο.

Γοιιπι νοιιτιιιιοτο , ὸοοοπι Μποστ ττοιιιιπι

οποιοι τΕΜ,Γο ΒιιοπιιΙΤοτο,οπαιΒοι τοιοσε ππ

πω. 5ι μιΠοτιε,οΜοοιιοτ οι : ιιιοπιιε οΡτ Γει

πο,



.> :πιο 1479

τω;; ΕΡΙ$ΤΟΙ.Ξ. 1074.

Πε , παἱ εκπαταπ:ατ . πε εοαπ:ατ Με πατα Α τε Γππ&ἰ Μπτ:τιπε,ποπ π πιε :τι τιττεΓεπππ

ἰπ επτεετε:π , πποεΙ νεπἀἱ:οτ Με πιἰππ:ατ

τπ&αταπι. Βοτπτιαε ιπίαρετ Απ:οπἰαε Γπ-

Καππα: αερτεεπ:πε π: τιιε , πε επτα π Γππ&ει:

Μπτιπτ ί-πεεΠο πτπονεπε. Εαπι :τα τ:οταττιεπ

πο.

Ηοὸἰε ρτ::Γεπ:Ιαπε πΙἰοπο: πιοππεΙιἱε πο

ίὶτἱε τ-τπ:τετπ ΑΡοΙΙἱππτεπι πεεετανἱ , ρε:ιί€

ππε α: απάε παπι Βετππτὸἰπο πε ()οτπα πε

:παπα τπἰΠε οπἱπἐτεπτπτπιιι π:: ἴειτπ8ἰπ:π Π·

Βτπταπι εοπαπνετι: . ειτρΙἰεπτετ. Μιτπ:πε εἰ:

νετἰ:›π ττιεπ , πίΪετεπε τε ποπ τε&ε εοὸἰεεαι

ΡετΓΡειτἰΙΪε , Μετιιειαε :είτπ:ατ :ιοπιππε Βε

πεἀἱᾶπε , πα: παΠππι , πα: ειτἰ8ππτπ παταω

τπτπ ατα:: πιἰΙΤαε πι. Τεπτποι: :πτπεπ , Η απ::

πιεΠοτι ναι πεπο:τπιπ (ζΙπΙΤεπίε ποίοΙνί ρο

:αετι:. @ποπ αεττεεετί: τ ποπ Ρπτνο Γππε τπε

Ιενπνετἰ: οπετε. Ωαρἰτιιαε , :είτε εοπίειετιπ

:ἱπ . Βεπείπεετε , δ: τεΙἰεἱοπἰ απατα: ρτο Με

πι: Ρπτ:ε τ:οιιιαΙετε Δ: 86 πασα τ:οππ:αε ποί:τί

ττππαππαι απ: άεί:ε&α Ρεεππἰ2 ποπ ΡοΠαπι

ποπ ἰπἱααο πτιἰτπο τ_εττε. Μπα τπτπαε παπα

πταεπ:απι 8: πατατα εοαι:πτε πο: αεεε: , 86

ἱπ τεἀἰτιιεπὸἱε πα π:: πΠεπαπι άΙΠοΙνεπάαπι

Ρεεππἱἱε οπιπε :εταπαε τεπιρπε : ἰ:π α: νεΙ

τρΓοε ππε ἰτι τε ΩκεαΙπτετ Γπρετεττιιιε.(ζοττι

τπεπὸπτἱοπε απΠ:τπ πε8ο:ἱπ τπἰπΞπιε ιτιάταεπ:

:Μπι εοπ:τπιπΙΤε ιἱεΒἱ:πιπ ττπ:τετα ΑροΙΙἰ- Β παπα τε, απατα: α: Ρτορτπε τππ:αταπι :ε ποπ

ππτεπι εαπι εο:ιετπ Βετππτἀἰπο , παπά απι

:Μα τποάο Π: :ΙΠΤο!νεπάατα.Ε: απἰπ ιπτπ :πα

Ραπ: ππιε , α: Γε Κπνετιππτπ ππνΕεπτε αετ

πιι::ετεπι . ποπ αστα: ειπε ιτιιΡοτ:απι:πτι τε

Ιπότπτἱ : εο ιππιτἰττιε , α: :εοαπι οοπτετπ: τιε

Βετππτάιπι τπεττιοτπ:ἰ αετπ:ο. ]πτπνἱ: ππ:επι

Γε :ΗΜ οτι:ετπρετπ:ατπτπ ἰπ οτππὶοπε , οττιπἱ

παμε τιπτπΠαπ:ε τα:ατατπ παπά τε. Ιπιππιτἰ

εἰ . πε αΙ:τπ ὸἰεε οξτο απ: πιοτε:πτ, τιαοάδ6

Ει&ατατπ τοτπἱίῖ:: ει ποΙπετἱε Ρεττπἰ::ετε ,

α: :εεπιπ ποἱτε: , πρωι ΡτοΡιππποε ως):

:ποι:πτ. Τππ:πτπ ρετ :ε ποπ Μ: . παπι πα

πο: τετιεπ: ἱπ ρπεε. Β. Ηἰετεπιἱπε επρἰ: Βο

τππ: πεπο:ιππι :παπι ποΓοΙνετε. Ροι:εε εἰ , α:

:Ιαο:Ι εττρἰ: τιετΒετπ: , τ:ετππι εοτππιἰ::ετε.

@ποπ ιρίε απαιεπι τ-πεετετπ. Εοτ:ε, Πετιπ

πο εοορετππ:ε , νἱᾶοτ πε νοτἰ εο:προε κατ·

Μ: :κι ποε.ΡΙπτ:ετ Γπ:ἰε πασα παπα Γαα8εΠι:

τιε :ιοοπτε Ροτο-Ι.ιντεπίι. Νιιιπειιιπτπ εεττ::

@τα ποί':τι εΠε ετπποΒἰπττι οπιτπ ῇιιἀἱεπαο,

ποπ:: πεπτἰπ ρεπἰ:πε εκρεὸἱππιπτ. Τεπ:ππ

απ. ΐαπ: οτιιπὶπ , α: νεπάτεεπιπτ τα Παετ:π-_

:επι. Νππι πω: παἰόπιπ Μ:: ι

.Νοκ άστα· με :στο πόσα: νεωίΖωτ :ιπτοτ

Βπτ:τιοΙοπι:επε ΤΙιεο:οπἰεπε Ιιετἰ τπε απ.:

απατ:ο , ρτο επ, απ:: τπε ίεττιρετ ππἰεε εοπι

ΡΙειτπε εε ίπετε:ΠαΜ ὰἱΙεᾶἱοπε. Ππαιτι στο.

α: τεἀἰ:πτπε πο. πο: τιπταπι Ιπ:οτ , ειτρεαι:ο

π:επτπ:1πε τιεαο:Εο . πετιπποππτπ παΓααε :ατε

Ιἱ::ετἱε ἰπτἰε Ρτοτἰεἰί-επτπτ: :μαπα :Ιπππ:ατιι

άε!ε&ετ , Ξ Γεω οτι:πτιπτ πίτα. νπΙε. Ε:: δ.

ΜἰεὶιπεΙε Κα

ΜΌθθΟΙ.ΧΧΙΧ.

κ

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ()ΧΧ.νΙΙΙ

_Ετ›ἰί”εοΡο ΒεΙΙαπεπΓ.

 

Ο Οκτώ:: «αρα :ΜΜΜ &ωαϊτέΕτ , :σπατα

όπιμε Μέ πτἔυτἱτιπι £'|τε]Σ>π τ.

Τ πι.: ΞποΒεὸἱεπε αΙΙπ τα τε εΠε ποπ

άεοεο. :1πτΡΡε πώ επτἰ:π:ἰε ιατε :ππε

(παπα ίπεετε πασα Ιιοττπτἱε, παπά οΜεετπε.

να: ειπεο. Ρετἱε τιππιππε π: όεΠππιπ :Πιτ αττι

:ἰπτ πεετε .:ππαι:1αε πι πιε Ιππόπτε τιεπενο

Ιεπ:ἰπτιι. Ρπ:εοοτ ετιπἰὸετιι ρππειε . π:: Γεττιεἰ

ίἱπἱππι ε ἰπιροίἱὶοἰΙἰπ πατε. Ππἰεπαι :πατατα

πιοάο τετπεάαιπι νἰὰεο. Ι.ἰπ8απττι 8: τπππαει

πατα ρτπτεἰὸπε , 8: ἱπιρεττπίτἰ. Νοπ άεππΞε

πιε ὸενἰπεἱτε οΠἱεἱἰε , πΙΠεετε πππιππἰ:π:ε ,

π: .π8επε πω ετπ:Ξπε , παω! πα ττιετποτ τπε- Β τπε:πτε. Βόε. Ρτρ Με /οιιιπαιπτ πἰΙιἰΙ πΠπά π

Πε. νεπ:πτατα πα :ε οτππιπο ροΙΙἰεἰ:πε π: , · τπε τεροτ:πε ρτεεπιἰἰ , Μα :πατατα Μπα:: νετ

πα: τα: Ρτοκιττια (πεππε, πα: τπ:πτπ @Μειω

πάπια. (:οτιιιπεπάο τιιε :απ . πε τεΠαποτπαι

ΗΙιοταπι :ποτπιτι οτπ:ἰοπἰοπε. απο: Ποττιπιια:

ἱτιεοΙα‹πετ ταεπ:ατ. ν:ιΙε. Ε:: πιοππίτετἰο δ.

ΜἰεπξιεΙἰε Μπτἰππἰ Γειτ:ο πια: Νονετποτἰτ ,

Μεεεει.:τιττιτ.

ετιετοτ.Α εΧΧνιι.

ΕΡτΓεορο ΒεΙΙππεπίἱ.

 

13: αεέστ2α (.'Λιβηβ.

Ι::ετἱε . απ” πα πιε τιπταττι Ιπ:οτταε:Π

Η Καπ:: . ιπτπ ρτιόεπι- τεί·ροπ:Π , αττι

τα: π8επε πατε οτππἰπ ρἰε:π:ἰ τα:: , παω! :πια

ἱπετεἀἰΒἰΙἰ Ιιπτπππἰεπτε επιπάεπι παπεἱαπι

ποΓ:τππι άοπιο ειτεερὶτ . π: τιεπάετπτἱ τππιοτ

πετ:: ποπ φωτ. νεπτεπ:επι ι:παπε άεπαο

Βοτππτπ παΠπ πΙἰπἱπ τε :τα τΙΙαπι εοπιτπεπ

πο . Με π: εοπαΙιο :παταω :πο 8: ἱπ:ετεεί`

ποπε π:π:πτ,ίὶ εαπ: Έαεττ:. 5ἰαπἰὸεπι π :πιο

Γ”. .Ντακ άπασα. στη!. 6°σέΖειέ?. Τοπ.ΙΙΙ.

Ε

απ , δ:: :επαετπ 8τπ:ἰπτπττι πόΒοπετπ. Νεα νἰ

πεπ:πτ . :βιαία . πἰτπἰπτπ πι): , εκτ8ππττι πο::

παμε :ππ:ἰΙΙατπ : δ: Η . α: ιπιρΙεπε Ποιπἰπἰ

επτα ρτετεερτπτπ: Οι:: πω! Μέτήσετακττ.τ.

Μετα πω π τπε ποπ επρἱπε τ;τπ:αιιιι : Ρετ

τπιτ:πε ΓπΙτεπι . οοίεετο _ π: :παπα ετπ:ι:πόι

πετπ Ιἱ::ετἰε α:επτποπε ΠΒπὶίὶεεπι. νετπτπ πι

Ρτπίεπ:ἱπ Επι: :ιοι Ποπ: ρε:ιΓ:ι. Πταεπ:ιαπε

Πτιπι:ιεπι πε.<τοταε ιτπρετιιοτ . πε :ππτιο Ραπ

μια αποτι νεΙΙεπι. ΑΙΞπε δ: Γεττποπε ό: Ηττε

τἰε . τιπππ:πτπ πι): αεΒεπαι, παπα :απ νεπιπ,

Ιιτιετε ρτπιποποο. ΡΙπεπἰ: παπιοαππι τεΓΡοπ

Γατα :πατα , απο , π: ταοππετιο $ππᾶἱ-$ρἱτὶ

τα: παπα: τποόεΠ:ε . ἱπιπιο Ιἱεεπ:ἱαε , πιο πετα

Ιππ:ἱατ Ιοεα:ο τείετιβετε: , παπεἰο ΠΠ :απα

επι , π: όΠεετε: ἱπ ροί:ετππι εοπιρτἱπιετε

ο: : πεππε πε Γε τπεΙἰοτὶἱιπε πε ὸἱεπἰστἰοπε

ττιπΙε Γεπτἰτε.

Πε Ι.απεπα ερἰΓεορο πι...: , παώ :ΜΒΜ

Ρεπίἰοπεττι εΕΠπΒἰ:ε: , οαπππο παπι ίατπτπο

ροπ:ἰίἰεε εοπνεπἰπιπτ , πω: ποΙὶἰ . Με με·

Υττ

ατιππι ίειτ:ο τω Νονετποτἱε ,

Απποη·)ρτ



ιο"
ιο7ι6ΡΕΤΚΙ ΒΕΕ·Ρ€ΗΙΝΙ

Απιυοιηρ

ιιοοιιιο Μου ροπ πιοο , Η ιιιο‹ιο δοιιοτυι ρΙο-|

ουοπιτ,πιυιπι οιτιοπιι ο_ριί'οορο οοπιί·υποτυπ. δοά

άο τοειάπτιπ;ιυε (ΠοΠοπιδρυε πιππιιΙ οπιιρΙιυε οτι

ουιιιτιοιιι ορἱΓοορυιιι ροι·τιιιοπο οποιτποπιιυι· ,·

ι:οθ:ο ΓοππιοΙ ἰπιτοι· ροιιτιθοοππιΒε πιω οουνοιι

τἰοπιο. Οποτ-ιΠιτιιυππι τοππιοτι πιο!ιπε απ, υτ οι ο

ἀοτιιἰτιἰο ιιοΠπο Βοιιοίιοιιιππι οΙιουοοΙ οοπιί:ος

τι ροι·πιιιττοτυι·. ΒυρρΙποοτιοπιοιιι Με πιοιο ου

ιιοιποπιι οὲ Ι). Ηιοτοπιιιοππι ττοπιΠτιπττιιυτιε , υτ

οοπιι , οιυοπιτοπ:ιυε νοΙυοιπτ > οιπροτΠπο πιοπι πιο.

8ΠΒοτ. @ιο ιπι το , ίἰουτ 8: ιπι ι·οΙἱτιιιἱε οπτιπιἱ

Βυε , τυο ίοπιιροτ οοιιίιΠο υτοτυπ. ει ί:οπτο ιιι

πιο ρτοΐοδτυε Ηιοτιτ , οπιτοοιιιοπιι πιο: Πττοι·ο:

ιπιπιιο οΙορίῖε πιιοιιίιυυε. Βοπιο τοιιιοπι Γυοάοε , Α νοΙοτο. Βουιοοιιιε , Η ορο τΗιἱ ωπιιοπω Γυο

τιιιτ , ουτ πιιο:Ποι ,οπυτ οπιπιοτιε ιυίΐυ , ορΓουο

υΙΙο οοιιΓοἰοπιτιοτ ΐοτυρυΙο υτοτο , ιιτ ιπιοοΙυ

ππιἰτοτἱ οοτροι·ο ι·οίτιτυτο , ΓριπιτυοΙιιιυε ορο

τιπιυε ΐοινοπιτπυε ἰπιίὶίὶοε. Βοππιιιυε Βοπιιοπιι·

ιιυε πιιυπτιο Νικ: Ιοοπγπιιιο ειιίοοΠιτ , Γοοιυοιι

τι ροίτοοςυοπιι ο πιοΒιε ρποίοπίτυε οι οπο. Πο

τοπιιτυ ιΙΙιυε οτι ιιοε πιιιιιιπιιο πιοίροτουιυε , Γοά

ιιιτοπιιιι ροτιοιιΙ-πε οιπροίπτυππι νιτιοο. ΒοιιουΠ

πἱἔοτ νἱουι οΜε. Μαιο Βονοιιιιοιιι νοι·Γυε πιο

νι€ονιτ , ροτ οΙποπυοτ ιριόοπιι ουτε οοπιιιτιοπ·ο

τυπυε ορυό. (3ΙοίΤοπτι. Α ΡοΤοοΙἱ Ποσο ουτοοε

πιυο: οοοοροποτ, 8: πιο:: οοοοΠοιιο ιρίυπτι οι·

Βιττοι· ἱτοτ οππΞρυἱΙΤο. Ιπιιπιιποι πιοπιιιιιιε πιο

ροπίοποπιτυπ :κι το , ρποοοι· υτ ιπιοπιι ιρΐο ροι· Β πιιοίτιοι οιυε. Πτἰιιοπιι ροουπιιοιιι που ιιι υιο

τιιιοε τΠιι ρΙοουοτἱτ, οιποουοτἰε ι υτ που οΒο

ιρίο ΓοΙυπιι , νοπιιπιι·8: ιιυπνοι·ίυε οτοΙο ιιοίτοπ

οοε άοπιοοτ. ει οιυἰ‹ι ουτοππι ἰιι ΓιιρρΙιτ:οτιοπιο

ροα:οτυππι ί:υοπιτ , τυο ιυπιποπο οοττιΒοτυπ·.

Ροπ:υπιιοτπι πιοπι πιιιίιπιιυε , ουιο οιιιοπιτο ορυε

δε, ιρ,πιοποπιιυε. Ιρίο οι·ο , ροτοτ , Η Μαιο

οπιυε πιοΡτοτ Ξπιὸἰ8ιιοπἱτ , ουοο πιοοοίΤοπἱυππι

Ϊυοτἰτ , τποτιο , οοοορτυπιιε ο ΐοπιιίτἰ Μοττπιιο:

ρτποι·ο , υτ ρπιπιιυπιι οι ίιεπιιδεοτυπιι ΐυοι·ιτ ,

ουοπιτυπιι ἱπι πιοο ρτο τυο οποπτιοπιτπο ιιο8οτπο

οιπροιιιιοππε. Νοουο ετονοπἱε ,οΒΓοοπο , Η πιπ

τπιπυιτι το το ρτ:οίυπιιοπιι , ροτοτ , ουι πιο το- Ο

τυιιι τποοιο , ο‹: (πω). νοΙο. Εκ Γοπιθτο Μι

ο!ιοοΙο Μυπιοπιἰ ρτιάιο ιιοιιοε [)οοοιιιιιιιε οπι

ιιο ΜοοοοιιαιΧ.

 
ο..

·ιειιιετοοΑ οΧΧιιτ.

Π. ΝποοΙοο πιιοπιοοπιο.

 
Φ·

 

Όιπ/ἔιικυω απο όπωωΖωπ ρωταν Μ/πωτ.

' οιιο8 Ιο8ἱ ροττ1υοππι Ιπροπιτοπ , οο ουοο

οι” το οποπιτ , :μου πιπΙιεο ρΙυπἰπιιπιπιι.δἰεπιἰι

Επ·πιοε Με όιοπιυε οοε το οοοορὶ Ιιττοποε,

Ιυπιι οιπροιιπιοτ. εοπιιππιοπιπ:Ιο πιο οποτποιιιπ:ιυε

π_ποττυπιι ορυά ουοο άινοπίοπιε , 8τΠ. πποππ

ρυο ]οοο!ιυπιι πιοο πιοπιιιπιο ί_οΙυτο : ουπιι κιυἱ

Με οπιιπιιτιυε το ιιοπιο νοΙοπο δ οτ: ρι·οΓροτι:

νπ8οτοΐυοοοΙΒιιυε ρΙυτιππιυπιι ορτο. Ξἰ ουριε

Πττοποι πιιοπιε , ρπονοεο πιο τυἰε ?ποςυοιιτιυει

ΑΠοε ιιιππιυε τοπιιροίὶἰνο οπὶ το ΓεπΠιοππι. Εκ δ'.

Μιο!ιοοΙο Μπιπιοπιι ὸἰο άυοάοοιιιιο Ποοοιυ=

πιο Μοοοοιιπιππιο.

ιει>ιεΤοι.Α οιπΧΧ.

Π. ΝποοΙοο ιιιοτιοπ:Ιιο.

 

ο: σι·οκίΕποι·ωκ έωριιππουΙ:Μύκ.π ΜυιΜπω

Φουκού.

η Χ οριο τυπο ι·οΓροιιΓυπιι :ΜΗ , πιυΠοε ορο

το οοοορἱ Ιιττοποε. (ΣυοτπιοΒιοπιι ουιά οτι

το ΐοπΗιοπιι πιονι που οοουτπιτ , ουπιι παιδ

Αιιυοιη;.

ίιπιιιε πιοιο Πι·ι&ιππι οοπτιρΙυπο οιποτονοτἱππι) ιιι- -

Η ειυοά ΓοΙἰτο. Ιοπιοι·οιιτοε ιπιοριο , ρποττοι·

οποάπτοτυπιι ἱιιιροττυπιἰτοτοπιι , Δω €τ-πω πιοο

πιιἰπιυε Μοτο οιιἰπιιο ροτο&υπι ί-υτιιυε. (Σουδ

τιππιιυε τοπιιοπι Πι Βοπιιἱιιο , 8: ιπι οοπιιππιιιυἱε

Μαι ωιω ιπιιυπιέτυπιι απο ο τονοποπιόο ρο-Β ροτπιε πιοίττἰ οΒἰιοτἰε ριοτοτο, ουοο που τω

τιο πιοίτπο οΒΒοτο πιιυπιυε οόιιοοπιιιοπιιπιι ιιο

νιτιοπυιιι , πιορτιιοπιόι ρποττοποο , οτουο Ετου

Ιοπιυπιι οοιιίοΙΠοιιοε οπιἀιοπιὸἰ. Ορτοπιιροποπο

[Με , δ: ρποπιιτο οιυιτΙοπιι οιιιπιιο ἰπι οπιιπιιΒιιε

άουοε , ρποτίοπτιπιι πιάτο 8: ποτἱοπιοΒἰΙιο ἰπιιρο

κουτι. »πιο Επι:: Ποο 8τοπιυε , τ1υοππι οπυὸἰ

το οΗοε πιο ιυΡτιτιοππι -: ουοο τοίτοτυπ ΠοπιποΙ

€υτιιι·οε δευτ ίτοΠοε ἱιι Ητπιιοππιοπιτο.»Μοο ουι

σ1οιιι ιυπΠοπο που τοπιι ιπι νἰπΒο ?απο τομο

ιἰἱ Γυπιτ ρυοπἰ , τιυοπιι Ιιυππιοπιἰτοτο οΙΙιοποπιτΠι

ΑΔ ἴυὶιὸοπιοἰο ιυοο οοΠο ιυνοπιπ:ι όοππιιιΙοοτι

τυπ,ΒΙοπιάοοιυο οοιιτποθ:οιιτυτ ππιοιιιιιιιε. Ηοπιι

το Ιιοττοτ 8: Με ?ιιοποο πιο Η οάοποίοοπιτυΙπ,

οιυοτυπιι πιο ουοο οοπιιπιιιίΐο οΠτ , οοππιιε υποο

ο ΡτιπιιυΙο οοοροτιπιτ, ιιιουπιι ποιποιοπιτζ Ιπι ουι

ιιΠιυε τοτπιοπι τοιιιροποπιιοπιτυιιι ίοινο , υτ πιο·

πιιιο το πιἰπιιἰο Γονοπἰτοτο οπιοτιπιτ , ιιοοιυο πιο

ἱοπἰὶΓο`τοτο ἴοοἰ!ἰτοτο οοπιτοπιπιοπιτι ]ιιάιοίυπιι

πιιοὸἱοἰ πιο το Γοιιυπιι όυοο , πιοπιυο ιΙΙυπιιοπ·

Βἱτοι· ΪοΙΙἰ , ουοπιτιο πιοπι ΓοΙυπιι οι: ιιπιπιο Βο

ιιοε 8ο πιιοΙοε πιοίτπ:ο νοΙοτυάπιιπε τοΠο νοπἰΠἱ

πιο , νοτυπι οτιοππι οι: ί:οοποι Ηνοπο πιιοοἱοηυο

ΈοοἰΙο οάνοπτι ροτοιὶ ,το που οάιτιοάυππι τοθἐο

μ

1Ητυοιιάι ἴυππιυε υΙουοουοουο. ]υνο πιω τυπο

οποτιοπιιβυε , υτ τοιιόοτιι ίιπιἱε οι ιιιιΐοι·ποτυπιι

ιιοΠτοτυπιι , ιιυιπιυε ιιυουίουο υπο πιιωιωπο

ίιοπιο νοιποπιιυτ. ευρώ πιοΙΤο οι: το , οριοιιι το
οι οα:Ιυπτι Μαι οοιιπιυοοτ ,τιυοπιιοιυο οιο τέτο- Χ

το Π: ΠΗυε πιιοιιοΡτοπιι οοιιιπτιοποτἰοι δεισ

ουιο πονοποπιτὶο ροττι οΒΒοτι οοππίίιπιιυε οτ.

€ποπιο ουοο! δ( τοΙιτιυιε πιιοπιοοπιπε ιτιοΙοπιι,

ΡοπΓονοπο , οπιίοοπο , οοιιΓτοπιτοτ ιπι Ποπτιἱπιο,_

πιοτιυο ἰτι υΙΙο ποο ροτπιε πιιοπιοΙἙοπἰἰ νοΙυπιτο

το ιιιΠοπιτιοε , τιυιτιπιι , υτ οοιιίὶπιο , πιἰΙιὶΙάυ.

τυπιι , πιἰΙιἱΙ :ιίροπυππι ἰπιιροτοβἰτιτυπιι ίἰτ πιο..

τυπο. Γυο πιιτιΜπιιυε , οτπιιιο ἰπιὸυΙΒοπιτἱΠἱπιιυε

ροτοτ: ροτοτ , ιτιουοπιι,πτιιΐοπιοοτάιοπυτιι ,το

τἱυΓουο οοιιΐοιοτιοπιιε , εΙυἱ (ίἰουτ Ειοιιο πιοίΗ)

οοπιίοΙοτυπ ιιοε ιπι οπιιπιπ τπιουΙοτιοιιο πιοίττο.

ιΡο , οιιο:Γο ,πιο ρΙυπιππιυπιι οοππιιιιοπιπιο , ουἰ

Ποπτιιπιυε Γυο οΙοππιοπιτπο νἱτοπιι ρτοποΒοτ Μ..

οἱΠῖπιιοπιι,οο ιιι ροοο οοπιΓυπιπιιοπο ροπππιἱττοτ.

Π. ]οπ3οΒυπιι οι: τοΙἰοΙυοεΓοΙυτο πιοο πιοπιιιιιο ,

ουπιι οιυι!ιυε το ορτιπιιο νοΙοπο οάπιιοόυυι ορ

το. Ε:: δ. ΜἱοΙιοοΙο άιο Νοτἱνἰτοτἰε Βοιιιιιιι

οκ ρου Γγπιοιιιπιι νοίροπτιπιοπιι Με οοοι.ιπιππιπι
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ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α (:ΧΧΧΙ.

Πτοεοο εοοετἱ.

Οπα/Ξ· τα τεποεκἰετβωελμσ :Μοτο .ο εκ

8σύσ Οία/βοά”.

ῖ..εοοε τοο:τοτε εε ΓοΠἱεἱτοὸἰοε οεοε ..τι

το Γετο:ο εοἱίτοΙετο. Ηετἰ οοο νεΓΡεττο

απο. ί-γτιεκἰοι Με το:: τΙοτοοοε ΑποτεοΙοε

1:οΠεδτοτ εοοίτοοεοε εοιο οτενἰοοε , εοε:

οεε ε:Γτετε Β. Ηἰετετοἰεε Κοτοε οοε Γεεοτο

τ τοΙετετ. Εε ἱτὶετο Γεεετάοε οοτοοε τεττἱοε εε

εεΡετετ. $ἱτιοὶτὶετο Β. Ηἰετετοἰεε εΙετο τω

οοο ἱΠε εροτΙ Π: , οεοοε νοΙοἰτ Αοτοεο!ο

:τετοιο οποιο Κοτοετο τοοόο τετοεοε ἴεεοο1

τεροττενἱτ , εΙεο(ετΙοε 86 οοί-ετετε εετοετε:

εοοίτοοεπ :ατομο , Γε ἰΠε ΑτιτοεοΙο ττε

άετε οοο ροτοἱίΐε τοεοτοοε. Εοἰἴεοροε εο

τετο (ΞεΙἘεΙΙἰ όοτοοε ροοτοὶεο ίοτοτοἰ τοεετί:

τετ , τιοἱ οτενἰε εε Πττετεε Ηἱετετοἰετ πετο
άετετ εε ΑοάτεοΙιιτο εοΙΙεδτοτειο Ρεττσετετι

Δ.. , πω” ρετ εοτοόετο Ιετοτετο εεε ΓεἰΙἱεετ

Ιἰττετεε οτενἱεοοε τείὶἱτοἱ , εετἱτετ εοοττε τι.

!οοπ εε οεε ἱοἀἰΒοετοε , οοοό οοάο τοἰοοοε
ετποε οοοεἰοε ,ο εεάετο τΙεοοο οτενἱε εε Ιο

τετε: οεε :εοτιετο εοοΓετἰρτεε απο εΙοε τεεεο

τὶοτἰοοε Πττετο .το εοπτοετο ΑοτοεοΙοτο τοἰίο

οοτοοε τεττἰοε , τ1οο:οε εάεο οι οσε ἰονεᾶοε

εΠ: , οτ εοτοτοετοοτετε τοἰοἱτοε ειιτο:ετο. δὶ

οοἰτἱετο οετἰ Ιοτετεε οιοοεε οτενἱεοτιερετΙε

εἰ. νετἰτοε εοτετο εκεοτοτοοοἱεετἱοοιε εεττ

ίοτετο, οοο οοετορτἱτοοιο τω" νεΓρεττ, οοο
τΙοετο οοιε άτί-εεΦτΑοότεοΙοε, Β. Βετιετοε- ο

τοτο ετε. τεύετεικοίοτοοτο Ρεττἱετεοετο , οτ

εοοίοΙετετιιτ , οττοτο οοο εΧοοτοτοοοἱεετὶο

:τοτο ἰοεοττἰΙΤεττι. Ετ οοοτοετο Β. ρετττετεοε

οι εεεΙείἱε ἰτιετετ :το οερτἰιεοτἱετο ετοοετο ,

ΕΡΙ5ΤΟΙ../Ε.

. Α εοίοΙνετἰε. 86 οτ ροοτἰΙἰεο οιετιτειο ωτοιτ.

το78.

εεε. Βεοιάε ρτεεοτ , οτ τΙοετιτοεἰοε ροτοε

το, οπού τεΓΡοοοεεε, @ο ε8εοτἰοτο απο

ίεεε οι οεε τε ; οτ τεοοετο Με τοοΙείτἱο Ποε

τετοοτ. ΕΒο οοΜετο εοοίοΙο , οτ νεοὶεε ὶρίο

οοο Ροτἰοε εε ποε Ι οτ Ρετἰτετ εοτο Αοότεο

Ιο εοονεοὶεττιοε, εοὶ οε8οτἱοτο εοτιοτοΠοπι

το. @οοο οτἰοετο τεοπρεθ:Μοε τ-εεἱΙΪετοοε ,

παρε Β. Ηἰετεοιὶετο άεΙοοείΐεοποε Κο

τοετο . εο]οε Γεω: ορετε ΡΙοτἱοιοιο,οτ νΜεε,

οοίοο οοοὶε. δἰ νεοετο το! τε Με . οοο! ρτο

ί:εεετο , τΙοοοἱετο ρεεοοἱετο εροά τε ἰονεοἰ

τε οοο ροτετο. δἰ εοτετο Με νεοεττε,ΐε!τεο1

ετ1τεο5 όοεεοτοε τερετἰεε ρτο εοοετε, τΙοετο

οτοοἰοο ΡετίοΙνετε εοΒοοοτ. Βε ετετοτο εο

τετο εετάοιεΙο, εοτ ο1τετοο Β. Ηἰετετοἰεε

οονετο εοοποοίἱτἰοοετο ίὶεοἰίἰεεοἰτ οοοἱε ,

εοτ οιτετ ποε εΙἱοοἰτΙ εερίειοοε εοοίἱΙο. Ρετο:

εοτετο οὶειο Α.τιάτεοΙοε τετοιο Ρτετἱοτο Έτο

τοεοτἱ , τ1οοο ττετοτοτο Γοετετ εοοετΞ Μοτο,

86 οτοττεε ..οικω εοτιετο. ὸεοἰτοτεε τ τοι

τοτο τ1οο!ετο σε , τω εΠοοο ρε&ο , ΐενεοτε

Βεἱ εΙετοεοτΞε, άε8Ιοττεοόοτο. $ετΙοο Β.

Ηἱετετοἱεε οττοτἰ δ. Μεττοἱε:. Γε το οοο τοο,

οοιοο Μοτο οε8οτίο οεοε Γρετετε : ετοοε

οτ οοΠα (ΠείΐεοΠε εκετορ!οτο :το Γε τοἰττετε

τοοε ρετοτ. @οοο 86 ἴεεἰττιοε. δω οοΞε οι

νετοἱε εῇοε οεοά τοο!τοτο εοτιτο!ο , οοοοἱετο

ρΙοτε ίεττοοοε . ειοετο το ἰρίε ΡταΠ:ετέ εοτι

ΓοΙο , οτ Ρετ εΙἰοοετο Μοτο οοοεἰοτο εό. εοιο

που... , εοοείοοε οτ :το τεΓετἰοετ εεττἰοε

εΙἱοοοὶ το: Με το: οτ οοοἱ τετιάειο εεεο

όοιο ε: τιονετἱτοοε. ΜεΠοε εΠ: εοοο «Με

τοετε , οοετο Γετορετ Ρεοόετε. νετεεοποτ

εοιο-οτε: εεεΙείἱείτὶεεε , τττοεειοοε ο8ετί νε!

οήοίτε. ΑΔ Γετἱετεεἱειιὸοτο ετετοτο εετἀἰοε

Πε, ο εΙἰτετ ενεάετε οοο ροτοετο , τεεετιε

ε-οιοοοίὶτἱο βετ : 86 ο οοο οοο νεΙοετἰε (τ1οοτι

οτ τοοτἰε είτ , οοο ροτοὶτ εοτο εΠοοοἱ. Ηοὸἱε Ι) τοτοτοιο τοποσ) ΡΙοτΞοοε εοτεοτοτο £ετιτοοε

ἱτεοοε ετιτε ίοοτ οττοτττ οτε ετΙ (Ξείτε!Ιοτο τε

εερἱ , εοί-οΙοτἱοοετο οετοοτοε .το εεοτεΙετο,

το: ί:οττε τοἰίΪετοτο ίοΙετοτοε εκεοττιτοοοἱεε

τοε εεΙεοτετετο. @οοο 86 τενετεοἀΕΠὶτοιιε ρε

ττἱετεοε οοίτετ· Ἐεεἱτ,εΒίοΙνετιε τοε ετἰ εεοτε

ω... Εοττε εόετετ ΑοάτεοΙοε οτεεοε τοε , Π

ευτ 86 Με οοοοοεοιΙἙεοτἰΠὶιοε πω, οτ

°ῇοκτε εοονεοτἰοοειο, εε ΡτοτοἰΠἱοοεττι Β.

Ηἰετεοπἰε, ετιτπετεπι ετ εε ετετοτε εεττοοεΙο

εοτιεετἰετεο1. Ατσ.ίτετοε οοτοοοε, εοτο εΠεε

οοΠοτο τοἰοἰ ρετετετ Ρεττ-ο8ἰοτο, ρτοτοἱίἰ εο

τετο ρεττἰετεοε οοίττο Γετοετιιτοτο τοε εά το

τὶε οοο οεἔοτἰο , τοἱΠοτοτοοοε ε:τετο Ιοτο

Μονο , οτ 86 το εοίοΙντ ροΠο. Ατοο ἰοοε

οοοό 6 ἱτιἴτε τεττοοιοτο ἀἰετοτο οοἰοὸεεἱο1

οοο τείοοοτοΙΤετ ιοἱοἱ, 86 ο τεΓΡοοτοποε ,

τω οοο ἰτε οτ Γετἰετεεετεε ρετἱτἱοοἰ ἱρίἱοε

|Αοτ!τεο!ο οποιο ίοτοτοἱ Ροοτἱίἱεἰε, @το εσο

τοιοο , ρετεετο 8ο: ἀεεοοο τΙοἰοτο , οενΞἔε

τοτο ετΙ το , εοοετοτοε ρτο νοὶοοε. οτ τιεεο

τἰοτο οτοό οιοΙεΙτἱΠὶτιιοοι,Ιὶ ίἱετἱ Ροτετο,

εΙοιοο τοοτὶο εοτοροοετοτ. .

Μοτο ἱτεοοε Ρτοοοτο ετἰ τε Μονο ἰρίοιε

οπτετοτήοτο , οτ , εε :τιποτε δ. νἱτεοε οίτεοίο,

κι. Μ·φ;. ό· του». απο!. 6Μ. τω. ΙΜ.

Ε.

τοε εοτινεοοιε. Νεοοε ω... ρετοιο ετω

τοοε , ο νε! εΙἰοοε ρετε ετετοτοτοπο εΤοτοτοο

ροτιτἱίἱεε τε!εχετοτ οοοἱε. ν εοοιε ἱτεοοεοτο,

οτ ωρα· οεε τε εοοτ-ετετοοε ρετοετ εττΙοε

Ιτετοετοοε. Εεε οοἰὸετο ρτορτετεε οεοτΙ ρε

τοτο ετοεὶοτ. Νε.το ΑοότεοΙοε τοε εοονεοο ,

εροά οοετο τ”το&οε οποιεε εε τεάτοτοε @το

οτ οίοοε εθ. τω” εστρεὸἰτἰοοετο οεεοτἰἰ

ΐεοοείὶτενἱτ. Με τεοιο νοεετ , τοετ1οε εεττ

Γοτο ἱτιοοόεοὸοιο είΪετὶτ , Πο ρετ πιο τετ

οτε εοτοροοετοτ. ΚεΙἰοοε @τοτ οποιο οι

τετττοττεοτΙε Γοτιτ οεΒοτἰε, 86 οοΞεοπεοτο

οεοόοτο, οοἱε ἱοίὶεοόοτιι , οοο: τοτο ο.

νἰεἱΙεοὁοτιε του”. , οτ εκτττεετοοτ εε οι Π

οεττετειο νἱοτἱἰεετοοτ : Η εοτετο Με ποτο

τοε που εε , εοοτἱοοο ίἱττοἰίἱεε : οτ οοο τοειο

οοοποτο τἰεεἰτοοτε εεε εά τε νεοἰετο. ΑΙἰεε

Ποιο οἰετο ΑτποεοΙοε ἱτετοιο τοε εκεοτοτοομ

οἰεετοτο ὸεεΙετεοὶτ. Νεο Ποε τοεο οιεοττι

τοοάο εε τοοοεΡτετο οσε Ϊεεἱεοπ:ἴετἱ, οτ

εεοτε οεεεΠοετε , οεοε εεοττεε τερετετο τιε

νἱἔετἰοοετο : οτ 86 τε 86 τοε Ιἰοετετο Με εοτἱε.

Βε ετοΙο Έστω εοκἰοοτο νετιἰετ, οε ΡτεΠοτἱε

οτἔεοτὶοοε οοτοετοοτ.$εά το: Με Γετο.Ρτετετ

Υννϋ
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Διοτι: ι48ο

Διποο ι.;Βο

διιοοΒοε τοοε. τιοτο] Πύπωυω (ΡόΡΟΠάοΓ28, Α 8ο οποΙτἰτοὸΞτπε ττἰΒοΙετἱοιποιιπ 8ε νοτιοιιποιπ

ιιτΠποο ιιοο ειιπροτετ. Ροττε ιΠωωποι ιπεινἱεω

τἰο (€Ιοοο1 οΒΠτ) εοπι οιετιποτοτοτ, :ιοτ ιιοο

όοιππ ιρΓοιππ άιιππιΠΡτι. Εκοε&οιιποε ΠΙοιππίοοπ

πιο άείιάετϊο. Νικο οοττε αοεττιτιπε ?οτο τ,

τ1οοά “πιο” ιπο νοΒἱε οεττιοτ Ποιο. Πονο

οο το οΠιάοο , :το Ροιπο τιοοτιοΗ:ιτιιε Πττετιε ,

@ο τοιππειπ τοειτοττπ πιο βουτια: ίοΙοτιο. Νεοοο

οτι-οτι ροτοιππ τεοτεοτ.οοιιπ ειοοἰΡἱο τοτιε. Ρτο

ττοιππ οιοοτ1οε ΑΙοπιιοιιπ πρώτο , οοἰ . τοπ οπο!

το ρετνειπετιτ . ιπόΙποο πιο Ιοτετ. Βε Π. ετιιιττι

Βοτοοιάιιπο ιιΙἰοοἰοΙ ΐοιτο οτοοο, οττοιο το

οοιιπ ίῖτ , :το :Πιο ιιπἰ8τονοτἰτ. νοΙοοε οι Βο

ιππιιιο εοπι οιιοπι ἴειιππἰΙἰ.ι. τις τοΙἱΒἱοτιὶε οιποε

ι·ιποοοτο ροτἱειπτετ ί··ετοε. Επι δ. ΜὶοΙιοεΙε Μο

ι·οιπιί.ιοτο ΕΡΙριιατιιοε οτε, Μοοοοι.ΧΧ:ι.

 

ιετιετοτΑ οΧΧΧι.

Π. Νἰοοιειο τιιοτιοοιπο.

τω· οιι2ύιατίεπι Οτέἰπἰι-/ἱιέ πεἔστἰἰ:τ

ΩΟιπποΙοτΠποτ Ιἰττετἰε τοιε τεΓροιπεΙοτε ιιο

Βετιε , ρποοιεἱά τοοιειιππ . οτἔειιτἰΒοε οο

όιοοε τιεττοτιιε. Πε ιιοΒιιτο οι..πωο . οοοά

Ι).οοιπ:ιτπ Ωοτοοτι1Πι ροοοἰεοιπτε άιεοοε Γούρ

ο 3 :Πο οοοοιιπο Βιτιεί:ειοιιιτ. @το ίειπε τιο Πιο

ορτιππο Γετιτιο. @ιοό νετο πο. :Ποιά οποιο

τἰει ιιπεοοιιπ οεττο.τε. Ποτ. τἱΒἰ Βοιιπιτποε το

Βοτ 8ο νου οτοοο ειιπἰιτιἱ οοιπίτοτιτιτιιιπ,οτ οοιππ

ΡτορΙποτέ Ιτετιιοοιιόοε όεοετοτεε : Μ :Μπάι

ι.ιτυπ τί2!.τωβ ...το Ιρίοτιπ όεοτεοοτ οί!ιοοε;

ιιτ οιπ8εΙιε Γοἰε ιιποικιετ τιο τε . οτο οοΠοτιιιιοτ

τε Μοιιπιπιοιπε _γἱἰε Με. Ατοοε οτ :ιιιε ρτο

Ιικιοτιοοε τεΐροιπάοοιιπ . ρτἰιπποιιπ οοιόοιο

οτοοο το ο ιιιε @τω τιιιπτοτο Ηττοτειε ποο

ρἰΙΪε :οοο ιιιπτειιπ Με οοἰοειετοο ?οποίο τοιο

τἱειποε Δωι .το το. Ροτο:ιτ Ποιππιιποιε Ιτιτοττοοε.

οοι οπἰτπἰιππε ρεττοΙετοιπτ. Ι)ε ΐτειττο Τιιστω

ιπἱΙπἰΙ ποιοι· . οοειτπάο ιιποοοοπ Μοτο ιιπἰτιοε

εΒετἱτ, ἱιποΙεττιειπτἰιπε ρτοοιιοἰοΓοοε. δει! είτ

ωηοτωοοι οτ οιιπιπιο. Πω Ιἱοετο ειτοιττετοτ.

Β Ε8ο οοιόειιπ Βιιοοιεο , :ποσό τειιπάετιπ . νεΙ 6ο

ιπο ἰΠο ?τιοτο οΙο.οάο οιιττιοεπτοε. Το νοτο οοο

οοτοε , Η οτι οεττοιποιπτ, τιοἱ τεττἱΒοοιπτ οπτι
ιιι Ρτο Βοιιἰε. Πεοτι ίδοο οοοοιοε οΙιτο,οτ ιπο

Η , ιπποΙείτοε απτο: ἱιιπροττοιποε. οι ιιοε ιιο

ι'ε&τιτοτ , ΒειπετΠοοιιποε ιιιοΙεἀἰοοιπτἱ , οτ οοο

τοικιοτιιτ , 8ο οοιπνεττοτιπτ το ιππιτιοτειιπ :ιο

ΓοιιπτιπἰΠῖοτειππ τιπειιτειιπ. (διοτι νετο·ρετιιτ:

οίοτειιππ ρτο νειοοιε ί-οτοτἱχιποοά Εκο Ροποο1

οποιοι , οοοιπόο τποο νεΙ ἰρίἱ τιωιοττειιιιτ Μ·

οι. ΑΒ ιιοπιιίιπποόι οιπιπί-οἰοτιτἰο Ιἱ[ποτετ ιπο:
Α.Βοιπποποε. @ποο ΙποΓΡἰτιιΙο ιτπι!ιτιοοε Ϊοετἱτ

τεριετοιππ . το ἱιπνἱτο , ιιπτιπτἱιιπο τιοΙοο 3 απο

[Μπα ΡαόΠα ›_Π ΠΟΠή"ο Ρωακήτ › ΠΟΠ Ο τοιι ο:ιοΕι . τοτιπ τοἱροΒΙἱο:τ ιποιοἱιπε. νἶὸεο

ρτ:τοιι:ιετοτ ο. οοτροτο. διο ιιπιιποε , Ροτἰειπτετ

Εετοττποε . οικίιπάο ιιοο ίτοτοτιτ Ρετ ιιοε , οτ

Γετνοτετοτ. Ετ τιπιτιοε τετιοιπτ πιποοΙο @τι ιπτο

«πο. @Μέι ιιοιππο ροτείτ τοτπιπιπτιιιτο @τι (οο.

Ρτιιοοιπε είτ δ: Πιριετπε , τιο ιτι το!ιοιοιπο τω

νειιτΗΠιτιοε. ΡοττοΙΤε ρΙοε ρτοάοτιτ οιπιοιπἱ

ποοπο . οοειιππ ιποιπιποΙΠ οκιίτιιτιοιπτ. Ε8ο

οοιττοτο ορτιιππε Γρετο . ρτεοείοοε οοοτιτΙιε

?οποσ .το Ι)οοπιιποτιπ , οτ οοοά εκροοιιο

πονο. Γοο τειιπροτε ροτΠοιοτιιτ. Είτο οοο

ίτειοε ιιτ: τοΒοίτοε , τιο Ροτἴονετο ἰιπ οροτΠοιιε

ιιοπιε ,”οιόποντιιπε ροττειππ ρτο νιτιοτιο. νιττοε

οπου ρετοτοιπάεοετνιοιβοε ιποΙὶτἰε `ρετἱοο

|οιιπ ἱττιιιπἰιπετε , άειιοιειπτε τεΙἱ8ὶοιιε , ρἰετιι

το, ποίΗτι:ι. Ετ ιπὶίἰ Βοιτιἰιποε ιιπἰΓεττοε ί·οετο:

ιποΙττι , ιιε ιποἱπἱε ρτοί:είτο ειέτοιιπ Ροτο. .δικιο-ο

τιο 8ο ιιιποποοιτο.τε ποιο ΒιιτΒο.τοε ίορετειπιοε.

Βοά ι:1ο:ιιπάο (Νοε τποο εε,ποοο ιιιπἰιιπο τα”.

Πο νἰοἰιπἰε τοιε, οοἱ Γειιπέτοιιπ Ξενετοιππιιτιέ

Ρεττοτε ιτιοΙἰ_:ιιπτοτ . ιιοο ρειπιτοε οτοοο ιιοο

οο8 τειπτιιτε τ εοπι Γοτἱε είΓε ΠΜ ροΠιιπτ ω»

ιιποοιιίτετιο. δοτιόεο τιιιππετι . οοοο 8ο ειΠιπε το.»

οι , οτ τεροτετιιτ τειιπρ!οιιπ , ιΒιοοε νειο1ε.

οοο ΪοίἙἱε Με. οε!εΒτοτοτ , οτ ιιπιιτοποτιιο6

ὸοιπΪορετἰε Ροτίονοι·οοτιο. το. Με όιΠποιΠοτ Β τἱτπιππ οοιιπροίοοιπτοτ στο τ δε οτ οΧ Ρειττε τ]ε

:το ροτιοοιοίιοτ ριιἔιπα , Πο 8ο Βιοτιοίιοτ Μο

τοτἱει. Το ιίτιο ίτ.ιιπτο ιτόιτιοποιτιπτοτ οποιο.

δἱ`τοοε ΙὶιΒὁοκοτἱε Ιποττιετοε , τοἱιπει οτἰε τιποΙ

τοτιιπι. Ροτο ιιοο ττποτιο τοιιπ ποιο τιο τονο

τειπ‹.ὶο ματι ειιοΒο.τι ΒτοτιίΠιτιοτιπ `.. νοτοτιπ 8ο

Βεο οοοερωτιπ , ο τποο δ: Ρτιι:ιππιοιππ οΒεττι

οποιππ εκρο&οε. Επιοοίο οπο όοιππιπο ]ειοοιπο ,

Η οἱ τιποτὶο τποο ΐοτΠπο , που οπου φωτ. Νε

8οτἱοιππ -πρω, οΒι τοιιπροσ ορροττοιποιππ πο·

νειποτἱτέ οτἱτ ιππἱ!πἱ ειπα. ντιΙο οοιππ τεΠοιοιε

οιππιιἱΒοε, :ιο ρτο πιο οτο. Επι @πέτο Μιειπ.τε

Ισ Μοτιτιιπἰ ότε Χνι. ]ειιποοτΠ Μοοοοι.ΧΧΧ. Ε
 

Ε ΡΔΙδ Τ Ο Ι. Α ΟΧΧΧΙΙΙ.

στο”. οΒΒιιτι.

.$'επϋ2: βοήθεια έξ· πάω.

ΝΠτΠοε τοττἰοε Γοιπποποιπποιπε Ιποο :ιρριἰ

οοἱτ (:οΐιπποε ἴοιππἱΙἱοτἰε :ιιοε οοιππ ορτιο

το” Ιιττετειι·οτιπ ΪοίοἱοοΙο. ΡοτΙεἔἰ οιπινοτ

Τμ οἱἰΙἱἔειπτἰΠῖιιπε , ΡΙοτἱιπποτιπ τιΒιοτοοε ω

τποο οοτάιε οδεότο οοιππροτἰειπε . φοτο νιτιεο

Βιτο οοιπΓοιοιπτι:ιτ (οτιεθοτ. Ε: τποιόειιπ που:

Ρτονιοεοε τπο ιποιτιοο ΝιοοΙοο . ιοιόειο οι

ρτἰοτειιπ οοιπίτιτοτο : δε, ο το οοτε ιπποτιιιοιπο

οΙτετι θάεΠ όειπποιπό:ινοτιε , ο1οιιιι οοόειο

Ιοοο Ιπ:ιοιτετ , ιπποΙτοιππ ποιο ρΙοοοετίτ , ιπο

οιιπιπἰιπο όεΐεττοιππ ιιποιπειίτοτιοιιπ νιάεειτοττ

Πἱεε ποιο Γοιπτ . Μοτο οιποιοοεΙοτοοτ . 8ο

Μεο οιιοτε οροττετ οτιποοΙ:ιτε. Μοτο ιτποάοιο

οοτετιπ οτειοόοο . οοοά απο ενειπτο Ι.οιπ2οοί.

οιοιποοΞο οοιπΓοΙοετιε. ΡετιοοΙοτιπ οοἰὸοιο

οοοιππτιποκἱτιποιτπ (οοπτι. .9εοΙ τοε ιιοο ροτε

τειτ ιιοο .το νοτο ίοοοεόετε , οοιιιπάο , οτ τω

Με , ΡἴοΙιιπἰε , 8ο Ιετοιπἱἰε , 8ο οτιιτιοιπιβοε ἰΙἑ

οπο ο%τεΠοε εε. Ηοο ιππἱΙπἱνεΙιειππειπτοτ οστ

οι τοϋ. Το ΠΠ οι οιοιπιβοε οοιιπιππειπόει , οοἱ

ροτειπε εΙτ 8ο Βιιπέτοιτι τποιππειπ εποε. δρετιιίι1

εο , 8ο ιιοε Ϊτιοἰετ. δοτιτποιο .το ρεπτειππ δειπεΑ

τοΙειππ νετοἰε οοιΒοειιπτεΙΙιοειτ , οοοιπποοειττι

ειΙἰιι ίοιπτ τειπτοιπάει , τιοτο Γοο τειππροτο τεοοιο

οοιπτετοιιπ. _

ΠοΙεο Π. Βετιπειτοιιπιιιιι οοιπττει Ροορεττα·
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τἰ5 ν0ωΦ ΜΜΕ” :ΝΩΓιΕι2ϊ , ΦΠ! ω: ΜΟΗ» Α Εστω πιιτιετησοέσιιΡιατη ίτσοιισοτιίιιτιισ,στιιτι

ττιτη (στνιτιιε, 86 οτηιιιιιτη Μάικ τηιιιοτιιτη·.

8στιιιιιτιι οτι σιιτη Ρειοσιε. δι τηιιιι οιπστηρστω

τσ ησ8Ισιτστιτ ιτι εισττιηισηττιτιι Γιιιιιτιε Για ,

Μια ιι%τστιιιιτ τη. Πσροίιτιο: ρτοσοτιιτοτιε

τοι , :ισ Πιιττιε , :ισ ωττιιωιω ]οιιιιηηιε Αη·

τοηιι , ιιοιηιηιε , ιιτ οπο, 6τισιιιιιιιιι, τιιττι τω

ιιι , τοιη οιητιιιιιιε ρΙιισιιιτ : τισσ ηιιητιε ιιετιιτι

Πιτηιιε οι: νστιτιισοτιοιιστη τοτη:ιτιιτ:ιτητιι,τοτη

στηριιιτσοτιστιτιιηι , τιιτιι τησηΩιιιιιττι ιη @το

Εσίσηιιτισο ίιτιιτιιηι.. Βσέτσ στι:ιτη Εσωτι ,

οιιοτι Ρτοριηοιιιιηι τιιιιιη Κοτηετ: ρτοσιιτ:ιτο

. τστη σοηιὶιτιιστιε , στιτ σηιτη οι» ιη τηιιιτιε ησ

σσΠιιτιιιε.Είι: ηιιιησμισ ιιινσηιε τησο ιιιιιισιο 86

ισηίιιτιιε 86 Βοητιε. ιηιιιιτιιε νστο απο ε.τσιιισ

τιιΐσορι 5 τιιηι ρτ:τιτοτιε , τιιιιιητο τηοιισιιιιιε

Ροτσε , τισνιτει: η:ιτη τιιιτιιτη σίτ ιιιτσττιιιιη

σοηττει ιιιιηιιιιιτη σειισιττ:ιτσ. (ιιιτιοηοε, η ιιιισ

νσιιστιιιτ , ριεισειιιο , ιιτ ροτιιστο 8 ΡτοτηιΠιο

ηιιιιιε τιιιε Ω (στι νστσοτ τισ Πιτσιιε τιιιτιιιιιε τησ

ειικιι:ιητ. Νοτη σηιιη τ:ιιιιιίτηοτιι ιιοε. ει ιΙΙιε
:ιιιοιιιτι ίιστιοστσε , τιιιιιι οοσίιστ. ΑισίοΙιιιΠσ

ιιτ:ττστσει τσ Βιιιτισειιη ΐστιιιιε , τιτορτστ οιιοσι

Β:ιιιιισο. Ροτστιε ιτιτστιτη ει: αετιιιισ:ιτιοιισιιΙι

οιι:ιιιτιιιι Πιοστίσοστσ , τιοησσ εισιιιτει ρατσι

νστιε , Ρτορτστ οοο: , ιιτ σστηιε , σιιι:ιιιιιιηιιιτ. Ο

-Ωοοτι τσνστο η: τω” , ΡΙοτιτηιιηι ιιοττοτι

·Έι·ετττστιι ]εισοιιιιηι τιιιιτη , οτιι οιιιιιιιιι ποτο

τιιε :Η , τιταιιοιο.ηιιιτ ίιηΒιιΙ:ιτι σισίιάστιο,ηιιτη

ορτιοττιιιιο :ισ ησσσιιιιτιο νσηιστ τστητιοτσ.

Ρτιιττσηι Αισιτιοτη , οιιιιητιιιη νοιιιστιε , οστιε

ησ ιη ιιιιιε τιιοε. Αιιισιτοι Επι:: τιισι ιι:ιτιόνιιι

ἐστι οιισδι:ιοτισ. [Με ετιιττσ Αροιιιιιιιτι ιιιιο

ουσ ηιιίσττιιηιε ιιοτηιηιιιιιε ιιιιοιιιτι σειρισηιιιε

σοηίιΙιι , ιιτ ιητισ ρστρστιιο σιτιιισητ. δστιρίι

ιηίιιρστ :ιιι Αηιιστοιιιιηι 8σιιιηισσιιΓσιη , τω

Βιιηιοιισ τισηιιο. 8ινστιστιτ , ττιοττιιιιτιιτ στη

τη:ιιτιστιτ > ίινσ αρτιο ηοε , ιινσ τσσιιιη.

Ι

ιιο.Εισιιτη τιστηιησιη σοιη οοο τη:ηοτι τιτιοσιει

οτηηιο. σοτηηιιιηισστη. Ειτρσέι:ο 13. Ηιστσ

τηιιιτη Γοιητηο ι:ισίιτιστιο , νσηιιιτ, τηοιιο 8ο

ηιιτη :ιτιροττετιετιιιησιιιιη. δι νσηστιε, ιιτ (στι

ιιιε , σιιτη τοππι Αισιτιο, σιιοσδι::ιτιι: 86 οΡωι.

τοσ ιιάνσηισε , ειιιτιισΓοιισ σι: τησ τισ ιιιοΒεισ

τη (::ιτσστοιη Ροιιισιτιιτιοησ :ιηιοιειιιι οιιιτι

ίσητι:τηι. Ιητστιτη οτιι.ιιιιιιηι σσηίσο , τι: Πο..

τηιηι.ιε ρστίισιιιτ ιη τιοΒιε ορι1ε ισοηιιτη. Ηιι.$

οσε στιιίτοιειτη τιιτιιιιιτιιετιειττι , 86 σιιττσητι σ

ιτ:ιτ:ιτ:ιτη σειιειτηο, 86 Αππο ιστσ ΐστιρτοτη οιι:ιτη

σιτσοἔιτειὶιιιτιι. Ηοσ τοση :ιητζιιιιιιι τστηροτιει

ορτιτιηισητσ ηοε ησΒοτιοττιιη τηιιιτιτοτιιησι

εστω” , στο , :κι τησ ίαεριιιε; ασ η ιΡΓσ τηιτιιιε

ροτσε , ιιιιοσ ΈτιιττιΒιιε τιιιε , ιιτ τηιιιι ειιιοοιτι

οι: νοιιιε @Μεση Νοτιιοιιιιηι τηιιιι τησ
τηοτιιι σιτσιτιιτιε , ρτ:ιτίισττιτιι το 32ιισιτι ιιιιιΒο

σκ σοττισ , σιιιοτισ τησ τοτιιτη ο στο. νειΙσ 3

οστστ, σιιτη Ει.τηιιιιι οιιιτιι. Εκ Γιιηδι:ο Μισιιεισ

Ισ (τη ιτνττ. ]ιιητιιιτιι Μσσσσι.ιτιτιτ.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΩΧΧΧ1ν.

Π; Νισοιιιο ιηοητισιιο.

ω» »τι ωεω συππιστωωτ Μ ένιαάΞπα.

Οοο νισστη τησ:ηη σιοισειε , ΐσητι:ιί-τιιισ ΑΜ, Μό

νσι @τσω σειιιιττιιτ:ιτσε ηοίιτ:ιε , οσοω

οτιτιιη ηιιτοτ. Νιιηι ρτιττστοιιοιη τ1ιιοτι @Με

οικω. Αροίι:οιιιιη: Πεκ σιιω]ΐτωιύω· , 86 ιη

σνιιτιοσιιο : Βωιέ με Μέσω , σε στιει.τιι ιιιιιιε

σιτηοιιιε : ησοιισ σωσει οιι ιητιτιιιιτιι σπιτο

τσιη ηοιιιε ριιτισητιιιιιε, δέ ιρΓσ τιοιι σοτηριιτι.

ἔστι στο , Μουτ: ί:τσοοσητιιιε , ιιτ , ιιητιιισητσ

Ποτηιηο , οιιιιησιοτ1τισ ρ:ιτιτστ ι:στσηιιιτ, τιιιι.

τιιιησ ριιτιτστ ιο<έσηιιιε, εισ ττιίιιτιει ηοΡττει σοπ

νσττ:ιτιιτ ιη Βιιιισιιιιηι. Ρστ8σ στιεττη , ιιτ τοσοι

Αιιοστιτιιε Πιτη Ρτιοτσηι ωστε ΜιιττιιιιέΒ ηστ1ιισ :ιιι ιτισα:τιτιε τιτ:ηιτοτιστσ ιισιιίτιιε. Ο

τιιο ηοτηιησ , ιτητηο 86 σριίτοι:ιτη τιιειιη σι οί

τσιιτιι. $ροητιστ τιι&οτιιηι ρτο το ιιιαστιτστ

ςιιιτιοτιισι νο.ιιιστιτ. Ι.σηιιηι οιοηετιιστιιιοι στη·

Ρστειε , ησίσιο , σει Ρτει:Γσττιηι σοητιιτιοησ. ΙΡ

ίιιτη τιισι οτι`στο. 8στι οιιστη ιιιι ίιιιιΡτιττισητιιιηι

ιιιιισσοε , ι8ηοτο. Ιτιιτ1τισ Γσιτσ σιιΡιο σι: τσ

1ηιοιιτιιιε ΠτιΒιιΙει οτιιιεοιισ τη! ιιειησ σοηνση

τιοτισιη ιτιτστ Με. Μιιιι σσττσ οηστι σΙΈ ω

σοε ιοί-σ , Γειά τσιτιιστι Βτ:ττιιε. Π: ιιτιΙιε οοο

τιιισ οι τιιτιιτιιε. δι το ορστ:ι πιει σνσηστιτ ,

σοητστιτιιε στο. δι οοο τ:τηιστι τιιτιοησ σοηίιι

τιιστσ ιιιωτι Π. ]οιισηηστη ΡοίΤσε, Ιινσ Ατα

Βιιίιτικ , ίινσ ω» , σιιτη οι τισισιιε 86 ιιιητιισιτ,

:στη τιιιιιι τισι€τ:ιτειιη Εσωτη , τ1ιιοό ο τσ στη..

ηιηο τσιπ: «Μοτο ; σοτηΡοτιοτ στστιιττι ιιιι

ΡΙιιτιιηιιηι. Ασι ησΒοτιιιτιι ιιιιτσιη Κοτιι:ιηιιτη ,

οσοο ιιτ8στ ριιιτιιιιτιιη , τιιτἰηιο ιοσο τσιτιση

εισο: οικω ηο5 Πωσ τιιτιιτοε , ο ιτει σοητι

τέστιτ , τη: τστοιιτ Ησδιοτ , 86 ιιτ Γστιισιτ Πι

Ηιστστηι:ιε. Ι.ιιιιτιο οιιοτι 86 :ιιιιιτη ηιιητιιιιη

ιηιί-στιε Ποιιιιιηι , ιιτ ιιιίιστ ιισ8οτιο ρστιισιση

ότι. Αητιτσοιιιε Τειτνιίιι ηιιησ σίτ. Πω νσησ

τιτ,-τσΐστοττι οτιοτι @τη , ησ ηισ σο8ειτ Μ·

νιεατσ επι τσ τηοιιο. (1ιιιιηιοιι:ιττι τσσιιιιισοτι

Ριιε σσττσ ιιοτιιιτη οτιστειτιε , ησοιισ ηιιτιοτι

σοττιρσηΓο.τιάι Πιητ τηστσσεισ , οιιοε ιιιισ το

ιστ:ιε ι:ιισοτσε, οιιιιτη Πνινστσε αρτιο ιιοε. Ποι

ουσ ρ:ιτισητιει ησσσΠιιτιιι σι`τ τιοιιιε , οιιοτιιιιοι

ιιιιισιτισ ηοτι οσοω , οιιι τιοε Ρστἴσοιιειητιιτι

$στιρτητη σηιτη ηονιτηιιε , 0ωπει μέ με ω·

ίοπτ απαιτει· Μ 6|πΜο ]αι2 ηιιι·ή·ωτέωεω μια

ηίωιω·. πιο , 88 Π. ]εισοιιιιηι :ισ σστστοε οι

Μαι τησο ηοτηιησ. Εκ ίιτηδτο Μειωσα: Μιτε

τιιιηι ιιισ κι:: ]ιιτιιιιιτιι Μσσσσι.ΧΧΧ.

 

ετ>τειιοι.Α-σ-Χ.Χ;Χ·κ

ΕΡττωΡο ΒσΙΙιιησιιί..

Β: κεἔσ:Ζο ΟΛιβη/.

ι η σ ι · ο

Ντστ ν:ιτιειε :ισ τηιιιτιτιιισσε τισεοτιοτιιττι ΑΜο"ω

σιιτ:τε οιιιΒιιε τιιιιΓτιιιετηι νσιιστη ιιιιισιοτ_σει τ

τησ τιιειιιιηισ τιτστιιιτ , οιιοτι (ιι:ιίισηισ ιισ8ο

τιιιιη :ιτιιιιισ ησε ιοιρΙισ:ιτοε τσιιστ. 5στι σιιττι

τσ ιιιισ ρτο ηοιιιε σιΤσ σοηΠτιστο ό του” Επι::

τσστσοτ , τοτηε σιτιιιτο. Νσοιισ σἔο Γοιιιτη ,

νστιτηι 86 ρειττσε ηοίιτι οτηησε ιηιιιιε ηονσιι:ισ
ιιηιοηιε τιοιιτισ τσ εισιισηΓοτστο , ριιττοηιιητ,

Υιιῶ



το” τιεττιιι
ιο84.°οτι.τοιΝι

εε ρεττεοι ριιιτειροοοι ερρεΙ1εοτ , ιο τε οοο Α Γεοε οενι€ετιοοε , φειο νεοετειοοε ειι το.

εοοΠιιοοτ τοε::ιτοε. Το εε τεΓοειοοι ιοεοιο

ε ιτιοοιετιοοε :με ειιεοοιιιειιιτ τοο , εκοι

τετιο τοεε , ετοε ιοε ε ειτεοοιιιεοτιοιιε πιο.

ΕΒο :ιοιιιειο Πε ειιιΡτιτοο , ιΠοε τε ε Ποιοι

ιτο Μια ιιεΠιοετοιο οοΠτι εεοΓε , οτ τεΠ

Βιοοι οοΠτε: Γοεεοττετεε.Οροε εεττε :μετο

οιπιτοοτο ορετετιε; εε Π τοιοοε Γοττε ε οο

τω, εΠεο τειοεο ιιι8οε τεττιισοτιοοε ει: τιτα

τοιο εοτορειιΓεοιιοιο. Ηετε ιιιειτεο οοοε Γετι

Πο , φοτι ιιετι ει: Π. Ηιετεοιιε: Πττετιε Γεο

τοε Γοτο εεττιοτ ,οποιο ΠοιιιοΓε ΠΠ ειιΠε ιο

οιοοιοοε: ιτε οτ τοειο ΡτοΓεειο εοοΠεοτιεοι

Γοιοτοορετε ειιτοιτετοτ. ει ιτεειοε εοτοιοεο

:ιετε ιΠεοετιοοι τοετ Ρεττειιετο (:ιεΠεοΓε οε

_ Βοτι-οτο , ΓορετΠοοε τοετιτο ιο:Πεετ , ιτοειιτιο

Απο:: ιοΒο

Απο:: 1480

ιρΓοτο , ιοε τεεεοτε , ιιιιιεεοτιίΠιτιε Γεειε.

Ηοε οοοιο τΠ::ειο,ειιεο·8ε ιοιιιι δε τιεττιοοε

τειιφιε εε Γτεττιι:οε οοίιτιτ εοοετεοετιο

πιε 8τετειο οιιε οι:ετειο τοειο , Ποι:Ποτο , Π

όειο,οι: , Π τοιΠε Γορετνι::ετιε εοοοε , Γετο

Ρετ οοι οοΠτεοι τεΠοιοοετο εοοΠτεετοοτ ο

ΒιιοετιΠιιτιειο τοτε. νοε , ρει:ετ εοιεοιιιίΠ

πιε , ετφε ετιιοτοτ ιο ττιοοιετιοοιιιοε , φαι:

ιονεοετοοτ οοε τιιτοιε. Ε:: ιοοοειΓιετιο Γειι&ι

Μιει·ιιιειιε Μιο·ιεοι , κι. εεΙεοιιεε Ρεοτοετιι

Μεεεει.::::::.

ΕΡΙΣΤΟΙ.Α εΧΧΧνι.

Ειτιειο.

 

1ΜΙστ τωιΜυκ εεἔυτἰυπιυι Με φώτα».

Ν ιιιε Γεετιε @ιεότειιεΠτοιε ιιιειοοε , φι

οοε δε οοινετΓεΠε εεεΙεΠε:, 8ε ιεεοια οοο

:Ιοε «Με ιοΠιτοτο νεεετε ΓιοτΠοΠοε οοο

τειοριετιοοι σ.ιεοει·ετο , ιτε εοιιοο ιιιΠτειιοτ,

οτεεοτιιιιιε Πιοε ιοτιε εε ρτειοειιτιοοε εοτο,

οτ Ρειοτε Γεοε εοοτιιτιοοε οοιο νιςιεετ, οοεοι

Ιειει , Πτοφε οτοοιοτο ιοΠεΙιειΙΠιτιοε. Ροτ

τοτο φωτο ττεο:ιιιιΙΙιτετιε εε ρεειε , δε , νε

Πιο οοΠτο, ιο ιοΓεΠιΠιτοοιοοεοοτιοτοιορε

Ιε8οε ειιιιοεοτ. (Ζοιιι Με ετοετΓετιτ ει: Πτ

τετιε ειι Β. Ηιετεοιιετο Με τοιε εοοειιιε ιο

τεΙΠεεε.Αιι τε εοοΓοειο , οιεοοοι τιει:τετετο

τοεειο. Με , οοΓεετο , ετΠονε,φιε οοτετο εε.

ει ιο τε Γετριοε ετφε ιιοροττοοιοε ιοτει·ρεΙ

Ιεο‹Ιο , τιιοιιεΠιε: Πτοιτεε εει·ετΠιτιοτ , ιιτιοιε

νεοιειο ρτο τοε ριεττιτε , ιιε φε τεοτοιο εοο

ΠτΠτοοε, οι, τε οοοιε ορειο Γετεοτε , οι: οοε

ειιιοφε ττιοοιετιοοε ετιριεοι:ιοε Γρετειοοε.

νειε. Ε:: ιοοοεΠετιο Γεο&ι ΜιειιεεΙιε Μο

τιεοι ιν. ιιοοεε Μεττιι Μεεεει.κ::::.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΟΧΧΧνΙΙ.

Πτοεοοι ειποετι.

@βιο ΠΠ /τυπωωι μ·σεω·πιστωι , εστει

πτωτίσιμε τι!ἰ7ιιυτ/ἄαιτ::.

8Ε:Ιοεοτι ιιιε ΡοΠφετο ε τε εοτροτε οοι

τιετο οοο εοτιιε :ιιΠοτιδιτι Γοτοοε , ερριι

εοιτοοε ει! εα:οοισιοιο ιοεοιοτοεε , ΓεΠειοτι

Ρετ Π. ]εεοΒοιο τοιιιο Ριοτιοιιε Γετιοειο.

Νοοε-Ιιοε τεοτοιο τεΓετεττι , οιιε ιιινεοετο

:ιοετιιιιειο οοτοιοε ΜιεΠεειετο (Ξεοτειοτο ,

οοο οιιιιιεττι οοιιιιειο, Γειι Ροροιετεοι εε ει

νετο νεοετοιο,εεεοιο ριοτιοοε ρετιιτιιε ρτο

ριοφιτετε εοοιοο&οιο , φοτο ιοιιιι Νιεο

Ιεοε Γτετετ οιττοΠτ. Ηοοε , Π νοιοει·ιε , ρτο

εοτετοτειο ιιεισει:ιιε, ειοΓιιοε ορετε ετ Ποιιιο,

ρτο ετοιττιο , οτι Ροτετιε. νεοιετ ειι τε :ιοεο

ιιο ιο!Γετιε, οι:τετορετετοτοε τιοι ιο οτοοιιιοε,

ετιειοΠ εοτο Κοιοετο τοιΓετιε. Μεο ιοιΠειο

οποιοι· οοιιιιιτετειο ιο εετετιε οοι ΓετιεΓεειετ.

Β 8οιιιε ειιιιο οι 8ε ε::ρεττοε ριοτε , οεεοοιι

ετ ιιιΓεττοε Γετιε , ιοετειοε τετοεο Ποεοε.

()οιοτοεοιιο :Πει Π. ΡτεοειΓεοοι ΡεΓοτιοιο

οποιο ιετοτειο , οοι εισαι. ιιοε ιιοοε ιοεο

Γεε τοοτειοε είι ,νι::ιτφε δε τεΠ8ιοΓε 8ε Πο

οείιε , τιειιοε οτιοΓοε Γε:Πτ. ΠΓοε φοφε εΠ:

ιο οοε Με ΠοετεΠτετε , ε φε ιιιτιοτεε Πιο

εΠετιοε οονιττιοε. ΒετοιΠτ τοιΠι εοτεοε ιιεεειο

ιο εΙεειοοΓγοεοι , οοοε ο ειεοεοετο , Γεώ:

:ιοε πιο Πιο οΒοοι:ιοιτι. Εοτο , ιιτ οεοιοοε

ειιτοιττεε , ιιοττοτ Βε οΒΓεετο. Ετιτ τιι›ι , οι:

Γρει·ο , 8ε 8τετοε 8ε οοιο. Γτεττειο φοοιιε

ΡεΓειιειετο εοονετΓοτο τιοι εοιοτοεοιιο , οοι

εο ρτοΡοΠτο :κι ιτε νεοιτ , οι οοι Γοιοιοετο

ο οισειιιεοτιειο ει:Πιοεετ. ΜιΠι εετι:ε τοτο οτε

τιΠιιοετο Γεεετιε , Π εοτο οοο Πιετιε εφετ

οετοε.Αοτ Κενεοτιιτ,εοτ Ι.οοιεοι εοιοτοοτε

τοτ. ΜοΙτοιο νιιιετοτ ιιοτοοτειοε ειι πιο, :τοι

εοτεε Γοετετ. νει:ει:ιο ιιΠιιιτεΠε&οιο φοιτ.

Ρτεττετο Ρτεττετεε Ηιετοογιοοιο Πιοτεοτι

οοιο , Π Ιοει εοειοΠιε τοιοιοιε οοΠιτετιτ,Πεοιι

ει:ιιειετιιιοτο ιιοεο. Νει1οε εοιιο τιε εε οστο

τιιιιο οοιο εοιιινι. Πε Ι.ειοτοο οτοοεε Γεω

εΠεοτιοοι: τιι›ι ιιε , φεε ρτοροΓοιΠι εοοιΠ

τιοοιιιοε , ροΙΤετιοειιι Ιε8ιτιιοε Πετι , Γετιε

τοιιιι οοοοοιΙοτοτο Ρετιτοτοτο εοτιΠΠο εοο

πιο. $ετι Ποπ ει: οοιιιε εΠοοι , οοιιιοε ιο..

ι:Πεοοιο νιιιετοι· ι οι ιοοοεΠ:ετιοτο Ι.ετοιοι

δ. ΜιεΠεειιε Μοτιεοι οοιοιιιε τοετεεειε ιο

εετοτ , εοτο ΠοιοΓτοοιιι Ιοεετιο ιοιτιοε ι:ιεεε

τε , ετΠ Πεεετ , νιιιεετοτ. (1οειοοιοι·ετο εοτο

το , 8ε οοε οτοοεε οοοιο Πιοοε , Γιιοιετιε οοι

ΒοΓεοττιοοε,ετφε οΒιιεετιοοιι.ιοε , οτετε τοο

οεΓιετιο ιιοΠτο Ι.ετοιοι οοεοτοτο εε τειορο

τειετο ειιιοιοιΠτετιοοειο , ρτοοτ τιι:ι Ποοετιτ,

ιιοτιεε Γοετιε ειιισεε οοοε , :ιιιιοτοοιιο οι

τοιοιιοε εε:ιει: ιο τιεττιιοεοτοιο Ιοει. ει ε1οιιι

εοτειο Με :ιο εεοΓε εοοΓεττε τιοι:ιε ριεεοε

ιιτ , ο τοο ετοιττιο Γεεετιε. (ΣοοΠιιιτοοε ε

οιτο :ιο το ιιεοτι Γεεοε οοετο ιιε οοιοιε ιρΠε.

Ι). Ηιετοογιτιοιο τοιττεε Ι.ειοιοοιο εοτο Βο

τοιοιεετο Ρειτοετοιο , οι εο:Πτε νιειοοτοτο

εοοΓειΠοοεε φεετ. ]ειο εοιιο εεεετΠνι Ι),

]οιιεοοεττι νιεετιοτο οοΠ:τοιο. Ροί'τ ΡεΓεΠε ,

Π ιτε νοιιιετιε , ΓοοΠ:ιτοειο Π. Ηιετοογτοοιιι

νιεετιοιο ιο ιοεοιο ετιι:Γετι Ι). ]οιιετιοιε. Βε

οοε οοιο Πετοετιε , φεοτοειοε Ροτοετιε.τεΓ..

ειιοεε. νειε οοιο Γετοιιιε οτοπο. Ε:: δ. Με

εΠεεΙε Μοτιεοι το τι. Μεττιι Μεεεει.::::::.

οι



@πιο :εδώ

Αητιει48ο

ὶὸεῖ .Η

 

ευτεΤοτΑ εΧΧΧντ·1τ.

Ι). Νἱεο!ειο τηοηεεηο.

υι!Μα:τω θΓεἴἔκ/ἔΜ Ρετζέπ: ?ι _βπῇ?τἱἔτ

'πίπί!πι.τ.

ΕνετΓιτε Μνωττω Ηττα” απο Με το

Ρετἱ , ειιἱΒιιε ΒεηεΓΡετειοάιιη·ιάε ηεεο

τὶο ειἀτηοηεε°, ιεΙειιε τιιτἰοηἰοιιε ηἰτετἰε εοιη4

Ρτοοειτε. Νοη Γιτητ σ.τηΡΙΞιτε ιηιιΙτει τΠεεηάει 3
ηΡΡτοΡἱηΡειιειητε ΡΙεηἰτιιὸὶιιε τετηΡοτἰε. Ειτ

Ρετἱτἰ τεἰΡΓει τη! ιΠεε Ρ:ιιιι:οε Πεεηιτ. δἰ Ρατετ

τηοηείτετη ΡετΓΗτετΙτ τη Γεητεητἱε , ιιτ Ρωτ

Πειτε νοΙηετἰτ , τετοιο οι Γε τετηιτηο , ειτοά

Ρτοτηἱίῖτ , οετιτιιτη ΡτοΓειίτο ιΠιιτη ἀἰεεητ οιη9

ηεε εεηετειτἱοηεε. 8ὶειιἱὸετη Ρετ ἱΡΓιιτη Βο

τηιηιιε ὁεάετἱτ ηιιἰε ηοίττει: ηονεΙΙει: εοηετε

8:ιτιοηι ΓειΙιττετη. Ωοτητηεηεο ηεεοττιιτη Ποιά

Ρετ άίεε ίἱηεηΙοε άΜητε Ρἱετειτὶ ; (Ματ σε·

:Μη έπεται φώτα” 5 ό· στα” α'ωπυκ Ρεώ4

ἐΪωτι έ: ε/!, αά"ωω τ: Μπι· Μωβ

πτυπ.Τιι ἰητετεε ΡετΓενετεε , 8: ττειάιτο.ττι τὶ

Βι Ρτονἱηεἱετη Π:τεηιιε εχεειιειτἰει Πε :τοοε

τ τι τεχτο τ. ε.

ΑΗἰετετηἱιι :ιεεεΡϊ , .Βοηίιτη πωπω ηιιη;

εἰιιιη , α: Ρτἰοτεε Γιιειε οοΓευτὶοτεε :ιΡετττι ε5τἔ

Ροίἱτἰοηε ἱητετΡτετεητεε , θεια δ£ ὶΡΓε Ροτεὲ

Με :ιηιτηαηνεττετε. Οοίεετοἰτεειιε Ρετ ιηἰΓεϋι

τἱεοτὸἰειιη Πει 3 ιιτ , ΡοίΙΡοίἰτἱε οι·ηηιΒιιη

ηεἔοτἱιιιη ω: ε:τΡε:Πειε , άιιεεητοΓειιε :τιμ

τεοε , ετἱτιτηδ ο ]ικΗεΒ τηιιτιτέιητΠ εΙΓεητ;

ειιειητοειιτε τεΡετἱειε , ειιἰΒιιτ Κοτηέιτη τ!είΗ

ηειτἱε , Ποετετηι1τ τιιηι:!ετιι Με Με , ειτε: ηοὲ

τοάιιητ, ετιιοἱειητειιε. @ιοιὶ Η Με ΓιιεὶΙἱιιε Μ

εΓΗει ΡοΓΓε εοηθειε , νεηὶτε ηοη εΠΓΓετειε ,

τεειιτηειιε Ι). Ηἶετεηιἰτιηι οιηηἰηο άιιεεεε

86 Εετηιηιιτη ηιινἰΒετ ιιητε ηεοάοττκιτΜηι Γεω

Β &ειτη ιτε εοηΓεΠὶοηεε_νἰεἰηοτιιητ ειιιιἰἱεητἱειε.

Μεειιη ειιιτετη ,ἰιηιηο δι! εοηνεητι1ε ηοΠτίι:ιε

Εετηιηο Γεητεητἰιιτη εκ Ιἰττετἱε , ειιειε όοτηηο

ΕτειττειΓεο Μ τε ἀεὸἰ , 8ε ε:: Γτιιττε ]ειεοΒο

τηοηιιεηο τιπο ΡΙεηιιιε ιἰὶΓεεε. δί νεηετιε ἱΡΓε,

Γειι:ϊΙε εοηεοτόεε ετἱτηιιε. Ροτετἱε εττετη η·
Η Ιοειτἰ ]ιινεηετη ἱΠητη , ει1ετη Ρτοειιτειτοτετη

Μοηειιτη Γητητιιτη εκιίΠιηο , Πειιτ @τη ΓετὶΡε

Η ει». ΤτεΡειἰτε: ηοίττἰ 5 τω τηε τειἰἰὶΓΓε τη

άιεετιιητ, ειιἰὸ τεειιτη εειΓΓετη ΓετΓεϊτειττ Γιτητ;

ειιἱοιιε ἰηὸἰεετη τιιιιιη ττειηΓτηἰΠ επί τηεηΓ:ιητ

Ρετ Γτειττετη ]οηειηηετη ε`οηνετΓιιιη ; ιιτ5ειητι

το (:ΜΓΓεηίι, Η ειτε εηἰιηο τιιο Πηἰίττο. ἱηΓε- Ο εε Με ἱη εο τιηηοτεινετω τ Ιεεετεητ. Με».

«Μ οΡἰηἰο , ιΠειτη Ρεηίτιιε ιιοηεει ηεειιε τη

Γιιτητιιητ Γι1ΓιιττοηἰΒι15 Δε ιητιΙεὸἰεἰε θάετη

εάιιιοετιε τιιτη Δεκ ε Πειτε Γεεἱίὶἰ. Ε8ο Εντε

( ίἱει1τ εε Μο ηιιιηειι:ιτη ηοη εκἰίτὶτηειντ ) ε

ῇιιε ἰητε8τἰτητἰε ΞΡΓιιτη οΙΓεηάι Με ὸἰεοιιε , η:

αιτεΙιτιε εκ τηε ειτε: τἰε Γε ΒἰΙΙηΒιιἰε Με νοοιε

ἱηἰειιει τηεητε ΡετΓιτεΓετ:ιτ , τοτιιτ Π:ιτιτη τεΓο

Ιιιτιιε ιη Ι:ιετγτηειε ττετατο τιιτ:ιτηεητο ΓἰτιηειΦ

ναι: , ηιιτηεοειττι τ:ιΙε ειιἰεΙ τε τενετε εοειτειΓ

Γε. ?Μαη , εικιιη τεΙἰεἰοηἰ εεεεωτ τ Γε Ρετ

Γ2&ι1Π1 ΠοΓη:ιε ΡοΙΠεἰτιιτἰοηε Γειτίε ειΡεττε

τηό.ιεεινετι1ητ , ειιει ΓΡε σε Γτιιειιπι ιιΓειτε

εοΠεδτἰοηετη Γειει!ε ειιἱεΓεετεητ , τηοάο τειΡΔ

Γε Ρτ:ιάτεε ειιοι! ΡτοτηἰίἰΓτὶ Γιιτιιτει τηεΓΓε.

Μιττο ειδ τε Ρετ Γτειττετη ]εεοοιιητ Ρωτώ

ΡἱΓεἰε ΓαΙἱτἱ _ίἰεοτιιιηειιε ιηἱηὶτηιιτη :τεηἰοΙιιτη

Ρτο τεηιιἰτετε τηειτΓιιΡΗ Ρεηε εκτιειιιΙΗ. 8ετ[

ιτιοτΙεΙΗα πιει ετιιιιη τηἱηἱτηἱτ ετἱτ εοητεητε.

ντιΓειιΙιιτη ειιοειιε ΜΜΜ εἰιὶεητ τταὸΞτἰἱ. δἶ. ·

ΡοττἰηηειιΙετη ει: ΡἰΓεε 5 ει1ετη τηἱττο ε Με;

οτηηετη νἱτειη Γετν:ιτιιτιιτη , ηεειιε ΓΩΩΠΓειτι1- Β τἰ Ι.οηιιιτη ὸεὸετἰςειιἰειἰά ει ΡτοιηἱΓἱ εοτειιη5

τιιτη Γεηειιἱηετη ετΓιτηάετε Ρτο εοηΓετνειτιοηε

ιιηἰοηἰτ ηοίττα, α οΡιιε Γιιετἱτ. Πο!ετε Γε ΡΜ

ττηιιιητ,ηοη Γιιἰ 8τιιτἱει , ειιἰ τείὶἰτηοηἱο Όση::

εοηΓεἱεητἱειτ Γτιιετετιιτ 3 Γετὶ εοτιιτη τη:ιΒΒ ,

ειιἱ ΡτοΡτετ Γε τηἱηι1ε ειιι1τε Γιιεττιητ Γε:ιηάει

Πιετά : οίΕεηΓιιτει οΡετει Γυε ειιἱι! Μοε:ιτ ατύ

τηο ιη τεΙἱεἰοηειη. Ιτειειιε Γεηττ:ιητ οτηηεε Δε

ΞΙΙο ειιἰὸειιἰεί νοΙιιετἱη τ. Εεο Ηειιιά τηιηι13 εε

ἱΠἱηε ίἰηεετἰτετε ει: Με , ειιιιτη εε ετα, οοο

Γἱιὶο : ίὶεευε ΡτοτΓιιε εκτΓΗτηο εα:ηοτήιιτη

ΕΙεΓΓεηΓε ηιιΠο τηειεἰε ειιιιηιΠτοειηο τιοΒετε,

Η τεΓοτηι:ιτι άεΒιιετιιτ , ιηιΠ8ιηίΓε. Ποτε Γετἰ- Ε

Βετο νοΙεητετη :ινεττιιητ Ο©£ΠΡ2ΕΪΟΠ€$; $ἰ όε

όοιηηο Βετη:ιττϋηο ειιἱΡΡἰιιτη ηονετἰε , Γαί

Β:ιε :αἱ πιει ν:ιΙε ειιτη τεΙἰειιἱε ΓτιιττιΒι1ε. Εκ

Γ:ιηθ:ο ΜἰεηεεΙε Μιιτἱαηἰ ειιὶητοἰἀιιε Μεττ

τἰἰ Μεεεετ.:τ:τ:τ.

 

ΕΡΙ5ΤΟΙ.Α (:ΧΧΧΙΧ.

Πτοαηο ιιοοιιτἱ.

Πε «πετώ πύι2.τβΜ κ2τε2Μετ.

ΘΕεηεητἱ εΠε Ροίτεειειιαηι Π. ΡτιιηειΓειιε

ο ΡεΓοηιιε ειιτη Πττετἱε τιοίττιε ηἱηε ΡτοΓε

εεε είτ , Ιιττετειε Με τηεί6 ιιηηε:τειε τι άοιητισ

ΓειτἱεΓεεετἰε οΒΙἱΒετἱοηἰ τηεεε. ΗετΙ ντΠωνΞε

τηε ΒαττηοΙοττιετιιε Τηεοτοηἰειιε τιιιιτ > ετα

ω τε Ρετ Π. ἙτεηεἰΓειιτη ΡεΓοηιιτη ΓετΙΡΓο;!

τω: , Ρτοτηἰττεηε Γε Γιι€τιιτιιτη εειιοά Ρετ ε2.τη

τὶετη Γιωτη εΡΗἙοΙειτη :ΙΜ Πεητηεανιτ.ΑόΙιιιε

Βοηει: νοΙιιητετἱε νιάετιιτ. @Με τιηηεη ΓΡε

τετη , Γττιτι1ετε ηεειιεο. ει ενεηετὶτ η: ειιΠτε

:ποε τηοάο ηοη ΡοίΠε , Ρτεεοτ η: τεΓεττοετε

ηοη ᾶἱΓΓετ:ιε , ΡτιτΓεττττη ειιἱιὶ εε Ι.ετητηο

ίτατιτετἱε , εηοηἱετηΓἰ Γ). Η·ἱετοηγτηιτε Γεω:

τηιιτη ηενἱεειτε ηοη ΡοΙΪετ , ιιΙἱιὶηι τηἰττετετη;

Ώοιητηεηεο ει» €τωεω ]:ιεοΒιιιη Ιωτητη

Ιειτοτετη , τηοητιετιι1ηι Γειηε οΡτἱτηἱ ΡτοΡοίη:ίε

επεσε νοΙιιητειτἱε. νει!ε ἰη Βοιηἱηο ειιτη Γε..

τηἰΙἱε οτηηἱ. ΒΧ Ε; Μεεωειε Μιιτηιηι εΠε τη;

εἰτηιι τεττἱε ΜειττΞἱ Μεεεει.:τ22.

Γ.σ
 

Ε τ>ιετοι.[Α εΧΧΧΧ.

Εὶἀετη ΠτΒαηο εοοειτἱ.

Β: Α|εΙ'02|έ φικέ @αυτοι έιιτσιττἰ.ι· απεϋ

Μετινιτε.

' ΕτἱΡίἱ Με Μάτι” τεττἰιιε Ρετ Ι.αιιτεη6

τἰιιιη , δ: ηιιηε ειιοειιε Ρετ Γτ:ιττετη ]ει3

εοΒιιιη Με τηειε ει» ΠετιἱΙἰεο ό Ρετετιιτι1ιη

ἱ`ο`8Γἶ5

Γ Π 7

Αηιιο “δε



ιο87 ιο88ΡΕΤΚΙ ΠΕΙ.ΡΗΙΝι

Αππο Μ· 8ο

ποιοι τοτο, οτ κοπο Μ ποε Μ οιτροτιιοπ- Α ρτιοιτιοτοτ. Ι.ιττοττιτοιο αιτο&οτοε , τοτοιο»

ποιο Κοοιιιπυτο ποοοτιοπι. Βιε οοπτυτπ τιο

τοι ροτροτο:ιοι ποιοι ριιτἰοπτ ριιοοοι , που::

οι: Γοτνιε οΗιοιοιοτ οοοιοο. Ηοτι ττοετοΙΤοε

οΙτ τοο Απειτοοιυε πιυιτιε οοτοτπιπ:ιτιοπιιιυε,

ειΠοτοπε πιο τοΙειρΓυττι ιο οοπίυττιοι οι: οι:ιρ

ΐυτο τοττοιποπι : ιτοουιιτοιιο τοο,υτ Μ απ.

τοΙΙοτο οοπτιπιιο τοττιτυε ιιοτοοτοτο , ατομο

τι ροττιειτοιιο πιο τοτοιο Ροτοτοοι. @οοο δ:

τω. Αποτιιιτ ουοοοο 0Ροττοτο το τιοουο οι:
ιιιιιιιιτο ίιιπάι νιοτιο τιιιίοΙνι οΜοτο οι: του-ι

θ. Τειπτιοτπ ρτοοιουε οοιττιε οι: Γοτιποπο

Νοοτιο οοπνι&ιιε , τοι·τοιτιοτο ουοοοο τοτ

τἰοτο Μ οθ:ανιιοι υίουο ΚοΓοττοᾶιοπἱε οτο

οιοΙοίτιΠιοιο οιτροτιιο.οιοτ ποοοτιο. [Μοτο ο

τιιιτο τοοοτο Π. Ηιοτοογτουτο , οτ Ι..οτοτουτο

οτινι8οτ. δοτιιιοτο Μ το οοτοριοτει τιοτ:τονο

τοτο , Γοτι ιιιιοοτοτο νιίιτιιτιοποε τπιιιι Γππτ ιοι.

ροόιτοοπτο. Υτιιο , δ: πιο οπιοιυτο οτειτιοοι

οοο οοιοοιοοτιο. Εκ Ωιπέτο Μιοιιετοιο τιιο ιτν.

Μιιττιι Μοοοοι.ιτκΧ.

 

ΕΡΙΣΤΟΕΑ ΕΧΕΙ.

Ηιοτοογτοο 8οποτιιιι.

 

Μ· τηβι!τέτω στο ακοπώικτϋ.τ , ό· το φαί· ε

ότατίουτ πωπαύιτ.

€οορι οι:: τιιοΒοε οἰποε Ιιττοτειε εποπτι

τιοπιε τοτε. Ετ ρτιοτοε ουιτιοοι , οοτο

τιοοιπιτι ποπε ]οποτιτιι τιοιιοτειε Μ πιο , οο
οιοο τοττιοε πιιιιι τοειτιιττο ίιυπτ , οοτο ρτιόιο

οιυε τιιοἱ ιιιτοτειε τυ:ιε τοοοπτιοτοε ιιτ:οοριίΤοπι.

Βοιυι αυτ” ΡοτΙεττειε Μ τοο , πο νιτιοειτ πο

εΙιοοοε ιο Γοτιοοπτιο οοτο , οοτο ιιι Ι:ιτοτυπι

ποπ τοοτο οτ (ΣΠΙΡ2 ΜΓοτιιιοπουοι. ει ιειτοτ ιο

ι·.υτυτοτο Ιιττοτιτ τοι: Γοιιίοτιοι τι τοτοο οιτττιο

ΐοτ:υε ιυΠοτιε ικα: νοτοει νοτιι:ιουιτι Ιιποιιο(Μ..

-·υωι|τέ αέ υπο[υπ έ'ι"βΙΙΙΙΙ,Ι ) οι οιτιοε ροτίο

τιοο υττιυἴοοο ττττιτιοιε ιοιττο τιι€ποτιοπι τοτε,

οτ τιιοιιιυε ιοάιοοτ υττιιιε ορτιο ο ροτιοε ο·

Ιιεοπτιο.. Ι.ειυτιο ίοτοτοοροτο οοοίιΙιυτο πο::

τουτο , ίιουιτιοτο ιιυιοίιιιοοι ιτορτοΠιοπο το

οιιοιοτυτ οσοι. Ρτιοιυτο,ουοτι νιιιΠιτοο ρτο

τιο τοτιυε οτειιιιιε τποπτιίιτοτιιε ρτονιτιοιιιτοτ.

Ποιοτιο, οοοτι τοειιιιττιι Βιοιο,8σ :ποιοι οοππ

τιοτιοτοε οοτιιοοε , 8: ιο τοπιο ιονιοοτο οι

τ:τορειοτοε ιιιιιιοιιιτουε. 1-το ιτιιοοο ροτΙοδτιε,

οιιι ρτιοιυιο τιτ: τυο. τοοπτο Ι·ιι&υε ΐοοτο οοτ

τω: , οοοοιρτιτουπι ιοΠιοοιιιυε τοο ριιτοιιο.

ΜιΠτ Μ. πιο οκ οτοο Καπο Π. Ηιοτοοιιτοι

ρειυοιο απτο τιιοιιοε ιιοΙΙτιπι νιοιιτιιιτοε ποίι:τι

. τοετινιτ. Ποτο @τοτ ντιο:ιτ , νεοι , οτ τειπτιοτο Β οοτο Μάιτιοοο ιιο&οτιτιιτιε ιο (ῖΙοΙΤοοΓο οιο

ποΒιοπι. (1υοοιοιοτοτο 8ττιτιειε ποο τιιεποτιο

οι τοτο , οοο τοιιιι τοτο ΒιοιΙο ἱπ οοιοιιιυε οιο

τοτο οοτο. @απο οτιιιτο ρτοτ:οτ , οτ οπο τοο

ουοι Βινοτο ΟΙειΠοοίιε οιιιιοτιειτ ποΒοτιιε νοΙιτ.

Λο τοΓοττοοπτιιιτιι πιιτπουο το τοπτυοιοοο

οα:οοιιιοτο·οοιποε ποίιτιο οιτροποπτιο Πιο::

νιτοε , δευτ 8ο Μοτο ιοί-ο Πτιιτιοοε ?πιτ , ουι

Ρτοΐοδτο Μ τοοπτιετ εστποιοιι ιοτει απο ιπτιοι::

οπιτπι οοτιίιιιοτιειτο,οτ πυΠιυε τοοΠιοτιιτ Ντιπ.

τιιοιοιιτιο , ποΠιοε ιτιτιοπι τοττοεττοτ τοἰπιὲ. ιο

νοοτιι Γοοτ ιόοο ροκ τοοπτιε οοπτιτοε : πο Μ

τορτιτοποοοι Ιοουοι (πέτο τοο ΐτιιυτιοτυτ τω

ίιτιοτιο. Ηοο το Βιέιοτοοι ποπ τιοοιτο , οοιοι!

ειιιυτι ουροτο τοτοιο οποιο , ουοτο ρτοτιοΙΓο

οτειιπι επι μποτ. Βοτιιοττιιπυε οιοο:τοιιοε,ουι

ιζοτοετο ροτοτο ιιοοτονοτιιτ , το Ρτοιιιιιοπτο ,

Μ (Ϊειτοοτυτο το τοοποίιοτιυτο οοπτοΙιτ , οτοι

:το οιιιι:ιτο Ιιιιοπτοι· οτιτοιΙΐοε οι. Ι). ΡΙοοιιιυο

οοι Μ Μοοτοτπ διιιοοπι Γειτιε τοτριτοτ τιοεο

οοτ , τοττιτοε Ιιττοτιε οοιιτιε Μ νοο8Μιοιιιοι

τοιοτεινιτ. Π. Ροιιοιοπυε οοιπιοτο οοττο Μιο

ιιοιΠιτουε ί··τοπτοτο οπιπιπο τοοτοττιοιε ?οτ:ιτ,

ποΓοιοπε οτυοοΓοοτο. Ειττοτιε τοοιε τοι-ροπ

οοτο ποειοιτιτ , δ: ιπειυτειτοτο νιτιοτυτ το”.

το οοτ: τ:οποοιιιποοι οοιοι το: ίι!ιοε τοτιποοε,

?πάω οι ορρτοιοτιοπι νιοιοιε Γοιε, Ροτο6ι;ο

κΠωτι ὰ: ΜΜΠπ 1ΠτσιτιΡΜ1τΠτ- ΕΠ: αυτο Β ΒοΓυττο&ιοπιε ΐοιοτοπιτειτο , :πιο ο88τοάιοι:

Κινοτιιτυοι οοιοΒοττιτοιιε υτοιε ιοουε , 86

ττοΡοίιτιο ρτιοτιι&ι οτοπιβοεποτι (οοτ, το: οο

οι τττοοι ρΙοτιοιοοι. Ατοοο οτ ρτιοτιιιυε

τοΓροοτιο:ιοι , Αποτοειτο Βοτεοπίιε ιοοτιιτ:ι ιι
ο ιιιιτο , οοοοι τοιιιι τοπτοΡοτο τ:οτοτοοπτιονοι

:τιτ Ροτιτ πιο , Μουτ: τοιοιτοο νιτιι. Ροττο

οισίουο πιο: ιοτοτοοΠιοπο 8£ οικω ιοουοι στι·

τοτοιο οιι&οε οίι , οιιι ι:οπτοπτυε πιοτοτοτ. ει

τοοιοτι ποε Μιοτιτ , οπιτειτ νοτο ιΠιοτ οποτο

οοτο ρτο νιι·ιΒοέ. ιίιτιοτυε οτιιιπιοιο8ιοτοτπ ,

οιιιυε τιοίιτιοτιο το τυποι Βοιωτοι , που ιο

_νοπιτυτ ιτορτοίΤοε. Πο πιιίΠιιιΒοε νοτο οοππ

τ:ιοποιε πω: τοΐροοίιιτο :το ιοιρτο!ιοτιιιυε οτ:

οορι , ρτ:τίοι·τιπι τιοοιιοε , οοοτυοι ειιτοτ τοτ

οοοτοτο οοοιοο νοΙοτοιπτι ο ιοιρτοΠοτυιπ

ροΙΙιοοτοτ. οι ρττττοτ οτιττειοι ουοτο ροτιτ ,

οοειτοτοοε :τοκοι ρτο Ποττοιοτυπι τοιΠιιιιοπι

ιτορι·οΠιοοο ὁοροἴοἱτ. Αιτοτ τιοτοτο ουιπτιυο

τ:ιπτυοι Μοτο οοτο, Γεο Με οοπτιιτιοοιιιυε ,

τιτ απτο. οι; Ρταιιοειτοτ ποίττιτι Γυιοτιιιιιε , 86

τοτο οποιο οποιοι ουιιιοοπτει νοΙοτοιπτι οτι

ιιιο, ο ί:οττο Γυιοιττιτο ‹ιο τοττ'ει ιποοοπι 8: τΙο

Ιιοτοοτο οτιεοτο ρουροτοτο , Βοοιιοι οοιοι

Μοτο 8ττιτιο. , φωτο. νοΙο. Εκ δ. Μοτοειο

Μοτιειπι οιο κι”. Μειττιι Μοοοοι.ιτι:Χ.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΟΧΙ.ΙΙ.

Π. Νιοοιιιο τοοοοοιιο.

Απέτι/Ει.τ/ι :ἰτσιιωνσἰ|ατἰ#ἔπῇι”:τιτ , απατά

τιτ/οτα οπο: τυπο.

οοτο. Νυπο νοοιοπτο Μ νοε τ.τοττο Βετο

τιιοΙοοικο οοπνοτίο , οοιοι οτ οπο οιοιε νο!

ιιτονιιιοε το νιΓοτοτ. ΜιίιΙΤοπι οοττο οοτορΙυ

τοτ ί:τοττοε οιτ ποΡττιε Μ :Ποιο τοΙτυοι νοβ

ττοτο , ο :τοτο Βοπιιοιοτιτο Ριιιτπ:ιτυπι τιοο

οοτ ττιιιοΓνο τιιοιιοε οοπτιειΠοτ οοιοιιτο.τι Ατι

πυοτιοτιοοιε τιιοοι , οτ ροίτοο ουι @οι τω.

Γοπτ, ιπτοτοΙΐο ως ΡοτυιΠοοτ τιιοι Βοτπιπιστο

το

Ε ςοορο Μ το Με τοοτο., 8ο Μ Π. Βοο

τ

Αππο Με



τ”

..ποοπο/τὸ · . . . Β 

ιοΒο Ε Ρ τ 8 Τ Ο τ. αυτ:

' πο Ρπτταπτατα Γοτεαιαττπτεια. ΕιτεαΓποτ: ταε Α ποτατοτ τα τττοπτπ:τοπττια: , πω: τανεπετπατ

ππτιο τενετεποπαι οπττεαι πτσοπτετιι, επττ:ετ- πο: πττατ:. Στ ΓεττρίττΓε: τεαιρετττντπ: τα Για.

τε τα οτατιττια: οτιΓεππτ οποτο. Οτπ οτο τπε .

Γτπε τπτεττατΠτοπε , ππετα τιτοΓεδτο το: :ττ

Όπτπιτπττππτ παπατττα , α: ιαττπποπτα παππο

ταοοο επ: τιεττετπαι. (ττεοττοτε: ποΓτττ . τα

ττππτε Γοτεαιπττπτε ΡπΓετιπΙτ . τταροττπατα:

πο: ατΒεα:. ντπππι ποπ τιπταεταπ: πατε:
παπτα πο. οἱε: πέτο. Ρεοπατπ: τιποτε πατε οπι

πτπ οεΓεθ:α: ρτεταττ. $πετο: πο: Ωαποτπ.<τε

ττταπτ οτε: . παταω Γπτεατπτε: εττππι τεττ8τοΓε

ντνατιτ . τα·Γεττιτ επο τεττετοΓα: Γπεα·Ιπτττετ

ττετπιπο. Βτ: εεαταττι πατετ Κοταπαι οεΓτττιππ

ττε ·]πεοτ›°ο ταοαπετιο τ αττππε ΙττιεπττΙΙταιε

οεττπαττΓετα τττατα , οοπττο ενππεεττατα τ...

επατπΙΤετ. Βετετατα ο6τπνπ: τίτε οτε: π: , :χ

παο τύπο ποπ: ππντ8πτατα: πο τε. Στ ρεεα.

πτπτα πιιττετε πετ τοΓπτπ νοταεττ: , νεατπτ_8τ

πετ πω: Ρετττττ. @εεττ-τπε τοτο τπττ 8 πατα!.

πατε τττε τεταετπττα: Γ:ττετττ. Γτ8τιττιεπτε ταττιτ

ποΙαττττ. ΚεΓΡοποἱΓΓεπι ετ Γπαε ρτο τε , πτππε

' ττπ ρτοΓεέτο , πτ πατατα Και: 8: ετταιτππττο

τα: ΓπετΙε ρο:ατταττΓετι ΡοττπΓΓε πο:: ττιΓπαι.

νετττα: τιιοτοπτε πατα ποταεα ποτπτΓττ; @απο

τα Γππτ πατε οδτπνπιπ ΡπΓετιπ: . πττοπαττι ειτ- Β ταταταιε ρτοτιο.Νπαι ε.: πιεπττπτετείτ ει: ντ

εοτπττιππτεπ:τοπτ: πατα τετπιτποττατ εεαΓπτπ ,

6: αποε τΙΙο: ττιπτπε πετ:τρτπαι πεΓετο. Ρω

τ:ατπ:οτε: Γππόττ Μπτετ ΓπτΓο πο: οτνττε: ορτ

τιππτε: Γτπαοππτ ετεεταοΓγπτ: Ρπαρεττπτετα

ποτττπτιι τ πο τ:αταπτατα τατΓεττπτααι ποΓττπ

τπτα. Βτε ποδταφιε τιπτπΓταοοτ Γοτττετταοταε

πε ττττττττπ εοαΓπαιοτ. τ:τπετττ: Γατα 8: ττατιε

ετΙΙτ:, πτππε πο :πατατα οπο: απο” οτααταο.

-τιτίτ αιττιτ Βοτπταπ: ετπττπτα Γαπτα επαιιιτπ:τπ:

τπτετπ:πτ. @απτο πτ ΓπετΙτα: ρτοταετεπτ . ποπ

επτα Β. ]πεοΒο πε τεττππτ: Γτπ:τττια: πρπο
τ επτα Ρτεεε: Γααο.ε. ντα. Εκ ΓππτΈτο Μτετιπο

τε Ματτπτιτ οτε τα. Μπττττ τνιεεεει.ιτι:ιτ.

ετ>1:το:Α εκτιττ.
τ Πττιππο πττοπτττ

 

δ: Φατττ.τ πατα: 2ατττττιΡ παο/ετ::

Απο:: τπτ:: ΕτΓτοτπταπι ΓπΓεετπ παοτπ: τετττπ: τω::

τα, ε παταω ττε: ετππτ τοτε. Ητ: τεΓροπ

οετιο τιπαετ:. ΜἰΓΓατατιι τε πεεαπτπαι ποτα

εεττ: πο τπε. @ποο α: Γπτ:τπ: Γπρτπ τιιοοαπι

οτο. Νεπιτε οπττετα ΓαΙττεετε οαεεπτοτπτα

ππτεοτατα οπτε:. $παιτιιπτα οττιπετα τερεττε:τ

πτἱοπαττι πττιττ πετ. $πττ: ΡτοΓεέτο εττ: . Η

τετ οαεετιττ: ειτρεοτε:πτ αεποττατιι. @τοοο _Να1Μ ντΠΠΠι ωικΠ1Πε , Π6Φωοω”ω ,δια .

τπταετι Γατατατα ρταττοπ:Β. Ητετετατπ: Πτ

:εττ: πΓΓενετπ: τε ππτοπ: ποντΠτταπ: ποπ: τιε

ττ πεεερττ απο: Γππέττ Μπτττιτ.πε πο τε ω::

:το κ: α: παππτο οποιο επττεποπτα α: πιο εοπ

οπτιοπαιτιππε ρεεππτπτπαι Γαταταπτα πω:

τπτετττ8π:. Ροίτ οΕτπνπαι ΡπΓετιτε Ιπτετε ταε

οτιοττεοἱτ , Γτ τε: τίτπ Κοιτα ειτρεοττπ ποπ

τωι:. Αποτεοτπ: τὶοπιπτα τα: οτετιπ: οτο

Γεδτατπ: εττ: , δ: ΓοττπΓΓε τετα ποίττπτα ρετ

τπτοποττ , ο πεπτττέεπττοτε: Γπεττταπ:. 5ττιτε

ποεΓΓε: , οπιπτπ ετττα: ειτρεοττεπτατ. Επο

παἱοετπ πεππε νταατα πεππε οτειιπι τιπτιεο.

Ρτπ:Γτοτππιπτ παοττοτε πτπττπαι Βετ , πο:: αα

οε πτττπ:πτπ α, τ8ποτπτιια:. Οοατεποο επτα

τιτοεατπτοττοα: Γππέττ Μπτετ .Η Γοττε ειιτοτ-.

παετε εοπΓπετπτα οαεπτοττιτα οετ:ετα εΙεεαιο

Γγππτα πο ετ: Ροτετο. .ἰεο νεται: τπππε: Γα

τπτο: εοππτα: ταεο:Ϊ: ποεο Γπαε οτιίτττιπτε

ΡετΓαπίτ Γαπτ, ποτττο: είτε ετπτΓεαΓε: τεοοτ.

τω. @το πιο νεττπαι πεΓετο. Λο Βοπιτπαπι

πατα ττττιαΙπτετ ετπταπντ , ατττιπτα ειτπποτπτ

πιο. τρΓε ετιται τεΓα8τατα ποτττααι ε: ντττπ: .

Γ". Μπαρ. ό· Μακ. απο!. Ποτ!. τω. ΙΙΙ.

επττπτα: είπατε τιπταΓαιοοτ ρτοεπτ:ττια: απ.

επι: οτ:επττετε, πε οεΓεποετε τπποεεΠωε_

Β

.@ιοο ρπττετιτετ τττπ: ττιταττπ: τα Γετπ: , δ;

ρτοτι;οι τ:: τπποο. 3εο αιεπαι :τι τετπποετε

τ τταρτοτιοταια τπΓοτεαττπτπ.

Βετ:τπιπ: τα: οτε: εΠ: . ει: ππο τιππο τω.

:απο ρπτ:ετα ΓεττοΓετπτα τα οεΓεετα Ιπτοτατα

πραο τπε τιπεπΓππε ταοτπτπ είτ. Ταπαι ττπππε

πττπτα τοττα οετπΙττ οτε τ.ατια ρτοιττπιε ετπΡ

-Γο Γτπτετ Ι.αεπ: ταοαπετιπ: Κοπιπ τεοτεα: ο

τπτ Ρετ τιπταπι τπτοτετα Ατωι.π.πω Μα:

:πω , πατ τιιοοο πιε ποτἰτ τ τεΓροποεο. (Μ

Ρτετιπττι εεττε ποταοοπαι τ ο ττεττ ΡοτατΓΤετ ,

α: οπεεπτο: πατεο: Κοτππαι οετττππτΓε: . π:

πττπππποο τπποετπ ατετππε ποΓτταπι τιπ:.ενπ

οετετ Γοττττ:τταοτπε:. @ατο Γπέττιτα: τττπ οσα:

οάπνπττι ΡπΓετια. πεΓετο , τεΙποΓατα: τα εεττ

ΔΓατπιπ π ατα Ρτοιττοεττιπα: αεποττο, Πειτε πιτ.

τα τεττπτππτα Αποτεοτα: εοπίττταττ. Με

παοο @τα πο Β. Ητετεταἱπττι Γεττρίτ τα: . τω.

Γτπαε ετ πατεπτπ :παπι . πτ τταρεττετ παω;

τιιοπατΓτι: παπταππειτα ετ πατε ττττετπ: τοπ:

τοεταεπο τοτε Πεατττοπνετπαι. Ρπτετ οποτο

τπε , εοαιρπττοτ :τοτ 5 ποσο σπα: ετ·τινττΠπ

πιατα Γεττε τε ντοεο. δεο δ: τα τπττιτ εοπιτιπτ

ττπττ:. τπτ ρτοΓεετο παπαίττα πω: Δείτ"π_

παοο ρετα: εΠ: , αετ:ππτπτα. ΠτΒεπτ πο: οτε;

οττοτε: , ρτ::Γεττται τττε ρπιτρετ οι: (:π:πτο τ

πατ απο οε εππΓπ απο πιοοο ατυπτνττ , α:

τ:επτπτα :τα πατεο: τεοοπτπ . ππο: οεοεαια:5

τι: τιοίττ. Ρτοεπτπτοτε: Γπτιτίτἰ Μπτετ , παταω

ρπτεπτ Βεπ:, ππτΙο οποτο ετεετποΓγαπτα πο

τα: εοπΓεττε οεετενετππτ , πΓΓετεπτε: Ιππο

τααι δενετααι ποτττπαι είτε. Εεε πατοεαι τις

πο: οενττπτεττι τπΓπττα: , το εοτιπτιττπαοπω

:πατα ττοεπτετ τιιε τεετρετεπι , τα: ποιτιεττ

:τπα:ταππε Γοτττιτοπτεαι. Ττττττττπτατετοααι

τερτεοτ πτιαποππττοτε , 8: τεεπτιι εοπτετεπ:

Ε απο: πιεο: τεετεπττ ιττοεοτ πΙτπαππ:ατατα,

επΓεπ: , παεττι ποντίτταιε οεοτΓττ , ποτιαε το

τα: ποπ νπ:πτἱτ ,_ Γτπαἰοετιι ττταπι ρπατπτται τα

ετεοττοτε: οτττττοπο. @απο πιττπττ: Γτπ:τεαι

]πεοτιαπι ποΓπαε αιετ: ττττεττ: τε ποττΓΓε , πο::

ποπ ετα: οπτρπ Γπδτπαι εττ. Μπαε Γτπατοεπι

ετα: οτετ , παο ατα:: ΡτοΓεέτατα: ετπτ . επτα

πτ:πττΓΓεπτ αιττιτ πατοπτα αιττττε: ττττετπ: ταπ:,

δέ Β. Βεπεοτέττ . ροΙΙτεεπτττια: ετΓοετα , Γε

παπαιτιττιπαπι Κπνεπππττι απτο: τ α: απο:

Ζει



ιορι ιιΕΤι11·ΒΕΙ.ΡΗΙΝι π ω”

ουοο ροποιποποπιι 8ο πιο το ,ι πιο οτι Βοιιοπιιο- Α ποπιθ:ο Μποιιοοπο Μυπιοπιπ οπο πορτιτυο Αρπἰὴ

τυπο οριπποποι ροπποπποπιτιιπ , οπππιοιπι πιο πιο·

οι. νοπο , οιο πιοο πιοιο , υτποοιε. ΒΧ ποπιδτο

Μιοπιοοπο Μυπποπιι , οοιοπιπιιε Αρπιπιε οπιπιο

Μοοοοι.ΧΧΧ.

 

οι>πεποπ.Α οιππιν

ρ ο , Ππροιιο ορροτι. ·

ν .Ώε.2.ο·πιπω.

^Μ°Μ8° . αερα οτι το ρουοιε οτιτο πιιορυε ροπ Μι

οπιοοποππι (ιοοπειυππι. Νυπιο οιυοοιυο αυτ·

πιο Μοοοοι.ιτιπιτ.

 

Ει>πεποπ.Α οιππ.ν.

Ι). Νιοοιοο ππιοτιοοιιο.

ι

Ο: ρυάκι-ιπι :κἔσπὶυ οποίοι.: ἄὶποπ2ὶΜ€η

#ιετΤοοπε.

π Νπποιιιιυπιπι ρυτοε ιιοΒοτιο ροππποποπιάο. Ε- “ΗΟΜΕ

π 8ο ουτοπιι πιο πιιποοπο οιυιιιοππι νοιυπ πιοο πιο

το οοποπιι ιΙΙο,ιιοπιοο οοπιπτιτυτο νοπιοτιτ οπο.

τοπιο οπιτο πιιοππι οποιο , υτ τιρι πιιοποπιι 8ο- Β Νοτιυο οιιιππι ρπορποροπο ορ οο οιπιοοπιπιυππι

ποιοι, Ρουιυπιι πιοπιπυππι οοπτιοπιοπιι , οπι το πιοπι

υπιι ροππυε υπ ορππιυο πιοιο ιπττοπιε νοπιιοτι

οτ: τοπτιοιι οοιιτιιτιοπιο ουπιι οπιπιιιττοε , υτ

ουππι π:ποτπιρπιε , ουι οτι ποιοππιπιπτοτοπιι νοικ

πιπιτ ,ιιιυπιι ποπτιιττοε οπτιπιππιο. Ροπτ τροπο πο.

τυπο ποιοι Μοποι ονοπιεοπιπποε οπιοπορο Με.

ουιοπιι πποτπιρυε , πιο οι οιυιρυε ροτοπο πιοοοπι.

Μο κρυο. ν” ιοριπιουτπι > οιυοπι ροτιππι ,

ππιιττο . υπ πυπο,πι πιοπι ροτοππτ . ποροπιοτυπ ω

πω. Ποριε ππουτο·: ρπο πιουπο ιιρποι πιυοε. Βο

Ι.οιπιπιιο ρπυποε οοπιπρπυι πιπε οιιορυε , πιοπι τοπιι

υτπυιτι πιοοοτ , οιυοπιι υτπυππι οποοοοτ. Ρπποπ δ.

Μοττιιιοπ πιυιπο ροδτο οοιιιυοι ροτοπι , υτ πάτο

ποιίιυιιι πιο νιτιοοπιιπ.π.ιοοπο οιυιτιοπιι ιυπιποοιι

πυιτι οπποπιιπιτ. δο‹ι ο ορπουο οοπινοπιτιοπιο πιο

ροδι:ο οιιτιυο , ουπιι οριο :ο τυ υπιυπιι πιππιυε ,

ουποπτι π.οπιιππιι νοπποε πυποπροτο , οιυοειδο τι·

ρι υτιπο πυτυπυππι οι , 8ο πιοπι ιπιυτιπο ιιοριε ·,

ορπουο ποπυρυπο υιπο , δ: ποππιπο πιοπι:ποτ ροπιέ

τουπο το πιοροποπιτ οπιιπιπο. Νοπτι οιυοπιτυπιι ιπι

τιποοοπιι , πιο τοπιιοπι πιο οΙπιε ποοπιτποιο πιπιι πω'

τυποι , πιοιο τιρι Ι.οπιιπιιυπιι οποιο τποπιοπο ,

τιυοπιι ιπιτοπνοπιποπιτο ροουπιιοο ρο&ιοπιο. ππο

ς1πιο ) ο νοιυοππε ποοοπο , ουοο ππιοπιοο, πιιιπ:ιε

τοο ρτο οπριτπιο ο. Ηποποπιγιιιυιιι°, ουι τπρι

ιπι οπτιπιπρυε πιιοποπιι μποτ. πιοο ουτοπιι > ο οι

πιο! οι οπιπιο ποουπιι νιπιτονοπο , ποοοπο τω.

ιπι Με πορυε ουποπιι πρπο πιοροριε. Ηοο τοπι- ο Τ
τυπιι ποπιυππο, υπ ο ουιτι πιορπιοοπο νοπυοπιε ο

τυπο πυιιιτιρυε ποοιοε, ουπιι ποουε ιρπο πιοπι ρο

τποτυπ ιπιρποεποπιτποπιιπιι τοποε οιπροπιΩε. (ξιοπι

ο ρπορτοποο ιιουπποε π..οπιιπιιο ρποοιοπιο. ουοτι

πιοπι τπρι ουππι ροπιπτυο πιοπτιυε , υτ ροτιππι , πο

ππιυποπιτο οοπιποποπιτπο πιοο , ο8ο ουππιοππι , υπ:

ροτοπ°ο , ποουπιι ποπνορο. πιο οέπονοπιι ω

πυππο&ποπιιε ποποιποριτυπ ιπι πιο οιποοπιιιιιιιπιι

οοτιοπιιε οοπιππιπο , 8οορ ππιοποπΤυ οοοποπιο:,

οριοοπιπιππιυο Ποπιιππιο ρποουοππτ , ρπορτοπ

οιοποι πιοοοτιο οποοροπ. Ρπποπποποροπ ιπιτοποο

«πιο οποιο ουιπιππιιιιι, οιυοοπ υτιπιοππι τππυτιυε πιοπι Ε

όιπποποτυπ. Μπποπυπιτ ρποουποτοποι δ. Μοποι

πιιοτιο :κι πιοο ουποοιι οιοοοπιι , νεοι που οοπιπἔ

οιοπιτιο . που πιοπιπο ιπιιροπτυπιιτοτο. (ιποτιοο

Ποο,τιυο οροποπιτο . ουοτιπιιοπιο οοπτο ιπι
πιοιυππιιοτπι οποοιιιοπιγπιιε ππιιποουιο απρο

πιοπ. νοπο απο , πιυπρυε πιιππιππιιο ππιόιοοε,πο
ιιιιττοε οτι Αρυπιπιπιππιι πιορπιιπτι ποπτοπιυπιι:ρο

το οπιιπτι Πιο ππιπποπιτιππιπτιο. δοπυτο οπιιπιοε πιοο

ιιοπιιππιο , 8ο πιοπιτπ ουποπιι πιο οριιοιοε. Εκ

οπυιπι , οιιοπι νο! τιιιοπιοιο πιοροριτ , ποινοτ ιπι.

νιτυο. Ροπυππι προποε. νοπυιιι Ιοπιεο πιπιππιιιε

πιοο. δοοπ ροτοπιε οι Ποππιππιυε οτιοπιι ρποετοι·

προπιι 8ο οιπροέποτιοπιοπιπι πιοπιποππι ορτοτυπιι

τοι ονοπιτυπιι πιοπο , ρποποι:τιιιι , πιο, πι ποσο

οοπιτποοπιτ , πο πιοπιποο οροπο οτοιυο ιπιπιυπιππο:

οιπποπιροπιιυε. Ετ ροπνο πιο ππιοΒιιο οιπ Ι)οσ

πυπιτ . οοοιοιπιτιυο ορ πρπο ποοιιιτοτο υτποοιυο

οιππιπροιιτυπ. οι άοοπονοπιτ Γοινοπο ππιοπιοπιο

ππυπιι, οοπιπιπιυο Ιπροπορπτυπ. δππι ιιιιτιιιε , πιο

πυξιοπι ορπιππιοτπυε Ποι νοΙυπιτοτπ πιοο ροππυ

ιιιυε , πιοο άοροππιυε. δι πιοοοπππιιυε ροτιο,πιο.

ουοο ροπιο πιοππιτοπιπιιυε ρποροπιτο, πιοπι πιοο

πυπιτ πιορπε οποιιοριο , π.ιυπρυε τιιΙοτοπιιυπ.

Ωυοπιοιοοιιππιτιυο- τοπιιοπι οοοποιοι·ιτ ( οιυοπι ο·

νοπτοπ Ποππιππιυει υτ ιοοιιε ιππο ροποοτ , πιοπι

ροτοπιπιιυε ιιοπι πιοΙοπο. δοοπ ιπι πιοο ποιοτπυππι

οπιοιυοτι οπιππιιττοιτιυε , ουοο τοπιτι ποοτυο πιοπι

πυοπιπιιυε ουθ:οποε. νοΙο. Εκ ποπιδπο Μποιιοο

πο Μυι·ιοπιι πιιο πιοοιππιο πορτιππιο Αρπιπιο,οπιπια

Μοοοοπ.ιπιτιο. ο

 

'Η π ο π οι. ο οΧι.νι.

Ππροπιο ορροτι.

Μ· κ:ἔσπἰυ ιπωωο ό· οι: Ζ.οπυπο.

τποο πιοπιτποε οιοπιιπιονοπο οτι το. οι το

πιοπι οουπ`ο πιο υτ πιοο πιοοοποπιι, ουοο πιγοπιιο

ποιο ορυπι πιοο νποιοτυπ , τουτο πρι: πιπο

τιιορυε ρπιινιοπιιιιι νιο , οτ: νοπιτοτυππι πιονιτποι

Ρποονοπιιι·ο ουτοπιι νοιυι οιιοο οπιοιυοτ , υπ ο 3

τοππιροπιοτο οτινοππο , οιιοιυοπιτπιυ π.ιοτιπιοποπι

τυπ ιπι ροπτυ, ροπποιιτ τοπιιοπι οτι οποιο ποπιυπη
ιπιτοποππο. Μιπι ουτοπιι ουοο ροτυπ ουπιι οριο-ι

_ τπυπιουπο , οποιοι πιοπι ιιιοτιοπιε τυπο πιιοπιτιο ,

οι πιοπιποπιι νοιυπιτοτοπιι. Πο ιιο8οτιο τυο ,

ιππιπιιο πιοπιπο ουππι Κοπιιοπιο ουπιο, ουιτι πιο

πιοπι). Ηιοποπιιποε , οι: οριο Ιιττοπιε 8ο οτι το

8ο οτι πιο (Με ιπιτοΙΙιεοε, δυοπιοπιτ οπιιπιοε , ο

ροππιρπΙο οπο: , υτ τιυπ:οπιτοο ουποοε τποπιπιπιπτ6

τοποπιιυο,Βοππιοπιιόοροπιοπιάοε οριιοπ τπιοπιποπιι

πιο δροπιοεπιπο υπουο οτι πιοοοτιπ οοιιιροπιτιο4

πιοπι. οι νοποπι οοε ππιυτυο οπιουπιπιο οοοιροπο,

οοπιπιιπο υτ ποιοι” , πιοοιυο οιπροέποε ε. οιυοπιι€

οιυοπιι οι ρποκιπιιο πρωτο πιο. οι ιιιπιο απ;»

τπιοοριππιυπ, οπιππιυε ροοτι. Ωυπά πιιο ροτποπ ορ

ΑπιτιποοΙο ποοοπάοτο,οιπ πποτπιρυε πιοπιπιε πιο

Επιιροπππνιυε ποπτο , τροπο πιορυι , πιο» πιοιο πιο
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εεε. Τα πιο , ιι ιιι” ττειιίὶτιιιιιι εΙΙ ειιιιι Λάο Π. ΙιιεοΒιιε ιἱε Βιιι·Βιιιιιιι , οΙἱιιι ιιι μα;

Ηιετοιιγιιιο εοιιιριεΠιγ:ει·ο εε τιοτειιο , Βε

Β ιιι€τιειΙΙοεο.ΙΙοοιιειε ,εις Η ρειπειτι ιτιετεεεΠε

Για Ρι·εεειιέι:ο Ηιει·οιιγτιιο τιιοιιειε ροτιιει·ιε,

ιιε ιιεεεε. δι:Ριιιε ετιιιιι ΙιιιῇιιΓιιιοεΙἱ Ιιοιιιιιιεε

1ιιιιιιο.ιιιωτε Γιιοει::ιιιτιιι,οιιοό 8: ειιρετιιιιειι

το Μια. Ρετιτ ιιιιτειιι οι: εοιινετιτιοιιεπιιιι

Βι·ιιαιειιι:οιτιιτιι ιιι Με εο.ιιΓιι ιιιιτεοε ειιιιιιόε

ω, ιιιι:ιοι·ε τιιπιειτρεειιιιια Γιιιιιιτιει. ετιτ εστι

ποιοι, [)ιΙειιιιτιιτιι Γε ιιΓοιιε πιό ΓτιιΒιιιιι εοΙ

ιεθειειιειιι Γροροιιάιτ. Πε Ι.ειιιιιιο Ρειιτιιε οπι

ιιιιιο ιιιιἰ‹ὶ πιο. Μιιιιι;ιεινι Π. ΝιεοΙειο 8: Π.

Ριιιιζε εε Γτιιττι νειΙετιι:ιτιο , ιιι: τεειιιτι εΙε ιιοε

πεΒοτἱο ρ

(Μιά ιιοε νιΠτανις, οτανιι:ιτιιιε ιι: ροΓι: ιιιεΠὶο

ματι ττἱιἱεἰ,ὰε ι:ε!ιςι:ιει ρεπε , ειιισ.ιτι εἰ· Δεκ

πιει, πω ωιιιω. @ιοεΙ ιιι: Γεειιι: ΡΙιιτἰτιιιιιτι

οΒΓεει·ο. ()_ιιιιιιόο ιιιἱίΓιιτἰΓιιιιτ Βιιι:ΓοιιΓρι·ο

ειιτειιοι·ετιι Γιιιιιιι ιιεΙ τε , ίιειιιί·ιειι, πιο τιιτόιιιε

ιιι-Εεε. Ρτπτετιιιἱίι ιιοτιιιιιΙΙει,ιιιικ Γειτἰρίἰ Π.

ΒειιεεΠ&ο ιτιοτιειεΙιο πιο. Εκ ειπε Ιιττετἱε εε

οπο. Εκ. δ. Μιειι:ιεΙε Μιιτιιιτιἰ εΠε :οοπι
ΑριέΙιε Μεεεει.ιοικ. Γ

 

ΕΡΙ$ΤΟ ΕΑ εΧι.νιι.

Ηιετοιιγτιιο θειιει·ιιΙι.

17: αππὶὶ: πω: επϋπωι /ἱωπι 'ῷεὸΐω:ἰύκι·ι

Ιειιιιιε εοιιΓει·ειιτ. ΗοιιιοΒοιιιι8Β

@απο ιιιοιιειίὶετἱο. Ηἱε μι· :ιιιιιιιιιι Γεω

Το Γζιιι·εετιιιιι εοιιιιιιοτ:ιτιιε εωηοωμω ,

εειενιτ επι εοτιιιιιεπιοι·ετιιιιι νειιιεεειιειιε

ιιιοιιαίιετιιιπι ττειιιίιι:ε. Οιιι:εωρει·ιιι:ε ει , ιιι:

Γιοε Γ.ιιεετε: , τιοΙιιἱ , ειιιΓειτιιε που ΙιιιΒει·ε πιο

ιιιι&οι:ιαιτειιι ρει·ιιιιττειιάι , ιιτ ιιιοιιιιεΙιἰ με·

τει·ειιιιιιτι ιιι ιιιοιιειίἘετἰἰε ιιοίὶτἰε Ιιοει·ιε Επιεί

τεστ. Οτεινιτ άειιιιιπι , ιιι: ρειπιΠΓιι ιιιε πιο ιό.

ιιεετε Ιιεεειτ.Πεεετιιειτ ιτειιιιιε ὰἰἔτιετἱο ιιιε,

φαι ει Γεειειιάιιπι Πι: , 8: ειιιο Γε ι·εειΡετε

ἔπειτα. Εκ τιιοιιοΒιετιο ωιειι ΜιεΙι:ιεΙιε ,οιι

τιο Μεεεει.ΧΧι€.

 

ΕΡΙ$ΤΟΓ.Α ΟΧΙ.νΙΙΙ.ι

ΠτΒει.ιιο ειιιοει.ιι.

Ουπ/!2:α:α»ιβύέ επιασε Μαη/επι :εωιἰπωυ

ο απατα αρψυ!ίεσ@ύ αιω2Με @θε

:καψει ό· ε'έΜΜέπω ώικαθι.

( :Οιιττἱίὶειτοε εάτιιοάιιιιι ει: τεΙιιτἰοιιε

_ ειιιοτιιιτιάιιιτι , ειιιἱ Γαιττειιι Αιειιιιιιιι :ια

Γιιτιδιιιιιι Γο.ΙΓο ιιιιιιτιενει·αιιτ , τεειειινἰι:_ ιιοε

Γεειιιειιτι ιιιε οποιο Μπα· , ειιιι ἱΙΙιιιιι ιιιεοΙιι..

ιιιεπι νίεΙι!Γε τείὶει:ιιε είὶ. ΕΒιιιιιιε Βιιιτιιιε Πω,

εποε! ιιιΠιιιε νἰνετε ειιιιι όιάιείτιιιιεΑιιειιι εετ

τε ὰἰΙἱΒἱιτιιιε. Μιι:ι:ο Ρετ ιιιιιιε ειιιιιεΙετιι :κι

ι;ε ν” ΙειΡιάειιιτι, φαι ΡειἱΙὶἰ.$ετὶ νετεοι·,

ειπα Γιιιιι: Πω ειιιι:Ιιιιιι Παει:: άι8ιιιι- Ο (μισά τιιιιιιιε τειιιΡεΙΗνε ρειΓετετιιτ , ιιτ ειπε

Μ"° Μ" @Κατω Ι)εο, :μισά εἰτἱιιε ρτιοι·ιΒιιε τω

δεχτει ιιιιπι€μιε ιιιε Ροίϊε:ιειιι:ιπι

εοιιΓει·ιΡωε Γιιιιι; , κι ιιιε ρει:νοΙιιι:ιιιιτ. @ιιοε

ΓειιρΓετιε ΡετΙεΒἱ , τιονἰειιιε φαι ίὶπτιιετἱε εε

ιιιτιοι·ιιιιειιάιε ιιιι!Γο.Ιιοιιε. ΠἱΙιιτἰοιιετιι ειιιΓ

ιιιοάιιιεεείΓειι·ιιιιιι ιιετιιο ιιοε οποιοι , άεΒ

ειειπε ιιιΡι·ιι:ΓειιτΜι·ιιτιι ρεειιιιιιι , Πιιε οπο.

ιιιιιιΙ θεια. Οοροτιιιτιἰοτε :επιιιοτε εοπιιιιο

ἀἰοτειιιιε εοιιιρ!εΒιιιιι·ι !ιοιιείΕιιτιι άείιάετιιιττι

οιετιιι:ιε αυτ, ειπε , ιιτ νἰὸεο ,ΔιιιιἱνειΓο Οι·

Δω οτοὸεΓΓεηιιιιιιιίὶιιὁἱοίὶίἱὶτιιε ειιριτ. Πε

νοΙιιιιτιιτε οιιτιπιε Πι ειιιοειτειιι (ΞΙιιΙΓειιΓεπιΙἰ

εε: ιιιιτειι πιιιιιτιιιε όιιειτονει·ιπι , Βιιιι€ιεο ιιι

πιεο :πιο ενιἀετιτι τεΓιιττιοιιιο Ιιετετιιι·ιιιτι πιο·

ι·ιιιτι , @Πειτε Γε πιει ειιιοςιιε εοι:ιτειιιοΙΜο

ιιε ρΙιιιιιιιιιτιι οΓΙΐεττ άιΒιιειτιο τω. Ιιι εοιιιρεΓ

εειιεΠε ,εοετεειιάιΓ;ιιιε ρετόἱτἰε , ποοε ιιιΓει

ιιιιΒιιιιιολι·ι οτἀἰιιἱε ιιιοιιιιειιιε , και· ειιιιι οο

τετο όιΙιεειιι:ιει :πιο ειι.τιτιιτιε ιιΓΓεέ.ιιι , ιιτ ω·

ττιιτε·εοιτιρεΙΙειιτιιτ ιτινιτι, ειιι Γροιιτε ιιοΙιιε.

των: ι απο εκ νιειιτιειι:ιιε οΓΓὶεἰο πιιιιι ιιιιιιιι

ᾶο > ιιτ Μή τιιοι·επι μπαι. Ποιεσ τειτιιειι εΓ

Γε ιιοιιιιιιΙΙοε , επι ειιτιι οοΠιιι: :φαει πιοιιιιΓ

τει·ιει ιιοΙΈτι οι·εΙιτιιε Πιιει:ε , ειιιιιτιιοόε , ειε

ι·ε!ἱΒὶοΓε νἰνει·ε , ειι€ιιιιτ ροι:ιιιε νειιι€ιιάιειιι:

Ιιιιοἱτειτε , ειπε οι: οτὸἰτιἰε εοι·ροι·ε ρι·ιιτειΓε

τιειιιε απ.

είι: , ιιιεειι τιιετεε‹τΙε Ρεειιιιι:ιτι:ι , ΓειΙ:ιτιοςιιε Ε

ΓετνἱΙἰοΒΙεὲΒιτὶ. Ναι μινι Γειειο Ιοειιιιι ,

ειιιεπι , ίιΠοπιιτιιιε ειιιιιιιετιτ , ειιιιιιόοςιιε

Γεια: οτάιιιι νιάειιιιτιιιε τείιιτιιτιιιτι. @σαι 86

ειιρὶο οιιιιιιιιιιιιι ι 8ερι·ο Νιώσε τειιτειοο.

8εά ιτιιετιιτι Γιοι·ι·εο Ἑιαοἱτιιιιτἱιιτιι εοτιὁἰτἰο

ιιειιι , ειιιι μαπα· Γει·νιι:ιι:ετιι,ιιιιιιιιε εεττε τε·

ΙιΒιοΓε ΡειΙιἰΒειιτιιτ νἰνετε. ΕΠ: πρωι ιιοε πιο·

Κα. 6'στθπ. @ι Μαι. «Μαρί. ΕΜ. Τα». Π!.

εεΙεβτἱτιιτειιι οιιιτιι Γιιο ποσοι Ιοεο ιιοιι Ρο[

δε. Αιιάτεοιιιε, ίἱειιτ τωρα , ιἱΒἱ ιιιιόιιιε τει·

ιιιιε ΓιιΓρειιάιι: εειιΓιιτειε ω ειιιιιτιιοι: πιειιΓεε ι

Ιιειε εοτιάιτιοτιε ,ιιτ ιιιΓτα οπιπε πιειιΓετιι οι;

ΔωιιΔωπι άεάετιιιιιιε τενετετιιιιΠιιιιο Π. μι..

τι·ιειι·εΙια ιάοιιειιτιι ειιιιτιοτιεπι , ΓιιτιεΓιι&ιιιιιιιι

ιιιε ειιτιιετιιε ιιροίὶοΙἱεω , εΙἰοειιιἰιι ιτειιιιιι,

εειιΓιιτιε οΒΙΞεο.Βοτ. ·Τει·τιιιιιιιε ειιιιάεπι Με»

Αιιιιο ιμε

ιιιε εΠ: ,ιιιειιίιε ιιιιιιε 8: όιτιιιάιι.ιε. Πιιάε ειιἰιιΓ Δ

εειιιτἱοιιειτι τιιιιτιε ρεειιιιἱειτιιττι Γιιιιιιιικ Ρτ2Φ

Βάσει Βε Με τε εοιιΓεειιιιιι είΈ ίτιΡετιιιιιειι

ι;ιιτιι. Πι: ποιοι εοιιΓιιΙο , ρτονιΓιιτιιε τιιιιό.ειιι

Π ιιιοΙείὶο ιιεΒοι:ιοι Ρειει!ιιιε εοιτιροιιειιόιιιτι

ιτιοόο εοιιΓαἀετατἰε νειιετἰε ειιιιι Γιιιιιιτιο

Ροτι:Ηιεε Γρετειι·ε Ιἰεετετ , Η ιιι Ρτοτιιτιι εΠει:

Ρεειιτιἱιι , ειιιειιιι Π. Ηἱετετιιἱ:ιε ρεπιτ. Εεε ἱιι

άιειτι νινο , 8ειιιιιιιιιε εεπε ιιινιιι·ε οι» να·

Ιεο , ειιιἱ ιιιε ιρΓιιπι τιστι ροΙΤιιιιι. Αμ Β[6.»Ξ

ιιοε Γτιιτι·ιοιιε τιιει; , ειιιοά ιιεττιο εκ Πε Ρετ

ιιιιιιτειιιι ιτιιιιὶ ειὶἱειιιἰά ΓετἰρΓετἰτ. Ι.:ιποι· ι::ιτιιειι

ΓοΓρἱτεε ιιΡΡΙιειιιίΓε ω. ιτε , οσοι: Ποπ άιιιιιω

ειεεερι!Γε τε νιιΙτιι ιιιειιιιι:ΗΠιτιιο. ΟοτιειιιεΓειιιι

εἱὶ Ιιετι Αιειιιιιιι:ιει· ()οτιτιιτειιιιει οιιοι:ι αν·

Βει·ιιο.ειιΙιιτιι ετιιειεΙεριό.ειιιτι, ποοε οιιιτιι..

απο , εισαι ιιΓΓει·ιτ Γιιἰε ΓιιιιιτἱΒιιε ΒιετεΓειε

ι:ιι.πι , Γε ἱιιΓεἰο Γιιετιι: «ιε|ο.τιιιιι Κεινειιτιοιιι,

ρεἔἰἰτειιιε ιιτ οπιιιιιιο ι·εροι·τει:ιιτ άοπιιιιιι.

Ξειεετ ειριιά νοε ἱτιιιτἰΙε , 29: ειιιιιιτιιτιι ει! εοτιί:

ειειιιιιιτιι ιιοτι (ιιιε Γει:ιιΡιιΙο. ΙζειιιΞει:ε Πως!

ιι: εοιιιιιιοάε ροτιιει·ιε,ιιτ Γεόετιιι· Μπι ιτιάι8

Μάο. Ρει:ει&ει ΑΓεειιΠοιιιι ΓοΙεπιιιι:ετε , ιιιε

ρε&ο.Βο ιιι Ιιοι·αε ιιιειιοι·ε άείιό.ετιο Γτειττεε

ιιοίιι·οε. Ιτιεο!ιιιιιεε ιΙΙοε εεάιιεειτ Βοτιιἱιιιι:.

Ζωη
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Αιιτιοη 8ο

Ατιτιοτ4,80

(Σοτιιιιιοιιόο πιο :Μ ΡΙιιτἰτιιιιιιι , ιιτ: ΡειττἱΒι1ε Α Γτιιτι·ιοιιε ιιοΓΙτἱε Η Εοτ : ιιιιιιτἱιιιο οοιο 8ο τι)

τοΙἰτιιιἰε , ΓττιττἱΒιτΓτιιιο απο ΙιοΓΡιτιοιιο,τιιιιτττι

όοιτιοΓΗοτε. διιιτι τιοτΠο το.ττιτιιττττι μποτ ΓοΙἱ

τιιττιτε τη τοδτο , οττιιΠιε ττοιιιο ΓτιιττιΒιιε ετή

ττ1τ8τττττε1. νειΙο. Εκ Γιιτιιίτο ΜιοΙιτιοΙο Μιτττιι

οι ὸἰο τιποτα Μιιἰἰ Μοοοι:τ.ττττκ.

ο

 

Ε. ΡΙΣΤ.Ο Ι. Α ΟΧΕ.ΙΧ.

Δ· Πτι:ιτιιιο ιιΒΒειτἱ.

ιΜκιωτ2ιτι ΠΠ [Μάικ Μπι :οτιιοτα ομψο!ίιντ

τυπ·υοκτ2Μοπι

οιιε (:οτοοτιιττι ιιιιοτιτ , οοι τιοΒοττο Ιιιτἰο ρο

τοτττ Γιινοτο οτιιοτα ΡΙιτττωιιττι. Ντιπ οΒ: οστι

τοττιτιοικια τοτ Πιο , οπο: ττιἰΓοτἱἰε ττοΓιτισ , ιιτ

ΓΡοτο , Βιιοιτι ο.!!ιιτιιτει ίἱτ. Ροτιιτ Γιτττιττιιτε οστι

ττΓοιτ , ιιτ ρτιοτοτ Με ο. ιιιιτοοε, τιιιι ττιιιιΓττιιτ

τοτιιὶἰ Γιιτιτ Βοττιο.ττι , ρἱτιΒιιτιττ @πιπιι Γιιιιττι

απο ο1τινιΒιιε ( ιιτ τιιοτιο οΠ: ) Γιτροτ ττιιιτιιττι

ΓιιΒττοιο που: , τιιιοτιι οτοι:Ητι: ιιιιοτι δ: οοτ

όιτιιιΙτε τιι·οτιιιίττ. $οτἱΒἰτ τιιτιιοτι Ι). Ηἰοτο

ττιτειε,ιιτ τιιτιτΙ Ποτ , άοιιοο τρΓο τοιτττοτ οι! πω.

ΠὶΓοοίἰῖτ οτιιτιι Κοττιτι άιο ΧΧντ. ΑρττΙιε , 8ο',

ιιτ ιιτΒἱττοτ , τιττοΙτο ειἀοτἱτ ω ἀἰοε μπεστ.

Ηοο ιιιιοτιιιο ἰτι Ρτἰιιιἱε τόοττι Ηἱοτοιτιἱιιε οτι

Ι.Ιτιτ:ιτ Γιιιιτ :κι ττιο Ιιοὰἰο Ιτττοττι: οτι ιιτ- Β τιιοτιοτ ,ιιτ τιιιΙΙο ραδιο ιτο ρτττιΗότε ροοιιτιτα

Γιο Κοττιιι , τιιιτιοἰιιτιτοε οοτινοτιτιοιιοττι

οιιιιι οτιπιοττι :ιροίτοΙἰοιι Γτι&τιιτι,8τ !τοο τιποτ

οοΙΠοτιο τονοτοτιιιιίΠττιι οτιτάιτι:ιΙιε δοτιοτιίτε

ρτοι:ο&οττε ιιοΠ:τι , τμ ΓοττρΓιτ επι πιο Πετο

τ:ιε !ιιιττι:ιιιιτιιτίε μου”. εκ ιιιιτοττι οσονο

τιοτιιιιτ , Ποστ δ: Β. Ηἰοτοττιἱιι: ττιττιι Π8τιτΓι

οτιτ , τιιιοτ.ὶ τ:Ιιτοοτιτιε οιττοιε Βοιωτοι πιιΓίτε ,

τιἰιιἰΙ ιτττιτιιιιιτιι ιιτιιρΙιιιτ οιτἱΒοτιιτ τι ιιοΒιε.

Ητιο οοτιιιιτιοτιο ετικέτα , οιιοά Ροτιιτ Γοττι

ττιιτε ροτιττΓοιτ , ιιτ Γυρω. ττιιττιττττ ,οικω οτο

Μι ιιτιτο Γ:ιοιοτιι τοτιιρΗ , ρἱτιἔιιτιττ Πετιιτττι

'Γτιιιέὶἱτιιτἱε Για. ()ιτττι Ηττοτιε ιιιιτοττι ιτιοἱε ο

τιιιἰὸιτιιιοιτι Π. ΑιιιιτοοΙο ττιτιιιιιτιιι·. Στ τιιττιοτι

τ:ιιττι οο Γιτοττε τ:οτιετοΙΓιτε , οττιιτοττι οι Βοιωτι

τιιτειτοττι οιττιτοοειε , οιιιτι τονοτο. ΠΠ ιιοΒοο ,°

δε ττιοοιτττι Γο τιοτιιιτττιειτιἰτοτ ττοΓιιτ. Β. ΡιιιιΙιι$

Μτιιττοοοιιιιε , ίτοιιτ Π. Ηἰοτοττιἰτιε ΠΒτιἰιἰοιιτ,

νἰνἰτ τιτΠιιιο , οπιπο νται οτιτ “στο τιοτι ἱτιιτ

τἱΙἰε. 3οττοο Γοτιιροτ τοτο οι! το οι: τοιιιτιοτο ά

Γιτροτνοτιτοτιττοιτε δ: οι:οειδοτιιΒιιε , 8ο οπο..

:ιτε , τιιιὶτιιιε τοοσο οοἔοτ τιιιτοιιτιτε νἱὸοτἱ. δἱ

ιτιοάο ιι!ιοιττά Βοτιτ τιιιτιοιοτιτ Ιιττοττο , τιιτοΙἰ

τοι· οοιιΓοτἱρτιτ Γιτοτἰτιτ τιο εστω. ΡτιττἱΒιτε οι:

ΓτιιττιΒιιε οιτιτιιτιιτε τίττο ττιοιἰο τοοιτττι ΓοΙοττι

ττιτιτ ιιΙΙι8:ιττι: Εστω: Ηττα:: το τΙοτιιτιιτττι Ατι- @πιο οοΙοιιττιτιτιοιιε , τἱΒἰ ἱτι ρτὶτιιἰε πιο @στὶ

τιτοοΙιιιιι ιτιτοδιτιο. Ειτε ιιιιττο τιό το , οιτττι οι:

ΝτοοΙτιο ΑΒττιττιο στο:: ΓεττιἰΙἱιιτἱ,ὸἰὸἰοὶἱΡΓιτττι

τιιινι8:ιΓΓο Κανοτιτιιιττι. ]ιιτιο οτιτοιΙΙειε οι τοά

οι ΒιιτΙίοΠιτε: τιιτἰειἱἱε ιιτι:ιοτιττ οοτιΓιττπε οτιι

τιοε τιοΒἰε Γιιττιτιιονοτο.Ι).Ηἰοτοττιἰιιε ιιιΓοοβ

Γἱτ Κοτιιτι άιο νιΒοΗτιιτι Γατα ΑρτἱΙἰε , ιστοσε

τιιτςιτο ιιτ οιττιι !τοο ιιρτιΙἰοιιοτιτ , άιιοοτιτοτ

Ρττττιειττιτοε τιιιτοοε ττινοτιιιιτ. Ιτικιιτο νοτιἰ

οιττιι ΓτιιττιΒιιε οτΙ πω, ιιτ ρατιτοτ οοτιΓιιΙτιιιιιιε

τιο8οτἱο , Ιπτοττιιιττιιιο. διττιόοτ οοτὸἱτιιιΙἱε ,

ιιτ τιετιιτιιιε ετατι:ιε Γιττιιττιο ροτιττΠοι , ιτιιἰ Γο

ΒοτιιΒιιιττιιτιττι:Ρτιτοτττ τιοΒτε. ΒοτιἱΒτιο οιτττι

ρτιοτττοι:ο ΑτιτὶτοοΙο οοΙΙοοιιτοτ , οσοι οοττο

ττιοοιιιτι τιοττιιιττιτιτιἰτοτ ΓοεοΓΙιτ. ντΙο ἱιι Πο

τιιιτιο , δε ρειττοε , 8ο Γτιιττοε ιιοίττοε ττιοο τισ

τιιιτιο Μοτο. Εκ Γτιιιέτο ΜιοΙιτιοΙο Μιιτἰιιιιι

άτο οιίι:ειντ. Μειιι Μοοοοτ.:τΧΧ.

 

Ε. Ρ Ι δ Τ Ο Ι. Α. Ο Γ..

Πτοττιο ιιΒΒτιττ.

Φωτ/έαν:: 4,έ.“Μ28,ίτ

ΗΕτι Γοτἱρίτ ω το , ιιιιίτοιιιο τιοΠτἱε τω.

εποε Ιἱττοτειε οτι ιιτοο Κατω :ιΙΙειταε ω

ττιιττιι οοιτιττιοι·ιόο. Ε:: Γειτιότο Μιοτιο.οΙο Μιτ

τἰιιτιἱ Δω οοοε Μειιι Μοοοτ:τ.ττττττ.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΠΕΙ.

Πττιτιτιο Διοτι .

Π:Ρωτέτωτοω 0όι·έβφύτττω όοιύριο

κτιρια.

Ετι πιοο ΜΗ: ΕΙιτιίτορΙιοτιτε τιιιτιιτιι ιτι- Μπι, ΡΜ

τοτ απο οιιττι ]ιιοοτιο ΓἱΙἰο , ΡΙιιτἱιτιιτιπ

οβΓοοτειτιε τ ιιτ Γο οιιε οοττιτιιοττάιιτοττι. Επτά:

τιιιιτιοιτο ιιτ ιτοιτιιτττι 6ιιι τι ρτ.ιοι:ο.ΓΓοτο τυο Ιο

οτιττιιτι τοΓΗτιιι ΗΓτΙοττι οοιιιιιτιοτιιΒιιε , οιιε τα

ιιιΠ:τιτττιοτιτο οοιιτιτιοιιτιττ. Πιτοτιιτ ιιιιτόοτιι

Ι:ιοοοιιτιτττι Γιιιιττι τη το ι Γοτὶ Ροοοιιτιιιτι , 4ι10ά

τιιιιιιιίιτ , τη τιοοοΓΠτιιτοττι τοΓοττ , οιιε Μπιο

Δω , ιιτ ειΓΓοτιτ, ΡτοττιοΒατιιτ. (ὶιοτἰοΓιττιι οὐ:

ἱιιῇιττιιιτιιτιι οπο: τττιτιιοττιοτοττι , το νιτιοοτο ἱτι

Βοτιο τιιαΙιτττι ροτΓοέτο: οατἰτατἰε ττιόιοιιτττι.

(ΣοττιρΙοιιτ ττιοτιτιιιιττι , 8ο οίτιτιοάιιτττ , ίὶτἱ

Η τ1ο11 ΡΙαοι.1οτιττ10τ110 , ιι€οετιιτ οι τιττιἱοο ιιτ

τιιΓοοάιιτ. ΤιττΒετιιττι το Ματ! ἰτιιτιιοτἱτο οιτο

Γτιιτιιε Γιτττι , πιιιΙοιτιτο ιΙΙιιιτι ττο το ρτοττιο

τἰτιτιτι ιιιτττιιτ τιιοτορτιντ. ΜτΓοτιοοτιττιιτι·ι , ἱτι

τ1ιτἱτ , ροτο ι Γειτἰε τιιιοιιΓτιιιο ρτοττετιιτιι ΓοΙνο

Ι). ΑτιτΙτοοΙιιτιι , οιιοτιι ειιιιτινιοΓΤο Βιινοτιιιιο. Ε πω. Ρτοτιιτοτ Γὶτιιιἱιὶοτιι οττιιτι , 86, τιτοτάοτιτο

ΙΡΓειε , τιιι:τ:Γο , ΓιτιοΙιτοτ τοιΜι @βαττ , ιτιιτει

οτΓιτοττι οιιιτιἰΒιιε Γοινιττιιττ :το ΙΗ:οτειιτιιττ απ·

Γιιτἱε. Ε: Ι·ιοο τιότιιιιι οΙτ ἰτιτοτοοΠὶοτιο κενο

τοιιτΗΠι ιτιἰ Π. ρτοτοέτοτἰε οιιτάιτττιΙτε δοτιοτι
δεν, οιιιιτε !ιοτι Ιἱττοττιε ιιιιιτιιιιιἰτειττε μου”

ιιοοορἱ , 8ο οοπιροϋτιοτιοττι Γειέτειιτι τιιτιιτἱτιτι

τοτ. Βιε οοτιτιιτιι αυτοι τοι:ιοτιοτιιΕ Γιιιιτ φωτι

ρτιιτιιιττι. δι νοτιοτιε _, , ιιτ Γοτιτιί.ϊ τω” , οππι

οοιιΓοιοτιτιιι, τιιιιτά ρ:ιτιτττι τοτςιιοοτ. ΙτιΓιτττι

ττιιττιτο Μπιτ ιιττιρΙοθ:οι·ο τιτοτ:ιτιο , ττιτα τω..

τιοτιι , @και ΑροΡτοΙιιττι , ιιά οτιιτιἰει ντιΙοτ. Με..

Γοτοτο οοτιΓοτνἰ τοι , ιιτ 8ο τιιτ ιτιτοτιιτο τιιπο

το:ιτιττ Ποτιιιτιιτε , οροτο οιιΓοοτο , ιιτ τω»

Ιιιιτιοττι οιττιι οπιιιι ΓιιιτιιΙιτι το Γοτντιτο ώμο

τιιτ. Ι.τττοττε τιιιε , το Β. Βοττοὸἱᾶἱτιιοἀο πω;

τοΓΡοιτάοο, ιτιιιιιι:οττο ττιιιιτ τιοτι κατ. δοτιμ

 

 



Μισο.: τσο)

ι

σοσ?

ο τιιιι ιιιε άισιουσ άσ

τσι , ιτητησ ιιοΒ:τι συτη σττττιστ.ι τιροΙιοΙισττ. Π.

Ηιστσττιιτισ τιά ρττυσσε άισε τι.άστιτ. Με σο.

τιστσοε ρι·προτιιτοε ιτινστιστιτ, ρσττστιισιιττστ.

Ε Ρ ιειι7τ›ι.τε.

σσττιροιιτιοτισ τισσοτιι Α·τιτινιστιτιοησπι τέσσοτισιτησ ἔστστιι.ν:ιΙσ, σ...

δι ροΠιιιιΙσ σΙΤστ: σου: τησΠ`στιι σοσ τιιισστιάσ

τηστυο εισσιρστσ , ριεπο τιοΓοινιίΐσττισε ι·στη

τισιτττιτη , 86 άιυτυττιιε ττιοΙσίιιιε οσο νσιττιτσ

τοστ σιτηριισε. Τοσο νιτιοσε εστω , στ στη. Επι

ττσε ηοίιττοε σιτρσι.ίτοτησε , Ισά τιτησο ιΠιε, σο

σοσιι ιτιτστηρστισττι , ουκ τσάιτστιε τηιητιε ίσ

1ισστη τιανιστιτιοτιστη ροΙΙισστστ. Κσάσσοτ σοε

Ποτηιτιυε ιτισοΙυτησε. ν:τισ. Ε:: ΐτιηέτσ Μι

σωστο Μστ·ιιιηι άισ άσσιττιτι ουσια Μετιι :ιτι

τισ Μοσοστ.κιτιτ.

 

Ε'ΡΙδΤΟΙ.Α ΠΕΠ.

Β. Νισοιτισ τηοτιοσιιο.

Ιωρε:ταπέσ ςβρτισι!ε,ζέ.α τισ πυ·υε!!ι τωίτιπέ.τ·

[τωέτατωτ.

$ετσΠι ιτινισσττι ίιιττισε , 86 ρ:ι.Ιτιττι Ιοσυτι

ου:σσστηουσ στ! τισσοτιστη ρσττιτιστσ ριάκα

νιτηυε. δσά οι:ισσυηάτιτσ τησηιτισ ηοιττιε ιιο

Ισιτ,ιττουσ τιά τσοστιτιστιάυττι ηττΙΙο μότο ιισ&ι

Εσυε οσοω Γρστεινιττισε σσΠιτ: τσσ. (ἔστι

τιστ στηοΙΙιτι ροτσιτ. (ζυρστσ ιά ουιάστη τησο Ο

ισάισιο νιάστυτ τ τιστισσ στιιτη σίι: ησισισε ρο

ι·ισυιι,οσσά στητιιιισε ρτι.τστ. ) Ισά άστει:ιάτιιο

άσοι τσσ σίτ,υτ σσοτιουστιτ ρστ ιτιτιτντ. τιτιτιοε

ροτσρττιτσ :ποσο τιυ&οτιτιιτ:σ Γρστιτσ ισ ρτινστ.
δειτιεί·ισσι νοτιε ηισιε , ίσ:ιάσηε , οσιιισε ροτσι

τιιτισηιιιστ , τη ιά -Εισστστ. ΠοΒι ιτινιτσε τισ::

ροτυιι: , σσο άσουιτ ,στ ρστΓυ:τάστστυτ. Ρτινι

ισσιο. αιτηση ιιιτστιτη ιτηρσττ:ιτιάτι ίισάισιιυε

τηοτισιτ: : οσιιισε Ιισιιιτισ νσΙστι τ”στιάσηισητο

Γυρσττσάιιισστησε €υτυτατιι ( ηισάο ιιητισστιτ

Βοτηιτισε ) ηοίιτισ ιιυισε ηονσιιιιτ υηισηιε

έιττηιτ:ττστη. Ετ οσο τισ τσ στο , οιιιτιι σι:

ιρί-ο άιΓσσε στητιιιι. (1ιιττητυιη σπιτια: :τά ιιοε,

ιισισ τσι ίιιστιτιυτη ιτηροτιστσ άσστσνιτηυσ , 86

συιάστη σιιιιιητιτυπι : συειοάσ τιιιιιι ηοιττο

ιστοιοτισ ιιιττιυε Ρωτστωτ. (:στιτιτιυστιάεσ τω:

στειτιοτισε ειρσά Ποτηιηστη , συιυε σ Μουσ

· τι: σιστησητιισ , στσττσ στι: ιιστηιτιστη τι σττιτω

ρτοροίιτστη ιιτιιισίοιισ σοτινσττστσ. Παω· ει

Η τηοάο ρτσιιιτιστ νιττι , ουκ συτη οηιτιιοσε

ιησσττ:ι στ Γστηρστ , Γσηιοτιοσε αιτηση ΓσΓρσ

δισ. , 86 ρστισυιοΓτι ττιετ8ιε. Μιιησιιισ ειά Ι). ιο

Ισιητιστη ττοιιίιηιττ:ττιι , στιτοσσ ιτρτιά ιΙΙσττι
ι τοητιΓρστ , άστισσ ιη στο ρστΓσνστιτνστιτ τησ

ηιιιιστιο. ετ ρτσιισιΓσι νοισστιτ,ηση συτη ροτ

ττιιτ:τσε ΓσσυτηττΓροττοτσ. ΙρΓστη συοουσ Ι).

]οιιιιητισπι σοσ συτη Π. Βσττιστάιησ @στα

τησο ιιοττιιτισ , ουσε , ιιτ τσσσηι η τιάιστοτιστη

τσνστσηάι ρο.ττισ Π. :ιιιιιτττιε ρστίσνστσητ , 86

ιιοττοτ , 86 τηοτισο. Εστω ηοΠ:τι , οσο: :κι

σσισοτιτοτ:στη εστω άσίι;ιητινστιττη , ιισάισε

συειττσε υητι συττι Π. Πτοιτηο στι” τιεινισσ
ιαττι σοτιιισσηάστσητ: Ισά ηοηάστη τιρρΙισσσ

:στη :τά ιιοε , τιάνστΓοτιτσ «οι ιησΙσττισητιτι.

Μοάο νσηιοτιτ ιτισσιστησε , ιοτιεισ(συιιιττι

ισσ8

:στ , συτη τσιιουιε οτιιηιουε. Ε:: δ. Μο.σιιετσισ

Μστιιιτιι άισ κι”. Μου πσσσστ.ιτιτ:τ.

--

ΕΡΙδΤΟΙ.Α (?.Ι.ΙΙΙ.

Βοτητιο Νισσιτιο ιτιση:ι.σιιο.

  

6°σωπο:Μ.«ι #22 σΔιυ|6/έΜ66Μ ΙΜΜ.τ

έωόικπέκπτ.

Πριστιε νιΓστσ τιΙιστη Γυστη νστιιτ :τά νοσ Μ”, ““

ιιτττυτη ιστοτ. Ετ οστιττιοσιιτιι στο ρστ εισ

Βιιτστιι ΓστιρΓστιτη , 86 ιισισ οσοσσσ τιοτιιιιιιιι

νσισι Ιιττστατστη άστσ , σοτηττισηάστιε στι τι

Ιιστη σιυε , στυστη τσ ρτισσσρτστσ ποστ: στι.

τιιτοτσ ιιοτιιε ιτηιισσηάστη τηοτιιιυε @στου

Ειτρσ&τι.νστ:ιττι Αισσηίισηιε άιστη ,στι ουιάσπι

Ιρσ , στ: ττιστηιιτο τισιιιΤι σοηίιτιστστυτ , σα:

ρτιι:σιάστστυτ ττιισσ:ιηάο. δσά τιιιτστ ριιττι νι
Ιιστη άι. Με ι)οτηιησε νιάστιτ,ουιά τιηισιιτη

ίιισο. Ηοττσσ σηιτη τιιιιτιάτιτσ Ιιττστιε τισσά ·

άινιητιτ σηιτησε. ?σοι ουσά ττισστη στ·τιτ , στίι

Έτσίτττι σσητσοάι. Πινιηστη ιιοε: σρσε σΙὶ ,

οσο ιιυττιττησττι , 88 οτιιτι·σηιιισε σου Γστιτιο

Πισω τι€σηάτι τσσ σΙτ. νιιισ , τισ τησι τη τησ

τηοτ. Εκ δ. Μισιιετσισ Μυτιιιτιι άισ νι€σίιττιτι

Μττττ Μσσσσι.ΧΧΧ. .

 

ΕΡΙδΤΟΙ.Α στιν.

Εστω.

Β: φω.τττω 6°τιπἔτ6ἔ6:ἰυ›ιἰ.τῇι.ε.

Ετ ί·-τιτττστιι ΒιιττιιοΙοτιιισυτιι σοητιστι-υτη Μ"'"".

ιτσάάιττσ του: τηιιιι Ιιττστεσ τουσ, σωστη

τσνστσηάι ρετττιε οσοω νοισηττιτστη ηυη

τι:ιτιτσε. Εσο τισιάστη ιτε. ίστιτιο ιιιτσά τηιτισε

ιρίσηι συρστσ πάστα: ιιυιυε σοη8τσ8εττισηισ

τσίισττητττισηστη, οσοω ιιοε , τισ ρτισισττιτη

Πτι ηιοτι;Π:στιι. δσάηση σίτ υτσσηάσε .το τσ

τισητιστιάιττη ιηάιιστστιεισιιίιοηιουε.Ρσττηιτ

Π τστιάσε ση Γσσ ειτοιττιο,οσιτηάσ 86ρτυάστιτιιιι.

Ε

τουσ σιτ, 86 ρστισσιο. ιτηττιιηστιτι:ι ορτιτησ τισ

νιτ.(ιυιυσ . . . Έστω σταση ιρστειτιιυε ιρίι οστι

Γσιστ σοστιοιιιο ίσοι 86 τισ Ιτιοστσε στιτιοι ίσοι:

στοπ οσσυρσητ ησιιιε τοσσητιιιυε ρτονιάσιιιτ.

Νοίττυτη σΒ: σττιτσ Ποτηιτιστη , 86 Ποιηση

στι, σσσά στατηυε,ρστιισστσ. δι ετάσΠστ ρτιστ

δ. ΜΜΜ , νστιιίΤσττι τοτίση ειά νοε ιιιε άισ

ιισε. Ητιιιστησε στιιτιι σοτιίσττσ συτη ρεττ:τσ :ιιι

τω: άσ ρτινιΙσειο ιτηρσττεισάο τι ΐυτητηο ροη

τιιισσ. δσά , ο ειστε: ηοτι ροττιστο , ρστ:τέι::ι ντ- _

σωστη σσισοτιττιτσ , ττττηείιστιιτη ηισ το Με,

ουσε 86 νιάστσ σσριο , 86 στά σοητιττι ρστΓσ

νστιτητιεττη σοτιι·ιτττττιτσ. δσιισάτιισττι ι·ιιιησ Π.

]οτιστιτιι ττσάσ , σττττττι ησ ριιτνι τιισιτιτ , τησ

ιισιοιε σκ τησ. (ιστιίσιεττιτυτ ρστιτι ιστιε ρστπι

ιισιι , ησ Εστω , ουσά νστσστ , ιττσ8σΙτττιτα-τ

:στη ιησυττστιτ. νικ Με στά τσ σσττστιτι σκοτο

νι σο.ιεττηο. Ιτσουσ σιτσυίιτοιε τησ σρσά τσνσ.

τσσάστη ρο.ττστη εισιο:ττσοι , τι σι τηιτιιτησ ιη

ρτιι6ίστιτιστυτιι Γστιιιο , στη ηισ οσιιτηριστι- ρ

Ζ ι ι τη



ω” ι>ΕΤιΣτ 13ΕΙ.ιιι-ιιΝι τ Με

:πιπιι οοιτιιιιοπὁοοἰο.Ειι δ. ΜιοΙιειοΙο Μοτο-Ά Με , απο οίΐΦτ ν011Φωιε ο ἀΠ0ἔ @ΜΒ ο (100

ιιἰ πιο χιπ. ]ιιιιιι ιιιοοοοι.Χιιι:. όιιιιι ποπιιπο Ι.οιιιοποιο οιοοοριι:. Ιο οπο: Ρο

οποιο πω ιιοΒιι:οπι. Οοεο Ιιοτπιποοιιπ ιο

. Ντιπ.: , οοοε! ιιιιιιιιο.ιιιο οι!. οι :Μ πιοΙοιιι.ιο

Ε ιι ι 8 Τ ο ι Α ς: Ε γ· νιιιοοι: . οτοπο οπιπιιιΈοτοο. @οι ΙιοΕιοο ποπ

[ΜΜΜ ΦΒ:Μ_ πιιιΙι:ιιπι , οιάιιινοι πιπιι! Ιιο.Βοπτοπι ι ιιτ 86 τιιἱ

' ιιιιιιι!ιοτιιτ Βοπιἱπιιο , οποιο οιιίοοτο , ιιτ το

.ῖἰἔπῇωι ώπωαικ Ν2:οΖ.«ωπ Βιιοκία›π ο!εο- ωςσωωβω "1%ξω· Χακ αφ] ξε"ΠΠΠ σω

Μ.,, Ρ,ω,,Μ 8.1.8”,ο· πι. Εκ ι”οιπ&ο ΜιοΙιοοΙο Μιιποπι νι. αποπ

οοο ]ιιΙιειο Μοοοοι.ιιιικ.

 

^πω"ω Οποιο!ιι οοι :κι ιο οι: ἙΙοτοπιἱονοπο- _ η" ._____

ο οι... ιἱἔἱΐιῖι.ἶ”ἔἔ.ἶ.ἶι”ἱἔὶ.ὶ”..ἶιἔἱι?ξἔἔὶἶἐἶἶ ' Ε Ρ Ι 8 .Τ ο ο Α Ο Ρ ν Ψ Ι· ι

· ' . .. Ηιοτοπγπιο (ΞοποιοΙι.
οπο οοιιιιιιοπάιιτι:ι.ιο, οτοπο οι! Γοπ&ιιπι Μειτ- ·

τΙιιοπι οοποοΙΤοι·ιιπτ. Νοΐοιο :ιο ο οποιο επι- Β @ο 3ο2ωβι'απο ἰπέῇῷ!ἰπιυἰ: πιυπώέ.ι·. .ι
πιο Ηιοιιπτ. ΡιιἱΠο το (:οί-οππα , οτοπο Ροι- Δ ' · - .

.γοηήιιι1ι , ιπιιοοιιο Βοποπιιιιτι ἱιιιτιιπι οπο οι: Ιπο.ο ο πιο ιιιετιιιτιοΒο Ιιτι:οτοο ιιοοορι , Μπι: πιο

οριίιοΙο πιο ιΠοιοι. Βοάιτιιτπ :πιπιι οι; παω (ΙΜΠΠΠ Μαϊ” ?°Π°τἔι?ι1” “ψ” (ΜΓ··

οπο Ιοι:ο Έοποοπι :ιο ΡτοΓροτιιπι οιιορτο. Γ-?Π68 ο φαω Β- ΗΜ(=ω“ξε “πιω ω·ωξ ο

οωΡο ποππιιΙΙο Π. Βοποόι&ο,οιιοι: ιιιιιιι8- Με φονπΐτ ϊ°ΓΡοτιὸ°ο·_5εἶ|Ρ6 Β· ΑιποΠιο

ηἱ€ς8ηὸο Ρι·αςερζ , ω2χἰωε9ικ (Μ: 1)_ Νἱεο- Ρ2Β12ΠΟ 11ΕΕ01°28 11ΙΙΙΙ1391ωΕ18ΡΙ©Π2$, Ι10Ι'Ε2.Π$

ϊΙοο Πιιο‹ιο οΙοιίιο Ρτειττοτο Κοινοπποε. Εο οι: (Μπι οι: “ΜάακιΠτ "ιιτ μα” Ββϋπἰ απ·

ιρίιο Ιιτιοι·ιο οο8ποΓοοο Ιοτιιιο.]οπ:ιπποο Απ· 58 ο ΠαΙΡο (ή ΟΜΗΜΕἰΠ8 κ1"έωή· (:"Ρω

τοπιιιο :πιπιι ποο οοπιπιοτοιτιιι , Γροιιίἰοπἰο 60” απ"οξ ο "τοπια ΡΞΨΗςΜ"ω ΕΜΠ::

πιο: Ιοινοτι Βιιοπι οιιρο&οιπο. Λι&οτ ιιπἀἰ- ωΓΠΡΟΠτο "π" α” Μ80"ο εαπ ~ωτ-ἰ“ω =

οιιο-πιπιιο. Ροπιι οιιΙιειιιΠιιπι οΠ: , οι: πιιιι·Γιι- “Η Ε90ωξω ©0βϊ©ϊπἰ0ϊ1©$ 8©1ἰΕθ8_, @ΜΒΜ

, Ριιιιιι ροτιτοι·. νιπι , οΙοι , ειιτιοι,Ιιεποτιιτπ δε (μια ωοξ12“Ψ1 Ρ=ΓΜΒ=ΕιιιΜὶιιΕ==ιιἱ=

Γιιιιιιιι:ι ιποριει οιιτπιιΙιιιιΠιτπο οΒιιπάοπιιιο. @Νά α” (Ιω £σω ω" “Ί"ΜΠπ· Ιά(Μεο

Πιιιιπι τοΠοιιιιιιι οΙὶ , π: οΙοι·οΙι&ιιπι ἱιἰποο οι Ο θτωΠ βω)πΦω Μπι; @ΗΜ “ΚΨΜ [Φαιά

Βοπιιπο ποπ ιιΐοιιοοιιοοιιο άιΠωοιπιιο. ΙΡίἱ 2πΨΨ ΙΨΓΨΪΜΠ° βπω0 άυαζωϊ Ζειο ω απο

@Πω ςηι·2_ ώ (π Ποω8 :Πω £απ Με. Μ” "απο μιτιοιιο Γιιιο : πιο Ι:οτι:ο οΒιιοἱοτιιτ οἱ

οιιιιοι·ιι 3 ΜΗ Μπιτ , ροριιΙιιο οιιιο , δ: ονοο φα! Ρα] Πε ΓΦωπιιιιτπ ί-οιοπτἱοιπ. (:οάΦΠ··

ι·ιοΓοποτ οιιιο. νιιΙο πι Ποτπἰπο , ειπα;; στο > οππι ιπτοτάιιτπ 8: τοιποοιιΒιιο οι ροτΓοπιο

ιιτ πι οπιπιΒιιο ιΗι·ι8ιιτ ΒιοΙΤιιο πιοο. Ε:: Γοπ- ω: › ΠαΙΠο ωΡΡα Βιωωω ο Μ: δω” ο Επι:

διο Μιο!ιοοΙο Μιιτιοπι όιο ιιοοιπιει ΐοΕιτιπιο ωοετοΠΦω πτ|Ρἱ°Πἀ"ω· ΟθωΡΙ"Πι ΨωΦω

πιο; Μοοεα_ΧΧΧ_ _ ιπ ποιοι: Γοπτοπτιοπι > ρι·ιοΓοττπτι οοο το οιάιπο

πιτιιο , οππι ιρΓο ΓοιπΙΙιιιιιτοι· οοπτιιΙΙ. Ροι·το

ποππΠιΠ ΡτοΓοι:οιο. Ι). ]ειοοοιιο οιο Βατοοπο

_ @ο οιιιι:οπο ἰιι το οίἰεο οοπιπιἱ @οι :ιό

Εκιαπ ΠτωΠο· οΒο:Βιοτιι νοιπέζιιιιι€ιεο , οοτπιτιοοἔιιπι οι πιο

Με ρΖυ2χάη”Μ0,έ Βίη/”7,”ε #χά_ ω(€Μπ τιιτιό.οιπ ιιιιροττιινἱι:. ΑΙἱιιο ιιιιιιιοπιιπόιεπιιο

απ”. πιοποοιιιιο οι:οοιίιτιιο ο πιο οοιππιιπειτοι·ιιο

, Ι) Ιιττοτιο , μπι ποίὶτο (ο Γι.ιιιιιιι&ιιπι πεπιποοι

ΠΗΡΕ τἱἱιἰ ροιιοἰο :πιοο ιιιοΒιιο , 86 Β. Βο- νἰτ , οι: νοπεοιιιοπι: πιοποιοιιιιιιι Γο οιτορι·ο

0- ιιοἀἱᾶο ι επι @οπο ίιιοτιπτ νοοιο ορἰΓ- ΈοΙΤιιο οιι: , οππι τοπιοπ ἱπ τποποθοι·ιο πιπιι

κοπο ιοποιο. Κοιιοτοπι ριιιιοιο , οποιο ΓοτιρΓο- πιο Ιι:ιοιτοτ. Ηἰο ΗΜ οΙἰπι οποποιοιιιιο οοι·

απο. Ροτιἱτ ο πιο ροτ ἰπτοτπιιποἰιιπι οτοπο: οοτιιιπ, ποπιιπο ΡΙοοιιιιιο, πο” ΙιοΒοπο'ττοο ο·

ΙΚοινοπποε ΝιοοΙοιιο Ι)ιιοιιιιο , ιιτ πω όο!τιι- 2Εφ18 Ντιποττι οτοοτοτ οοο, οι: ιπἱΓοτοιιι,οιια:

τππι ροοιιιιἱειτπ ι·οιιιιοι·οπι , ιο:: νιόοΙιοοι: οι: ΪΡΓ08 έωωτ ο Μύ[ΜΙΠ 2Μ102Πάο ΠΟΠ ΡΘΕ

νἰ8ἱπτἱ ιιιιτοοο. ΝονἱΠιπιο νοπιι: ιρίο οι πιο (Πισω. Νοοιιιο ιιοΐιιπτ ΜΗ ΒιιιυΓιποάι, τιπο

ιιιιάιιιο-τοι·ι:ιιιο; ΑΙΙοοιιι:ιιο πιπιι Ιιοιτιἰποπι ρου ΝΠ! Γ2Ιϋϊἰ 00ΠΠ1ωΓθ ωΡἰ0 ,Μαιο κήπο εά

Ιιιιιιιοπἰτοτ , εοπ8ι·οοιιΙοιπο ΡΙιιτἱπιιιπι οοοε! ΗΜ- Β- Ηἱθκϊϊιἰο$ιῆϋαϊι ἰΠ Φακοι οριίι:οπο

.οτοοτοτ Κοινοπποιε όποιο οΠοι: , νἰτ άο οπιπο τοπτοροτο οοπιπιοποιονιπ:°ποΜο ιιιεπειτίο πιο,

ΔιιΙΗειο ιιιο8ποΡοτο οοπίιιιοτοπιιιο. Εοπιιιοοπ- .πιο ΠΟΕ” οωΜΜΒ @ΝΒ ΦΠ. ιιτ οοιιιτιιοπάο

ς];ινι το ιη(ιιροι· Μ: ηιοπαΠ:οήπω τυποι, Μω.. Ει0Ικ Ποπ ιΠ€1ιεοατ. πω 1°ιΕΕοΕ8τιά2 πιοτἰτἱο

.τππι ίο.ι·ονοτο οοτιιΠτ , ΐροποιοπο Γι: πιοο πο- Ε ©)ι1$ω Πω 8Ηή2 [θ Ρ29ΠΙΜε 0ΒϊωΦϊἰτ , οι:

 

 

°ΕΡΙΣΤΟΙ.Α ΕΕΧ”.

Αποιο 14.8ο”

οπιπο ΙοοοἰΙΙἰ ρτο νἰτἱΒιιο Ειιιτιιτιιπι. Ιτοοιιο` Ροϊἰεϊυϊ κΞΡΩ1 ΨΗΙππω (ΗΠΒΜπ οι Ποω5 .ο ο

1·ιοττοι· , η;; , ς1ιι;ιης[ο ιηἰηἱπιο Ρο(Γπω , ω ά οιιοπτιοιιο ἱοίὶιτιι ίοοἰοιιιιιο. νοι!ο. Βια Γοπ&ο

οι: τοόιιιιτιοιιο απο Γειτἱοἴοοἰοο. @οοο οιιιιι.ιοπι Μἱὡωιο Μιπἰοτιἰ ΦϋΒ ἀΦ©ἱιτιο ί-οιιτἱπιο Ϊϋπἰἱ

.πιο Ριπιιτιιπι Γροιιιτ. ]οπειπποο Απτοπιιιο ΜΦωαΧΧΧι

οοπιτιιοπιιιιτ το τἱοἱ. Εκ οοο ρι·οίοοιιιο οο οι

ποι:ιο τιιοτοτυο οΠ: Γοπιροτ ιιρικι ποο , Ρτιιίιο- . Ψ

-Ιοτιιτοπο πι: πιιττιιο ιιιιοά ρτοτιιἰίἱίὶἰ. (ιιιοά ι '

πι: ιοεοιο στο , οιιοιπτοοιιιο ροτιιοτιο , πο πι:

ιιιιιιἰ οποτἱ οπιοΙιιιο. Π. Νἱοο!οιιο άι: Μει!οι:Α

 



ιιοι
.ι ΕΡΙ8

 

ΕΡΙΣΤΟΕΑ ει.νιιι.

Ερἱἴεορο ΒεΙΙιιιιειιί`.

ΟΜΜτε εεττ εε σ.ιτΗΗ:Ι.ι· Με” εβ:ϋ.ι· εμε'

αυκι·επι ερεβε|ὶεεω.

Μ” η” 81 ιιττιτιιιειτι εΠεε ει: ερἱίτοΙἱε τιιἰε ι @σε

Γεριιιε ενετιἱτ , τουτο ετεειιιε Πιιιιιιιιιι ,

8: εετιτετειιι ρετΓρειιι , τιονιΠιιιιε ὸἱεΒιιε ἰίἰ

τἰε ει: Με , ειπε Π. Ηἱετειιιἰεε εττιιΙιτ , Μ ιτε

ειιἰιιιεἀνεττι ί·εειΙε ροτείὶ , ιιτ 8: ρεττετιι ορ

τιτιιιιοι , 86 ρεττοιιιιιιι οιΙιεειιτιίΠιιιιιιιι Βερε

τε τιιε ΠΗε ιιετιιο που νιόεετ. Νεειιε ιιοε ει:

Ιιττετιε ΓοΙιιιιι ιιιτιιετι Ιιεετ , νετιιιιι εκ εεἰειι

Ιο,τιιιετιι τιιιίιίτι,ιιιιιΙτο Πεμ. Ε.ε Γετιε ιιΓιιε εε

ειιι€ωτιε ιτι τε τιοθ:τε , ιιτ,ίι ρτορτἰε ?πιπες

ιιιειοτε τε ιιίιιτιιττι ιιοτι ΐιιιΙΤε εκιίΗτιιετιι.

()οιιτειιτΜΗ ρι·ο νιτιοιιε , :ιο οιιἰά οι: τετιτε

ρεειιιιἱετιιιιι Γιιτιιιιιε εΙερετιτετ τιοΒἱε , επετει

ειιιειιι τεε ειὶ νοτιιιιι τουτο πιιιιιιιιε ΓιιεεεΠἰτ.

Μιτετιιε εθ: ρτοί:εΟ:ο πιεειιιιι ε.οοεε €ΙεΙΤειι

ρ Πε , ειιιἰ τιιοτιο είι: εριιὸ τιοε : πιἰτετι ίοιιτ τε

Ποιιι τετιι ίιιιΒιιΙετετιι ρἰετετετιι. ΡΙιιτἰιιιιιιιι ,

ἱιιοιιἰιιιιτ , ιιερειιιιιε !ιοιιιιιιι ΗΒ, οοι ρω ιιο

Βιε τειιι ίτιιειιοΓε ορετεπι Πιειιι ιιιιρετιιιιτ.

Ι)ινιιιιιιίΗ Με , τιιΠιι εποε, που πιείοΙιιιιι , ο ιιἰειιι Γιιιιιτιιιιε ροιιτιτεκ ει.ιιιι πιειιιοτετο ρω-.

ιερή Με ρτιάειιι τιιιιε (πιο , ίεά 8: εοιιετεεε

· τιοιιετιι ιιοίἙτετιι οτιιτιετιι. Ε: Η οιιεικιο τετ-ε

τειιόιι: μετα ιιΠε Γε οοτιιΙειιι: οεεείιο, ?ε

ε5Ιε , ιιτ Γρετο , ρετιρἱεἱεε τε Ιιειιά ἰιιἔτετὶε

οετιείιειε εοιιτιιΙΗΤε. @ιστι πιο απο ιο πιει

:οτιι ω ιιιιιιεἰιιιιι_ειιΙρειιι τετ-επ , ουοο εΙτετ

οιιιετιε ίτιιτΠοίιοτ , εΙτετ νετο ἰιιοοεὸἰειιτἱετ
τειιε ειιτἱτετἱτ , εε ρτορτετεε τεε επι νοτιιπιρ

τιιιιιιι ιιιιιιιιιιε εείΤετἱτ ι ειιττιιι!ετιιιε ρω τε

θα, ετειιε ερεττἰιιε ορτἰιιιειιι νοΙιιιιτειεπι ,

οιιειιό.ο ιιοΒιε τετιιιΠιοτιοιιε ι εε ρεεε Με

τΞε εοτιΓιιΙετε 1ιοτι ὸεΗίὶἱε. δει! ιιτ τὶτ›ὶ τιιεειιι

ἱρίἰιιε ·ριιΠΙΙετιιιιιιτετεπι εοιιΕτεετ ( ιιιιειιι

Α δικ! οιιετιιἱο εε ιιετιιιΕ7τε :εε εΪτ ρει· τενε.

ΜΒ.

τειιιιιΠιιιιιιιιι Π. εεττΠιιεΙειιι $ετ0ειιΓετιι ρω

τεί:τοι·ειιι ιιοΙττοιτι,ίιειιτ ει: ειιιε Ιἱττετὶε εά πιε

ιιι6ιει τ; ιιτ ΓοΙιιτιε εειτιετε: εροί)τοΙιεεε Με σε

ειιτεἱεἐ τεΙιοιιοτιιτιι οπιιιϊιιττι τετιιίΠΐο ποιεῖ:

Εετ , 8: τι: οιιοοιιε ΐεΙεπι ερρτορεε ε ορΤεετοι

ει ρΙιιτεε ίοιιτ οιιετιιοεοειιιιιε ι ΙιεΕιεετ Με

τιιοεΙσ ετιΒιιΡτιιε ιιοΙὶτἰε , ειιιιΒιιε ιειιι ειιιεε

τιτιειιτιιο ετέτειιιιιτ ,τειιόειιι ίἰτ ίἱιιἱε 5 δε ροη:

Ιοιιεεοι ε8ιτειιοιιειιι εάερτε ρεεε ρετΐτιιε

ιιιιιτ. ΙΒἰτιιτ , ιιτ τεΙἰοιιε ι οσε: οΒιεεἰΙἘἰ,ρτειτε

τετιιιιττετιι , ιιιιττΐιιιιιε εά τε τιιειιιιετιιιιι Νεο

ιιιιε ειιιιι Ιιττειιε Με ιιεΒοτἰιιτιι ρει·βειεε.

Β Νοε 8τενεΒετἱε εάιτε ιιιειιιοτετιιιιι ρι·οτεε

τοτειιι, ειιτιιιιιιε ορίεετει·ε ιιοίττο τιοπιἱιιε 3,.

ιιτ ιιιιε τεειιιιι , θα:: ειιιιι εΠειιιειω Ηοιιιἱιιο

ιιοίττο εοτινειιἱτ , εοίοΙιπετ ιιεεοτἱιιιιιι Νε

ιειιε ρτιιιε τιιιεετιτἱ ειιτεἱ εετιιετε: ιιιιτιιετειι.

τω· , οιιετιι ρΙειιιίΠιιιε τιπο ρειιίιοιιιε , δ: εο

ιιέιτειτ ῖρίἰιιε ρετιίἰοτιἰε , :οτιι νετο τοτιιιε ετε

επι τενετειιιιιίΠιιιι ιιοτιιιτιἰ εετὸἰτιεΙἰε Βοιιο

ιιιειιίιε, ι:ειιι ἱτι ΓιιρεΙΙεθ:ιΙιτ ιιιιειιι ἰτι Έτο

πιειιτο , δε εΙΠε τεοιιε οιιιιιιοιιε οιιἰετειιτἰε.

ίιιετΙτ ιιιιρεττετε ι ?ειίτε οιιοιιιιε Δε Ι.ιιιιειιίἰ

` εριίεορο ιιιειιτιοτιε , ιτε ιιτ ιο ροίτετιιτιι πιει!

ιιοοἱε ε εετιιετε εροΠοΗεε τἰτιιεειτιοε. Ετ οπο·

τεθ:οτε τιοίττο εοιινειιετετ , ιιτ ιιιιινετίετιιρεε

ειιιιἰετιι , ιιιιετιι Γυε ιιοοιε εΙειιιετιτΞε τειιιιΓε

τετ , ιιι εεὸἰίὶεετὶοτιειιι τιιοιιείἙετἰἰ (Πείἴετιίἱε

ειιρειιάετειιιιιε : ιειιι εά οιιιιιρειιτοε ειιι·εοε

εΠετιιιτ πιΠιι εοοεε @είδε Γε τοοε ειιιιο ιο

εεττιι·Ιεπι ίι:τιι&ιιτειιι ετοεείΪε ι ειιιΓιιιοοιιιιιε

τερειιΙΤε ιιοε οείοΙετιιττι εεειιοοἰιιιιι τω”, ιιτ

ιιιιιιιιτε ρειιε ἱιιὸἱἔεειιιιιε ρεειιτιἱε ε‹ὶ εοτιΓ

ττι1ειιάετιι ί:εοτιεετιι ιιιοτιεἱτετἱἱ,ιιἱΙιἰΙειιιειιοε

ειιρετε τιιεΒιε, οικω ιιτ Η οιιειιιεἱτἱΠἱτιιε Εεε

Ιτεοιιε εεττιίΠτιιιιε ίἱτ ΐειι&ιΠιιιιιιε ὸοτιιἱτιιιε

ιιοΠει· ί:εθ:ιιι·οε ποε εεε ιιι τε ουοο @Πιτ ι. - -

οιιετιι:Ιο ετιεττι ἰρίὶιιε ιιιιιιίΤιι :κι ω ρει·ε8ειι

οιιετιι μοι ρτιάειιι πιε ιιοΙΗ ) ιτε Ιιτεε ο‹ὶἰ , Β όιιιιι ιιεεεΠὶτετε εοΒετετιιιιτ.ἔΞἱΒιιιιτιι ειιιοοιιε

εοτιτειιτἱοτιεΓοιιε , ιιτ τιἱΙιἰΙ εΒιιοττεεττι πιει

εεε. @.ιιετεπι εε ρεεετιι εἰἰΙἰἔο ,σεειιιοιιε

αυτή εοτιετιι ρειίεειιιοι, Πεετ ἀἰιιτἰΠὶτιιε ρετ

τιιιιίιτετιι εάτιιιε ττιἰτιὶτιιε ιιινετιετιιιι, (ὶιιο Ετ

ιιτ ττετιειιιἱΠἱτετἱε Πιιὁἱο ρεττειιι ιιιΠιι ροτιιιε

εΙιΙετιιΥὸἰε εοΐειιιάι ρετἰει·, οιιεττι τιιιιτιιττιιο

.τἰΒρε εοτιτετιτἰοτιἱΒιιε τοτιιπι Γετνιτε. ει τα

ειιιιι ρετἰτετ Ιοειιιι ροΙΤειιι , ειιτΠτεε ει: πιε

ρτοΗιιιιιε ειιιἱοιιε ιιιτετ τετἱοιιιΒιιε , 86 ί:οττε

ποπ ιιΓειιιετιιιεοιιε ιιιεειιι ἰιιιρτοι›ετεε ί-ειιτειι

τἰετιι. $ετι Πιο τειιιροτε άιΓεεε οιιιιιἱε:τἱοἱοιιε

ειρετιειιι εοτ τιιειιτιι. (Σιοά ιιιιιιεἰιιε τιοΙτετ

ίεο&ιτετιε Για , ρτοιιτ ειιρετιιτ , ιιιιιιο ΗΒΗ-ε ι

εεε ἰρίὶιιε εοιινειιιειιε ερροιιετιιτ , ἰιι ιιιειιιο

τἱετιι εε τεΙΗιτιοιιιιιιτι ρἰετετἰε εε Ιἰοετεἰὶτε

τἰε ειιιε , ρτο ειι)ιιε ιιιεοΙιιτιιιτετε είδιιι1ε 1)ο-.

ιιιιιιιιπι άερτεεεοιιιιιιι·. Πε: ειιιοειιιε τιιειιτιο

ιο εεάειιι ειιἰετειιτἰε ει·εεειιτοτιιιτι ειιτεοτιιιιι,

οιιοε Π. Ηιετεπιιεε εείτετε ρτεετετἰτε εετιιετώ

ερρειιόιτ , ιι:: ειιιἱοιιε τιιιΠεπι ιιιεειιτιιε κρύε

τειιτιετιι εοοΐεειτ. Ετ Η @τι εΙἱιιιὶ Με! ω·

οετιιιιιιιι , ΓοΙἰτε , οικείο , ιιτει·ε ἀΞΙἱΒειιτἱει

Ρι·ιιάετιτιειιι ιιι τε εε θάετιι τιιἰιιἰτιιε ιιεθι:ιετε-_

ιιιιιε. Τειιτιιιιιτιιοιιο πιε τιιοΙείτε τετεε,ίι θεια

πιειιτἱτἱ Βεριιιε ιιοιι ετιιοιιετἰτ , ιιτ ίετἱοἰε , Ε ειιιιιιιι ιιοιυετεε , εοιιεΙυΐε κε τιιετιτι Νοε

τεειτ οιιιοεπι ιιτ νοΙιιἱτ , ίεά τιοιι ρετιτιιἱίἶιι

πιεο , οοι τιειέοτιιιιιι Με εΒΓοΙιιἰ τιιεε εσεί

εἰειιτἱε Γετιιρετ ορτενἱ. $ἱ ἰτετιιιε τιιειιτιτιιε

ερτ, ιρίε νἰἀετἰτ οιιο ειιἱτιιο τιιετιτἰτιιε Ετ. Ορ

τιιτιιιιτι Γειιε ιιιιιιι τεάιΠεΗτ τείἙἱιιιοτιἱιιτιι εσο

ἴεἰειιτἰε , ιιοιι ΐιιιίΐε ιιιε ιιιειιὁεεἰἱ 2.Π&ΟΙ'ΟΠΗ

ΠοΙεο οιιοτιιιε ἰρίῖιιιι ει» ιιιοοετ!ιετιτειιι'

ΒιιΙΤε , ειιττι ρΙετιιιιιτιιιε ειό. απο ί-ετἱρἴετἱττι 5

ιιτ ει» Π: οιιιτιἰοιιε ρετετει:τ

εεττε οιιιτιιτιιιοτε Ϊετἱἔετἱοτιε ιετιι ΙεΠὶ ορε ε

τειιιιιε ειιιἰετεπι _ εε ρεειιιιιετ ρτεεἴετἱιιιιιειιιοπ

ιιιιιιιετιτο, ιιτ ἰρΓε Γετιτἰο , τιιοιιείτιεετιι πεω

οιιἱΠἰτετετιι. νεΙε , ρετετ εοΙειιιΠΠιτιιε , εε

πιω Ειπε ἰΙἙἰε ιιιιἱεε Γρεε. Ε:: δ. ΜιεΙιεΕΙε ε

ιν. εε!. ]ιιΙιεειΜ_εεεεεκκκ.



πο; οοιοι οει.ι>ι-ιιΝτ ..το
 Α ο '

· ιειιιετοτττετιιο · οι>ιεττοι.-Α οι.Χ.

Ηιοτοπγττιο Ποποττι!ι.- 96- ' ΕΡιίοοτιο ΒοΙΙοτιοπίι.

Εκττώττβ ?ατά οτι.τώτω μττττ'Ιο αυτήν: αυτ· 19: Μέσου Ντούι· 6.°τιστοπι.

· _#Ιττττἰσπτω μ·ττ#τέμττω τττίττην&]::Μη άτ- ' _ ι _. · > . .
τω» › Πτίτι'πε/οτα!τατε»ι“ω Μέτωπο στο· 8εΠΡβ ει! το ΓΠΡαιο"βω άκω·18 (ιο πε* ΑΠΕ-ο η".

τι · τ · “ο _ 8 8οτιο Μοπτιε-Ωτοουπι- τιοετυο οιιυτο το
13::,:#φη. β,2ΜΜΜ ψ"ηΙΜέΜΜ ή· ιιυε το” το τοΓροτιίοοι τιεεορι. Νοπο ιτιιιοπι

_ · _ τεοοιίιιιιε το οιυίτιοτο Ισει ρτιοτο, οοιιιουτι

ω” ως' Χ τιοο πιοικιιτοτιοτο ίιιττ&ι Μ1οιιτειιτ οποτο :ιο ιιοίιττι τιμά το ιτιτοτοοιιιοποοοπ

τιο Ι..οπιτοοιιυιε ποίιτο οτιποιτιιτο οποιο τοτο. διετιιίιτ:ο τιιιι Π. Αιιτιτοοιιιτο ιιτονο

τ ιπεοτροττιτυοι του τιττοΡτοιιετι ουΕιοτιτοτο) οιιστικιτιοι ειροίιοιιουτο ιιιιτιοττειίΐο , τιοο το

τιττιετιιτι ιοει οιοίτιοτο ιπευιτο τιε Ποτιιιτι που νος:Μπιπ π ΐοίοοιιτιοπτοτ :ιδιοι ουιοοοι ού

εοΙοιιιειπ ·οτοριιιτοοιιιο οοτο ίοπτ.Εουιιιιιε (με αάκ(ΜΠω ῇΡῇυοΑΠὸΓ€ο|ῇ 3 Με μ!

οοτο οιιοο τιτο:τοτιτο ]οιιτιοποε τοοπτιειιυε ο Β οιιττυπτοτ ρττοττ ωτιεπιτιτο τι Γυτοπιο τιοο.

τιοι:ιε ιο οοτιοτο τοοπτιιιτοτιο νιετττιοε 86 ρτο- τιιιοο οτοι ιτι οποία Ρτοίοοοι. Ηοε Μ το οι

, ευτεττοτ εοοιιιτοτυε ουιιιο!ιιτιοι ιιΜιτ.(ιοτο- το” οοο τοοτο) τ ουοπιιττο Π. Ηιοτοπιιτο το

τοτο ευοι ΙοΒοτοτο Με τιιοιιυε υπο αυτο νοπο- το Μοτιτ Μ τιια τιτιυοοε , 86 τοοι τω; τοοτο..

τοοι ρτιοτο Μοοτιε (Στοεοτο εοπΡτιτοτιοποι τιοο οιτοΙιετοιτ ·, ουοτο τιιιι ρΙοτιτουιιι εοπιρ

οτοιτιο,τοοιιτ Γετοριιιυε τοοπτι οοΡττε , ουοτι ποιο, ΡτιοττοΙοτοοτ· οτοποτ @τετοιο (τοτο

Γοευτιτιυτο οοοίιιτοτιοτιοτο :πιο Μπι τιτ. Μ :ιο οοιοττιοτιοοι ποεοτιι(ΠιιΠοοίιτ , οπο: οοτο

[η] ωΙινοιιοπι οοτο ποο ρτοεοτ:ττοτιε εειοιοΙειυ- Μοτο Μοτο , οτειιιιιι ποε οποτο Ιονοοτιοο

Ιοπίιε ιιοοπτιτι τΡωτιτ οοτι Ιιεοειτ , ιιοουίουο απο Β ουτοοΙοίοοο ιιεεοΙΤοτιτ τιοιιιτο @πιο .
ιτι ειδιοτο ο το ιττοουιίιτο.Ηοεουιτιοπιτουιιο=- ι οτ8τι το , οπιετι πιο ιροε πιοο , επι τοο τοτυπι .

τοτο :τττιτιοτ Μ οιο,οιιοιτιιο Γοιοτιε τω. Νειτο ο ττΜο :το τιοτιο. Εκ ίιτοδιο ΜιειιοϋιοΜοτιοπι

εοοιιιτοτιοτιοοι ρτατιιέτοοι ποπ ιεποτιιΠεοι , τιτ. εετιεοάτιε Αοουίτετε Μοοοοι.ΧΧΧ.

τοειιΤοτο οτιουο οοοει οιουοι οπο. Νοετυο ο. . . τ. .

τιπο τιιιιιειΙο οπο ιτι-ιιιο το ιτιιροττοτο3 ο Ε Ρ Ι 5 Τ Ο Ε Α ε Σ' Χ 1.

οοιιπειο ρτ:ιτίοτττοι το ονιτιοοτοπι οιοτιειΠ:οτιι ο

ιιτιιιτοτοοι εειιοτοτ. Ρτοττοτοτι ου·οι οοτ οιοΓ

τιοτπιιοτι ιτντ. εοπιιιτοτιοποοι εονοειτοτ,πο ωω,"Μω ψ ,ι βαττ άρθ#°|ἰκ·ἀ Ριν 0ΜωΙϋ

 

ηΗιοτοπγοιο Ποοοοιιι

τιοο οοτο ουιτιοοτιοι·πτο. ιιιιττιτοοι Γοττιτοτιοι ο ,ΐ1ι°,·ωι,ἰ°χθΡἴἰτυἰ|εἔ-ἱα.

τιοιιιτυιο εοπιιοτ τιιτίουο ρτιοτιεεοπιιιιτιοΙοο» . Ο

651ιαΠωτ δε ε: ο ω “πωπω 1εωω [το ΕποτοιιιΙτε τιπτοοο!Γοτ ποιτοτ τιοτπουε ο τ
δ Ρ (1 . . Απο: η”

ίτιεοτο οοιι&οε πιο υτεοπτο ποοοΠιττιτο, οοτο ΡΗΜΙ8 ΒΟΝΔϊν8 τιω>28 ποιοι πιο

ο. τιιοοιιτιοτιο τοο , οτ Ιιεοτιτ οιιιιι μι· το ιο Ρο›- Παρτετιι τ €ιο&υτ πιο ιο τειι€ιοτιοτο , οτ ουοτ

ΠετυΠ] Βα 0ΙΠΠἰ2.ἰΓΠΡυΠο @σε , δ( Η @Μπι ότιπι οιοιιιιιτοτττι ποίι:τι οιττιιοτε , ίιευτ τιι€πο.

ιοευττιίΐοοι εοτιίυτειοι ,οτ τοτοιο ροΠιτο τοι- ϊΪοΠΪ “Η ΠΟΠΗ] θα ο ΠΠΙΝΠΠΠ' ο ΗΜ ι0(ιι1+

Ροτο[[28 [·ιος_ Ηοβοτηηοβωωω Ειι€ς;ΠΗ , πιο , Μ: ἰΙΙοίττἱΠιτοι Ει0ϊΠιΠιι ΠΟιιΓι ιοτοτεοΓ

ουιο,ρτατοτ τετοτοτο εποε ίοειι:ιροίιο!ιοπ Γοι·- “Πέ ἐΐἶθςἰβ Ι-8ικΠΕΙ 6(1ΠιάθΠι οτάττιτ εοπ=-<

ντιτοο , ροτοίτ:ττοτο ττιοοιτ ιιιοοετοιιιε οτοι ΜΜΕ Ρα) "Μ)ω › Μ ΊΜΜο ΐο"Μ (οω$
Δ Μιειτοοιιε , οτ τιιιίοΙνι ροΠιοτ τοτιοε ετοοτιοε ΠϋΠιιΜ ΡοΕΦωτι κι ι>ιοεπι Βήτα-Π ι Πα1Πο

οΡΠ8 . Ετι€ι·ιτ_ Οτήτω αιπα·Π της (μιοηικ: επι _ τονοτο ίΟΠΕθΠΈΠΟΠάθω θΠΡΕΠπ 3 πε ΠΠἔΠΙῇ

οτιοτοι:ιτο τοτοιο ρτιοεορι , ρτο:Γοττιοι εοτιιΠ 902908 ΦαΠΦωτ ιΠωή8 ΜαιΙπι2 οι αυτι

·ιοποττιοτιο , τι:: οοοοΠιτοτο τιοΙτουοτιτο. Ρτττ- ΜοΠ(ΜΠ1 (“παπυτ- δωΜοτο ΡΐοΕάιο Ρϊ0·

ΙιοΙ:ιιιοτ τοΓροπίοτο οιοτιιτιε τοτο, οποτι Βιμ τοοτο , Μπιτ τιιπτυοι οπιΠ`ο τοοοιιίτοτιο , πιο

πιοτιιΠιτοοοι τιιτυι·υττι @το τιοο ς]τιβιτο , 9ηοΠ.. δ6 υπιτ2ι τοι1τοτ Βοι)οτΠοτοπΕυτ τ τις ιτι ειι€έι11

τις, τω: @ωρα η|Π·2 Μαι;;; ά; οοι·ΠΡΙεξΠ σα, Γοπέι:ει τοΒιιΙτιτιε πιο οιιίοτν:ιτιοοο εοτιι€πτ

τιοο, 86 ιιονιοειτι οιιιειιε ί,τυουοτιο. Μια ἰΠ€ΐθΠ]€Πι"ω· @"ΩΡιοΡτετ Ε2&α Μια Π”

οοιοοοι οεευττοπτ ιοιρτιοΓοπτιιιτιιοι , ε1ηχ τουτοτι εοΙΙοεοτιοπο ορτιοιυτο θιδτο ειυιτι‹

τ ο ι”ετιιιοπτιο τιιτιοιτ Μ τιιοε ρειυεοε , ποεοΠιιτιο, πιω ο Π( Πασά οΜ8 ΟκιίΠΠ)Πε Ππω!"1Π] (Τα τ

οτ τιτοιτττιτοοτ , Μ ποιοι:: ιιοιοε πονοΙΙοε ιι- Μ” (1ΠΟΦω ΜΡαταϊο ΠιτεΓΠΠΠΓ τ! ἴεειε 2

πιοοιε τοίοτιιιτιτιοτιοττι. διετιιιιοτιουπτοτ του Ροαοιι€2 Ρ[ΜΜΒωπι ι @Νο νιάειι€εϊ πάτο

οοιοι». , 86 τυο ίοιιττι ιιυοιοτιιττιτο εοπτιττιιτι- Ροτείιω Η” ο ωΡἰῖΠΙΠΦ Πιτ” 008 ΠΠ8υιι8

Με. Με. Εκ τοοπτιίτοτιο Γειπ&ι Μιειιτιο!ιε "πω εοΠ8τοΨΠ(Η > νΞΗΜΐἰΟΠΒ$ 2ήΠ[Μ8 €8

Μοτιτιοι πιο ιτν.]οΙιι οτοοεοι.ιτιτιτ. ° ΩιακΠ τάιΠΜτοκε ωι86Π(Η (10ιειθ&ι τει

ο Ε τοτο εττριτοΙοοι τορττιτΓοπτατιτοε , ρτο οιτιωτ

(τι) Ι.ιιτοΙΙοε ζου ιιιιοΙΙιιε Μοτο το τιοιτιίιι·ιιτοοπτιιιιι «πιο ΠονοΠ2 [ιτ_ήη8'ςοη8κεπίοΠΒ ωα:επα παω

τιιτττ:ιιιιοι ειιιοιιοτι το οιιιιιιιιττοποι τοπεοτιιτιιτ. . . . ·' τ _

. τοτο , εοιιοτοΒοτιοποε , δέ οττιτοτιτιοοοε , :το

[Ή οτοπιτι 86 ίιιιουιτι , οοτο ιιι !ριτιτοττΙιουε 66
ι τοτπροττιιιιιυε τω” εοπ8τοΒιιτιοπιε , τιε το

2οιιι·: Βοοτιίἱιοιι τοοτο ποιοι Βοοοιιιότι το.

τοτο ,

 



 

πο;

ποπ :ικα πινιπἰ οΠἰεἰἰ πιτεοι:Ιοπεπι 8: απι

Σπατιοπετπ , αοίοπε:απιεπ ιρϋπε ι·εεπΙα: να

ι·ια:ιοπε Γποπαπ:ιε νοΙ επειίτπε , ιπτετρι·ετα

:ιοπεπι , Γεπ πεεια:α:ιοπεπι οιιοπιοποΙἰΒε: 7:

αεοπεε:πει·ε ροτει·ππτι απέ:οπ:α:ε ρταεπἰ&α

πιίΗ:πεππι , οι·πἱπαππἱ , ιπ:ε:ρτε:αππι > πε

εΙαταππι , πεεποπ εα ειπα: Πε ιπίτι:π:α , ο:πἱ

πατα , ιπ:ε:ρτετα:α νοΙ πεεΙατα:α ΐπετιιιτιπ

:στο νε! πι :ιατ:ε, μου: τει·ππι νεΙ :εκπτω

τιιτπ ππαΙἱ:α:εε ειτε8ετιπτ , ατπονεππἱ , αΙτε

ταππι , 8: ιπ πιεΙἰπε εοπιπιπταππἱ ΡΙεπαιπ 86

πιοε:απι πι οτππιοιιε :ιαοεαπ: ίαεπ!τατεπι.

(1ποι·π:π πιπιπιτοτιιπι Π:ατπ:ιε , εοπίπτπτιο

πιοο: , οτπιιιατιοπιππε , πἰΙἱἰπἱ:ἱοπἱοπε , δ:

εοπεδτιοιιιοπε ίιπαιιΠ πε εοππτεΒα:ιοπε ππ

;πωωι , επιπίεππιππε πι€πι:α:ιε , Κατω ,

ει·αππε,ίινε εοππι:ιοπιε εΧἰΡταπ:,ἱπ οτππἰοπε

' επιι:ατι:ε: Ραι·ετε :επεαπ:π:. Ρ:.ε:ετεα π: ιπ

το:: πο: νἰεα:ἰπε πιέται εοππτεΒατιοπιε Ππ8π

Π: ατιπἱε εΙιπατπ: , πώ ρτα:ίι: εε:ει·ιε , που:

π :ππε τε!ιειοπιοπε Η: , τε :απιεπ πω” ρα

τι·ε ποΠ::ο θεπεταΙι ειπί:επτε , επἰ Γειπρει·

πετιι:α:π ειπιιοι:πτι Γπ:ππε τενετεπ:ιαπι,:απι

ππαπι πιεπιτιτα εαρἱτἰ. Ηαε ε:ἰαπι αππἰτα εοπ

πἱ:ἰοπε , οποπ Η πἰΒπα:ἱοπἱ :πιο πιω: πιπ

ΜΜάι εαρἱτπΙἰε ποίὶ:ἱε ἰπτετείΐε , ετἰατπ

Ροίπε ια :πα απέτοι·ιτατε τ-αεε:ε : πεππε ΪοΙππι

ιπ:ει·εΠ.ε , νετιιπι 8: οταείΐε,ππαιπ πω: :επ

πώ πϋππι:οτεε πι τ:αρι:πΙο νοοετπ Μπιτο

τω. διπ απ:επι απ: ποπ ναΙπετἰε , απ: ποωε

τἱε ρι·αι:ίτο οπο , :ε αοΓεπτε,.νιεα:ιπε εΙεδ:πε

ρτα:Ππεα: εαρἱ:π!ο. Η:εο πω: ειπα: πεεείΓα:ια

αι·οι::αιππ: απ :είο:πια:ιοπεπι Οι·πἱπἰε πο

ι ΙΜ , πο:: 8: ι·εΠειοπ οπιπεε , :ιο Ιαἰεἱ ρα::ι:Η

Ειπε τεΙπέιοπι αιτοπι οπο:ιπιε εοπΓπΙππτ ι

(Σπα: ποπ πποἰταπιιια :παπι οποτιπε πι€πα

:ιοπεπι :παιππιε Ρτοοατιιταπι. Π: πνωι8ι

τπτ ποοἱε , Ρτεεοι: πιο , τιιπι πιοο , :πίσ απο·

:πω ρτ:πα:οτιιτπ ποΙ::2 εοπἔ:εἔα:ἰοπἰε πο

πππε : Γε:ἰοπίοπε απ Ρτο:ε&οτεπι Ιι::εταε ,

πιιιοπε πεποπππι ποε :πα ρἰε:α:ε εἱπε:π

εοιππιεππεε. απ” Ιιττεταε,πτ απ πω, Η οπι

επετἰ: , πιί::αε ο:απιιιε , ::απΠιιι::εππαε Κο

:παπι ππα επιπ ποίὶτἱε: α:: ε:ιαπι, Η οπο:ω

π: ,ππα :πω Η::επε ιιιωιππιπ ποτπἰπἰι πο.

Με απ οτα:ο:επι ίπποι ΖαεΙιατἰαπι Βα:οαι·πτπ,

απο: ιπ:ετεείποπε ία:Πε πεπο:ιππι Ρο:ε:ἱ:

ατιίοΙνι. δεισ , πατε: ορ:ἰπιε , :ε πε ποί::ἱε

ίπεεεΠιοπε πανιΓπ:πιπ, πιιἰ Γπιππε μι: ονἰπιπ

..Ρα(επατ :πετ , δ: πιει·ιτο ειπαμε εε:ει·ἰ ρι·ιεΙα

τἰ αΗἱεἱεπ:πτ8αππἱο. Νατπ Η πἰνἰπα εΙειπεπ

:ια ποοιε οΡεπι :πΙει·ιτ, ιιτ ει: πππιετο δ: :πε

τιτο ει·εΓεατππε πι πιο: , Ροτετιπιπε ό: ποε τε

Ποπο οτπιπἱ απιπΙἰατἰ. διο απ:ειπ ( πποπαο

Πτ ) Γεω: ενεπε:ἰ: , π::ἰπίοπε ρα::ιε τπἰπατπ

παμε ιπ:ει:ιτππι ἴαεἰ!ε·ΡτοΓρἰεε:ε οπιπἰοιιε

Παπ. ναΙε. Ε:: δ. ΜιεπαεΙε Μιι:ἰαπἱ νι. εαπ

ΑιιΒιιΠι Μεεεει.ΧΧΧ.
ο

Ρετ. δ'σπΡΙ. ό· πω. απ” «Με. Τα». ΙΙΙ.

; δ

ΕΡΙ$ΤΟΙ.'Απ

:πω ι, οΒΓε:ν:ιπ°:ἰαπι8: ἱππεπιπἰ:α:επι : πεο- Α  

ιιι>ιετοτΑ_ ει.Χιι.
1.3. Μαπ:ο-ΑΒΒα:ἱεπίἱ. Π

|ίο:ΜΜπ καπ/παπι: απ: Ιιἰεπι:: :τη7ση-ζεππά:

ΕΙεθ:απιπτ πιο απιποπιιτπ Ιπτετε: πια: ι, @ο“Μ

Μαπ:ε πἰΙεᾶἰΠὶπιε , :πω οπιπ > πως!

πππιπιε πποι:αοαπι , ενἰπεπ:ἱιιε ιπ:εΙΙειπ ,

ιπετποι·ιαιπ :πει απε τε ίε:νατι :μαπα πἰΙἰεεπ

:ἱΠὶπιε , :πω νετο ιπ ρτὶπιἱε οποπ τεΙιττετα..

τππι ίτππιοΠΠιτππιπ εοεπονἰ. Ηπε αεεείΠ:

:είὶἱιποπἰπτπ :ενετεππὶ ρα:τἰε αΒΒα:ἰε :πἱεπιπ: :εΙα:ιοπε Ιοπεε αρε::ίπε πιπιοἰ :ο Μ!

ορ:ιπια:ππι πἰΓεἱΡΙἱπαι·ιιιπ παπι πηἱπιιιω

εοπ:πΙΠἴε, ειίοπε ἰτα πἱΙἰἔεπτετ ιποπΕποε:ε,

π: οτενἰ πιπΙ:ππι :ο ρ:οτεθ;πτπιπ_ (Ιπτετε,

@ποπ ει: πιω πωπω :πιε πιο ΐαεΠε απνετ

:ἰ:πτ. (ὶπαιποο:ειπ ,ιπι πατε: , Με: πιο;; Μ

ππατιιια:π αππιοπἰ:ιοπε ιππιεεαε , :α:ποπ πι;

ει: αοπππαπ:ἰα :πεα·: ετπα το εα:ἰ:α:Ξε Ιοτιιιαι·,

τιοι·:οι· το, οιιαπ:ορετε να!εο , πτ ετερ:ἱε ἰπΙἰ.

πα: , πεππε :ε πΙΙπε ἱπιπἰΪεεππο πιοο: τετ.

τω:: ιαπι επιπι αΒΒα:ιε εοπΓεπίπε ιπΙππΠε

πεείτ. απ; οτππἰα επιπ πω ρι:είτο Μ: , ορ

:ἰιπαπι πιιππππι πε :πο ρ:οΐε&π εοπεερἱ

Γρεπι,εναΓπτππιππε τε ιπ νιτιιτπ ποᾶἱίἱἱτπππι

ποπ ποοπο : Η :απιεπ Ρ:ἰπεἰρΞἰε ιπεπἰα, πιο

ππε ειι::ετπα εοπνεπε:ἰπτ. @ποπ Η που:

τιιιοπ ατιίι: , ενεπε:ὶ: , Μπι! αΙἱππ πω τιπ;ιπ;

τειρίπτπ πεί:πιΠε ειιιΡτιτπαοο. Απτο φπα

νετο , πατε: εατὶΙΙῖπιε , πἱνἰπἱε @Με μια..

το εοπ:εππαε , ί-αοτιίππε ἰπίὶἰ:ιι:ἱε οο:ειπΡο..

:εε , π: εΙαποτ ἰπ :ε Γεἰεπ:ἰ:ι: ΓΡΙεππο: αρΡ;ι

τεα: , οι·α::Ια:πΐοπε Η::ει·ατππι :πείαπ:πε πι

να: :πιιπππιπ α: πἱτἱπιιτπ ::απίπιι::ατιιτ. ΝιιΙ.

Ια (απο Γεἱεπ:ἰα Μπα: εοπἴεἱεπ:ὶα·: εοιπ:ιιι..

:αππαι πεππε πια8πππι οπἱπ απερτππι αΙἱ- ο

οικω ουτε: , ετἱατπίἱ Απίτο:εΙε ποέποτ ενα

πα:,ππἰ σπιτι ΡαπΙο πἰεετε ποπ ρο:είτ : (Με.

Με »Μπι ω: ι%ΙΜΣυιΜΜπι τωιπέυπέιε ω

#28. Ηαττ: απ το ἰπεο εοπἴεποο , ποπ φωτ!

:ε (εοπι ί·-αεετε ειπΡ:ιτπειπ , νει·πιπ π: πωπω

ιπ .το απιπιπιπ αρεια:ιπε εοεποΓεε:εε , πώ

ππιπεπι πι ειπίπιοπι,π: πιιιι| ιπαειε εποπιτπ,

οπαπι_Μαπι·ππι πιεππι ω: πι Π::ετα:πτπ πω

ππε, ιτα·ιπιιπο Ιοπ8ε παπι: πι (Μάϊο ΜΙΒ..

τοτο , νι:αππε τεεπΙαπ ρτοποει·ε. @ποπ ω:

πιΙἰεεπ:ιπε επἰτἱαε, το ε:ιαπι α:οπε ε:ὶιιπι το..

πο. Υπο. Ε:: :ποπαίτε:ιο ΓαπόΗ Μιεπαιπ

Μπτιαπἰ ιν. ποπαε Απ8πί:ἰ Μεεεει.ΧΧΧ,
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ΝιοοΙαο πιοπα:!ιο. έ

Ε Λάππα:: Οία|ένι/δω (2,'4°'Η2Π', ι(έπωπ , Οι

Ι.ιαπωιπωι απ ωωι·Δωμ μσἰΜ: Ο".

πι:!ΜΜίιτ άξ/πΖΙ"ΙΙ".

Κα:πιπ πιἰΙιἱ πωιι , πποπ Π.Εαπ:επα Απποηί0.

ο :ιο εοπιεε πεππε Ιαποτε:π ἰτἱπε:ἰε ποπ

τεοπίανετιε. Ρει·ιτπΙοίππι πιο εε:εππτπ πε '

πιοπαίτε:ιο ποπ πιο Ιατε: : Γεπ ιπ:ετππιπ τιπἱ
Α α α α π

-2 π

μ

ποπ



“σο” ιισ8τιιΤοπ13_ιει.ππιπΝπ

Αππι·ισ το8σ

`ρτΞ[υτιτ οοιιοπο πυιιτιπτστυππι νοιυπιτοτιρυε τ:ο- Α τσπιτιιτιοπιπρυε , ουιιιυο ιπι ππιπι:πυιτιοιιτο οτ: ιιτ.

@μποτ ., τιο ροποοπιτ. _Μοππιοτποτυπιι οτι πιοο

. ι·οπιιπττο,ουστιιοππι οτι·τοπιορπε οπο. οιοιοτυπτι

τπτ. (ιτονιτοτ οτεπστοπο ορροτοπιι ΒιοπΤοπιποπιι

οκ πιτιπιτιο . οτ ιιττοπιε πιυτιιυε τοπτιυτ οοτορπ.

Ωυοπο οσοστ πιονιοοπο ιζονοπιπιοππι. τπτ πω

_ιτιπιιιοοο ιπ.ττυε κρυο τστπιρσΠτιε ποτιοοπιι , ο

το. ιιοποτιρυ ιυνοπιιρυε ιιιπε πιο Αρροτιο ροτ

Βοιωτοι Βοπτιιοιοπιιοτυππι : τοριοιιτ ουστι τοτι

οιο νοιυοτιπιτ. Β. Ι.ουποπιτιυε ιυτιιτισ ποριοπι

τυπο . πιοουο οιτοοπτιπιιυπιπτοτποιιοππι , ιιοουο

ιτι·οοιιιοπιτοτοιιι ιπιουτπιτ . το ουστι ποπισποτιο

“οτ τιοτορτι1ε , πιοπι οιι..ι.-. ιτι πιοτοπιτ. Τοπτιοπι

οτι οουτοιοπιι ορποινι τω. ο ο πποττπρυε (δοτ

πιιοιπτοπιιε ,υρι οπι ιυριιουτπι Με τιπορυο υποπιο Β

οτι Αιιυυιτιοπιοπτι ν ιποιπιπε. δτι·πρπι τιο Β. ιο

ιιοποο οτι θοιιοποιοππι , ουι τοποτιιιπτ τιο ιπτετ

. ευιοτιτοτο , τι ιτιουττοτιτ , πιοπι ρσπιο πιιυττι ορ

ποινοτο. (Συοοτι οιποσυιπυυπιιτοτιοτιοτπι νοτο

ροτπιπττπτ , υπ ο ουστυππιουο πιιοιυοπιτ Μ»

νοτυτ. Εοσ οσπιπυισ , υτ νοπιποτ .το τι”.

Ωοπτιιοιιτοπιοε ουοπιτστιτιυε ροτυοπιτ ορποι

νοπιτιυε οιι οπο ορπουο τιιπιιουιτοτο 8ο πρωτι

ρυε. Οποιοι οοο πιοο πιοπιιιπιο πονοποπιτισ ρο

τπι πισπιτο οριιοτι ρτο οιοοππισπιτπιο πτυππιοπιτι

οτ νιπιπ Σ ουι οτιουι πιο τπιυιτιριπτιρυε τυπιε

οπιιτπυππι οσπιιιιιοπιτιο. Τυ νοτο ρπσ πιοριε στο

το πιοπι τιοπιπιοε . στοιιτουο 8ο ποιιουι σπτιπιοε ,

δοροπιιοπιιιε ωτοιωτ, ]σπιοπιπιοε , οτ Βοπ- Ο

ιιοπτιππιυε τυπο πιοιο οπιιιιι , ουοο σππιπιοε

ροπιο νοιοπο ριυπιιιιυπτι ορτο. Ειτ ποπιέισ Μι

τιιοτπιο Μυπποιιπ οιο ν. Αυουπιι Μοοτοπ.ιτιτιτ.

 

ΕΡιδΤΟΙ.Α οπ.Χιν.

Εριπτορσ Βοιιυπιοπιπι. '

Όι Μοοϋ.π στου: Ατυπο: Μ.τοι·στοπο.π

απο” νέωτττ.

Ετυιιτ πιιιιιι Β. Ηιοποπιιιοε οτοοριππο ο

το ππισπιοοιισ ουστιοπιι (32ιοπι:ππισ , Β.

Ρουιυττι Μουπστοπιυπιι σιππτι πισπιτι ιιπιιυε οτιο

τοπιε οσπιτπιιο.πιτυτ. Πρι οττοροππο ροουπιιοπιι,

ιυροιιιε οπίτιοππι ττοροοιτιο τοποτιροπιτ οτι ουιιι..

πιοπι οιιροτοττι οποιο. ο οτιπρυε ιρπο τοπιτυπιι

τιοπιι ροτυπιπο: ντιιοτιιε πυσ πιοπιιπτιο τοτιτιιτυ

τυο πι.. Νοπιιπ1οιιοο8ιιι8 πιιοπιιτιο , ουι ρπυ

τιοπιτιπιιτιιυε οι. νοΙο. Μοτοοι.ιτιτιτ.

 

ποιο οι.Χν.Ε· Ρ ι δ ο
π Πι·ροιισ ορροτπ.

.ιιέοι.€ιοψ τι το κάποιου: ο ω.. .ι.".τρο

το φτάσω[πουτσο που” άτπο2220:.

Τ πιιοτοπιοπυ οι πιτιοπιτιι ρπο:ροοπτι

πιοπιιπιτορο απο ουπτι ονοπιοτιτ ιιοριε ιιο

τι. Ρσιιοοουοιιι ο το ρπσίοδτι πυπιιυε , ιιορυι

ο ιυυε ουιτιοπιι τα:ιυπιι πιιιτο οι τιοπιιοπιτ , Με

πριτοπιτο ουπο,ιιτουο τοουοπιτο σρ ιιυριιο π...

ιο τιοπυροπ. δοτι οτιοσ ροππτυο τω. ιτιπιοτιο

τιιιιτ πιοπιοπ , ιιτ «οι ποτυτυο , ποτυπιτιο ιιο

το πισοτιο πιοο οτι Ατοεοοιπιοπιι ροπτιυιτοπιτ.

Νοε ουπτιοπιι τουσ νοέιπ . οτ πιιιιιυτ Γοπιτιοπι

τοο ιορσπιε , τσιιιροπ:ιοροπιιυτ ιΡο , ουι ροτιοο

ιπιτοτιοροτ , οτ οσ ουπτιοπτι ιιιτιεο > ουοο ο;

- τοτροπο ετ πρππιτυ ποτιεοτυπιι οπιππιιοτινοπτι- ο

ππιυε. ()σπρστο ουπτιοπιι σρ νιτι: ισπιοιτυτιιιιοπιι,

πριπππυ νοτο σρ οσπιτιιπιστιοττι οτουο τυρο

τοπιι τ το ουοο ιιυτοτυππι τιισιοπιπστοπιι ραπ”

τιτιππο ιυτιιτοποτ , ουοο τοττιιυε ουοπιι τυριο

. ροτ τιοπιιυπτι οιιτιυιτιτ. δσιοροπιιυπ τπιποποπιτοπιι

ιοπιιιπιιουο , ποτι νικ ρτο ττππιιτιο ισουι ρστο..

τοτ. Βτι:πιονιππιυε τοιιτιοππι οιτοορτι ο πποτππρυτ

Πιππιπιιο ιοττιτιο , τυπο πιοπι·πσ οτινοπιτυ )τυπιι ιπι

ρπιππιιε ουστι τοττισποε οιοι οπιιοπιτ το ιπι οπο:

τσπινοιοπροτο. Οιιοπιτιιπιιυε πιο Β. δοπιδτοπιι 8

τοτοππε ουιτιοπιι ππιοιστοπιι πιοτυ . ποτι ποριιπιισ

τοτο 8ο τοπρυιοπιτπστοπτι. Β. ιτοππι ισιιοπιπιοπιι

Αιρηιοπιποππι πορπιτυιο τιοτοιιτυπιι . οτ κα..

ιοοοπιτοιιι , ουι τοπτιοπι ιιστιιο πιιοπιο πιτοτσ

πυττοιτιτ ιονπυε ιιοροπιτ. ιο..πω ουσουο ι...

τοριιπιι , ουοπιι ιοπτι οι” ιπροποτυπιι ρυτσ,

πιιΠ τοοπτιινοπιι (ουστι ορπιτ) π·-οπτο ροππιιττιο

ιισρππ πιισιιοτιιυπιι,νινοτο,οπιοουο ορυτι Αουπ- Β Μ. ιιιιοπτιυπτι τιοπιπουο ιοτοπιτουι νππιτονιιιιυο

ιοιιι ιπι ππισπιοπτοπισ (ζτοιοπι:ιτισπυππι. Ευπιιτιοπιι

πιισιιοτιιυπιι δ: τοουπιι πιοο τιο τουπο ισουτυπιι

οπιιτπιιοτ , ουπ ορυτι ποπιπίτπιπι Ηποποιιγιιιυπιι

ιιοποο: τυπο πποτπιρυε τοπτιι οπτιππιπτ ιιοριτο

_ροτ. Ετ ουσπιποπτι οστιοπιι Β. Ρουισ πυροππιιτο

ιουστοπιπιπο (οι: πιο νι8ππιτι πιοριε ουποπ ο πι:οττο

ιιυπτιοτοιιτυτ ιυπιυ τιιοτπιτ , ουοο ιτο ιοεονιτ .

ρποτστ σριιιιτο ο, πονοποπιτιιπιιππιο τισπτιππιο ο ιιτ

ιρπυτπι οτι το οοτοπιιπι ιυροοε , οτ νοτιτοτοπιι

οιτουιροποπιυτιοοε τιιιιοοπιτπυε ι ιτο υτ ο τω"

οιυπτιοπιι Β. Ρουιι τοττιοτ οι πιοιοιιππιππιπο το

πωπω οτιιιυτ απι:υοτιτοτπι τοιοπο, ποτι Μπιο

ποιο τοπτιοπι οτ πιοιστοπιι ουοπιι ρπσ ο:τοτο ρο

τιοπιτποπιι ρτο πο π··οποπιτοππι. ιτιπιοπιτο τοροιιο.

πιο τοτιοοο οτι το ριυπιριιε πιοπι ικα. Κονο

τοπιτισ ροτπι Βιοπισ , ` οτ τοτοππε τισππιοπιιτιο

τυιο πιο ριυπιπιιυπιι τοπιιππιοπιτιορπε. Ρποτστ ου

τοτο, οιιοπιτο ρσπιυπιι ιπιπιοπιτιο . πιο νοιοτυτιπ.

πιοπι τυοιιι τυποε ουοππιτ:ιιιιοοπιτπυτ ι ουο το

ιιιιιιι ππιιιιπ οπΤο οποτιυε ρστοπιτ. Ηοροε ..κοι

τσι-ροτιτιππιπιισε·, οτ πι:υτιισπιπιιπιισε , ουοο ιπι.

το ουτοπιτισ πιιιιπι ρπτιπτοπππιιπιπιο τυπο τιπιποοιι..

οπο... 8οππιιοπιιιιπι πυυπτι νινοτο,πισριπιοιιο π... Ε τικ τυππι πιτιοι οπιιππιοτινοττπιιιυτ τ ρτ:ιτποπτπιτι

ιιτοπιι τοπιπ:οποτ οιοοπτισπγπιοπιι. το ουτοπιι ιιο

τιιοπι πιοπι τιοπιιπιι Ρουιι Βοπιιιτιιτσ Μουτσ

τοπισ Β. Μοποι Ροτπι οιιππι πιιισ. Μιττσ ουσ

ουο ..ο τοιπττοποε οτι ι.ουτοτιτιυπτι Βοπιιοττιι

πιυπτι τιο οοιτιο . ουπρυε τιρι ουποι ρπο τοπι

τυπιι πιυπτιοτορυπιτυπ ιιοπιιιπιο ορροτπε τοο

πω. ,-ορροτιτιοπιτιι τοπτιοπιτ ορσπισιιτο ιιτ

Ρτοισπιιουππι ιισπιτυπι . νιτυπιι ποπιο ριοτοτο

ιπιπιοπιοπιι , 8ο ουι ρουτσε τυπο ριιγπιοοιπ ροτι

τπο , τυπο ρποριτοτο οτ νοπιυπιοτο πιισπυππι ρο.

ποο ππινοτιιοε. Ησε ουσουο πιοο πιστπιππιο .Ι

τιστπιπιυππιουο Βοπιοτιπέιυππι , δ; [_υτιονπρωπ

ιπιπιτππιοπιυππι ποιιιτοριε , στο. νοΙο ιπι Βσπιιι

τισ , οτ απο οπιιττισ ορτο. Ε:: Αποοοιιπιο τιιο

ο Απιτιο η”



ιιο9 Επι:Τοι.ιε.# ΠΙΟ·

νιοοιιιπο :απο ΑιιΒιιπι οιιπο πιιΙΙοίιπιο οικι- Α πιιιιιοπο :κι Ποππι πιο :οι ιποιποι· :πις::ιιιιι

ι:ιτιποοπιιτπο ο&οποίιπιο.

ε

Ει>1:το1.Α οιΧν Ι.

' Εριίοοιιο ΒοΙιπποπ1ι.
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ινω πωπω:: ι πωωτιυποπο παπα::

ι σκευπππωεια:2Μεω άεο!ιιαατ.

Μ” “'ο°ΤΕι·ιιι: πιοι: (προτιοιιιιιι:,ππι: τοι: πω:

ιιιοτιιοπ: ιι::οτι: τοιιιοπι:ιιίι:ιιοπ::,πιο πι:

ιοπ:ο,ειο (ιοΐοππιτ,οπο πιο πο. νιΓοποπτπ πιο::

:οπι ποίιτππι(:Ι:ιιιι: αοι·ο:ιιπ:οπι , τοοορο- Β

:επι , οοπιιτιο:οπ:ο, ιτει:τιιιπ: ποίιτι: τοππι::

πω. Κοει·οίιπ: ι:ιιοπο :κι πιοπ:ιΡ:οι·ιππι,:οί

ο:ιιιο:ο :ο :ο οπτεινι οποπιριιπιπτπ,νοιιιοιι:ο

ρι·είο::ιπι Κοπιεππ νοποιειιιιΙι μισο 8._Μετ

:Με ριιιοι·ο οΒ ποεο:ιππι Μοπ:ι:-0ιιιοπιπ.

5οι·ιο:ιιπ ιιπ:οπι Ρειιιοιο:ιοπ: , οπιιπι ιοί-ο π

οιίιι.ιιοπιειοπι πιοπιοι·ει:π: οπο: ιιπιππι ιει:οι:

ιοπειοι·ο ί-ο::ποποιι::οι·:ιτιιπι :ποπτππι πω:

:ιι:οιπ οοι·:ιπι οοιιιιιοπιιιοι:,οιιι :ιιιι :ποο ιιο

ιπιιιο,οιιπε ιπ ρ:ιοΓοπ:ιιι ίπο:ιοποιο , ίιποπιιι

ι·οι:ι:ιιι·ιι: οιι.Ειιπ οπιιιιοπ: ιιοιοτπ ιιιιιιιιιοιιι:,

π:ρο:ο πιιποιο ιι:ιοιιΠιοιο , :ο ι·οι·-ο:πιιιπει:ο

:οιιΒιοπι: ποίι:ι·α: οποιοιιιιιιπο οοπι. @ποο Ο

ιπιππ: το ποιοι: οοπ:ιιιιιιο ι :ο ρι·οο:οτο:ι πιι

ππ: οιιοοπο :ιοι πο: ιιονιπιιιιΤο Γο:ιοι:,οπιιτπ

ιριο:ίοπ:ιιιπι ι πιο ιιιιιιιοπι :ειοοπ:ο οποτε. ιρ

Ε: (ιιοο: :ιιιι πιιιιι πω:: νιάοοιι:) πιοπο :ο

ιιιιπιπ:ι ι:: πιοπο , π: ποιο ιπ ι·οι·ιπ: τοι: ο

ειπε ρο:ιιοτι: ιπειει: παπά ΩιποιπιοΙΙιΒιιιπ.

Ειφο:ιιι·ο ποπ ωιιιιπ ποδοτιιιιπ ποί:τιιιτι

μαι: οοιιοποιοτιι: , ιειοπο ποπ οπΙρ:ι πιο. ,

ποι οποτιι:ιοοπτο:ιίιιπιο οροι·ιιιτι ειιιΡωπιπι,

τ:: :πω ποειιιιοπ:ιιι ποπ:: δ£ ιποπτιο. , :πιπ

νοτο ιποιιοοιιοπ:ιπ πιιποιι , οιιοιπ πιιίιπιπ: :κι

:ο , δε! οοοο ιιοιοπ: :ιο τπαι·οιι: οοπάοΙο: πο

οι: , οοποιει:οτι: ιπιΓο:ιι: ποίιτι: , 8: οπ:ιπι

πιο ιπτιιοπιιπ: οπο: ιο:ιοι·οποιο ροι·ο.π: οπι

μπι ποίιι·ειπι , οοπιροιοι: :ο ιρίπιπ , πο πιο:

Ρ:ο: :ιο :ι·ιιιο: :ιιιιιΒιι: , :ιο νπιποτει:ο: οιιπΙοο

το: πιοπο Α:οπο ιι:ιπειπι Ρο.τπιΠοιππ: :ιιοι ,

οιί:τιο:ι:ι £ωωτο ιποοιο ιιι: ιπο.ιι: οποιοι” ,

οιιροιιι:ιοπο. Εκριιοπιίι:ι ι::ιοιιο μια: ω::

Ιιτοππο , :κοπο ιπ ιιιιινο πι:: ιπ ιπειππο πο.

:πιο οοπι: : :ιο ρι:ορ:οι·οιι ιιοο: ιιι πιο ιππο

_τει. τι:: πιοιιοίι:ιει ιπι·ιοι:ιτι: , ποπ ιπιππ: τοπίο

οπιιιιι ιιιιο&π ριι:ι·οιιι:ο ορ:ιπιππι , :ο πιο

εοπ:ιιιιτπιππ πιο:ι:ο προοιιπνιπιπ:. @οοπι

νοτσ τοιιι:οιπ πι:: οπ:ππΙιι:ιίιιπιοἑοι·ει:ιοπιιοπ:

8τει:ιειπι Ρπ:ιι:,οπιρροοπι ποίιτι: πιοτι:ι:Τ2

:ιιοε :ο,τιοο ιπ μινι: τοοπ:,:ιιιιπ:ιιπι τωιω,

ιιπιπιιι:ιι:οπι :παπι :ο ιιιιοιιι νει οι: ιιοο οπο

οπο ιπ:ποτι ιιοο:. Μοι·ι:ο ποίιτει οπο: ίιπ:,ιρίι

(οτι: πονιιππ:.“Νεπο οπιπι /ϋπ &ουιΖωιπ:,φω
πω: όιωιΜΖ.:, ›ηβιύάι·έτω παπάκι.: , πιά π:

πρ Μι. Νοοιιιοοιιιιτπ οοι:ο οιι οιΤο οιιιίιιτπο:,

η :τι ποιου: οοπιιίιι: :ο ιιιιιπ:ππι οπιποε, οιιπι

ππΙΙ:. Μ!. :ι ::ιτποπ νι:ιοτι: οοπίοοιι:π: , :πα

ιο ιιιιοι , :ο οιινιπο πιιιπο:ι :ο:ππι :οπιπε ,

ποπ ποίι:ι·ι: πιοτι:ι:. Οτο :ιπ:οπι ιιπο ιπ:οι·

Ρα. 6'ο·πτ. ό· Μ”. 42%Ρ|. ΟΜ. Το”. ΙΙΙ.

Γιορο πι:: ,πιω νοτσ ιιι οπο:ιάιιιπ:ι επιΠοεπιπ

οοιοιιι·ει:ιοπο , Ποπ: πιιιιι :οιι·ι: οι: Παπι

πιι: , ιοί-πω οιιιιοιιιο ιιοΡι·οοειπ: , π:: οπο::

:ποι: πιοιι:ι: οιι:ιποι·ο ποπ νειΙοο , Μ: πι::

ιιιο:ει:ο , Γιιπ&οιππιοιιο ιπ:οιοοιιιοπο Ραοοιιι

::ιιιπει: :ο Βιιιι:οιπ. @ποπ Ιιιιοπ:οτ ί·ιιοιο , οι

οιππιοπο , οιιοιιιιιπι δ: οποπ ιιοιιοο Ειοιο , 8ο

ΙοπΒο ο:ιειιπ τπιππ: ππετπ :ιοιιοο. Το νοτσ ιι

:πιππ: οιιοδιιιπι οι·ει:ιοπππι ιιιοιιτπιπ Γοπίοτι:5

2ιπππω ποιπιιποιιο: ι οπο πω κοπο ει:: :πι

ιιι ιιοπο οποιο. ·ι

Οπιιππι :πιο πι: οιιοιπριππι Ροοιιπιοι·ππι

ο Ρετιιο Ποιιιιτο ιιΒιιιι:ο οιιπι πιι-:ποτει:ει

:ποι , πω: :ποι :πποοε ποτπιπο οτιίπιτιιιιππι

Ροπ:ιίιοοπι , 86 οιιτάιπειιππι οοΠοπιπιιι Ρα..

:ιποπ: , :ποι ο:ι:ιπι πιιπιι:οτιιπι Γοινι:ιοιπιπ

ιιοπιιπο οοιιΓοιπιπ:πτ.” Ιάιρίπιπ οπο ιιι οοπι

οοπι ι·οιιι8:ιπι , οποοτειιιοπιιο ιιιιιεοπ:ιπ: ω::

ο οποποοοριι: πω: , ιιιιιιοειπιπ: ιπ ρι·οιπ:π

οποιο ρι·οιιιιιο ροΠιιππ: Γοιιι::ιπι οπο Ροοπ..

ποιοι. Ποιοπιτπ ‹ιο ροοππιι: ιιοι:πι·., νιιιοπ

ιιππι οιι: οποπιο‹ιο φωτο ιιιπιιιιιοιππ: , πο::

Ρτι:οιΡπο :οπιιιο:ο , οιιιοπιιιτπ πιο: πι:ιιι πω.

Μο:ιτοοπο ρι·οο:οι·οιι Ηιοτοτπιει.πι ιιτ8πι: πιι
ριποοπ:ιιι:·,τιιιι πππιοι·ο:ι: οιιτπο:ιι: ::οοοπ- Δ

τι: :ιπιοι:,οπιο::ιπ:ιιιιιι ποπ οπτεινοι·ι: ποι.

ιιο:ο.Ωπει: οππι ι·ονοτοποιίιιπιο ιιοιπιπο ρτο

:οδιο:ο πιο: ,:ιιπι πο ποεο:ιο οιππι,ιω

πο Β. ΡειπΙο Μιιπτοοοπο οοπ:ιιιοτι:, @πιο

:πει απο δ: ιιικιιο :οιιιτιι π: , οπο: απο::

:κι ιρΓπιπ οοπΓοτιιοοπό:ι πιοπο:: , ππινοτιιι

ροτιοπι , δ: οιιιτιι: 28ο οιιιιπ:ππι Ροιιιιιιι. Μ

:ιι ιιιπο ιιοοπι·ει:ιπ:, πιιιιι Ρ:ποιιοίιπ: , πιιιιι πο·

:πιτ ίιιιοιιπ: ροι·::ειδιο.:ι.

Ι.πιιοπιι: οριΓοοΡπ: , :πιοπο οοιπιπιπιι:πιπ' ·

:απο ιππΙ::ι Γ:: ιι&πιππι οοπι:: πο: , (:οίω

π:: οοπι “ποιο :ι·ιιπιιι: , ιιοοπο οιιιιιιοιιοπι ,·

οποπ ιιιιιιιοι·ιιιι =, πιοΙι:π: πι. Εοττειτπ: ιο:

:ιιιΤοοειπι: διοτι: πιιπιπιο·ιποιόοπτι:, :οποπ

:ι: :ειπιοπι Ε: πιο οποοπο , π: Γροιο, ε:: απο

πο ιοί: , δ! πιο. ρ:πιιοπ:ιιι :ιοΙιπιο:πι· , π: ιιι

ιιι:πιππι ιιοιιι: ιπιροι·:πππ: οιιιιι::ιιτο πιο.

πω. Πο Απει:οοΙο ιιοιιιο πιιιιΙ Γοιιιιοπιιππι °

οποσ , οιιιιπσιο οι: ιι:ιι·πιπ ι:ι:οτο, οπο: ποι πο..

8ο:ιππι οιπ: ροτ:ιποειπ: , ίιπειιΙο ιπιπικιω

ιιιίοο:.Πππιπ ::ιπ:ππι τιιιιο:ιπι,οιιο:ι πω: της:

πιο: οοιπιποπιιιινι: :οπο :ο , ι:ο πι:: ποπ

νοι·ο Ι.ιιοπιιι ιιονο:Γ:ιτιπιπ ίπποι οιιιιιιπει:π:

πι. Ορ:ιιτιιι: Ρ:οιοδιο πιοπιιοιιιι: (οιιιιιοι· π:

ποιιιιο οτιιιπο ιιιιιιι:π: οι: 4, :κοπο πω!" ΑΠ.,

Ε ιιι·οοιιιιπ οποιποπιιπι ειιιοικιπιιο :ιο Πιο οπισ

οπ:ππι ίοιο. Νοεο:ιο Μ,οπ:ι:-Οιποπτπ πιο

ροι·οοι: , οπιιιπ: οππι ιιοοποπ:ο: ιιι Έσω νο:

τω οροτ:ιιι:: τοππι. :ιιτποπ τποκιοιιιο. πι:: πιο..

πιιιι:οιιι Γοιπροι· :ιοιοπιιι:,π: ιω: €ιποοπο ω.

Μοτο: , ποτιιιπι ιικιιοιΒιι: :πιτειοπιο ιιιοι·ι:,

οποπ ιιιοοιιι:ιι: ιπιπτιι: οοπνι:ιιιοπο , πιιιιι..

οποιο, :οι οιιι·ππι πιιιοπι :πτοει:π: ειρροι·πι:, ιο

:τι νο:: ιιο πιο: το οιιιτιι ,ι-:ιοιΙο :ιιιι,οιιιρι·π..

ιιοπ:ιΠιιππ: ο: Ροκ οιπ: οοπετοιιπ 8ο απο..

ιοπιιιιιοπο οοπιοᾶπτοπι Βοοκοιιοοιιι:. Ειπε

ιπτοετιτατι:, απο: πιο οι , :πιεο ιι;ιικι·ο

Α ει ει ει η



ι Ποπ, Ρ Ε Τ Κ: 4312 Ι. ο!) °Η Ι :Ν Γ ω ω:

αοτορΙοταε. (:01:1:οα11άατατο ἱΠυο1 :Η , ΕΑ :ἰοεἰοΠΙἘατα ἱαᾶὶο11ἱ ΙἱΒαα: αΡἰΠοΙατοτο :υα

οροε αΙΓα αοἰτοαὁνατταταιο. ΕοΒΘα`:Ι:ΪΒἱ ταου οπο. (ζώο ἰοοοο ρτααοτ , ο: Η αυτά οονἱ

:οτοτοοτΙο οαΒοοα Μάτι:: οπο:: Η: τω: ατε:: ταόΜΜ,αι: τοοο_:α:α:_αρἱΙ:ἰ Κοτοατο, ο:μα

:οα ρἱα:αε , :αοτα αατΐ:αε , οοο αοτοοιαοόατί `να:ἱε :ΜΗ α]οε Ία<έαο:Π ασΡἱαιο θεα:: , α:

ῇοοαε. Ιρίοοπ :ατοαο στο:: αατΗΙἱοῖοτο ,_άα- Στοκ ω! :οα Ρα: :ιατϋτο Ια:ο:ατο'ακαοφΓοπ1

:μια ω; οό'Ρ:τσ):οοτ›αΙἙα:ὶο”οοαοτ `ορ:ἰτοα=. ::αοΓιοτ::ατα. Ε:ἰ: Γαοα :Μο οοα:ο8:α:ΗΠ

:οαττ:οιο Μα: °ναΙὶοτ. ”@ιοτὶ το! οαΒο:ἰοοἱ`° οποιο. ναΙα. Ε:: (αοδ:σ Μἰαοααἱα_Μοτἰαοἰα

να:οτοοί:τοοπ οοοε: , οοοε! δ:: το:: αοαο ρ:α- `άία ::ν:. δαο:ατοοτἰε Μααα:::::::3:.

πο:: το: ρτατοατα Β:ανιοα ·οοο·ρόῖΪἱ: , οπω

°:Ιο αάναοτυε το 1::Βα:οϊτανό:αοό:ίο:ο:άο:οο

οἰ·ρ:ο:αᾶο:ἱε α:τρα&αοόοε αΩ,ἰο:ατ`ἰ:ο ουἱά

α'Ποο :αο:αοάοοπ ο: οαΪατο. ΠΒΜαὸἰατἱ: , ο

:του αοᾶοτἰ:α:α , 6ο:α:1οα δ: :άρπα οι:: :οο

Βατ ρο:ατἱ: οα8ο:ἰοο: , 8:α:ταε Παο αΒατοοε.

δτο:οτοι:ε -, α άοο·ιΜο Ιττ:αταε αάΌ:α:οταοτ

ἱοτΡαταΒἱτοοε ώρα: απο: τα ·, τω:: αοοΓοΙὶα

ἴααἰαοὸοτο. ·

.Ξατἰρίἱ: το! τοα Π. ΉοτΙ:αοΙοε απο απατα

Ώαίαοοα: , ο:οοοϊ:ττοα ία Χοπ:: απ: αο

οοο: ::ατ:Ποα!τ·οοε το οα8ο:ἱο οοτ: οσί::6

νατοα Έααϊίΐα , οοοε Ρο:ατα ατΙΐ:οια: ω:: εαπ

ίο:Ιε τοοοεΙα:οοπ , :ο οοοε! φααοοἱακο από ο»

`ίο:οοτ ::οΙΙαατιι:ο ρατ:ἰοαο:αοι , ααο:1ιοι κά

·ωτω α:: κα: αοταοε ,:1:ΐα:Με , ΙιοαυΪοοα

"πατατα Ραοΐο:ναοο1. (ΪοοΓοΙοἱ Ποπ: οσα

δααοΒοο1 Ρα:Ιαοοαοα ]ο:ἰί-ρατῖ:οοι=, οοἰ :σε

ροο:Π: οαοιιατΙοακο Τα αατἰίὶἰοιατα οτα Ιστορ

:α:αα ·α::εοοιιοι1οϊαα:ἱοοαοι ο1::ο::ΠΤα Ξ

ίαττῖτο :ποο Μ οοο ΐταοάα α τοα ία&οτο ω,

δο1τοσ οτα οαΐαταο:α. ΡΙι:&οο οτοπο ἱο:α:

όοτο :Ρΐα :οποιο Μ:: :Ια ααοΓα. ΚαΓΡοοΓοτο

:οοτο·ασταοταόΐοοτ ,ο αμκ ΐιιατἱ: α Γο:οοιο

άαΠάσ:το.ακΡαθ:αΒο τ ο: κ: :ο:οοαο: ἱοῇοίὶα

Ρααοοἱατιιτο ακαδοοοα , αοοΐαἰαο:ἱα ΓαΙ:ατο

Ρα:ἱαι1Ιο ααοΓοττα οοο οποττΙαα:ιο·. (Ξτοαἰανἱ:

τοα·:αε Με: Ιιοααοοο ρΙοττοοε ό:: ααοΙἱη α:

:πα αΕΒτ:ται· αΙΤα τοοοααο:ατο ) του: :ματια

οαΗατοτ Ιἱοοἰὸαοι του:: τοἰοοε ατάαοοΠΞτττοτο

οτο α οτοπο ακαοτοτοοοἰαα:ἰοοατο ναΙ τοι

αοτ--:ἱτοαο. Π: οοο αοἰτο αΒΒαε :Ηαοτ,Γαα

Ρο:: ο τοἱίἴατοοι ααΙαΒ:α:ἱ0οα,οοοοοτοουαο1

α:ἱατο α Έ:α:τιπο αοοτοιαταἰο αΒΜοοτ 5 :τα

Έστω αοαοοιοτοοταα:οε ττταεοΙαττ:α:αοπ ο»

ΣΤ:

,Η

° αἱὰατατοτ Ε.οοΜατο τονἱὁαο ΡΙοτοοοτο Πε ,

:τοτ :τα οΠα αὸτοΙοἱΙΙτα:ἱοοα Ρτἰνα:ἱ άα8οοτ ,

οοτοοα,οτ αἰοο:,ΓοΡα: αΙἰοτοτο οα:αο: :τοπια

:ἰε. Ρ:α:α:ἰοορἱαοτ :αἱ ΪαοπἱΙὶα:ἰε, μαπα: ατε

α!ἰαοιοο :πιω ρΙοτἰΒοε αοοΠα::1ιοτ ατἰ αυτοι:

Ιοτο τοἰΓατἰατοτο τοαατοοτ, α:τατο ::αοΐοττε α::

αΙαοαΜαΐα :α::αοτ. (:οΡἱο :στο :ΜΗ ρα::α

ρι·οτὶαΙΓα ταΙΞΒΞοοἱ οοί:τα: τ 8: ααα:: οο:Π:ιιια

ΙἱΒαο:ο·: το:: ποιοι:: 86 ραάαε , :οοΙ:ΞΙ:ατἰαο:

οοαἰοιραὸἱοτ. 85: :τοοππι οοωτοε ΒαοατΙτα

:οτο , οτοπο οτο: ο: οτα ὸα:αΙἱοοοα: :Κοιτα

αμ1α:1:1α. ΠοΒἰ:αίὶἱ :τα το; Ιἰ:τατα:οω :ποιο

απατα ΕιίΗ:Πο αΠϊααταε. Εε:ο :ατο Ιαοαο:Πε

ΞΞε , α:ἱατοΠ Έστω: ἰωοταοΓα νοΙοοοοα,οιιου

:ματια Ιαοο:α:ατο , πιοο:: :τα :α Ρἱ8αα: Γοττ

Βατα. Ναοι ρτ:2:α:οοα:ο :Ναό οοΙο οτί-α αα

:ἰίῖὶτοοε αερα ρτορ:αταα:1οα:αοωοοα αΒε :α
ο Επι: , οοο ροΠὶιο: οιἱοἱαἰἶα οοο ::α:αέ πα

οιιοοιια Γατἰοἱε , ο: οοο :οσοσ ΓατοαΙ ΙαΒατα

οοο πάω: , Γαά ταρα:ατα α:ἰαιο α: :ταοιιαο

Β

ρ:2- τ -

 

τι:: Ε: ε :τα σ. -α.·αταν::

Ό. ΝἰαοΙαο τοοοααοο..

Φ: :Μια ΗΕσττυητατ Ουκτα!ί.:.

οι:: ρτἰοτιιοι αοοάοΙαε όαοἱσἰ:ο :ανακο

:ΗΠοο: ρα::ἰε`θαοα:αὶὶε: ΓοΒτοοαοοαοια αδ

αοταο:Ιαοπ ναΙαοαἀἰοατο Πο:ΠοΓα Βοτ:ατΞε. Ε:

:Ια τοο::α οιιΜαοι τοατοοτατἰ -ρα::ἰε α:: :σα

.Πο:ἰε οόΐὶ:ἱ :Μιά ζοοοατΕ:ο :τ`Ξίὶατἱε , ο ατὶ

^άαίο:ο:οτο ΒταΒατο αστα:: :οαο:ἰε :Πάμε α

όαιοοοοιοοα :οοοε :αΙἱ8ἱοοἱε αοοΠάαταεΒ

ουααρτα::α::6:α:α :οαΙα ίΐπο:οα Όἰ:οτιπο α

-ῇοΓτοο‹Π ρωταω Ιαοοτα:. Έ: :τοσα :οα8ἱε το.

ΡΙοταιτάο:ο αί:, «το ·ί`ιιΒὶ:α σου: αἀτοἱοἰίὶταο

ό.: οτόἰοῖε αϊαρατα: , 86α:τ:α :αιο:1οατο Βοε

:τοο ΓοΒἰ:ο α:Ηο:οί: τ ῇ:ἑααἱΓα αἱ: ναΙο: α τα·

::α:1:α νἰ:α ::]ιιε τ οοο: α:Πιοα οτ:Πτα:οτ Γιο:

ττΓοε αΠ:. δώ το·ιωα Βαοα (ποο: α&οτο Ρο:ο;

“τοοσο α:Ιο:&οεβα Ιααο τοἰΤατἱε: 8: :Ια Ιο:ο.Γοα.

::Ξε,α:Ι ἰ:οτοο::αΙἱε ΡατατΗΉ :ἰαΙἰαἰαε ::αοΠα:οε

Μ: ,ιιΒἰ8::αο'οὶαΓα-α:α απο , 8ερ:ο οοΒἰε

Ι) οτοἱτίοιο ἀα`Ρ:ααα:ἰ Ρο:α:ἱ:. ναδα:οάτοατο

:ατο τοααοι ἱ:α ἀἱΙἱΒαο:α: αυτ:: , ο: νἰ:α:α.

τοο:τα:τα οοο ΡοίΠτο τοαεἱε. (3ο:Ιοοι ου:: :τα

ω:: Με ραοαἱε :Πάοκ αοο:ι:Η: , ο: :οἱ:α:ἱ

ἶα:ἱε οαοιιαατο. @ο τοα αο:α :Παε :ἰααατο αι::

οιιοἀααἱτο νἰἀατιιο: > 8: ἰο ΡτααΙ-αο:ἱα Ϊααἱαοι

τοααοι αοοΠάα:αο: , Ποραο: τοα :ατο Βτανἱ

::οιοπαΙοΕπα , 8: Μ:: αάόιιαὶ ροΙΤο:2 τ, ο: ατα;

:ἰαο: , οτα Βτανἱιιε αεε:ο:αΙΤα. (ἱ:α:ἱαε απο::

Βαο οπο , τοο ΡαταοΠὶ: 8: Γαοανἰ::τοο:Βοτο :

ἱο:οΙἰ: , ο: ο:Πτοττ Γαοἰ:α:ἰ ταΙΗ:οατα:. ΡΗ:

τἰτοοτο ίαοα όαΒαο τανα:αοάο ρα::ἱ οοί::::8

αΒΒα:ἰ (]αταατο:ο , οοἱ , ρτο Και το τοα @αοι

τ τα , δ: ρα::α:ο τ:τοτοοε :τἱΒοἱ: οοο:: ::ο:ο:οσ€

όΗΠοιατο , 6: :οα ἱο :Με ὸανἰοαἰτα οΠἱαΞἰε

α:: οιοοαττοοε τοαἔἰε α:: οπαεἱε οοο τ:αΙΤατα

:Ρο οτα αοϋτἰοε αοοποαοὸαΒἱε , α:: απο::

::οοναο:ο: οτατἱοιτἰοοε , τιποτα ἰο ρ:ἰτοἱε :οαα

:Μοτο οοΠ::ἱ. _ Ε:: :Μοτο Ι). αΒΒα:Ξε (ῖα:αα.

τοτο :Πα Με.. ΝονατοΒ:ἱε Μααοατ.::::::. ο

α .

Ε Ρ Ι $Τ'Ο 1. Α Ο1.ΧνΙΙΙ.

αΒΒα:ἰ δ. ΜἰαοααΙἰε όα Μο:ἱαοο.

 

Ε αγία: &επττίοέΐ2Με ώ αοϋφα :4τατίω , ό6

αιιστωοαΜοι αυτια/Σεπτοτπω ·υτ/:α:τ Με.

ατι-Κω Πετ.τοιονε θαοαταΠε, αΒΒα:ἰ

_ δ. ΜἰαοααΙἰε Μοτἱαοἱ. '

@ιπτ ΙἰΒαο:α: :εαυτο 8: απο ΗΙἱἰε οπο: Η::

:ἱα αοτο:οο:αο:ΙΒοε Ιο:1ιιοτ , οιτοἀ οοο Ροβ

ΒΙοαε οτα: Με ἀἰαΒοε Ιἰ::αταε ααααοἱ,οἱὶἱ- “Μας9

Λαοσ :βη
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Ήι3 η

[επι εοτεπι ,

δετιριι νοιιιε κιν. Γιιρει·ιοτιιιιιε τιιεΒιιε εοπι

ριιιτεε ιιεεετεε , δε πιιιιιιιε τεττιιιερετΓτεττειπ
ΔΜειεεείιεπι τποπεειιιιπι πονιιιιιιιε ω νοειιτ

τετεε (ιι-τει. Νοπ πω: τερετεπιιε ειπε σειρα,

πιε τετπρτιε εοπτετειπ. ρ ι _

Αρριιειιι Ατετιιιπι Γερτιτποιτιιιε Μετειι °,

εδιιιιτειιτιοιιε ποε ιριιιτι ιιε ειιπι ρτιιτιετιε;

τιιπι πιοιιεειιιε , επι εοπΓεετετιοπι ποΓιι·ετ ιπ

ΣτετειΓε ειιριεοεπτ,τιινεττιπιπΓειιε ετι ποίιτιιιπ

τιιοπείιετιιιπι Γεπτ)ι Μιειιε°ειιε. Ειεεερει επ

Δ εισι>εεε ε: :ΓτεττιιιιιείιπειιΙετιιιιιπιεπιτετε,ειι

πιοπιτι Γιιπιιιε , ιιτ ροιΤειιιοπετιι Ιοει εεειρετε

ιιιιϊωεωιε ροιι: ΓιιΓεερειιτπ ιεεπετιι&ιοπιε
πιιιτιι.ιε ,ιτε Γιιετιεπεε εριΓςοροιειιιιτετιε. δε

τιιιεπει ιιιε πιιΓει:επιεετετιι ριεειιιτ , ειιιτετι

τετπεπ Γιιτπιιε ε ριιιτιοιιε τιιτπ εινιιιιιε , τιιιιι

ιτιινετΓοτιιιπ οτιιιπιιπιιι·εττιιιιιε. Βοτπιπιεε

πι:: , νοιεπτε τπε ειιπι Γτεττιι.ιιιε ποίι:τιε ειιιτε

εριΓεοριιπι ρτο ι5επετιιθ:ιοπε ΓιιΓειριεπάε.,

ποπ ρεεπιιΓετιιπτ εινεε , ιιτ ειιιπΓοιιε Γτεττι

ω. πιοπειι:ετιιιπι ειιιτειιι. Μοπιιετεε ποε

ρτιτιιε. ειπε ιιιει εριΓεοριιε , ειιρετε οπιπεε

εινα .Μαιο θεπετειι (ῖειιιειιιιιιεπιι , εο

εποε! Γεετε ιι.τετιιιιε ιιοιιτε ει Αττετιπετ πιπε

απ. Οτεινετετπ τπεπιοτετιιπι εριΓεοριιιιι ρετ

ιιιιιιειοε , ιιτ , ΓιιΒιετε οπιπι ροπτρε, εοπΓετ

ιει>ιιιι· τι τ ε.

Ιιττετιε ιιτειιττιτριε ΓετιεΓεειο.Ά.τειπ ωπιτειιιειιι,ιιωιιιιιι“επιιιιιω ΓοΙεπι

, Άει.

Ϊπεπι επεΒιέ., ΡετεεΙεπτετει€ιτιιτ Γοιετιιπιεετ

πιιιΤε δριτιεπε-Γεπ&ι, εε οεπειιιθ:ιοπε ρετ

εερτε ι, τειιιιιιετιιιιτ ποε ιιοπιιιτπ ιιτιεπι εινεε

οτειιιιε τιπο Γιιρτε. _Απτειιιιειιι εε επιποιιιιιιπ

ωιιιιτειιιιιω,-Ριειωτειετ°εωεεεει ειιπι πιο

πεειιιεΓιιιε; οεειιττεπτεΓοπε επι οιιιιιπι .Με
ερτοεειιιοπε ε, τιεοΓεριετε ,Με τη” , ιιετιιι

:ιετιιπεποε «τι ειεετε τιιειιιε. ι)ετεεπεεεο εε

πιτιοε Μρωτοειε ειιτιι οτιιτιοπει, ΓιιΓεερτο

εεε ε ιιπΒιιιιε οι:ιετιιεπτιετ ιιιτεπιετιτο , πω.

τι πιοτιε ει, ιιιπιιίι οπιπειπροριιιι πιιιιι:ιτιι6

Διεεω , ι·ερετιτε 8τετιετιιιιιεει:ιοπε., -

Ροιι:ρτετιιιιιιπι νιίιεειιιιιεπιιο εριΓεοριιτπ

ιοει , ιιτ ιιιιετιιιε ει 8τετιεε εΒετετπ , Γιιιττιιιε

ιΙΙι νιιιτεειο ποιὶτε 8τετιιιιτπε. ιπιιε ρτοΓεειι,

νιίιεενιπιιιε ρι·ιοτεε εινιεεειε , ε τιιιιιιιιε πεπο

τιιιεε ΓιιΓεερτι , ει: εοπΓετιετε Γεειιτπ ιιιιιι ,

ρτορεετ ειιιεινεπετεπιιιε , ρειιειε εεεροΓιιι

τπιιε , 8τετειιιιιε ποιιιε ι·εΓροπΓιιπι πι. Μινι

πιιιε ροιι:ιποιιιππ ποι,ττιιτπ πιοπειι:ετιίιτπ Γεπ

&ετ Μπα ιπ εκει” , εεεερτιοιιε ε Γτεττιιιιιε
επτε ρτοεειιιοπε τ, εεεερτοοιιε ε ιιπειιιιε πι

τεπιεπτο , - οιππε ειιειιοιιιιιτπ ιιιίιτετιτπιιε.

Ττειιιινιπιιιε σ.ιειπιιε ετι ποιιτιιτπ τιιοπειιε

τιιιτπ πιοπιειιιιιπ Γεπ`δτι Βεπετιιόι:ι , πιει ρεπε

`&ιε ιιτ: πιοτε Β, ιιτ Γιιρτε , οπιπιισιιε , ρειιειε

τετ ποιειε Βεπειιι&ιοπιε πιιιπιιε , ιιιοετεττιιιε . “εεε επρεπε νιτειιιιιιτπ ιιοττετι Γιιτιιιιε. ,Ρετ

Αττετιιιιε , πε επ πιε ιιετιιιεεπτιιιτπ εοπνεπι- Ο τεκιπιιιε ιπτιε ετ! ποίιτιιτπ ιποπείιετιιιιιι Γεπ

τεπτ. Λε ιιιε Αττετιποε ιιι Γεεετε οπιπιπο

νειΙε τεΓροπιιιε, ιιερετετιιιε πιειιιιε οι:ιΓεοιιι,

ιιτροτε επιεπτιιιιπιιε τειι€ιοπιε ποιιτπ. βοε

ειιιε Γιιτιι ιτειιιιιε ριιε εοτιιτπ ι·οτιε πιοτειπ

€ετετε. Η Ε. ζ .. 1 .

_ εεεωιιτ πιεπε εινιιιιιι τπιιιτιιιιιιο αερισ

Γε επ ρτιιιιετιιε ιιτιϋιε ιπ τετιιριιιιιι ιιοιιτιππ

δ. Μιειιειειιε. δτεπτιιέιιιε ιιΙιε σε ιιπε ρει·εε

τ:ιιιοτι ρετ οτειιπετπ , τπειιιιε ει: πιοπεειιιε ιιο

Επι. εκ τω” , ιιιιιιε ε ειιιιιιιιε ιεειπειπ πε
Βιιιτ οτετιοπετπ Γ: ΥειιιιΓε Γειιιεεε Γε ρτιοτιιπι

Γιιοτιιιπ εε τοτιιιε εινιτετιε ποτπιπε , ιιτ πιε

ιετιεριΓεοριιπι ιιετιιιεει·επτ. @οοι Γε Γεεετε
δ”

ει Βιετπεπτιε ι ιΒιετιιε ιιπΒιιιε ρετε8ιπιιιε,

" πεπιειιτποτιιιπι ειιιε ιιιιοειε Γεεετειπιιε. νι

ιιιτιιιιε 8: ειιε τιπο εοιποιιιοιε οτειιπιε ποίι:τι:

ιιιιιιιτιεπι ιιιτε οτιιπιε Γπρτετιι&ε πιοπείιετιε

ιο ιιεε Αττετιπε εινιτετε Γιτε Γιιπτ. Ηιε Μ
Γ τετιε Ιοειε, τενεττιτπιιε νεΓρετι ει! δ. Μι.

ειιεειετπ,εοπιιεεπτιοιιε ποε ρταιετιε ριιιτιοιιε

εε πιοπεειιιε ει; εινιιιιιε ειιιιιιοτ , ρτιεειριιε

ιιιτιΓρετιεο τιιιοειεττι ι..εεετο ποπιιπε, ρτονε

θα ε:τετιε , εε ρετιειΠιπιο νιτο , οτιι οιιπι νι

εετι~ιιε Γιιετέιτ ετειιιεριΓεορι Ριοτεπτιιιι Απ.

τοπιι. _ . ν Η ι .Δ

δετιιιεπει τικ ειιριεπεεε ΡΙοτεπειειπ ρεεε

τιεπετε ριιιτιιιιιι εε εειιιιε τειιετι Γιιπτ , πω” Β ι·ε ειεειπιιιτ ποε ριιινιε. Ιτινιεεειιε επ εριΓεο

Βι·ειτιεεειε Γιιιιιιο ρτέετειιεο ιιΙεπτιο.ΚεΓροπ

ει ειε ποπ πιει·ετι ιπε.τεπτειιι ιιιιπιεπιτεεετπ,

Γετι ειιιεπτιο ιιοιιιετιιπε , ιιοιιιιιΓε ιπε οιιιιιπε

ειπε τειιιδιετι μοΒιιοιιιοε ποε ειε ριιιτιτπιιτπ

ιιεε ειε εειιΓε ειιεόιοε ,πετιιιε ποιειε τεΓετεπ

πετ μετά τειιιίιιιτιι ιοειιπι : ότετε ιιτ Βοτπι

ειπε ρτό πιειΙΙιετεττιοιιετετ. ,ο Δ. δ Β η·

Ρτεεεετιεπτιιιιιε ιτεοιιε επτε ε ιιιπιε ρετ

οττιιπεττι , ειιιιιιιιΔεω ρτετιετιε τιοιιτιε εε

ρο , ιιτ Γεει.ιιιι ρτεπιιετετπ , επειιΓενι πιε Ρετ,

- εριιιοιετπ,ειιι Ιιετετιε οτπετιιιιπιιε τεΓροπιιιτ,

με επιτπιιιιτπεπιτετιε ιιιιιιιιε ερρτιπιε ιτπιιιι

πιε) εε τιιιιιι ιιοειιιιτπ τιοτιο ετεπΓπιιιιε. Με.

τε τιιιοοιιε τιιε οι: ετειι ιπεεπιρετιεπι Αττεειι

πιοτειι Γιιπιιιε, νιιιεενιτπιιΓειιιε τιιοπειιετιιιπι

Μοπτιε-Οιινετι , Ιοειιιπ τιιιιιιετιι βετνεειιΓ
Γ ιιτιι.Τεπιιεπι τπεπε Γειιιιεπειε τιιειΡΙοτεπτιεπι

τετΓιιε ιι:ετ εττιριιιτπιιε , πιιιιτιε ποε ειτττε ιιτ

ιιιοπεειιιε Γιιεεειιεπτιιιιιε , τπετιιιιε εεε ειιπι ιιεπι τιειιιιεεπειιιιιε , εε ρει· ι·ειΙεπι Ατπι ετι

ιιιιε ειι εριΓεορεειιπι ρετνεπι1 ιιιἔτειιιεεειε Ρει;ιπιιιιι ορριιιιιιιι νεΓρετι ρετνεπιτπιιε. Βιε

ιιεπι , αμε :κι ειι:ετε τπειιιε εεεε ιπιιιε , εεπ- Ε Γετιιιεπει ι:Ιοτεπτιεπι ιιιιέτειπε ει! ποιιτιιπι

τε ετετ νιτοτιιπι εε πιιιιιετιιτπ Γτε ιιεπειε,τιιιιτ

ειι ιιιιιιιΓτποτιι νιιιετιιιεπι εοπ εετετιοπεπι

πιιπιετοιιιιε εοπιτετιετετ. απο Με ιρίιιιε

τειιιριι ερρετετιι , τιπο ειπε» εετιτετε εριιῖ

εοριιε ποε ειιεερετιτ , πιει ποπ ροιΓεε , οιιι ,

ρτο Γυε πεπιεπιτεεε ,ιτι πιε πεπειιιεεπιιο εε

ιεπι Γε ειιιιιιιιιιτ , ιιτ πιε επ τιενιπιτετιτ ιπ

ρετρετιιι.ιτπ. (ιοπΓεπιιε επ πιιιπειιεπι Μειο

ετιιτιοι:ιιιτπ ΩεπιεΙιιιιιι τιιιιεττετε ριεειιιτι

οοι εεεερτι Γιιπιπιε ειεετιτετε οπιπιιιπι ειιπι

ρτοεειιιοπε Γοιεπιπι , τιειειίιετι Γιιτπιιε νειτιε

ιοει ετπαπιτετε; ιὶερετι ίιτιιιιτιετπ τποπειιε

τιιιτπ ορτιπιει:οπιι:τιι&ιιτπ , ρτιοτεπιοιιε πι;

ως ειιοιεΓεεπτετπ Ιιεεε , ποπε: νοιιιιιτεειε,

εοπιριιιτεε ιτιιιεπι τποπεειιοε εποτιει,τι εΓρεε

πιε , ιιινεπε.ε οτπτιεε. νιιιτενι τιειπιιε ιποπτι

Αεεε ιιι



ιιι; εμέ
ιιιετιιι οιει.ι>ΗιΝι

Ιἰεἰε ττιοτιειΙ'τετιιιτο , ιιττοιιιοιιε πεφτει. ίο-_

Ιεττιιιἰτετ ροΠεΙΠοοε._ . ·

Α ΡΙ:ιειιιτ :Πε Γειιιιιιιτι ἱΙΙιιΩτἰΠἰττιιιτιι ετἰἰτε

οοτιιιτιιιιττι , τι οιιο απο 8τ:ιτε ειεεειιτιιε ί-ιιττι ,ι

τειιιτιιοιιε :ιττειιτιοτιε ειιιοιτιιε , οτ @με εετ

τε τιοο άείι-τ!ετεινετιτιι. ]ιιίΤιιε ἱιι ιιιεότο εστι

Γει!ει;ε , ειιιιοΓιιι οτομετ (με νειιἰΠετιι , Πω

εοτ ιιιἱτιἰ ρτ::Ρτιι:ίτ Ποτιιιιιιιε. Ε:: τιε ρτοΙἱιτἱοτ

ί.ιιτι,ΙιιιτιιειιιιΠιιιιιιιιι τεΐοοιιΐιιτιι τεροττ:ινιτιιιιε.ι

νιίιτ:ιτιοτιειιι ΓεἰΙἱεετ _τιοΙττειιιι ἰΠἰε τιιιΠε 8ττι

τιΠιιιιιιιιιι εοτιεετιιΠε Γε ορτιτιι:ιττι Γρετιι τω;

τοττιιετιεΙα Ρετ πιο τεΙἰΒἰοτιἰε τιοΡττκ ο τοοτο..

τοε Η ιιοιιιε ἱτι οπιιιιτιιιε οιιιιτιι ΙιοετιτιίΠτιιε.

νἰΠτεινἰττιιιε ιτιοειιι τιιε8ἱίὶττιτοττι Μοιιτἰε) ιι

οοο ετἰετιι @τι όἰΓεεΠὶτιιιιε. ασοεε ιποε Μ.

1.:ιιιτετιτιιιτιι Μεἀἰεετιι, τιοο τερετἱτιιιιε ιΙΙιιιιι

οοιοι. Βἰὸιιο·τιοΡτ νιίιτεινιττιιιε Σουι τιοε ό: εε

ιιἱ8ιιε :ιοτιιιίιτ , δ: Βειιἱ8τιἰιιε ιιο!ιιε τεΓοοτιόἱτ.

Βιιοε οιιοοιιε ειΠοε ριιττἰτἱοε εοιιίἱΙἰο ται

ττιιιιι ιιοΡττοτιιιτι οοιοι νἱίῖτιιτε ρΙ:ιειιιτ : :τοι-ι

Με οττιτιἰοιιε δ£ :ιοε δε τεΙἰεἱοιιετιι τιοίτττιττι -

εοτιιτιιετιόενἱττιιιε. @πιάτο ειΒο Βεο , εισαι

τιιιιτει ει: οτιιιιιτιιιε @το νιίιιε Γιιτιι , τιτ ούτε.

τἰ τιοο άεΙτιτετιτιι : οιιιιτιόο Ρτει:Γετττττι Ιιοτιιο

:ι!τειιιεετιει Γεειιε οττιτιἰιιο τιιτιιτιιττι ειτοἰττιι

[πιτ. νιίιτεινετιιιιτ τιοε ιιιΒἱτετ ιιιιτιε Μ, τιιιιισ

ΠΠ , τιιιιι τεΙἰΒἰοίἱ_ τιιιτι Ιειἰεἱ ει; ρτἰιιιιιτὶἰε εἰ

νιτ:ιττε. να εκει οτἰιιιιι Γιιροετττ, τιοο εΠιά

ίτετἱιιπι τιοΠ:τιιττι ΑτιεεΙοτιιττι , ίΞιτιότιοιιε Ρε- Α τιιτειε νικ Ι·εεετε ροτετἰτἰε. Βοιτιτιιιιιι νετιτιι.. >

Β

τοτο οεττιειΙοιιιιιιιι ειρριιτ:ι.ιΠΐε ειιιιόεο. ·Οτε..

τε οτε ιιοοιε , ιι: ρτοΙ·ε&ιο ΠΟΛΗ ει! τεσπα

ίτετιιιτιι νοΙΙιε-(Σιιίττι , δε ἰτιτἰε :κι ιιτοετιι Κο..

ιτιιιτιι,ιιτἰΙἱε τεΗΒἰοιιι τιιτιιτει Ετ. ΡΙοτετιτἰιιε

τιιε ιτιτ11ι.Μιιττιι Μεεεει.ιτιτιττ.

 

-ΕΡΙ$Τ01.Α (:[.Χ-ΙΧ.

οτι Βετιεόι&ιιτιι ειιιΒιιτεττι ἴετιδτἱΜἰεΙιεεΙἱεΧ

19ιτ οποιη/ττεΞε %ι!!2:-€α/ντά· οτε σειρ” ε;

ΚΜττωΜέ .Βαύτέιτωικι ετεπώτσκό0.

Ετιιιιε Πει.ιιιιιιιιιε θετιετεΙὶε , Βατε

οιο·το ε!ιοειτι δ. ΜἰετιεεΙἰε. .

8ετΠιο τιιιτιε ττιιιτετιιο , τιιιτιο Ιειτιιιο Γοτ

ιτιοτιε, ιιοτι οιιιάεττι Ιενιττιτε ιιτειιε τ Γεο Μ..

ειπε ωιιιο, :μια Η Ρωιιι. νεττιειειιΙο ειιιτειιι

ΙΗΙο οτοι· , τιπο οιιἰο τιι ιτιάειιι ίτιειε , τοοι

νοτο, ιι: τεΠοιιι τεειιτιι ουτε Γετἰἱιο τἔιεἰ!ἰιιε

ιιιτεΙΠΒειιιτ. εοτο είΪεττι Ρειοτἰειιιι Με άιετιιιε,

ίετιρΠ επι τε Ρετ εἰνειιι οιιετιιόειιι Ρειοτἱτιιιετι

Γεω , νἰτιιττι οιιιάετιι τιτοΙιιιιιι ει:: ιιοΒιε οεοτ

τἰΠὶιιιιιτιι. (ζ`τεὸο εεε Ιἰττετειε ειο το ρετ

Ιοτειε Με , τεοιιε τιιιιό Ρειοτιιιτιἱ εεετιτιιιιε

ιιιἰτιιιτἰιιε ιιιτεΙΙειιιΠε. ΙτιιιοΙιιι ίιιτιε , οοοιοο

(Με ιιιεετιτι τιιαττοτε ἱιιτιιετί ροτιιι_ ιιιοτιειίι:ε

τιιιτιι ντιΙΙιε-Ωειίττι , ίἱτιι Ιοει τω: τεΒιιΙετἱ

τισ οΗῖεἱο Ϊειτἰεἴειεἰοττι , τοτ ποιο ιιτιτΠοιιε ω. Ο ειοεοτιιττιοοιιτΠΠτιιιιτιι , οτι οεί:εέτιιτιι·τιιοτιο

τ:ιιττιιιιιτιτ ειιτ:ε. Βεετενετατιι ττἰόιιο τιιτιτιιτιι

τοιιιιοτειτι ΡΙοτετιτἰει: , δ: ιιτιτΙεειτιιιιε Με είι:

@Με , ει: οοο τιιε τιοο τεεερι. Ετ ιιἱίἰ ττιιΙιι σε

Πει 8τειντοτε ιοειιτιιοετετιτ τιεεοτιτι , ιιτἰΙἱε το,

τει: εριιά Ιιαιιοεἰνἰτιιτειιι Ιοτι8ὶοτ πιστα. .

νἱίἰτιινἰ τιτπτετεει ττιοτι:ιθ:ετιιιττι τιοΒ:τιιιιι

ττιοιιἰειΙὶιιττι τιε ΒιιΙάτοτιε , τιιιοά ει ΡΙοτειιτἱε

οιιοτιιιε άιίτιιι: ιτιἰΙΙἱἱιιιε τιειίΐιιιιοι , μοι παει:

τιι τιοΠείΠοιιε εκ τιιοτε , ειττιοττιιτἰε ετιειΙΙιε

βιιτἱίτἰ :ιο ιποε ιιινειιόιιτιι ι ροίι:ετι οτοί:εεε

τιιε τοτο , νετιιοιιε σε τιοίττιιτιι δ. ΒειιειΉθ:ι

ετιετιοΒιιιτιι ειτττει τιιιιτοε ΡΙοτειιτι:ε. Οετ:ιιτ

τετιιιιτ ιιοοἰε τιιοτε ΓοΗτο οτιιιιεε , τιοΠεΠιο

τιειιιοιιε Ιο‹:ἱ εεεετιἰιιιιιε. ΡΙ-ειειιἰτ ιιοοἱε ιτι

ἶτἰΠἰιτιἱ Βετιετἱιᾶἱ τότε ἀἰε , τιτιτιι:ιττι ΓοΙετιι

τιετιττιιἰΠ-:ιτιι τιοίττ:ιτιι , τιοίτ ιιεεερτιιιτι Αττικ

. τἱἱ οειιεὸἱδτἰοτιἰε τιιιιτιιιε , όεεειιιτειτε, φωτο

ττι:ιΒιιο ΡτειεΙετοτιιτιι εε πιοιιιιετιοτιιτιι οποιε

τορετεεΙεοτεινιττιιιε. Ρετα&ει τοΙειιιτιιτετ ροίτ

τιτειιιτΠιιιιι νεΓρεττιοτι φωτ , εοιινοεατιΓοιιε

ιτι εορἰτιιΙιιιιι ττειττιτιιιε , Ιιοττειτιιε ίσοι οπι

ιιεε το ττιεΙἱοτετιι ττιιοεπι. ντάιτιιιιε ετἱειτιι Ρετ

οσε ὸἰεε εεΙεοτἰοτειιτοἱε Ιοεο , ιιιιτιο ιιι ιιιιο

ει: τιοίττιε ιιιοιι:ιίτετιιε , ιιιιτιε ιτι ειΠο Βάρβ

το.οτεε , ΡταΙετἱεΠτι8ιιΙἰε , τι: :ιοσο Γε τιεττια

πιο. τιιοτ:ιτεοιιιτ , άερτετ:ειιιτΠιιιε.

Η:εε ΐετιιιο νοοιε , ιιοτιοιιοει όιτειιτιι τιε

εεΙΤιιτἰε ιιτε:ι τιονετἱτἰε, ίεςΙ μετα τειιιιειι νο

|οιε τιιτιιτει , οιιοε ιιιτεττιιΠΤε τιιεειιττι σωτή

!ιιιε άεΠοετετε τιοο ἀιιοἱτο. (1ιιοτι νετο στ»

ειιιιειτἱΠἱττιιιε Επι: Γετιιιιιττι , ει: αιτιιέτετιΒιιε

.Ιιττετετιιιιι.ετιὶιιιῖιἀνεττἰτε, οιιιιε4ετιτἰτιι στο.

τ:!ιοτιιττι τιιιιιιι: ειτροίιτιιττι. Ειι είτ ειιἰτιι το'

εἱοιιἱε τειετεε , ιιτ ει ΚοιτιιιιιΙάι ὶιεειτἱίἰἱττιἰ νετ

Βιι οιιτἰιτιε εοιινειιἰειιτ : Ο οικου Βειιε ροτε«ι

πιο: ετετιιἱτ:ε ιτι Με τιεττιοτιιιιι τεεεΠὶΒιιε Μ·

Ιιιτ:ιιτει Ο οιιειιιι εοιτιιιιοόε ροίΤειιτ ατι οττιτιἱ

ίπειιΙειττε ίὶτερἱτιιε ρεττιιτἱιειτἰοιιε οιιτείεετε τ

(Σιιριετιιτιι ἰμΓιιιιι εοιτιοιιιιιτιι πίττα εοτιετε

Βιιτιοιιι ιιτιιιεετετε , οιιοά Κοττιει: ρτο νιτιι:ιιιε

τετιτιινἰ. δώ. Με" εοοιιτιιε Γιιιιι , ιτιιιιετττι

τει Ρετ :Ποιοι ειοοιιτἱει.

Βε εοτοοτε ΩιιιᾶἰΙΙὶτιιἰ Κοττιιι:ιΙάτ , φωτ!

ιτιιτιο εετιετιιΙο.τιιε τιιεἰ τι ττἰτιιιε τιιοιι:ιεΜε οφ

πιο ει: ειιιτιοιιιίΠτιιο ντιΙΙιε-ΩειΠτί Γ:ιτεορτιο

8ο τυπο ΓιιοΙτιτιιιιι , ποπε τω! Είιτιιιττι σοτέ.
Σ τιοο πιοτιιιίτετιο , οεειιττετιτερττείεττιτιι Επι- Β ζωω τωΠΠετιιιιι τιιετεηροίτιοοοιιττιοιιεοομ.

τἰΗεἰε ιιιΙΤιι ΗιτιτιειιιειιΕοιιε τε!Ητιιτιιττι ε ει:

ττιεπιοτειτο εινε ττιιιΙττιτε ιιωεωτε τιοο (του

το : ἱἀοιιε ιτι οτιτιιιε ιιοι Γτ:Πιεετ τείιάετε τιο

τιεειτ , τιε Γετνιιτι , Ρεοι·ιιιιιιτιε ιτι οιοτιο.Πετίο

ΓωιέΗ ΒΙτιίΠ , εοἱ ιιιιιιε είτ , :ιτι ἰιι ντιΙΙιε-αι

:οι ετιειιοΙιἰο , ποι ρτἱιιε ιιιειιετ:ιτι Εεο οιιἱ

άεπι σεττιε τειτἱοιιἰοιιε ειττιετιίτε ῇιιἀἰεενἱ, ιιι:

Ρεοτἰειιι τετιιιιιιετετ, Νοτη τιτ τιιτἰιιε το τιποτε

Γετνειτι ροΠε εεττιιιιι είτ ,_ σε ἱτετιιτιι Γιιτι·ιρε

τετιιτ, 8ειΡοΒτἱειτιειιΓεε ττιιιιτει ίε ἰτι Ιιοτιοτε

Γε.ετε.τιιιιι τεΙιοιιιοτιιττι , ο ιιιιάεττι τε!ιτιοιιε

Ε τειιτιιτι, τιι&ιιτοε Γροροιιόετειιτ. Ιτατιιιε οοο.

τιιτο ειτ τεΙετἰοτιε Ρειοτἰιιτιειιίἰιιπι , ιιε8οτιιιτιι

ιί'ειιά εετἀἱῖιεΙἱ Ωιοδτι θεοτεἰἰ ιεεειτο εεττ ΡΒ

εετιἱ τι-ΐι.ιττιτιιο Ροτιτἰίἰεε τ-ιιἱΠε ίιιιιιτιθ:ιιοι 3
ἱΡΓιιτιιοιιε τεττε ειιρετε , οιιΗ ίςιιτιετ τιοο Γεο

τἰτετιι οι ιιεεείἶετἱιιιτι όιιιτἰ ἱΠιιττι ·Μεεετειται:

εοιινειιιτε. Ρτατιιιίετιιτιτ νετο Ρειοτιει.τιειιΓεε

Αππο “τῇ
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οτει:οτεε ιισιιε εε 1εεε:στιι , σ: εοΒιιοΐεετε:ιτ ει. ει, ειιεειιετιι ιιιοσσττι ερίΙ,ιιι!ετίιτιι. Ήείροτε
σ σἰσ σεετετσιτι~_τ`σἰΠ”ετ..Ασσἰνἱτ τιιε τενετετι

-ο ΜπιειΡοτειιιυ=:εεττ>εσεεειπειτε οι Γει

τειιτἱε ποίι:τε ρεσσετιε , ιισοσ ιρίείσεεεΠε

:εττι εοττιρτοΒενἰτ. Δεεετίἱτἱε ἱτειτσε το εσω

°εσΙσττι οτετστἰἱισε , τιιε ρτε;ίετιτε , ίιετιιΕι:ε

νι: ειε -,..σεετετστιι Με ιτι:ετ σοε , ε (εετεε

' -ειρσσίε τεΙισσιεε.ιιεσετεεσρετετιτ , σ: τετρ

[ε Ξτισἱεει:ετιτ ,_°ιισοσ`νετἱιἰε τοτἰετιε ροΠιεττι

ετΓετι:. @σε εισισεττι ίσειι ΐε6ι:σττι ει: , σ:

[σσσετε:στ ΕεετιετιετιιιΕσε ίτιιτισισε, οσο εἰ

. ι:ισερτοσιΜειτιιρΙετετι:. Ηιε-ρετετ.τιε , Με

ιεετετε στΓεειΕτιισε Συν. Μεἱι , νετιἰτιισἴὲισε
τιιετισιε εσ ίετι&εττι Μετἰεσι σε Ι..οτετο ,δ8ἱΒἱ

οσε νἱσὶττισειεεΙεΒεττῖτιισττιεε νσΙΒετἱΠἱττισττι

:στο εσσε ἱιιτισσιετἱε τιιἱτεεσΗε τετιιρΙσπι ιτι

ΙἱΒιιε. Ρτειιίι τρισεττι ι ερρΙιεσιττισε Λιπο

11ετι:ι νεΐρετι , σ: νιίι:ετετιισε ειετιοΒιοΙσττι

τιοϊττσττι Γειι&ιε Ι..σετε: , ιιι8τεΙΕ:Ισε σττιεττι-,

τιεε ρτιοτεττι Πει, ιιεε εΠι.ιτιι__ ιιρῇιρἱεττι ἰτινε

ειὶτιισε τ ἰτε σ: τιεεείίε τιοΒιε σει·ι: , εοπι-τε

στο. Γετε, τετιιρΙστιι ιτιετεσι. Ιτισειιισιττισε Ιιεσσ

ρε:σπι 3 ιτι :εΗ σ:Βε σοσ ερρΙιεσιιΐε νει εστι

νετίσττι ειισοΗτιε,τισι Ιοι:ἱ ι:στετιι εετετε:. Π

βιειιττισσε ει:ετιοΒιε τιοί'ττε οδετισιτιισε,ετιστι

_σετιτιοτ ίε τιοΒιε οσε:: τιισττοτιε ιισειιι Βιτσ

σιοτσττι τιιετεττε.Ποιοσε ί:ετε θτσο Ιε!ιοτε:,

_στιιτισε ιττιρΙοτε: εσιιιΙισττι τ εσεο σ: ειτἱεἰ ε

ιιοΒιενισεε:στι σου σ: Ϊετιετστ 28το:σε , τω

ει: νινισεετστ τιιοττσσε.

- Ηπε Γετιτιο,στ εοττιρε:ἱετι:εε_εστἱε τιοίττιει

εστι σείιΠετιε οτετε ρτο τιοΒιε. Εετιιε ει: ,

νειιετἰεε Ιειιοτει;ε ρεΡτιΙετιτἱε. δετιι:εε ἰτετισε

Ϊεερἱσε , στ σοε σε νετττετε ι:εττιοτεε τεσσεε,

τιε Εστω εσ νοε εστιι ρετιεσΙο τιοίττο νείὶτο

:με ιτιίεΙστιτι εσσε νετιἰετιισε. πω. Ε:: Ατι

τοιιε σιε :τν τ. Μεἱἰ Μοει:ει.ιτιιιτ:.

 

_ει>ιετοι.Α ετιιιι.

νετιτστε: εΒΒετι δ. ΜἱεΙιεΕΠε σε Μσι·ιετιο.

13: ερρεἔειτΙἰεε: ΧεέΞἔΞΖ ό· Ι.ἰπἄεπετἰ.ι φρύ

ισιπτυπ. 112 Γατεςε:22Ξε Μο22ε/|1:2°ἱἰ Με”

802Ι87ΒέεΙ64Μ6. Βε εστία” ρτετετετετἰ: τετε

έωιτετε Ρεττρ έ: Ρι·Μίί.τ. Π: εύσετετε ατύ

επεεωεπτ Πτόεεἱ. Β: Μτωήσεε πτωτιάειτἰἱ

λεπτο” μι· φάσμα» ΡείεΙ6Μπαπι. ΙΜ

]ε]επϋ.τ ω ἰε#ετ· πωπεύωπυπ βπό?.α]τα

#υτε ἱε#ἱτεινιέἰ: , (εε.

Εττσε Ι)εΙρτιιτισε θετιετειἱε , νετιτστε:

εΒΒετι εΠει Μἰεἱιεειὶε σε Μστιετιο.

- @σε σιε δετιἰε (:εττιεΙστιιιιττι τεσἰι , σσοε

Εττετετιιτιι ΕεΐειεσΙοε τερετἱ νετιετιιε εΠε

τιιε. Ισ Με ι.1σετσοτ ετετι: εριι'τοΙετ :σε σἰ

νετΓε εοτιτἰτιετιτεε , εισεε ειιτεσσετιι ρετιεειΓ

ίεττι οιτιιιεε , ίσρετνετιιτ Ρεσισε εετσο :ετή

Με :σοε εσττι εστι εριίτο!ετσττι ί:εΐεε. Ειτ

ρειισιιιισε σιετιι ἰτι εισίτιιοσι Ιεδτιοτιε , πεε

ιτινιτι ίἱοσἰσειτι ισ Εεειτιισε. δι ίιιι8σΠε τεί

ροιισετε νοΙσετο ιιισεε ΜΜΕ, ιισειισο ρτετέ

ετ:ιτιι εΙϋε εοτιιρΙιιτι!εσε τιιιιιιτείετττιετισσττι

σειιο ιτειιιιε ΐσσιττιεττττι εε επι-σιτε: νισετιτστ

.εερἱτεὶροτἰοτει 86 6 σστσ σε ι:ετισε τιοίττἰε

Ε8τιιθεειισσττισσιτετο ·, ροίδ:εε ΐσΒσε&εττι.

ε.9εεεω ρτιιιισττι ἱτι ροτείτε:ετιι νετττεττ?ι
επεσε ετιιιττισττι ι·εΙειιετσιτι ηνοϋἰε ΐσιΙΤε :τι

:ἱεσιιι (Π-επετιίε ,εοτινετιιΠεοσε νοειεστιι @εμ

νεἱιτιετστιι ειιε&ο:ιΕσε , ε: στιεσΠε ετιτιίε στιε

ει: νετετΠισε σεειτιιιε ρετΓοΙνε:ἰε. _Ασ εεε

ρΙστἰτιισττι τω” Κοσιεισττι 86 Πιισετιετιετιι

ορρισε ΡοΙΙἰεἰτιὶἰ ιτι σιτιοτιετιι ι·ιιειωτιωι

σοτιιἱτιἱἰ ιιοΡ:τι νετιἰΠε. Μπα :ετιιετι Λοιπ

τιεττι , @σε , ωστε σεΕτΠοτ·ι ρτἱτιιε ρσ:ει:ιε

Β τσι; νετιετίιε ίσΒιιειετισε, .ρετσὶστἱσε :ιστοσ

Ϊε τεΙσότετι ,' σ: °εερι σοσ ροτιιετἱτ , τιιε :με

στ: ίετιΒιε ,σε ει1σετστιι ιτιτιστισε:ιοτιεττι εε

ειτε σεσσεἱ ειιετεἰτσε ροτιιι: :ισ ιρσσε οτιδ

σἰοτιετιι. Βετιε Γρετετε σε εε τιοίττοε εσσὶο ε

86 εισείι ἱτι ττιετιιοσε νιότο:ιε Π: , τιιτιιΙ Δω

τετε, :Ρετ επετ ἱτιετσετι:ε σε Εστστε·. ΜιιΙ:ο

τσττι τεττιετι τε!ε:ιοτιε, σ: Ϊεἰεε , ιτιετεβσετει:

ίτσττιοτ , 86 !ιοο ιισοτισε ορρἰσσττι εοπι σσο

Βιιε ειἰἱε εερτστιι. (1σετιιοτιτεττι ΐρετετε ει::

ρετετιι εΙἰιισἱσ σε τεεσρετετισο νειιΒετττιεξ

ιιιοτιεί:ετίο ρτορεσιεττι σετιιΠεειισσττι νοτιτε;

.(1σοσ Ε. νει·στιι ει: , σστσ :ετι:ετισσττι εετι

ίεετιι ,εοειρε. Δ .

δετἰρίἱτ εσ τιιε Με σἰεΒσε ιΙΙσίττισιττισε ω

τιιἱτισε νεσετσε , εε ρτἱοτειιι σε δο!ετοιο πιτ

τιι εοτιιττιετισενι: , εε τεΓροιισετιστ οι:εείιο

τιε Ϊετἰρίἱ εισεττι σε τιιοτιεΠετὶο νετι8ε:ὶ

:σε , εοττιττιειισετιε ΠΠ Ιοεστιι ιρίσττι,Ε Εστ

τε τΙΙισε ιιι:ετεεΠιοτιε , ΓοΙιιτε εοττιιιιετισετε

τισ εοτιετσε ρετιίιοτιε _ στιιτι νεΡττἱε ττιοιιείτε

_ :σε ροίΓετ. (ζοιιΓσιετεττι ττεσσε σ: εΙΙοεστσε

ρτισε ίἱτι8σΙοε εοτιίἰΗετἰοε σοπιι, ιρΓε ροίτεε.

εσιιι εΙἰἱε ρτε:Ιετιε εοτιετεεε:ίοτιιε νεί:τεε Πτ

:ετεε ιιοΠ:τεε Ποττιιτιο τεσσετεει εοτειιισσε

ει:ετιοΒισττι :εττι τιοΒιιε,ρετιεθ:ιε Ιιττετἰε,εοτιι

ττιειισετεε ι σ: ΕεεἰΙἱσε εΙἱεετεε ἰ~ι1$·~2° ισ.

τε νοΙσιιτε:επι. Νοε ετιἰττι (:ετιιεισιιΙο πιο

νειισσει ετΕιιττοτ , σ: ριετιιισε Ιἰ:τετἰε Ειστ

τετι:στ,τιιΕ ρτισε σστσ ττιιτιἱ εΒετισιιτιι Ε: εετ

τιιιε τιονετο. ΚενετετισιΠιτιισε σιιιιιιτισε ρτο

τεᾶοι: ττιιτστιι ἱτι ττιοσσττι εσ Ιιειιε εεετεσιετι

σεττι ρτονιτιειεττι ετιἱττιενἱτ σοε έ ροΙΙιεἰ:σε

σΙττο ορετετιι ίσετιι , ετΕττιιετιίοσε ριστιε Εε

ειειισσττι :είε ττιοτιείτετισττι , ιισεττι εΠε τισ!

ττἰ οτσἱτιἱε εοττιριστε ίἱττισΙ; Ρτσσετιτεε ειτε;

86ιεΙσπι ἱτι τε!ι€ιοτιετιι ΙιεΕετε νοε ετεσο.

Ε (ἔσἰσιισἰσ εερετἰτἰε εοτιίἰΙιἰ ,Ε8τιιΕεετε τισ

Βιε , 86 Η Εεε οι τε ντι-σε νοβιε ί:σετο πεε!

Γετἱσε , τιοτι τεεσΓεΒιι Ιει.ιοτειιι; _ _

δσρτε ττιοσσιτι νετο τττετε εεεερἰ σεΙε:σττι

Με τιιε8τιἰίἱεο νιτο Ρ ιι τ ε: ο σε Ριιιοι.ιε

ρτοεστε:ἱοτιἰε ττιεετίττε:στιι. ΕΠ Γετιε το στΙιε

Με σι8τιἱτεε Εεεε ισρτεττιετ ρτοιτἰιιιε , 86 ιρ

Γστιι ρτο ίσἱε ττιετἱτἰε τιοτι Εεε τετιτσιιι , τω

ἱρΓε ετἰεττι Γστιιττιε σιετιιίΠιιισττι ]σσιεο.Α εστι

.8τετσιετσε ?στο ΠΠ ιιοίὶτἰε Ηττετἰε , εισε8 εἰ

σετισεε ειιτεΒιε , 86 εοτεττι ετἱειιι πιοο Π0Πιἰ·#

τιε εἰ ρΙστιπισττι εοτιετε:σΙετιετιε. νιτσττι τε

Ιεττι , 86 ρεττἱι: , 86 «Με Βοιιιττισε ιιιεοΙσ

Ε. »ο

ι



Πιο

Ίο

Έ·

ΡΕΤΙΚΙ ΠΕΙ.ΡΗΙΝΙ πιο

ποσο ὁἱοεἱΠῖιοο Γσι·νοε. Ι)οΙσο Ι). Πεοειοοοι Α σΞε σο εοοοσΙὶοεἱιιεο οοοΐοεοτεοε ἀἱνσεΓο σι·

οάοοσ οι ὸοτἱεΞο σοτἀἱε (οἱ ΡσεΓονοτειτο , σιο

ἱο οποσ Ρτοροίἱεο ΡσεΠΠοεσ , οσο οΠο Μοο

πιο σο οοεοἰΙἰεσεσιο Ποσο ΡοΠσ. Οτοοάοεο

Ρτο σο ἱοίὶοοεἰοε οοοσ , ιτε στοο!Ησε Βοτοἱ

οοε σοε σῇιιε ΙερΜοοεο ,ο δέ Γρἰεἰεοεο εσόδ:οοι

ἰοοονσε ἱο νἰΓσσεὶΒοε σοκ. Ποοσο ε:ιποσο εο

Ρεἰεοοοεοι· ίοτἰρτοπο, οικω Ι-οει·ὶριιἱε , ου.ΙΙο

Ρειδεο ονἰοσοΙΙε σοίοΙνσοόοε σο.

Ωοεοεοιο,οε.οοπ οοοσ οοε ο8ειοευτ σκ οσι·

εσ σοεοοίοοε , οοτοοε $σοἱε οσι· ὸὶοε σιο

σ1οοε. @ο νοτο ὸἰσ σο Ρστνοοἰοιοε , ειοοεειε

Ελ). Ρτοεοδεοτ. $σοοοοεἱ ὸἰσ Γιοοιοοεοοοο

οἀἱστοοε οοε Π. Αοεοοἱοε ‹ὶσ Πτοο-νοεοεἰ ,

ιοοι·οιο 8οοοεο ἰοίὶεοᾶἱ , οι: ειοΒοεΞειοι ρτο

οοΒΞε όοΕοοάστσοε. ΠὶΪΡοΠεἰε σο οΡεὶει σα:

οοοἰἰ δ: οσι· σοο οσΜΗοτει !οσο οοωοποιο,

:ιΙἰἰΓοιισ άσ εοόεο ειόνσοεοπι οοίΗιπο μώρο

&:ιοεΞοοε :οοοσ οοίοτνοοεἰοοε, οοε σο τοσο

(απο ὸὶἴσοοοσεστοιιε. οπο οσοσ νο: ΡοιοΠε

οοοΞε , οσΐοσοοοεο σ σειί'εεο Μοετοοπ απο

εοοΙεὶεοὸὶοσ οτΙο2Ε0ΠΙΠ1 σρἰίσοροε οοοεἱει

εοτ. νΞοσεσε εοοο οοΡετοε οτοοσε οοἱ ΡΙοεσε

οοειοι σοοεοοπ σοονοοσεειοε ,οΙἰοε εσάει σοο

ίσοοσΙοεσ , οΙἰοε ίσοοΙεε:ιε ποσοστο , οτ σο..

Ύστίοοεσε οοΙεοε ίοΒἱεεἱε σε εσΗε, σΙἰἱΓοοσ ω.

ῇοΓτοο‹Η εοετοοοεἐε ρτοΡοΙΓοεσοε. Νοο άο

δ£Ι). Αοοεσειε ΑοιιἱΙοὶοοίἱε σσὲἀἰοοΙἰε ΐοεο- Β Μοτο Ρεοΐσ&ο ἴοἰε , ουοο ο οοο8εοΠῖ ἴοἰβ

οοε, οιιοεἱοοεοε ειοεπιεοιο όσ Μοετοοο ὸὶσιο

οΒοΓΓο , Γοοοοοεοίοοο οτ σο οπο οἱεἱοεεεειοε.

ίσετσοι.ΡεοεσξΗ δσοἰε σοάσιο ὸἱσ,Μοεεοοοοι

ίσοοσοεἰ ειὸνοοὶοιοε.ΠΒἱ Γρσοιοεοε οοοσ οοε

οὸοιἰεεσοὸοε,νἱκ άοειτοοι οοτοεοιο ίΡοεἰο οο

Ρσετειτο ροεοοοοε ἰοεεσΙΤοτο. $ἰοοἱὸοεο τοο

οοσοἱ σε: οοεοἰοσε ωστε Μοτεοοεο, Π. Μειο

τοεο οΒοστοτο σΙοσστειοε , 8: οποεοοοεσε , οσ

8.Ηοπι οΙσοἰΙΪοοποε οοε , οοο Ποσοσιοε οοε ἰο

ετοΞεο ιοοοσίἙοεὶοοι. δοροενοοὶε σσάσσι11 οσοι

ρεορἱοοοοε οοἱὸοιο Αοεοοἰἱ Ροεἱἰ απο μο

εἱίοιισ σὶνἰοοε ΡΙοτσοεἱοἰε ,οιιὶοοε ίὶοεἰεο οίἔ

Γοοε , ἰοοεοοοεο. οεοοἰοο Ρομπ οειιιόοοει

τουτο οΧεἱεἱΙΤοε.

ΕΧσιοἰε ουσια οοσσΠῖεοεσεο οάνσοεοε

Μσοστἱἰ. Ηἰο σα:οοοΞιπο ΓοΙοε ἰοΒτοίἶοε,ο1ἰΪ

οπο (ο σε Ποεοἱοο Ηοεοοεἰοο εοίοιοετοτ, Π

Βἱοοο ποειοάειτοοι οπο: , οε οΡἱΓοορο πο

τοτιοοο οΜοοο οΠο ἀἰΙοεἰοοο εοοοοίἱοτἱἰ ροδ

ΓοίΠοοσοι εεειοοεσε. Ηοοιἰοἰβοε ροσεστοει

]οΙΤο ὸοτοἱοο , ιιτ οοἰί-οοο τοόἱεσε ἰο Γυο οο

ρσεονἰε.`ίζοοοεἱ οποιο οσε οοτειε εεσε οσεΐοσ.

άστο Μοσοεἰο, οτ εσοεὶΓρσε οοΠσΠὶοοσεο Φο

το σΡἱΓοοΡο ὸἰΡΓοττοε , οοοσο εοἰεεοτοεοοε

εἰιιοπ ροειιἱε. Νοο Ροειοεοοε οοο εοονσι·ἱ σο· ο ΡΙοεοοεἰστο. $σο Ηοίετο Ιοοοεεινἰτοοε , οπο

ιοοόιοο ἱοὸἰΒοἰεοεσ εσὶ , φωσ σοοΙοίο ι·σΙο

Βἰοοἰε οσοσ , Ιοξσἱ οὸιοἱεεοτσοειιι· Ρτο οι»

ετἰο. ]οΠὶεοοε σΙοεοοο Μοοτο οοοεἰσεἱ , οτ

σοε οοε ἱοετοὸοσοεσε, σοε ο Η οσο οοΙΤσε,

σο. οοε ΩιΙεστο ἰρἴο οστσάσεσεοε , οοτοεοἱοοο

:σε οἱ, ο ο.Ιεοεοω οοεοοπ οσἔΙἰεσεσε , οοἱ

ιοεισΙνοεΓοτοε οοε ἰο σοτο ποιο ,νοΙοεε εο

ΒοΙΙσοπ 8ο οοοεοιοεοτοιο οοί'εεί. Εκεἱεοοἱε

οοοοἰοτο , 8ε·οετοποε :ιο οοε , σωστο ιοοΙεἱε

νσοἰοτο ρσεσοε , οκσοΩινἰε Γο , οοοσ! οροἰἀο.

οἱ Μοο·οο;σ , οοἱ σοίεοεἰἱσοοοε εοοοαΡεο

:οπο , οοο ροεοοΠΙΤσοε ορστἱτἱ οοοἰε ε ομοσ

:απο ἰΙΙο,σοἔἱ Το τοοοάοεσ ἰεορΙσεσ. δσεἰΡΩ

τοοε :ιό ὸοιοἰοἱοοπ Με άσ εσ,ρΙοεἰιοοεο σοο

οοσίὶἰ όσ Ποιοι οοοἱε ο οΡἰΓσοΡο ἱοῇοεἱο.

@σο ί:σε&ο οοοεἰοοο ὸἰἴοσίἱὶοιοε , σοοποιοο..

άστο Μοοεο εοοοσοοο , ε1οσιο , οὸνοοἰσοεσ

ορἰΓοοΡο,σοοῆτιοονοοιεοοε, οσΡοοΓοειπο ρτο

νἰεἰοοε Μοτο @το ροΗἰσἱεοε οι , ειιοι Κο.

πιο , απο οοἱοοεοοοο οριο ΠοΙΐοε.

Ρεοΐοελοε ἰοὸσ , οἰεσεἰε ῇοεοσοεἱε , οσ οι·

οσοΠε οοίἱτἰε ορἰἴσοροε σΒΒσεἱοοι οσσιιΡο.

:σε , Γοροενοοιε σωστο οσοι ρεἰοτ Αο8σΙο

απο , οιο οοἱ σοοπρσεἱε ιοἱοἰιοσ οοε εισΙσπο,

σώσω οιοοιοο σιοοοεστο μπεστ ἰρί-οοπ οοΙ- Β δέ ορἱΓσοροεο ῇοοπ οΒεἱοοἱΠσ εοοοσίεοεἰιοο ,

Ισοε. Κοἔονἰε οοεοοτο οοτοἰΙἰεσι· σὁοἰοἱεἰε

τοο!εοτιιτο οι·σοίοοε , ιτε σοοοετοοεσ ΞρΓιοο

σΠεοετοιοοε. ΑάτοἱΠἱ ὶο τοοοοίεσεἱοοπ ί:εισΠσ

νσοἰσεο άσεΠοποε : οοΙοἱοπιιε εειιοσο σΙσείοο

οσο1 οοοοεοπιεσ όσ ἰοἀιιίὶτἱο. Βἰοοἱἀσιο οπο·

Π:οΙοοετοοτ ρτἱοτστο ΑοεοΙοτοοπ ΡΙοτοοεοο ,

εΙοστο εισοστοστοιοοε οοε ρεορτίοτο οοοσἰοτο,

ειοεσε1οσιοπ ρτοοσπσσεσοποε δσοειε , ιιτ ἱΡΓιιτο

Μοτεοοπ οΒοο.εστο οοοΡεἱεοσεσεοοε.

- Εοάσιο Δω , ουσ 1Ρο :ιο εοοοειΙΙοεἱοιο νο

οἰοιοε,νσοοτοε σεἰοοι ΒστεοοΙοεοεοοε δοὸοεἱ

οοε ορἰΓοορἰ νοΙειτστωοσοοε νἱοοεἰοε , οι:

ροίΐσΠῖοοοτο Ισά ορἰἴσοΡἱ ἱρίἱοε οοοιἰοσ σο

σιροι·σε , ουι οοοοοοοο.το ρτοριοοοειτο οπο·

οοί.εστΕο ρσεεοἰίΪοε σΡε , ὸἱΪοσΠῖεοοο ἰεοεοε.

Ροίεστο σΠο (ιιοποο οποσ σΡἰἴσοριιε ἱρίσ απο

ἀοοσοεἱε οεοπιεἱε Μοετοοοεο οΡΡἱᾶοιο ἰο

ΒεοΙΤοε , σοεοεοἰοοτἱ οοιοἱοἰοοε σωρο , οι

Βοεοσμιο οο Λο οάνσεΐστοοεοε : οοοειεἱοοι

-Μοει·οοειτο Πισω οπο , οιιτοοιισ 'Η ειΙἰεσε οσο

ροΠσε , οσε νΞεο οκροσοσιευτοοι. Ιοεοι·οο ω

οἱ σοκοοΙοεοε , 8: σ:: Μοεεοοει, δε! σ:: οΙἰἱεΙο

ΡΙοτσοεἰοοπ τσεΙοε. Νοε Γοοοσοεἰ οἱσ δωσε

τονοτίἱ Ιοοποε , τοατίεἱ Εκο σε ει·Πεοε , :μισά

οἱοἰΓ οοίετο Ρτοί:σεΞΠστουε εΠΙΙ8οοεΜ. Κο

οοοεἱονἱοποε ουοο εθ:οπο ΪοἱίΪσε εονσεσοοπ

Ποιο ρεοεο&οή > όοΙσοεσε ρΙιιεἱιοοτο , ”σιεσ1οο

σκ ἰοεἰοπἰε ρε:οοοεεΜε ἰοΒοιοἱΓοσοεσε , οοοά

:ιο σο. νοοἰίΪσοποε εσοπΡοι·:ει, οοἰοοε οσο Γο

Ιοπο οποοοίὶσεἰοτοοπ οοίεεοεοτο εσάσΠεοε Πιε

εὶροτοοειιτ οοοἰε , νστοτο σεοιτο οο!ειεει οσε

ποιο ο οοοἱε τοοοσίεστοι @οι οὶἱοοἱε ετοόοεσο

εοτ. (ἶοοΐο!οτἰ οοε οοοσ οοΙοοσΠίΠεοοε μι

τοι· , Ισοοοοε οοίεταοπ ἰο ὸσΪοοὸσοἀο σαοο

Ε Μο ὸἱΙἰΞοοεἰσεο , οοε οοο ίεοεΗΐοε οοε οοε,

οοἰο οεἀἰοὶ Γοτνειεσειιτ. Μοτἱεο ειρικί οποοσε

οοε σκοοΓοοάοε>οσοοετο ΠἰιοοΙοτο οσο οσοσ

εἰε ὸἱιιεἱοε οοΙοἰεεοεσ.Ηοι·εστἱ οτ οοοσ οοἱιοο

σεΐστοοε , οοοόοοο οσσἰὸὶίΐσε,εστοροεοεο ἱο

ἘοΙἰσἱεοεἱ σόΓσεεοοεσεοοε , σΙοειεσοοε οοιοοοἰε

ο οοΙαεοἱεσεἰοοε ἰονσοἱεοεοε οσιοο. Χάο

εοσοοοεο ειὶἱοοειοεἰο οοί-σεοεἱοοο Πσὶ (ΙΜ

ίεἱοοἱε οεοοἰοοε οποιο , οσοοο Γσοποστ στ·

απο ἀἰνὶοἰ ίοι·οοε σοοεοι οοε ἰοεσοτοιο €0

,. Ι'θ.
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Π)..1 ττωτοτυ. ΠΣΙ.

το. Ποτααιτττα υΒτ τ το Κουααυα τοοΙτττΤοτ του- Α υττο οττοτ. Ηοο αυτοταα Γοουυάιτυα τυοτυτσου
, - Ο

τατυτυτυ αυνοτΠτε τυνατοτουα υαουαίτοτττ ουκ

ουτααουο ναΙυτΠοτ.

(ζουτττΙττταιτε 8ο αυτι ρΙυττυαα ουτυ τονοτου

ἀἱΠὶτααοόοτταἱυο μοτο&οτο,ατουο τυτοτ οοτο

τα οοτατιιτυττααυε , οτυουαουο οατοουατταιτυτοα

ττουοταα , ουτυε τυίτατοτ τοτττατυυε, ττονττατο

τυυε. δοττοουττιιτυ όοοτονττ ρτοουτατοττοου

τττατιο, υπ μονο :το τονοτοττοτΠττυυττα ρατττατ

οτταττα νοττοτυυα ττταροττατοτ , ουο οτ ττταυτία

τοτυτ , υτ υτ:οτ υοίττυττα ουτε Γυττττυα μου.

ταἰατυυα όοταττοτ τοτοτ οατυοττο αροίτοΙτοα: τττ-.

Παουττυε ροτἴοτυτατοτυτ , ττατοτυτουο ΠΠ ρο- ·

ττατυ τΠοο , ταου Γοουττάυταα ττυροτἱιτυτ. Αυτα

ταυἱυ ουο άτττττ&τυτ οαΜΒανοτττταυε οοτρυε

ταοΠ:τυτια , 8ο ττα ἴοτνἰτυτουα τοττοοοτττταυε,νο

|τιτατατἰο Γαοττυοατττο5 Οοο , οο υττττυο Εκα

τἰοτοε , 'ατουο αροοοαττε ταοτΙτιτε τττατααυταοε

οττυαυε. ν

(:ουατααουάα υοε τονοτουότίΠτυο ττοτυτυο

Ραοουττταο ορἱί-οορο ΐατυτΙταττ νοΙττο , ατο νο

ττοταΒτΙἰ ταοτρτττ , ουτ οτταυα υαοο ταοτυἱυο στυ

ταοττα οαττατταοαε ταυταααυττατοτυ νοΙτττα. ΕΠ οτατυα

οοΙουτ!τίΠτααυε ρατοτ , αο μποτ ΠταἔιτΙατοττα

ττο&ττιαατυ, υαοτοΐουο αταντΠτιααοε ,πα ταοτττατ

τοίτατ αοΓοΙνουάτταοε, Η τ1τταταα τταουτττΠουαυε Β ατυοττυτ τοΙἱΒτοταἱ , αο ἰυ ρτἰτττἱε νοΙττο τυο

οοταΓυτατια. δοττρίτ 8.: 68ο ρτοουτατοτἰ ττα οαυα

άουτ Γουτοτατἰαττα. Βροτανοταυα υττυττυτυ παυ

αοτουα νοε τυ Μο το , υοίτττ $ταττα αοΗατοττυ

τοε ουταταα , υτ αυτο οοτταρΙυτ·τυυο τττοτττυε Ια.

οτυοτε > ταυυο ίαττοττα οναττοτο ροτυττΤουα. δώ,

υτ ντάοο , τατίτιτε Μια αυατυοιααα μορτοτ νοε,

τάφο ίἰνο νουτ:ττυουττα, ίὶνο τοττο μετα

ττε τααοτε. (ῖουαοστ τοττο οριο αυττττο ομοσ!

αοοτοττ υατΙατ , τα.: οαιρο6ταΙαο αυτττΙτυιτα α Πο

ττττυο. , ουοταα Γροτο υου ροττυτΠυτυυα , υτ

οοοΙοΠα: τιαυτοίΠτ , αο τυἱίΪατυτυ οοΙοταταττουο

ὸἰυτἱυε ρττνατυε άουαταα. .Ατ:ττυο υττυαττα Ια::ο

τοτυυα άτντυατυτυ τυτοτυααΠτο αυτττατ α υοΒτε

τοτροτουα οατοττοτ , Πατυυο ΙαυτυΓτυοάτ ἱυ ιαοε

τω. Οουαττατ ατυοττε τοάττατοεταττο.

Ροττττ αυοτατε ροτ Ιτττοταε νουοταοἰΙἰ$ ττατοτ

ττοΗ:οτ αταΒαε (ΣταΠτε,υτ ροττ:τττττοτοτυυε οαυα

τττΓυυαουάτε ώστε τοευ!ατυ , ἱυ οου8τοττουτε

πίττα τττουαίτοτττε τοτυυτοτυτυ τοτυροτο Γοτ

ναττ ,ττυατυ δ. ]υίτττατο (α) Γοι·ναυτ τυουαοΙατ.

Πἱττἱτααυτ νοΒὶ5 νουοττττ Γουτουτταυα υοΙ'τταυα

ίυροτ Βετο το. Ρτατοτ οατυ τυουΙαουττατυ , ατο

ροτυαἰΠτουοτττ,υου ντόοτυυτ ροπο,Γατναοουί

οτουττα , υΙτι·α ρταίυτυοτο, Μία υαατοτ αοοτάο

τοτ αυδτοττταε. 8ονοτττατοταα αο ι·τεοτοτυ νἱ-Β

τΙουτυτ αυταοττοτο ταοίττα ττατο τοτταροτα, ουτ

ταυε αρρατοτ οκροττουττα τυαουα , τυατοττ υοτ

.το ότοετταΗττιαττατο , ατομο τυαοοοΠΙττατο ου·

τ:υτααυαττ. 8ἱνο ομοσ! ΐουοΐοουτο τττυυτΙο άο

ΙατΙτοτα ουοττυο Ποτ υοί,ττα οοτροτα,ίτνο ττυοά

τουαἱΠὶοτἰε αο Ιααττοτττ νττα: αΙτοτυτυ οατοτταρΙο

παμε ττυαταα ταττουο άυοαυαυτ. (1υατυοτατουα

ατι οουτοτναυττοε αυυουυοίουο νοί,ττα ττονοΙ- ρ

τα οουΒτοεαττουτε τυουαοττοε , ουαυόο μα:

ίοττἰτυ αυτττοτοε τοτο ίτυτ ουαταοε , ττα Γουτττο

ατΜυοττααυτ. ιιτ ατΠτἰΒἰτα ἰυ τοΙτταυτο ουκ ατὶ

ότντυυτυ ουΙτυττα , αυ ττουοίτατοττα , ατἰ (μυ

τυἰΠῖουοττα , οοτοταττυο τα 8ουυ8 ροτττυουτ ,

ίονοτἱοτί υτίτττάτουο , ἰυ ντ&υ αΙτττυαυτυΙυτυ

Μαρουσι: !ακουτυτ. Πἰἴοτοτἱο Ιὶττυἰτἱοττα τυατοτ

ντττυτυυα ὸἰοἰτυτ, 8ο υττοτοταυα οάτοιτΠο τομι

]αυτ ΙαοατττΕυτυυα ραττοτυ ΒοττοτΠ&υταα δ. Οτο

Βοττυε τοίτατυτ .Νο τοττυτ α ρτα:οορττε τοουΙα

_ατ:α!αοττοτο αο τΠΠουτττο νἰόοατυυτ , ταυτουο

_οανοτυτ· , ιιτ ουοτ! Εαοτυυτ τττουαοταἰ., α!αίουο

τυυτυαυταττουο Εαοταυτ , ίυτυτυα υποτοττουο

μ) $αττο`τ.τ Ιιτ!Ητατο τυττοττο τριτο Ρατανἱυτυ τττουαΠοττυτττ

οτάττττο Γαταδτ:τ Βτττοὸἰᾶτ , φτου ττοο ττοτ:τυαο φώτο (κουτι:

ξυτττυτττ ότου τοΙουοττττττε ατα ΙταΙτα οοιαετοΒαττ0τατ Φέτα ίατα- °

του. .9ττ·αυτ. όταν». στην!. Οο!!αϋΐ. Ττυπο.ΙΙΙ.

υαίτοττο, ιιτ ρΙυττιααιτυα ΠΠ μοουΙ όυΒτο άο

Βοαυαυε. Ι.τττοταε α ντοαττο αοοορἰ , ουἰ τω

τυτυ Γο Κοτυαττα μοτυτίττ: Ποοτ οουυυοτατυτ

ρατυυα Πτατροουυττο ατα αΒΒατο εοτιετο τοϋ

ίο τταυίττατπυτττ. Ττα&ατ φωτο ουτυ Ατατουτο

Ρυττο °υτ τοΙαατοτυτ υσΒἰε ττονα τοττοοτατο

τυυα αυτοοτυττα ττταρουττο , τάφο οροτα ετ

τυτοτοοΠαουο αοτττυτ ΗΠατττ , αυτ Πτταατττα ρτο.

ί··οδτο ουτα οι Μο 3 ροΠ:τααοτττε ττοεοτττε Ηττα,

ταυτο υυτ ττττοταόττ. Βουο τροτατυτ , Η ταου το

ταυα οτυυτυο , ΐαττοττα υαατοτουα τρίτυο ρατα-Π1

ς:υοτατε τοττατττουάαταα. @υου υττυαττα τυεΙυΙ

ΒουτἱΠῖτυυε Πουαἰυυε οΙατ8ἱατυτ υοΙατα Γι”

ρτοτατο. ΕρτΠ:οταε ττυτο αυυο:ταε , ίτυουΠ8,αά

ουοτ οαε άουτ, τοτωουτΙαε ουταοτε , δ: αά τυο,

τυτοττααἰίΠε Πατυτο τοτυροτο οοοιιραττοτατοτττ,

ττοοτυουτοτ ΐοτΠαοε. ναΙο. Ε:: Ρουτο-Βοττο τω:

τω”. 5ορτοτυοττε Μοοοοτ.ατττ:τττ.

 

ΕΡΙ$ΤΟ Ι..Α (:Ι.ΧΧΙ.

Ροττο όο Ροττἰου τυουαοττο,

Ό: @και :το πέτπ22.τ Μ. Μα·ΜΜΜ Ζωτ.ατ ,

έτι /έ·σττΙστέ Ματ τωυ#ττό!α Ητττωϋωσ ,

στα άτυπα: .το έκτακτο.ττατε/ττετατ , ω, τ..

ότι: του/ἔν: .τ/21ττ.τβατ·,

ΟΡτοαουατττ α τυο ρτοτο&υε οτ , ττοίττα

ουετοαττα τυ)υυθ:α ττΙατ ττοΒοτταΡΙοτοταττατ

οατροττττυτυε , υτυουτΠαυτ τατυο Μάο αΠτόυτα

ουττ: στα ί:τουυοτατταταα αάνουταυττυτυ,ουτ τααΠατ

υοταυτίτ τττοΙοίτἰΙΙὶτυα υυττοταΒαυτ , ατΙοο τη

Ιττοτ ΓοΙττο ταότυο Γυταα , υτ «αυτό. :18οτοττα Ποτ:

ουο ρτοτίυε αυτή νταοτοτ. ΒοΙοοαττα αυτ

άοτυ ρΙιιτττααυτττ αο ἱυεουττ οουί:οθ;υττ φωτο;

το,νατττο αυἱυαυε οοΒἰτατἱουἰΒυε ρτοτυουα

τω, φυσά υυΙουαυα υατΙατ νοΙ ρυττΙ1ττω ττατ·ο

τυτ οτττ , ουο αΙαροττουε οουττυυἰε ]ι18τεΙυε

τυουτἰο ταττΒαττουο ταυτοτοοτοταα. Κορυταοαττα

τυοουτυ ταοττυε τυίοΙτοτταττε τυοαο υατίοτταε

ττυοά· ουυα τυ ντΙΙαυα Ιταυο υοίττατυ αυττυἱ

τετατἰα τυο τοοορτΠοττα , το υααατττυο , αυτ ρω

τυα ίτυτέυΙαττ το ττοε βουονοΙουττα .ετ μπα

το ατ:ττυοτ1υτυ οοτυραττοΒαττε υοτατα, υττο οί'- Δ

Βοοτοτυυτ , ταοτταυτο τ υτ τοτυοτυ ροτ άτα Μ. ›

α2 .ΙΒΜΠ8 τ ττοτττυο ΟαΙτυουίτ , ροίτουαυα Οαυττοταίο ΠΠ υτττ.

:ΗΜ «τι υτουαίττττυπτ.

ττττ

ι`

Αττττο του.



“η ΡΕΤ11ι πιο.πει.ι>πιπι

Απποη8ι..

οπο: Ϊοιιιτιοτο απιπιο τιιίιιοατι ποοτετ ; ποπ Α τατιοπο οι:ονιτιοτιε. Νεοιιε κι πιιτππι , ο να

ιιιοτιο 1ενατι πιοιεΙιια πιπτατιοπο Ιοοι ποπ

οποπιιιε , νετππι οτιαπι πππο ποίιτιε απο·

οτπε οππιπιπε νιτιετοτπτ. Αποταε τπ οτ:ι:τοτοα,

Ρεττε οατιΠιτπε , ππιοππι οπτ:ιτππι τπεειτππι

Τοπιτιππι. Νοπ Ιιπτι απο το τιο πιοτε Πιπιο.

παπτιιτ ιπ πιαππε , οποτππι αΠιτιπα Ιεδιιοπο

πιο πο&ποπο ιπο:τεπτειπ αι: ττιίτοπι οπΙεδτα

το οοπΓιιενεταο. (Στείοεπατ ἰπ ποιοι Βιοτο

ιαε ιιοΙοι· τπι τιείιτιοτιο ,ποο πΠαιιι ατιιιιιττε

το οοπΓοΙατιοπεπι Ροτετατπ.

διο ιταοπε πππο πιιπι νεπιτ ιπ πιεπτεπι
πεατιΠιπιι οοπίσειΤοτιε Ηιετοπγιπι , οπιπε πο

πιο ΓοΙεπιπιταε πει· ππινοτιππι οτπεπι απππα

οειοπτατιιτ-. πω” παπά ιπιπιοτιτο οπαιιι οι»

τιπιππι τπι νιοατιππι ειτιιιιπιανι , οπιοτιπι ,

·ίιοπτι τοοπτπ εταπι Γοιιτπε , οοπί:οτιεπι πππο

ιιιεοε. Ναπι πατα· οπαπι οποπ ιΙϋπιπ α οιιο

ι·ο ιππιπια ριετατε , :ιο νεποτατιοπε οοΙπι , το

οποοπε ιτα οι όετιιτιΠιπιππι , τιο Ιιπτοτπιπ ιτι

ιιοε ιπ Ρτιπιιε ίπιτιιοίιίιιπιππι πονι , πτ μπι

ιπ οππι τιονοτιοιιε :ιο ποιο ιπεοππι Γεπιρετ

οεττανοτιο. νικ επιπι αΙιοπαπειο εΙαρί-πε πι

τποο > οπο οτπατιΜπιππι οτανιι:ατεοπε αο.τιο

τι·ιπα ιπίιοπεπι επιποιατππι ειπε οοοιιοεπι ποπ

ενοΙνετιο.(1παπιοπτοιπ ιπ Γοοτετιοι·οπι οποτπ

τιτοΐοι.ΐπιε α ιιοπιε ιιττετπε πια ειπα πιο [πω.

τιο ιπ τιπι (ποιοι , οπιππε αΒιιέπιπι οποπ

τεπι ττιίιοπιοπο ΐοιατι οοπτεπιιοτοε ; οπαπτιο

οππι πιο πιω, οι:ιτιοτα ιο πιει ατοιιο οεττιο

τα με το πο” τοίιιτποπια οατιτατιε. Νππιοπατπ

τοοιιιοΓοιε ιιοΡττι οτατια , 8ο τατπεπ πππιοπαπι
ΙαΠπο απτ ίτιατιοατπε νιάετιο. οιιππιπ οπαπι

πει·πιπίιτ οποπ ΑροιιοΙπε απιτπιατ τ σιιήΜ.τ

Μπα /Ιοξει·ι. Αοιεε πιο πο&ποπο τπιπιίιταιι

‹ιο , πιαπτιιεπτιο , ι:ονεπτιο. εοπιρατετιε πο

πιο πιιτο αποδιπ ,δε πιο νιι·ιππε ιοΙατια Πιπι

πιιπιίιταε. Ντπιι πτ , πε Ιονιοτα οπιτιοπι τοτι

οεαπιπε , οπαπιοπαπι πιο πιαιτιπιιε ετιαιπ ππ

Β πιπια οπποπο άποοπτια ειιιι”τιπιο , οκ οιιιπιιε

ιποεπε οιΙοδιιοπιε νιε παοΠεεΙιοι ροτοΠ,οιιπι

οπ αροίτοιιοπιπ πτενε , οεπιπι·απι αΙιοπ:ιπι

ιποπττιΠο ποτιιιιιιατεπι , δνε ιπειπι παΠοτοτ

οοπΓοιοπτι:ο ίοι·πρπιο,ίινε Ρτοπαπιιι αοιόποε

τοι· ίιιίιιιοιοιιο , ατοπε οπ ιο Γεοι·ίπιπ πιατα

πιοτοπι ιπεππι τεποετοτ ιπ οππιοπΙο, οιιοπι..

τπιπ ίιπτιιι οπτικοπε ιπ αιεπτιιε ποπιε ιιοπι

ππετιε,ἰρίο ιιιπιιι·πιπ ιπτπ οτιτιπιπε οπο. Το

ιρίππιιιιιπι τιοάιοανεται τοτιιπι , πιπιΙοπε

οπιπιπο πιω οπταπτιππι ρπταπαε › πιο πτ ίο

π ιπιπι οπαπι ιιιΙιεοπτιιιιπιε ιπιοτνιτοε. Κα

οιαιπ τιοπιπε τεοοΠιιιπ ιπτοτοπο ατπιοππι οοπ- Ο οπο πιιππτἱοτα οπα:τιαιπ τοοεπΓετο τιεΙεέπιτ ,

τιππο πιο ποιοι , π: ιπι ταπτιΓρει· ΓοΙιιι πιπε

ι·επι , οιοπεο ΓαπότιΠιπιο παπι οπται: πιοαε
επιππάετεπι. νετπππε απτοπι αΠοοιιοπτιππι

ιΙΙππι τιπιτι , ποπ οποτι πιεττο Ιποιοτε τπιπι

τποτιε ΐπετιτ,οπι(ξιρε οπι Γειαιεοιπι τεττο απ

1ιιε πε τιππιπ οπι επι νοτιπιπ εάιοετιπιι τω

οπο ι:αοι!ιπε ιποοιιιτια ατοπο αποοτ απιτπι Ιε

πιτοτπι·. ΕΠ οπιπι τποο ιπτιιοιο ιιι ιπιπωπι

πππο νοτίπε οιιαπι Ριοία Ιοπ8ε αοοοιππιοοια

τιοι·. Ιοίοε ιιεπἰοπο απ το ίετεπτιοε οιιτανι ,

ιιτροτε ιιτιιΠιιπππι τετπτπ ποίιτατππι τιεροιι

ται·ιππι ατοπο οπίιοτιεπι. Ι.εοοε οοο Γεοι·Γπιπ,

ποοπο πωπω ρτατοτπιιτταπι , ιπ οπιπιπ πιο.

&πιπ τιιππι , :ιο Ιιτιοιιι απιπιατινει·τετε πω.

πατ. ι ·

(ζπαπτππι τιπι απο μι· οοο εποε ιπ απρο

πεπτια ιιοπιε τποπία €πιτ 2 @παπι Γετιπιο οο

απο οπιπια ιππιπια Ιαπτιτια πι: ιππιιτιπιπ

ρτ:τρατατε2αποτιτιιε ποτε αΙπα πιαιιτιιια, οπο

τιπιειπαπο:ο οαπτιιτιοε πιπταπαπτπτ. πιο :κι

ιπιπιπετιππιπεοοΠατιεπ ίινο πιο Μπι Μπα

πιο ίου νιττεα ετιαπι,οπαιπ πιτιτιιΠιτπα απο τπο

πιππε τετία αρροιιοπαπτπτ, πο ΐοπαΠοτο πο

Γριποιτια εοιοπιιι οποιοιιτατειιι τοΙΙετεπτ. Τα

ιιεο ραΠιπι νπιοαπιε , πε πιο @οποπ οοπι-Β οοο ειοαιππι νατιετατοπι , οοπόιπιεπταοιιο ,

Ριπτα τερτειιεπιιοπε ι:ιιοπα ει·πτιιτιοτει πτωτι

το αυτοι οιορτοπεποιαπτ. τιπι απτειπ οατπιεπ

ποο οπαιεοπτποπο οι ιΠπτι , παπά ιπιποπη

ππτπ ?οτο αι·πιτι·οι·. Ναπι ετίι πι πιοι·ιτο ,

οποπ πιαιτιπιο νειεοι· , πιιππε ετατο μάτι

Γοπποτιτ απτιππε τιπι , πιει τατπεπ οι·ατια,οπι

Ριπτιτπππι @απο , ι·πιποτε απο το οπιπιπ

Ρετιεοοπτιππι Ροτο. πιο. Ε:: ποίι:ι·ιε ιοάιππο

νιπεπ ει·επιιταιππι πιο πΙτιπια $ερτειππτιο
Μοοοοι.ιτιτιτιι. ι

 

ιει>ιειοτ Α. οι.ΧΧιι.

Ειό.ετπ.

οπο.: στο:β @Με οπιπιπ 4°σωπειποπστ. Ε

Είιροποετο Ιιττειιιε τπιο , οιιαε ρι·οιτιπιε

οιεοιιιιι :κι ιπο ρτοΙικιπε ιπ οι·ιοΓεπτια πε

οπεο , ταπεΙΙαι·ιο πιο πτξοεπτε , οιιι (ΜΜΕ.

άπιο ι:οΠ:ιπατ ΡτοιιειΓοι. Οτατιίππιπ ταπιεπ Π·

πιο ιιοπιε Επετππτ , οπαπ‹ιο Ρτοΐοοιο πιπι!

πτπτετιπιττετε τιο πιο ιτι οιιοπι ίτιπιεε , οποτι

πε ΐοι·τε ιιε Μετα ιπτετπρεταπτιπε οΒΙοδια

τι, α οπιππε, Ροτ Πει8τατιαπι , αΙιεππε πιιπι ,

πτ ιιοπε ποίΗ,Γειιιρετ απιπιπε οιττίτιτ. νιάτα

το ταπιεπ οι·ατ οπατπ οτοπιτο οποιο αοοπτατε

ίιπεπΙα αρροπετοε,86 αοιοο Ειπε οκοπιιιτε οοπ

απο , πτ το πεοπειιτει· πιιπιετατιε, αι: ίπποι·

Βπιτατιε ατ8πετιπι. Τιιιιοτε το αίιοτοπαι πιο,

αο Μπα: ιποατ ναιετππιπι εο Π·πτιιο οοπίπιο

το , ιιτ ίιιτιει·είΓε τιιπτιπε ροίΪετππε. Ναπι οπιιι

πππτιο ρτοπιει·επιπι· επτπ , :ιιοπε εκ ιπίιιτπ

·`ι το τεοπΙα: οατπιππι πΓπε ρτοπιπιτπε οπο: πο

πιο παπά ιπτιοοεπε εΠο τοπαπατιο, ο Ιαπτιπε

οπιτι τππο Γππιει·ειπ , οπαπ‹.ιο 8ο Γο!πο τοπω

τετ, 8ο πιπιιαρροπετε:πτ όιίοππιποπτι,οποά

α τποπαιιιοα τιτοί:εΠιοπε απΙιοττοτοτ. Απο”

ιπίποετ , οποτιιπτται·οτ πει· οε , ποπ οοιποπι

πατε ποπιιπεπι , τεοπο ποο ποπ πι οπιπιπ
άαπι νοΙπρτατοπι ι·ιαοετο ,τω ατι ποπαπι πιο.

τπάιπετπ πτειιω οοιιιετναπτιατιι. Ναιπ 8οἴοπ

Ιιοιτπο ΐοιπρετ εποε ,, πε οπιε ιπίαΙππτιοτ πιι..

πι αποτι:οτιιι·οιππε. Ηιο αιεπαε ίιοιπαοπο ιππ·

:πιο οι , ιΠειπ οοποο&ιοπε οτανιοι· , αΙνππι

ιιοπιε πιο απτ οοπίοΙατιοπι πιτπιππι αΙιοπα - πιο αΙι:τιποιτ , πιο ππττιτ πω” , αΙιπε οπο»

 



ω; Ἑ Ρ Ι6 ΐ'£9ἰ.ἱΕ στα

ίτυα ταιιτιατιταττι απαιται·α αρσατατιτιαιιι τω- Α σιιστυττι άαιτιτυτυα αυιτιιἱ`σ1 Κατριτωτιιι ατατιι

τιαιτε σου αίτ. Ετ αυτια Επι: σιιιιιι?ι ρατυττι σο;

απατα αιιἰιιιαἀναι°τατατι , τιιαατιτατι ττστι(ια!α%

ιιι , Επι αιιτιιτι ιιοε απο τιιιαιρυΙστ , στισττα

τατ1υα , ιυιττα δοατατιαυττι ιΠυά , ατιατα , υτ νι

ναιτιυτ , τιστι νινατα ιιτ αό:ιτιιυτ , α`τττυα @τομ

ταταει τιατατα ττιαΒιε ιιοε ιτιιιτατι Ηαστεαο: τα

ισα αόσιαιαατιτυισε , τιυι, ΐστατσ ταυιο αισο α

αυτο Ια8υτιιιτιιΒιιε ταιιτυτιιττισιἱσ"ναΓαατατιτυτ,

δ: αττυατιι σιιααταιιτρ ντα [υπ αατατιτ :σπιτια

Ισια ασ`τσυΙαιιτισταα 5 συ!ιατιιτατιιτυα τατισ

.ιιατιι ατιτιιιττασαε. ΒαρταααΒατιε ατιατιι ιιατιιαα Η

ζΑτιιισ “Η

ατι αάιυτστιυττι ιισιιιιτιυπι τ 8τ σου τω. ·δσΙυ`τ

τα τιιιι:α8αιτισ. $σΙι ιιι αατταττιιτια ασιιΏιττι-ι

τα ,αυτ τατιιατα Γυατ:υτιιαατιάυτιι τιιιιιι αίτ,αυτ

ιιιιι ττιατιιττι τυατιτ Πστιιιιιυτ ·, τυτριτατ τω

€ιαιιόυττι. | .
' Ηττα τααυττι ι, Ραττα τα τ:σταττι τωατιωατ

αστιταττα αοτιίυανιτιιυε , αυτ ω” Ϊατα_ ιισα

ταιτιροτα όισιστιιττι ιιιαστυττι αεραττιτ:αρε, Ηττα

τωιωτι ιιιστισ ιιττατιτ τστιαιιατιιτιυτ μιση ταιτι

ιιτ ιιοε αιταυΓατατιιυε αρυτι τα τ τυτιι"στιτιιτια

(σαιτ ρτστιιτιΠιττιατιι ττιιιιι σου Μπα αυτα

σ.ια τα αττισιιυε νατυα ταααταττι. διτιατατιιτα ρω Β τσττιιατιστιαπι οι·αιιτιιε νσΙυτιταταττι τ ατυατιι ιιτ

τιυε τ:τιταττι τισιττι ι·ιαβατα στο α.ι°Βιττισ , σου . ιιαα ιτιιρτατΐατιτιατυιιι σιαΙατα. σττ:αιιστια τ τα9 γ

ακααΠυτυιιι τα ιτι ΐυιτιττιιτιιίτταιιάσ νιδτυ πια αυτα τιιυτιυα τστιΐαιιιιιατατιιιιτ. ναια. Ειτ Ρστι5

τιατατιστιιτ τω ταττιρατατιτιιι: Ιιτιιιταει. ει φαιά

σταττατ νοιυτιτατατιιιισΒταιτι αιταε τα&υτιια ,

Η σΒΓαυυαιιτιιιιιτιι του σιατατι αστιάστιατατιι τ

4υατιάσττυιάατιι αιιυττι τ5τ&τατ ΠΜ: Ραττατιι τια

ττυαττυατττ αοατισΓαττατ. τ

ζ νατυπι απο ιτιτατιττι σιτιιττατιιυε, τιστι αιιιτυ

Ιιατια ατι τα Γατισαιιααισ αριίτσιαιιι “Μαι . ιιτ

τυα ατΒα πια ττιατιτα αταιια οΗιαια. . :μια τατ

τα ττιαιστα Γυτιτ , αυατιι ιιτ Βτανιίατιιισσα τα

τιτατι αυααιιτ , αστιιττιαιιιστατα ,ατομα αιττσι- Ο

ιατα αατυτατιυε τ:ατααιτι. Αιισ Γατνατιυτιτ α

Ισαο α; ταιιιαστα , αυισυτ τυττι ττιααιτι ιιι τα

ετατιτυσιτιαττι , τυιιι νοτσ αιιαπι άι: τα ασπαιτ

τα @ατι . συστιττυα ιὶα τυα ιτιόσια Γαιιτιατιιτ

αοττιπισάιυα 86 ρτσιιιτιυε ακριιαασσ.

 

ΕΑ ()Ι.ΧΧΙΙΙ.Ε Ρ Ι δ Τ Ο

· ΕιάθΙΤΜ

'ἶ2: |υ·ιστωι σιω/τα!ετι αέ&αιτί.ι :πωπω

ταπἔτεἔατἰυπἰ:/ἱτπὁῖ.τ 7"_#ἰ”ί ίπ "απο Ου

σΜΜιιΖεπα ·υέτωπι απατα εκρὶεπττω τ αυι- τ)

πω”. α: ,β ·υτί2:,/ττιιω α'ικατ.

θεατή ιιστιια ιιττατατ α ρτιστα Μαι Βατ

ιιαι:ιιθ:ι : στήσω ιιοε ααττιστατ τατιτιιτ

Ρτιοτατια αιαυΡτταιατιι ασΒατιαιτ Ειστατιτια: οστιε

Βτα ατιστιιε Γατιττ:α ]υιτιτιατ αυσαταιτι (και

ιιοιέ·α ατατιισ νιτατιι όιιαατα.αυατιισβταττι αυτ:

(σιυε ιτιία τ αυτ αυτυ ρτιστα Γατιέτι Βατιαόιθι

[ισττιιτιατυ αουτατιιατ , υτ απ αιυτ τ:οτιεταΠιτ

αιτιτυα πω” ισίιυε τιιατιταιτι ααυτἱυτ αι: Πυξ

αυτ” ρατναίι:ιεατ. ει τιι:ι Ριατυατιιιτ πιστα;

τω” 8: αστινατίατισ. ασ ρτσΒανατιτ Γριτιτυττι.

ότι Ι)ασ ααα , ισοτιο ιρίυπι αιιιτιισ Μια @σω

τετ-αυτια άια κι. Οέΐτοστιε ιιααααι.Χατατττ.

- α
-.α-...--... ευ--?·

ττιετκ›τατατΧΧινι

Ειτιαυι. ° -

 

Β: Ρίκιάσ έ:: αιπεττω τοπ]ι·ε?α , ό· έα μὶΜἴ

Μάταια Γ|ατεα:Μτε και Εππωπα (.1τιπ.ιίέα

Ισια/αυτ αόωιτικπαΜ.

ΡΡιιαυιτ ω τιστ ιιαΓιαττια τιια ρτιττιιτ τα· Αιιτιο Μ:

τα τατιαστιε Π. Ρωτάω αυτα ασττιιτισυε

(ιιιε , τατιΒατυα_ αυιάατιι δ: τ:στρστα 8: Γριτι

τυ. ]υΠιιιιυτ ταιιαατα ασε τ Πιιιιτσττυα στα” ~

αιιι ιιι τ:υσιαυια αΒιατυτιτ , ιρΓυττι νατσ αστικ

τ:ιτιιυτ ιιι ααταατατιι , ρΙυτιττιυτσ Γα αστιιτιιατι

ιιατιταιτι ιισσιτι ,ιιτ Πτι πιιΓαταταιιιυτ. Νου κι:

Ρστιάιτιιυα αι νατιιυιτι τ ιιτ ΡΙτιε αι ιτιτυταταβ

τιιυτ ταττστιε , 8: το ι:αττα αιιιττιστ ιιτ-Μετα

ταεΙυατ ρα:τιατ. Βατιτιιιιτιιυεαρυτιιισε Βατωτ

βαττιαιτιυιι, τυτιι στι τιιαττι ταίιυτιι, τυττι ατιαττι

φτου ρτσΡτατιιιαίιαττιυπι ιτατ υτατττυα ματ

αυτ: _ιαυστατ. Εκτυίασιτ ασε τιιασ τισττιιιια

εισαι ρτισταιτι ιτιίστυττι , σα Γσττα ιαιιτατιιτ

τατόισταττι ιρΓοτυττι τατιιτυιιι. Αυτα @πιασε

_τυτιι ιτιιρταΓατιτιατυττι σου ιιιιττιττιυα , τιιιια

συιΙυττιαιιυά α:: τισιττιε αυτιά τισε απ, απαιτει·

τα ττυσ ταρτιτυε ιιατι αστιτα&υτ απ. αφτα!

ατιασ ιαιΤυττι νιτιατυτ , · υτ σου Με ρατιτυιτι

ι;ατιιιττατατυτ ατι τα. δι ιτιτατα!ΐα νσιυττια·τισα

Και ΐσΙαιιιιιιτατι , τιστατιε ιυτιιατιτυιαί αιιυδ

υιατσαάα αοτιάυτατα τ :ια ναιιιτα (:αττιαιόυέ

Ιυτιι.(Συατιι ΓατιΒιε τα Ριιιιιυττι ατιιιΠα, ι·-υτυτυα

αίτ σιιιιι ιατια ιυσιιτιάιιιιιτιυα α· δ6 στι· ατιατσ

ατιττιοτιυιιι υτιιι:.·Νατιι ρταττατ ατι σττιατυττια

ασ ατι αουπιιιιατυΒατιιι ό υτ όιετιυιτι στστατέ

βια ,τισιιιαατιισιιατα στο ασ ιτιτατααΠὶιτυτιι το Γυτιιτιια 00τυιιιαιιάατισιια τ τιιι·τασιιαττιςυα

ατιυιὶ τισ” ιιτ ιιι Εταττιυπι α ιτσΒιε ατιωτττω νιτυπιακτιτι,ίία..ιιαυά ι:ιυσια·ιυόιτατιιτυε θα

τυτ.'αυστι Η τααυττι νατιιτα δαατανατιτ μα; Σ Μσόσαστιαιτ ττιατιτισιυτ ιιστι.ίιτ , ι:Ιυτιττιυττι

:τα ροταΙτατατιι . ιιτ ιιΙυτιι τααυττι τ!.υσαετ ετιτ ως αιυτι Ιαέτιστια ΙιαυτιταΓιιααι Ρστατιτ. Ησσ

ατιιιιι ,τιιιαιιτυττι τιυιιιετιιστιι ωιαιοατ @τη

σαιτ -αοττιστατια στ‹ισ ιισιτατ ιτιτὶιεαατ.'Ετιιαἔ,

ειτατιτ α τιια σιιιτιατ αυστιαΙιαιιιε τω: αστιιςιτιιη

ιιτ: Ιεισατιτι ταιιειστιι·ίυανατιιαττι , ιιτ σου στισή

στα απ: «Ματ ()αυιαιτιυ!ι τατιισυτ .τατατιι τω;

Ρατταταιιισιιυτ αυτια ΓατιιαΙιιισιι ,τιατιυα ότι)

ρωατιωα ταττιτυα ι:ιαττα&αιιι ιαιαστατιι -. στ:

τιστι αάναττυιιΒαυαιιι ίιττι οττιτιι ρατιιτυα τιιστια..

Γ”. 8:ιτρ. ή· ω». στην!. ΠΜ. Το”. Π!.

ττιταιτασ ασπιττιαττιστανατιτυ , ι φωτ τιιαιιιιτιι

ατι; νατιατιιε σΙιτιι ακαιτισΙατια νεωτιιτ,ωω

ιτηρττΠιι , τιιττι ααΙαττιο αστιίατιρτα , ατιιιιιαάΑ

ναττιΙΤα ττιατιάσίιΠιτιια. ΕΠ αυταττι σι;ιΓαυτιστ

τιιυΙτιε ιιι ιοτ:ιε , δ£ αυι τ:οττα&ιιτ ατιατιι . αα

ΠιΒατυίαυα ατατιτατιυα ;ιιαυτι Ματια Ρατσισι.

τιιιαατ , ιιατταταττυα αφτα ιαΒαιιταε τααιατ , 8ε

να! ατυτἰΠιιιια ιιιτατάυτιι αιτατααατ ιτιεαιιια.

Βαταη



ιτ:.7 -ττι8τετιιι_υει.τι-ιτΝτ

Αηηο τ:.8;

Ρτἰοταττι ειΒΕυιτυτ ΡΙοταιιτυι: ρατΓανατειτα ἱτι

Ρτοροίἱτο. υτ·τα!ὶ&τι ΐειυ&ει: 1ιιΡτιτιει: εοη8ι·α

8:ιττοηα , :κι Βιεττιττι ησίτταιτι Ετατηυττι ία

ττοηετ-ατατ. $ἰ τΞΙ:›ἰ , ττειται·, τυατιτ οτἱυτη υτ

ἱΙΙυτη εοτιιτηο‹ὶα τια!αειε , εραττἰυε 8: ἰρίε αΙἱ

αυτ: τηαηταιη ατυε. (Συοτ1 Η Π». εο€υονατίε ,

εοηίἱττηειβἰε ρτο τω; ρτυόετιτυι τιοτι:ιττι Βοιώ
τηε νοΙυτιτειταηι. Ρατευτιατιάυτη επ τςαττυιη ,

εΙουαε ακεαηὸαἴεἰτ. »Με Βιιια τέτειτιυε υΠιιΙ

τειεατα ροταε 5- τ:1υτιπτ 00Π8τε8έιτα τηαευτη

ττἰτἱευιη ἰτι τιοττευτη Ποτηἰηἱ) ειυΒαταυυα ττι

τηιΙιειιτι ΙιοιηἱηἰΒυε Βου: νοΙυηττιτιε. Ηοε ο

Ρατα ηἰΙιἰΙ Παο αεεαρτἰυτ ακἰΙτἰτιιο_ηἰΙιἰΙ ω

Ηυτ ἰΙ!ἰξἱρίἱ,τΙυἱ Η βοηο :τυο ίτυάιοία τυατιτ

εκαευτιιε. καιω. Ε:: Ροτιτα-βουο τΠα ντι.

ΑυευΠ;ι Μεεεετ:τ:τκτιτ.

 

»τι ε τ ο τ Α εεττ:: ν.

Εἰόετη.

Ν” :Μέ απαιτώ" ,/ἐέ τα·|α/9'ίβωεπτο Μἰ

Μέ :πστἔἰτ Μεάττπίπω , Μτηπτ ....ωττω.

σέ τπωυψετἰωπ ττ·υτττέ :φέτα

Ιευτἰ τυίτἰεειτἱ , τηἰ Ραττε , τιΙἰυυαυἀἱυε

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ετ.ΧΧνιτ

υιιειιιάουιτα ΙἰΒατ , ιτε άιυτιυε τυτἰ άα.<τα

τα , φωτ! ταιρΕι ωουε ηονἰτιιυε, τ:ιετΠυτη μι

τἰτ , φτου Μαι ηουιε ροτἱΠῖηιιιιτι ...τω

τα τ:ιειΙα ετατυ ροταίτ , που Γο!υιτι τω.. τα

τηἰΠἱοηἱΒυε ιηοἀἱεα υταιιόιιιτι Π: , νατυτη ο!»

Η τηαἔἱε , ττυοό ἱυὸαεαηε .ι 8: ειΒίυττ]υιη τα

Ιἱ8ἱοίἰε, περα σ.τυυτιιη ρι·οί·-αΠιε νιττιτη νἱἀαει

ττιτ εΙἰυυτΙα ττυατιι εκ Παο ί”υο., ευτἱτ ἴυἱε Γο

Ιειτἱει υυ:ετατα,ρΙιιίυυα ό:: Ιοεἱ ετηαιτἱτατα,:ιε

ΓαααίΓυ τυίτἰεειτιο , υυ:ιτη τΙα ὸἱνἱηἰ τηυηετἱε

ετπτυι εοηΒόατα. Νειιη Η υυο ετυεἱειτυ , Η

ΚατυΙἰτ ηοΒἱε Π. Μειυτυε ετττηατυτἱυτ ηοίτατ, Α

Β

 

ΕΡΙ5ΤΩΙ.Α £1.ΧΧνΙ.

Βατηο.τάιηο τηοητιε!ιο.

2/2 και πιείτε ,/τέ ωιι!τωπ |:ἔ.ττ.

Ποτ ρατἰε ΙἱΒαΠοε τηυηυ τηατι εοηί-ετἰρ-· ΜΜΜ:

τοτ , τἰΒἰ οτηυἰηο, ίἱευτἱ ρτοιητίἱ , Γατ

Υειτ1τυτ τ Μ! ἰΙΙοε ευ τα τηοάο εαττετ άα τω..

ττυυἴτηἱττατιτὶοειηοτι τω. Ιυτατιιη ΙαΒαε τα

Πτ1υτι ηοίττα , τμ; ΐυητ αυτιά τα , Π” υυειτ

ακεδτρίὶ . Με αυτ: α:: τηταετο ττειηΓετιρίἱ νο

Ιυτυἱηει : ἰΙΙυὸυυα ΡετἰτἰΠὶττιἰ ευτυΓάειτη νἰτἰ

εοηίΠΞυτη αάπιτττα , (Η που τηυ!τ:ι , Γατἰ τηυ!

τυτη Ιαετιε. Ιιιάα αυτη α:τΙαξΗοηα !ιυ]υΠηο

.τι υΒετίοταε ττυδτυε ρατεἰρἰυυτυτ. ναυἰτ :τά

ιιοε ηυάιυε-ταττιυε ειΒΒειε τυυε , τηἰτιὶιηα αετ

τα ασφατλο.τυε , ΙἰΒαητἱ τ:.ιιηαη ειυἱττιο ιΡΓυπη

αιτεαρἰιηυε, υτροτε νατιαττιυι!ατη ηοτιἰε δε εα

τἰΠἱτηυτιι ττειτταηι. ΜυΙτα αυτη ἰΙΙο ηα8ατἰα

εοτιτυΙἰιηυε. Ρ!ειευἱτ τηΠιἱ υυὸἱΠε α:: ασ όα

νοΒἱε , φοιτ αυτή τυατυτιτ ῇυευηὸὶΠῖτιι:ι. Με

τα!·-αταηε , ταΪααἱτ,τιε.ταετα:ινΕτ τιια ρΙυτττηυτιι,

υυτιυάο ηυΠει τα τηυΒἰε τΙυαιτη ναίττο ρτοΐατ:

τυ εοη8τιυάατιτη. ντι!ε. Εκ Ροτιτα!σοτιο ἀἱα

:αυτ Αυευίτι Μεεεετ.ΧΧ:ττττ.

 

- Ειάατυ.

Β: ε|Μο|ἰ.τ/ἰιἰ.τ Μ τσέτευτι ττἄὶἔτκἄἰ: , ό· έ:

Μυστικα» .ωέτττπω Ιτέϊ'Ισπε.

Οτι ταί-ροηὰαοΙἰττατἰε τυἰε υΒἱ ρτἰιηυτιι Απ” Μ!

° Με: ταυάυητυτ , στ: τηυΜρ!ιευι , εμε:

Γυρατναηίυητ ηαεοτυι :τιυοό ?παταω φωτ

ΙἰΒαυτἰίΙὶτηα , τυιη υυἱει τα άιΠΒο , τυτη τΙυἱει

τηατιε Γυπιτιια , υτ ΓετἱΒἰε , Ια8ἰε νοΙυρτατα.

ττυο , ιιτ Πι: , νυΙτιατα τηαητἱε :ιτΗεἰτηυτ , που Β ΡΙυτἱε τειιηαη τΠειε Ειεἰε , τΙυετη τηατατιτυτ ,

εα:Η τηυτειτἰοιια. Γαά ετητείτἰ Μυρτώ ί:οιηατιτο

τηαάαηάιιτη αίτ. Παετανὶ Καμια τατἱἱτα Μ.

πιοτιειΡταττυπι , τ-τιπιἱΙΙειηιυυα τανἰΓατα , ευιη

αυτι ρτοί:α&ο ί-:ιτἱυειἀιιεο υιιονἱε τηα:τοτα τα

ί-οΠἱεἰτυεἱἰηα ειη8ἰ νακειτἰυυα , τιυειτη , ΠΜ αυ

ίαητα . ναττἱε τ-τυτατυυα ου!α&τιτί νοΙυρτειτἰ

ω.. Ντιτη Παατ τυτιιυΙτυε εὶνἰτατυτιι :περα

ηοιηἱτιυτη ττατιιιαητΞαπι ΙἱΒαητἱΠἱτιια ὸανἱ

τατη , υιιἱρρα ειυι τιυῇυΓτηοόἰ ίτταρἰτυε Γατηρατ

ειΒτιοττυατιτιι , υυιηαυτιτη τιιτηατι τηιτιἰ νἰτα

αοτηοβἰειἰἰε εοτ‹1Π τιοτι τ.υίτ, υΒί ηοτι αυτη ττιτ

βετ τιοτηὶτιυτη , Γατ! ευτη ρΙυτἰΒυε οτόἰυειτα , :τα

ταἔυ!ητἱται· νἱνἰτυτ. Ηοε Ειυε€αηατα νἱτττηἰ

τη! ἀἱίὶἰηᾶἰυετηΠιἱΙ ναηυίΗυε ακι!Ητηο. Αα

εἱτιΒαε τα , ετα ρτιτρητυΒἱε τη·ετειίΠηυηι , υτ

τηαευτη τατιατιτ (ἔετυεΙὸυἱυηι.”δετἱε ίἱτ Ι°108

Ρειυευ!οε ιη ρι·Ξν:ιτε αΧαΒἱΙΤα Ματ “Με ετειἐ

Πτι. νικ. Ε:: ηοίτι·υ άοτηο ντηατα ατατηττει

τυτη τΠα :τ:τντ. Αυ8υίΗ Μεεεετ.κ:τ:ττιτ.·

ι

- η ο

. Μ

ρτεεἴαττΞυι αυτη ΡΙατιιευυα τετα οτητ1τ:8 τηἰηυε

τιεευι·:ιτα εοτιΓετἱρτ:ε ίἱητ . τιαε τὶἱΒυπ τιτοτα..

ατο , υυ:ιτ . υτ τωιω ἴαεὶΠε , ταόί8ειυτυτ ίπ

αοτΠεατη. @Με ὶτευιιε εοΠα8ΠΗ , που Γυητ

ρυΒΙἰεειηὸει: , Γαά.Γατναυτυτ ρατιαε τα , αυτ:

Ωι!ταιτι ἰτιττε όοιηαΙΠεοε εο!ιιΒαειυτυτ ρυτἱα

τω. Ναυυα αηἱτη , Η Μ” ατυόατιε,ιτει ευ: αΙἱἱ8

δευτ τι τα εοττιρτου:ιΒυιιτυτ , ατυτιτυυα αυτη.

ρ!υταε ττυἱ υττιιτηττυα ηοίττυτη ταιηατἱτατἱ8

ατ8υατιτ. (1υτιτηουταιιι Η ατε ΓυΡρταΠατἱε,ειε

ηα8Ιαέτειε ροτἰυε ῇειευατἱτιτ , τηαΙΕυε ἴαεατἱε ,

ηοΓυυα τηυΙτοτυτη ΓυΒἀυκατἰε εειΙυτηηἰ2,υυἰ

νἰ!ἰει εοτιτατηηαηάτιττυα ὶυ νοΙυιηατι εοΠα&ει

ἱττἰὸαΒυητ , ιιτ ρτἱτηυιτι εουί_ρακατιητ. Ι..τ:Βα

Βοηοτυτη ειυετοτυτη ειτιτἰυυει νοΙυτηἱηει. Ξυτηα

ἰυ τητιτιυε τταςυαητετ Ηἰατοτιγιηἱ (ΪγΡτἰειυἰ

ττυα αρἰίτοΙειε; όα (ζαιιτΗΠσυε ειυτατη στα·

τοτιἰε εε ΡΙἱτιἰἰ , εατατοι·υτηττυα εοιηρΙυτἱυτη.

Ηοτυττι Η τα Ιαότἰοηα ουὶαἐτεινατἱε , ἴυατἱἴυυα

ἰΡΓοτυτυ ίτυτΠοίυε , τηετΙατη , υυειττι ευρἰε ,

αριίτοΙιιτυττι εοτιίετιΒαηάει·υτυ εοηίεςυατιε

ΓειευΙτεταιη. νηΙα. Βια :στη Νοναυιητιτ,

Μεεεετ.Χκκτττ. ΡΙοταητι:.ι:.

ο ι



Μ”κ”

τού

 

ΕΡΙδ Τ(3Ι.Α (Π.ΧΧνΙΙΙ.

Ροι:το άο Ροττἰου ωοηειο!ιο. ο

19: ύποίω·έέ.σ υι·οϋοϋ.

Ει·ι ρτἱωἱε Βετο τοηοΜἰ_ε , οηοοτ:ιωητο.

Βτονὶοτἰο οσοι Ιἰποτὶε τιιἱε παω , οι:

ορροττηηο οιιιιόοιη. ]ειω οηἱω οοηίΠτιιοι·:ιω,

ω: Ιιοὸἱο Πιωωο ω:ιηο Μιιο ρτοίιοποοτοιιτητ,

(ΙΜ Κονοηηειω οι·ειητ οοηοοίΐητι. Μἰῦ οι: Πε

Πινοητιειω ὸιιοἀοοἱω , Ποστ Ροτἱοτοτ νιω

πιο” ηοο όιιΜτο :μπω ηοίὶτἰ ροοηηἰειω τοΙο

Με Μ: :ιο οοο. $ροτο ροιιοὶε όιοΒιιε , Ικα:

:μια ωἱίἱίἱ:ἱ νοηεΙοητιιτ. Νοοιιο οοοτιτ ροτ ωο

@τι ὰὶΙἰΒοητὶΠὶωοἱη ἱἱε πιο τοΙἰοηἰε , οοι: Πι

Ροι·ίιιητ νοηόοηοΒ , απο :ιοηιοοιιτιιτ. Πτοτἰε

8ο ἱρίο ηἱΜΙοωἰηικ οηιηι ἰηὸιιίὶτἱο, ιιτ ?Ιο

ι·οητικ ΡΙητο'οω:ιητηι· , ιιΜ ίοιιτ τοτ ηοίὶτἰ

οτὸἱηἰε ωοηο.ίιΈοτιο.. Αητοοικιω ἱωΡτἰωο;·οη

τω· Ιιτονιοτιο ί:οτο ΜοοΒοτ ηοωο. Ροίὶοο

φαω νοτο ἰωρτἱωι @Πο ίοιιτ , Ιιο!ιοητ Πη

@Η Μηο νοΙ τοπιο. @οοο Η οτιοω νοτιιω οί:

Γοτ , οιιἰε ωοτἰτο οκομΓοτ , οοι ιιηιιω οκ Με

ηοη οωοτἰι: ΠΜ , ρταΓοττἱω τ:ιηι νιΙΕ ρτοτιο ,

ΕΡΙ8ΤΟΙ..ΑΞ.

.Α Η οοουο οοτνἰοο οΙτἰοε ἰηΒτοἄἰοτηι· , οοΙΙοοιιο

κ

:ηη

ω: Ροθ:οτο , 25ο τοτἱ8 Ιιιιιιιτιοηε , Βετο Ιοοο

ηοίοιειτ ; ιηἰοοτ :ιητιΜιε , ειτοιιο οιττηΒιιε πο.

ωοτ 2 Βοηοιηοοάειτ , ἔοττἱε Π: ο; ιοΒοΗ:ι , εε

οΙἱ:ι ηοητοοιιἱτο. ΠΜ ρτιωιπη Έκτη Πηδ

οἰοτιτοι· οοο&ει , τοωιι:τοτΞε :ιο ηοο, ω: Βοη

Μιιη ΡειΠ:Ι ειητοοιιοω οιιι·ιοτ Με πο ΓοΙιεΗοι·

ροΠἱτ. Κοουροτοηο:οΓοιηιτοτι Ρτο νιτΙΒιιε Πι:

τΙοι Εκ Ροητο-Βοηο ω:: ι1ιο]ηηἰἱ ιιηιιο ΜΙ

ιοΠηιο οοοοι.ΧΧΧιν.

 

Β εΡι5ΤειιΑ οιχχικ

νοητιπα οΒΜιτἰ.

Β: αψτωπἰυπε Πσπ:ΜΜ ρυσηιψεω

«Μ8εΙσπππ.

Εοἰωιιε_ ορἰεηΙοητο Ποηιἰηο , ου:: Μη

άοΠόοτεινιωιιε. ΑρροΓιιἰιιιιιε ωιιηηε το

ί:οτωοηάο Αη8οΙοτιιω ωοηειίϊοκιο , ο; Ρα

το: ορἱηἱοηοω ηοίἱτοτη ρτοΐροτο οωηἰοΙιηοο

ηΓοηο Γοοοοποτιιητ. ΑοοΙειωεινιι: ηηινοι·Γει οὐ

Μαιο , οσωρτοΜινιτ “η οοεΙιιω οικηΠτ Βιο

τηω. 8οηιιίΐο ηοε πετοιιιω > ἱωτηο 2ο ἱηΪοτἱ8

τονοοειΠο άοΐιιη&ιιω , οετοΒιιιω οοηιοιιο

δ( , ουοο ΡΙιιτἰε Βιοιοηοοω οίὶ , ειάοο οωοη- Ω Ϊειοἰηιιε ,ὰ Ποο οοοορειίΠωιιωί:οοΉο , πιο·

όαιτιιω 2 ΠΜ τοἀἱοτἱητ νοηοτἱἱε ηοΙὶτἰ , ωἱτ

“τη οἱ , οιιὶ Ροι·Βοηιοηοε νοηὸἱὁἰτ , ι·οΠοιιιιω

Ροοιιηἱα : οιιοιηοιιοω ωἱηιιε Βοηοω ωοτοο

όοω ὸοὸἰτ ηοΜε , 8ο Ποιο οιιιἴωο‹ὶἱ , η: Η το·

πιω ροίΓοτ , ΙἱΒοητἰΠἱωο ιο Ι·Ξιοοι·οω. νι

(ΜΗ ιρΐο , ηοο ἱηὸἱΒοε τοίὶἰωοηἰο. Ηιιιιιο

τοι Βο.ττΙιοΙοωαηω οὸωοηοΜε , ετεινειΒιίουο

ἰοίἱιιε οοηΓοἰοητἰοω , ηο ΡΙιιε οοοιρηιτ,οιιοω

ωοι·οτιιτ. να οηἱω ΕοΠιιω οοηάιοιιιη ωτο

8τωηοιιο τοροτἱειε , ουοο ειιιτ ωοοηΙοΓηω ,

ω: οοττιιηοοτιιω,ωιιτΜτηωοηο ηοη Πτ.Αη

τοοε, ιιτ ωοηιιΠΗ , Η ουοο ἰρίο οοοοροτο)ιιι

Μ ροηὸοτἰε οοοἱρἱοω. @οοο Η Γοοιιε-οοοἱὸο- Β

τη , οΒο Μπιτ! Ξηῇιιτἰει , ηοη ιωρτοποτ ἰρί-ο,

Μη:: Ϊοοοτἱω ιο&ιιωω. Αεοε οσοι ἱωρτοίἶο

:ο , η: οα:ΡΗΠ , πιο ἰηοοηΓοΙιο ἔοΙἙἱηοτἰοιιο

ἰωρτοΙΪο. νοΙιιωἱηο νοη‹Η οκροΓοειτ. Ηει!ιοει

ρι·οΜιΜΙοε ιιιΠιίΠιηειίοιιο τοτιοηοε , οιιι!ιιιε

οοί·-οιιάοτο οοο ΪοοἱΙο οποια. (1ιιοωςι1ειω ἱε

ωἱΜ νὶἀοτιπ ΜἱΓοοωἱηιιε , οοι ωοοο!Η:ι , ο:

τοΙἱΒἰοηο , ιιτ νο! @Πο οΜόοω ηιιΠο ρο&ο

πιο: ιιι·οωοτοτ. Ροωει οι: ἰητοετο οοοοτἱ.

Ειπε Βοηοι·ιε Ρτορτἰιιω :ιο Ιοτἰηιιω ποιηση

Ιοω ηοη ωοωἱηἰ. Μ ηοίὶὶ τη , ι·οΓοι·ιοο : Με·

ποπε ,ὁοᾶἰοτοε ἰητοςτο8ο. Νοη οιιιω οοΒο

πιω οι·ιιΒοΓοοι·ο, νο! ωἰηἱωο οιι:οοιιο οτἰιιω

:ιωἰηἰωἰε , Η οοίιητ οΜ , οιί·οοτο. @οοο θα·

Μοίιίητηο πο ιιΙτἱωειω ιιίοιιο ΐοηοθ:ιποω Γοτ

νιιίΤο, πιω ίζοτοιιοω οριι‹ἰ Κοω:ιηοε , τητη

ἰηοΙΥτιιηι όο ηοίὶτἱε όο&οτοω Αη8ιιΠ:ιηηω ,

Μια! ίοωοΙ ΙοΒἱωιιε.ΜιιΙοω ηοίὶτοτη τοτ τω·

τὶΓοιιο οποτε Ιειιιόιοιιο,ητ Η Με ἰωροι· οτἰοω ο» ο

ΙἱοηοητηΙιιω οο ίἱτ ονοΓητο,ΐοτιο Ρτοί:ο&ο οοο

τοητιιε Βιτιιι·ιιε Πω. ΡοίΤηω ἱὰοηοιιω οοοοω-·

ωοοιιω οάιΓοει:,ηο ΠΠ ἱηίὶἀοηε ί:ι·οηεειτ. @ια

πιο ίοι·ωοιηι , πο ήιοοιοω Ροττιιιοητ , Ιιουά

ωη!τηω απο. (μια οηἱω ωἱΜ ΡτοΪιιοτἱτ ,

ωο ηοη ρταόιοειτ. ΒοηοοΞτλιιω η: ηοωοη

Δηοο 24,8;

Ποωιηὶ ηοΙΜ Μου Ειιιιιετι, οοι ηοη Μ· _

τοΙἱηοιιἰι: Γροι·ειητοε ἱη Π: , 86 άο Πιο. νιι·τητο

4 ρι·ει:Γιιωοητοε ΙιιιωιΙιονιτ. Ρη8οτιιητ Ξωριι ο

τιοωιηο ροτΓοοιιοητο. Ρτἰοι· οιιω Γτοττἰοηε οι:

Μισο ρτοΐοδΗ Πιητ , πιο ηοη οκροθ:ο.το. Μ

τοΙΙοκοπιητ ΠοιιΜοω ειτωοτιιω πιο οιιᾶοτἱτο

το Ροοηεω , 8ο ηιιιΒτιἱΗοἱ Ι. ιι ο ιι ο η π· ι ι·

οοηΐοηΓιι :ιο Ϊεινοτο,ἰρΓοε :ι%τοΙΐιπιιω.Ετ ηο

το ωηΙιἰε ωοι·οτ , οοηί·ο&ο , Ρτο ωστε: , μια:

ρτοοοΙΤιι ροτ Ξηοηἰίἰτἰοηοω οοοιιτοτἰΠὶωοω Ώ

Γοητοητἱ:ιω τιιΙἰηιιιε οδϊ:ανει Μισο ωοηίιο Μο,

ἱρίὶιωοιιο ρτιοτοω Ι.οοηειτόοω , τηοτἰτἰε Πω

ιτε οκι8οιιιιοιιε , Ρι:Μίνιωιιε , οοητἱηιιοοιιο

' Π. ΑΙοκἰιιω ιη Ιοοιιω οιηε Γιιοτομνιωηα

ΠοεΠωιιε οἱ Γοοἰοο οι·οωιτ:ιε ποε μποτ ω;

τοι·οε , οο ειηιωο,ιπ οιτοορτἰε οιιιΒιιΐοιιω τισ

νἱτἰἱε , οωηοε τοΙἰοιιἰ οι: Ι.οοηειτ‹ὶἱ Ηιωι!ιο

οῇἰοἰειητιιτ. Οίΐοηοιωιιε όοωιιω ίὶιροὶΙοᾶἰ!ἰ

οωιιἐ ,' ουο: , Ποστ ιιοΠἰ , οΠω νοτἰει 8οωιιΙτἰ-·

μα: ειο ρτο:ἰοΓει οι:ιτι:ιτ, ροηὶτιιε οιιρο!ιοτ:ιω,

οὶἰοηειτο ἰωωοΜΙἰει οοηει, οοηΒοτηω πε οΙἱο

ηιιω ιιΙττει πιο ωιΠιο Ποτοιιοτιιω , οοο: Κα·

οοο νοοοητ. Τοι·τοητ οηιοοω οι ρτιοτοω 8ο

ἙοωἰΙἱοω το: ιιοοπο , 25ο οιιοωοορ ιιηιοιιοιη

οιΠοΙνοηοο Πω, οιτροποε ι·οτιιω Βι:οηΙ:ιτιιιω

οἱνοε οοηΓοΙοητ. @οι οοτιττηθ:ειω ειιιεΗοητοε

ωοεηειω το: οοοι:οι·ιιω ροετοω ἱηῇηίἱ:ο εστι..

τωοοο τιιω ροιιτἱίἱοἱει,τιιω οἱνἰΙἰει ιιιτει, ιτιπο

οειτἱ οοροτ ιηὸἰοοε ο ίὶιηιωο Ροη:Ηιοο ἱωρο-·

:πιεσε ΒιοἱΙο ροίΤο οοιιοοιιητ. Νοη άοί;ω:ιι

τοο οτἰιιω',οιιἰ οΙοοωοΓγηἰε Μέσω οΗω ἐπισ

τἱωοηἱιο ΓειοοΙΙιιω ]υνοι·οητι νινοτοητ ωοεἱο

:οΙἱἔἱοΓο ρἱοοιιο, 8ο ὶη Ποωἱηο Γροω Γη:ιω

οοιιίΗτηοτοητ. ΟτοΜε α τη οιιω ΪοωἰΙἱο σω

ηἰ , ιιτ ἔοΙὶοἰοηἔ οωρτἱε ίοΙἰοἰοτοε ονοητιιε

Γυοοοά:ιητ ,ιιτ πιω ιηο!γω ηοίὶτἱ οτὸἱηἱε άο

Βοοοω =



ιιὅι :ΕΞΩο ε τσι °σο·1.ι>·ΗιΝτ

Ασσο 14.8;

σισοΐἱσ·στὶίἱἱσοτσ σοσονἱνοστὶἱ Γοτσἱτοτσ το- Α 'τοτῖοἱοτσι·. Ποτσἱσσε , στ ΐοοτο οσοσ οοοτΙτ, .

Μτσ:ιτστ. Αοτσοσσἱτ τσο Ιὶττοτἰε ττονοτοσοἰΕ

Πισω εΙοσσσσε στοτο&οτ , σ: ΒοσοτοΙο αιτή

τσΙισσ Οέτοστἱ τσοσΓο στοιοτσο Γιαυτο οτσ

σἰσο οοΙοστοτστ. ΙσΠΪιισσε νἑΙὶτοτοτἰσσ:, στ

άοτσειστσιτστσ Με οΗἱοὶστσ οκοοσἱ οοι·οτοστ.

Ροττο 8: Μ: οοΒοτ αστο οοΡἰτσΙστσ νοσοτἰ:ιε

ροτοτο νἰίἱτοτσσπνοετ Ασσειε (:Ιειίσε οΠ: τσο

άο :ιοσο σοε σΙοτοστἰω. Β (ο ΡΙστἰισστσ οσ

τσΙἰτ , ρτεορειτοτστσω οτσσἰο ?αστο οορἰτσΙο·

σοοοΠστἰει. νειΙοτο οτσσοε :το ρτο σοσὶε οτο

το. Ε:: €οτσ:ιΙοσΙο σοίττο ΕΙοτοστἱσο , τσο

ΧΧΙΙΙ, Ασεσίτἰ Μοοοοκκκν.

 

Έ.ΡΙΣΤΟΙ.Α (Π.ΧΧΧ.

(ῖειτὸ1σσΙἰ-5οσοσίὶ Ρτοτο&οτΙ.

Ε]ς/άοΜ αηἔπσπιτπτἰ.

Αέτστσ οΠ: ,· στ ορτονἰισσε Βοἱ τσἱί-οτο

τἰοσο , 8ε ρτ:οτοτ ΓΡοισ σοΡττοισ ρτοΓρο

το οσ›σἱ:ι Ιιτιοσίοσο ΐσοοοΠστοστ. Βοσοοσθ.σε

Ι)οσε σοὶ σοσ ὸοτοΙἰσοσἰτ ίσοτοστοε ἰσ ίο,86

σο ἴσανἰττστο ρτπίστσοστοε σστσὶΙἱονἰτ. Μεισ Ιοο ισοΙο ροτὸΞὸἰτ , 8ο νἰσοοσ1 Γσειτσ Ιοοονἱτ

οΙἰἱε οἔτἰοοΙὶε , οσἰ τοοσοστ οἱ ττσέτσσι τασ

Ροτἰσσε ἴσὶε. Οθ::ινο τσοσίἰε σσ)σε οσο ρτἰνο

_νὶισσε οοισσστσ Ι.εοσωισι1Μ οσοι τσοσο

Ποτἱἰ ΑσοοΙοτσισ ρι·ἱοτοτσ , ποσο ἰσ Ιοοστσ

ἰΡίἱσε Π. ΑΙο:σστσ Ϊσστο€ονἰσισε , τοοτο οοτ

το τοτἰσε στσἰε οοσΒτοτσΙοτἱοσο , στ οτοτσ

νστ ροΠἱτ. Οοτσρτοσοστ οσπσοε [στο οοσΓοσ

σ: , ομοσ! ο8ἰτσσε , :το Γστστσὶε ἱσ οα:Ιστσ Ιασ

στο” ΐοτσστ.Οριιε Πισο οΜσσισ ΪσἰΙΤο σο

τσο σοσ ρτεοὸἱοοτ , οσα! σοσ ΓοΙστσ ἱσίἱττσσε

νοΙοτρώσο ,8τενἰΠῖσω Ιἰσοτειτσε , Μ! τττ-κυττ

τξτ:σε οσοσο ασ ἰσΪοτἰε τονοοοτσε νἱὸοοτστ.

Αἔο ἰτοοσο ετοτσιε τονοτοσεσο ὸοσπἱσοτἰοσἰ

το:: , σώσε ἰστοτοοΠὶοσο 8: οροτει τοοι οστο

8ἰστσ :ιοοο οοεορτσισ Ποο 86 σ0ωσσωσ Βι

οἰσσε ροτροττονἰτσσε. δα! 8ο τσοΒσἰΗοο Εσυ

ουρά οΔἱσ σοο οοοσοσἱο οσοοτστ νΞτω, το

:ισ οτσσἱσσε οοσοοΙοστσσ°ἱτστ ἀἱνἱσσε τ:σΙτσε,

στ οοττἰΠὶτσο τοί:οττσετστσΑσοοΙοτστσ τσοσει

Ιτοτἰστσ τσοτἰτο ο:τἰίὶτσοτἰ οσοσο νειΙο ) σο..

σπἰσο οοΙοσεσΙσσπο , εοἱ τσο στ: τοΙἱΒἰοσοτσ

ΡΙστἱτσστσ τ:οτστσοσόο. ΒΧ τσοσειίὶοτὶο Ασ

ΒοΙοτστσ ΡΙ-οτοστἱ:ο οσο Μενα. Ασοσίτἰ εισ

σο Μ·οοοοικΧΧεπ

 

ε'ι>ιεΤο1.Α οσΧΧΧ1.

Βοτσο.ττσσο τσοσοοσοτ

Ε/ιῇἰωι ω·έσωσωλ

Πει: :το ισο ρτἰὸἰο ἰἀσε.ΙσΙἱΞ Δωσσε, Α"""'τη

Γο:ττο οοΙοσισιε δορτοισστσ τσἰσἰ τοο

τστ:: Γσστ. $ἰ το.τοο Ξτοοσο τἰσἰ τοΓροσΐσσι

ίσοτσ , σο οοτσἱτοτἰε. Έσσσσε ΡΙ·οτοστἱ:ο Με

Ροίτοσοτσ ονοσίε Ρτοἴοᾶἰ,(ΪοτσοΙἀσΙστσ ροτ

νοσσσσε , σσὶ σοσ οτἰοΓοσπ άσ:οπισε νὶτοτσο

Κοἴοττσονἱσισε οσἱτσ Ποί οΙοτσοστσι πτωση

Ιὶοτἱσω ΑσεοΙοτσισ ωστε ·οοττο τοτἱσε οἰνἰ

τοτἰε σοτἰτἱο 8: 8ειστσο , στ οκΡΙἱοοτἱ οιισιτσο

το:: ΡοΠοτ. Εῇοοἱτσσε Μάο οστσοε οσοτιπσ

οσΙΡει ἰσ οοΓοΙειτἱ·οσοσι νοσοτειτ Ιοοσε. ΦΠ

:στοπ νοτο , σοσ οΧροᾶοτἱε σοσἱε , ο σωστώ

τοτἱο ΓοΓο Ρτοτἰρσοτσστ. Εοσἀονἰτσσε Ποτώ

(: σσισ , ἰρῦοιιο μεσω ο8ἰτσσε , συοσ τοσάοτσ

τσοΙοε τσοΙο ροτὸἰὸοτἱτ, 86 ασΙε οετὶοοὶἱεΙο

οονοτἰτ νἰσοοτσ ίσειτσ , σοὶ ,στ Γροτειισσε,

κάτσω: οἱ στσ&στσ τοισοοτἱσσε ί-σἰε. Ρτἱνει

νἱτσσε ρτἱοτοτσ οΡοίτοΙἱοο ΐσστσΙτί εισέΈοτΞτο

το , ἱσοσο Ιοοστσ @σε οοτσσσισ ΑΙοστἱστσ,

οΠισ ΜοῇοτοσίΕτοτσὶ , ίσίτοοίτσσε. Βοτστσσο

οἱ Γοοἱοε οτοτσἱτοε οσειτσοτ 9 ρτ:οτοτ οΠοε σο
σα: ΐροἰ :ιοοΙοίοοστσΙοε. Πἰθςσσάὶ οοστἰσσο

οαρἱτ ροτ σσἰνοτΓοτσ στσοτσ τοί:οτσπιτε οο

τσσε οσοι· τ σε στ ο Ρτἰτσοτἱἱε τ:οτσρΙστοε οἱο.

νοε οο ειονοστ:ιτοστ , νἱίἰτοτστσ οασοσἰστσ ,·

οοτ τσσΙτοε τοττο οσσοε :ισ οτσσἰσσε άοίστο

1ι£Ντ1ο Μισο ρ:ιτσισ οοττο ρτορτοτοει οοσο- Β τστσ. εοσοτειτσΙοσοστστοτσσοε (ΪοτσοΙόσ·Ιοσ.

πιοο. δοτσροτ οσὶτσ Ξόοτσ ισοοστσ ω: ἱσ σα:

σοἔοτἱο. Ε: οιιοτἰοΓοσσποσο ΠΙσισ :τοϋ οοτο

_τσοσάοτ-στστοισ σοίττ:ιισ,Ιοετσε ΐοτσροτ :ισ οο

ἀΞ°ἴοοίἱὶ."$ττσ&αε τ:τιτσοσ σοσἱε οΙἱσσ‹ἰο ἱσίἱ

όσο τσοτἰτο ἴσΓρἰο_οτἱ Γσισσε ; Μοσο ατσιι

τσοστώσεισά οσΓοστἱε θιοΞΙο εισστιειᾶνοττἱ

τσσε. Μποστ στο Ποσο , Η οσἰ σοσ τοοτο ἰσ

ΖτοΠὶ Γσσττσοεστσ_,8ε σοοτἰίἱἰτσὶ Βοσπσοὶάἱ

σοτοό.Ξτοτοτσ οοοσΡοτο τσοστἰ Γσστ. δε εισή

σΠοτσσε Ασεο|οτσσι τσοσοίὶοτἰσσι , ορμο

στἱστσ σποτ-οοτο σοτσἰσστσ τσἱίἶοισσε , 8ο εισ

ῇοᾶἰο ρΙοσἱε. Ροσροτοσι οσἰὸοτσ ΓροΙἱοτστσ ,

οΒσέτστσ οκ στο: τοοορἰσπσε,νοσἀἱοονἰσπσβ

οσοἱσσσοττειτοτσοορτἰνιιτσ τ Βοο τοο ο]σίτσο

άτ-οιτροσο σοσἰε σοσ ροτοί'τ οπο σοσ στει

το: ΠἱίΪοἰνοτστ οΙἱοσοσόο εεε οΙτοσστσ,οσοσ

` σωστο» ἱσοσοιςοτἱοτοτ σΙττει το:: φωτο Ποτο

σοτοτσ-, οσοε σιτσοε _νοοοστ , οοσττο:ιοτο.τ.

$σροΙΙοκ οοισσε , σο:: οστσ νετἰει, τσσΙτἱρΙοκ

86 ΪΡοοἰοΓο , ρτοτϊοβιοσο ,πο οο τσΙσροτει

.οοσΓσιστοοσο στ. Βοο οσδτοτο , Ρεισὶοτἱστ

Η οτοσσἰ , οοσδτοτσΙοσοστστ οΜτοτΞ Για ,

οσοο σ ἱστ-:ιτσσι Ιἰσοτειτσε,ρσττοόἰσοτσ τσοτσ-.

στὶ οσοσόοτσ σοσἰΙἰΠὶτσἱ τσσόοσι ουτρστε:ιση

(οτ , σκι: νοτοΩιοοΙΙστσ οστσ ἴοσ&ἰτσοσἰεο 5 '

στ: Γοτ:τοτοτσισ οισσἱσισ ΡΙοτοστἰσο: τοἰρσσΠ

οτι: ἀοροίἰτστσ τοοορἰίΤοτ. ί:οτστσἰσοστοε νο

το ΡτοΡἰσοσἱ Ρτἱοτἰε σοοσεττάἱ , σΙτοι·οε Ιο

οοοορτοε , στ μπεστ , ἰσῇστἰ:ιε , οΒοοοτσστ,στ

οτσἰοοτστσ οοσσσο σοσ τοὸἰτοτσσε Οπωσ

οσΙστσ ω. νοΙΙοτἰ οτε:: οττσοτἰε ῇσνοσἰσσε

οἰτοἰτοτ οσοὸτοοἰστει τονοττἱτσσε τ!οσπστσ ίσ

Ε οοΙστσοε. δοτὶρίἱισσε σει: σο το 5 :ιστοοσωπ

σΙοτοστἱορτοίἱοἰἴοοτοτσστ , οσσειτἰ νοΙττο στ-·

τοτοε τ ρτορτοτοο σοσ οτἰτσσε σι ΡτπΓοστἱοτο-·

οσσα ΡτοΙσσοτοε. Πσστσ τοτσοσ οὸὸἱάοτἰτσσε5

ὶσνοσἰΙΤο σοε τσοσειίτοτΞσισ , οσοι 5 στ ί·-εισπ:ι.

σι , οσπσὶσσε τοοΙοτσισ σοσἱε $ ἴσροΙΙοᾶἰΙἰ

οτσσἰ οχσεισσσισ ε οοσΗ:ιτσισ οσοοσο :σε οΙἰο-·

σστσ σΙττο. Με τσἱΙΙἱ:ι οσἰσΒοστο Βοτοσοτστσ,

οσοε Τσί-‹:ἱ σιτ8οε νοτ:ειστ. Εσἴοσἰιισπ ΗἱΐΡο..
σστσ,οσοτσ τγτοσοτσ σσροτ ΓαοταΠισὶΙἱτὶ2 σελ
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(ωτοτυτο ιιυότο , (Αυτοι νοτοτε τιποτε , δ: ιιτ Α τ1υτο τοιοτττο ετο νοτ . ουἰ ΐυτιίἱ , υτ Ποοτ:ιττιτ

ἰυ @πέτο ΡτοΡοίἱτο ροτίονοτοτ,!ιοτττιτο. Ετι

νοειτ πο ροθ:ουετο :το ειττιττυτο .ιΡΡοίυΞτ τοο

ουτο , τοττο τοΓρἱοἰοτ , οτ: Γουέτει νοοοτἱοοο

ἰοὸἰἔοτιε τυότοοτυτ. (Συοττυο οτυοΠοττοτ ο1τ,

οο ἰο Πιοτο ΠΙο νοίττο οατυ ΒυτοἱΙἰυε ίοτο

Ροτ ί-ο 8οτ:ττ , ατομο ΪυΒτοἰΠΪυε. δτ τυο πως

ρτ:οΡατα οττιττουοτο ουατο το ΒοοοτοΗ ουΡἱ

τυΙο ἱρΓο Ροίττοοουτο τοοἰτοτυτυε ίἱε.ΗοοΒο

:το , άο οποτο , Μοτο τ-οοἱουτ. Πττοτε οοίττα:

:το ΒοΙΙυοουΓοτο ορἱΓοοΡυοπ,υτ Βοο!ίτοτ οπού

τοἰττιιτττιιτ , ουτε. νειΙο , δ: οτοοοε ττοττοε Ει

Ιυτ:τ πιοο υοτοἱοο. Εκ Ροοτο.Βουο οοΙουάτε

δοΡτοτοιπἰε Μοοοοτ.:τ:τκν.

 
...-...-..-----_.

ΕΙ>τετοι Α τ:τ.ΧΧΧιτ.

νουτυτ:τ ιιΒΒτιτἰ.

Βε οψη» υ2υπο πτυωτ/ἔετἑἰ Αυἔε|υτοπ , έα

?πιο Η%04Μ ου·υΩέσ,π ττίτύπυΖωπ “ΨΩΜΙ

`ξωκπε!Ζ.τ.

' ~ΑττΠιιτ ροτίοττἱ :το το Ιἱττοτοε τοοοε υπο

Τ τοουιο άοΙοο. ευρω οτοοἰτο . 8ο θα

ουοοτοτ ίοττοοτο , 8ο οἱτΙΠἱτοο , ουοοΙ Γοτἰρ

τυτο Ϊυοτὶτ,τοᾶἀἱ. Εεο ουἱἀοτο οοο τοοιοἱυἱ

Μάρω οοο το :ιοοορτΙΐο ΙΙττοτοτυιο , οκ οτιο

οινοΙοε ττυο ιπτοτ-άουτ τοτο ,ουτο οτ! το οτο

Βτο οοτττοε ὸοάοτἱτο. ΝοντΠττοο νοτο Π8οτΗ

οονἰ τυο τοί:οττοειτυτο ροτ οοο, τὶἱνὶοει τυπο

το οΙοτοοοτἱε , τοοτιτιΡτοττυτο ΑοεοΙοτυτο , ἱ‹ὶ

ορο ι11υ8τ1ἱτἱοἱ Ι.ΑΟΚΕΝΤΙΙ οοοίοοΠι, 8ο το

τἰυε οἰνἱτοτἰε οοο8τοτυΙυτἰουο ρΙουἴυουο. Εεε

Ιἰττοτοε @το Πτσ.τητυο τιοοετἱ Ποίΐοου , ουἰ

τοο Ροτ οοο ὁἱοε ΡΙοτοοτἱοτο νἰίἱτειτυτο νοικ

το.τ. Νου τοροττυο Μοτο ιοοτἰο , οἰίἰ ουοτἱ

!ιοο τ:τοτυτο ειὸῇὶοἱοτι1 , άετοε οοΜε ροτουττ

Βυε τι το.ι8τοΒοο @στο ε ο τ τ ο , άνω πο: .

νἱτοε οοτιἱ τοίτττοοοϋ ετο ρτυάουττατ ΠοουΙοι

τἱε , ουἰ , οοοΠάοτο.το ἀἰΙἰἔουτοτ,ουο :το τοτο

ΡοτοΙἰτι , τοουτιίὶοτἰἰ ΑυεοΙοτυτο ίτοτυ , ρο

τοίττιτοτο ΙιοΒοουτ οοτοροοοοτΠ ουτο οτοοττο- Ι) τοειτἰοοοτο οιοοειίτοτττ ΑττοοΙοτυτια. Νυτιο ἰτἱ- τ

τἰουε τυπο ΒτουΙτειτοε Ιοοἰ , ετο τοἀὸἱτυο ; ο:ι

Ρτἱτουτο Ρτιττο άοου&τι, ου:: ἴατἱετ-οοοτο οστο

τοοοὶο ττειττυτο οοοοΠὶττιτἰουε ουοοτ. Ραο

τυοτ ουοοτυο ω οἱνοε,ουοτἱ οτἱτ υττΠΙΠτοιιτο,

δ; ΡΙυτἱιουτο οοττάυοοτ , τονοοειτο οοοτττιο

τυο ἱΙΙἱοἱτοε , ουἰ τουΙτἰ Ποπ τ οοο τοότΙοτο

τοοτἱτυτο , οο τΠοειτο υίυτειτο Πε , ουἰ μου

Μοτο Ι.οουτττττΙο ρτἱοτἰ τουτυεινοτἰοτ. Ηοο 8ο

ρτἱοτἱ ἰρίἰ ΑΙοοἱο , 8ο οτοοἱΒιιε ττττιτυπι τω.

δἱουἰὸοτο Βτεοτυ ίο οποτο Ιοντιτοε ί-οοτἱυοτ ,

ουτο τοΒοτιττ Γρο ττειυοὶ των:: τ.υτυττο ΜΙΜ

τω.

Πο ΗἰΓροοο οονἱτὶο , 8ο τα» το , ατο Μο

8ττιτο οιοοορἰ , ουκ ἴοτἱρίυὶἱε. Πτἰοοτο ἱρίο ο

ντττΙ:ττ , ουοτο Γροτετἰε , ·8ο ἱο Γοοθτο οοο ,

ουοτὶ τιττΞΡυττ ἱοΙὶἱτυτο Με ρτοτἱοἰτττ , υτ οτο

οἱυτο νοτ:τ ειτουο οιτοοᾶοτἱοοοτο ίυΡοτοτ.

Ρἱυε οίτ , ιιτ ουτἰἱο , απο 8: άοδτττοα ,οῇυτ

ἰτἱόοτο ρτυἀοοτἰατ οοοίἱΙἰὶοιιο , υτ φωτο ορ

τἰτοο όο ἰΙΙο Γροι·τιτο Ποοπτ. Ηοο ίαοο άου

ὸοτἰο νοΒἰΓουτο οοττο. Ποτουυττι Βοτοεττευτ

Ο

ττιυόοτο τ!ο οποοττοτιε , όοτουτο τοάοτιτ , υτι

άο οΧἱνἰτ. ΝΠ οΙτυο Η ουΡοτο τοΪρουὸἰτ ,

ουουτ τότρτυτο διοοτο , Ποοοτοτουο ειρυοΙδ.

Ματτἱουιο τΙο Ορρἰτοτ8ἰο €οιοι11οτ8τοτυτ.

Ηυὶο ο)υε ὸοίὶὸοτἰο οτέο ρτοί:οέτο τιοουοτοτο,

ίἱνο νοί,ττυτο , ίἱνο Π. Βουοτἰἱἐὶ:Ξ τττοττείτο

τἱυτο Ευτυτυτο ίὶτ. Ευτο στο οοττττοοοάο.

αυτά νοτο ί-οτιτἰειτο τὶο οοάοτυ δ. Ματτἰοο οκ

ΙΕττοτἰε , ουετε το Π. Αοάτοτυο τΙοτΠ , ἰοτοΙΙἰ-·

με. ΟουοταΙο οτιρἰτυΙυτο οοΙοοτ:ιυάιττο άο

οτονἰτουε (οπο Νονοτοοτἱο ρτοκἰτοο Ϊυτυτἰ·

οτο , ἰο τοοοοίὶοτἱο (ΠοίΓοιιΠ. $υσ.όοο τω οτ,

μοκέτα δ. ΜἰοἔιεοΙἰε ἴοΙοτοοὶττιτο , το Μοο

Β τοτο-(:τυουτο το τοοἱρἰοε ουιο ίοοἱο , ουου1 ·

τοουτυ το οορὶτιιΙυτο ότιτίτυτυε οτ , ἰΒἰἀοιο

τοοτοτυτυε το ρττοίΗτυτυτο οειρἱτυΙἰ άτοτο. Ετ

οοο ἰτἱοἰτοο τοοουοττιο ΡτοΡτοτ· οοοΙυτο υπ·

Βτε ροΙΗΙουε , πιο οοτοτἰ ρτοτὶοτἰ , του οτιο

νουτυτἱ ΐυοτ 9 νοίττειτο Ι·τοττοειοτ οοονοτΓατἰο-

πιο. Ροτοτἱτ τετοιου οοο τοοοίο πο. οἰνἱτω

οοοντιΙοίοοτο , υτ Μπιτ τυο. τι (οποτο Μτο!τεοΙο

:ιοΐοοττο , τοἰυἱιοοττοοοίἱἔιτἱο. Ηιτυτο Πτ,ουοά
υττοτιτο Ποιοἰυυε οΙοτΒἱιιτυτ νοοτε (οτι Ρίοτιτ- Ε

το. Ξοττρίἰ τττιττἰ ΒοτυοιττΠοο , υτ οοτττροοετ

οτιιτἰοοοτο , τ1υτιτο ὸἱΙἰ8οοτοτ οοιοοπουάειταπι

τοοτοοτττο , ἱυ οορἱτιιΙο ροίττοοουτο τοοἱτει

τυτυε Ετ. Ετ τυ Μοτο οἱ Ξτουο8:ιε τοοο οοτοἰ

οο. του. Εκ Ροτπο Βοοο τΠο Γοουοότι δορ

τοτοοτἰε Μοοοοτ.ΧΧΧν.

-·~

ΕΡΙΣΤΟΙ.. Α (]Ι.ΧΧΧΙΙΙ.

ίτὶοττἰἱυαΙἰ δουουίτ Ρτοτο&οττ.

 

6'2αΜτα: ?τα Μτἰωπ#ίω /Μέιιτπἰτ των ο

ΜΜΜ Μ πιο».τβετίο .κΜςςτίωτω τ:: α|ΙΜινω >

πρι: ίπείτε?.·ωι ετΨἰ:τκίιι»ι ἔεποπι|σ.

Εοὶτουε άτοττοττοιτοτο τυοιο άἰοουε οποτο

τἰτἱε ροτ οοτορΙυτοε οοίτττιε Πττοτε.ε απ

ττοτοτο όο Με , ουκ εοοτάοτυοτ οἱτο:ι τοτο·

άοτο,οο ουἰό οτυο τοἱ 8οίττο ρττιττοτοειτ , ουοά

τοΙἱουυτο οΗ.ΠεοΞΗοοτστιιτυο. Αυτοουτττο Πω

:σποτ ρτοίὶοἰΓοοτοτ, οκοτοὶυτιτο ὸἱΙἰΒουτοτ το

το ο.Ποοο,ττυοά ΞιιΪοΙἰ›τ ἰΠο υΙττει ττἱει τοἰΙΙἰειΒο

ο. Βοτοοοτυτο οουθονοι·ο.τ, ττοροττοντ τι ΜΑΒ

οΙΒοο Ι.ιτυοευττο , Μουο τυοτοοτυτο οοο

ίἱΙἱο , ιιτ του” , ουτοιτε οἱ νἰΓυτο τοττα .

οἰνἱΒυε τω· τοΡτἱτοοοἰἰ , ρτυάουτΠ:ιιίουο άο

τοττοοατοτυτ ουτε οοτοΡουουτΠ ουιο οτοτΠτο

τἱουε τοοοειΠ:οτττ.ο.ο τονοοουτὶἰ οουττΑ&υ5 ουἰ

ἱο άτιτοουτο ἱρίὶυε θιέττ τυΠΐουτ. (Σοοόυοοτ

!ιοο ρΙυτἰτουτο ἰΡίἱ ιοοοαίτοτἰο , 8ο ουἱοτἱ Π

Ιυτὶ ἰοοοΙοοτἱυτο. νεοτιτο ΠοοΜοτο ἴοοἰΙἱιιε

ροτοτυυτ ἀΙνἰοἱε οΗἱοἰἰε οΜουο υΠει οπότ

τοτυτο ἱοτοτροΙΙοτἰοοο , δ: Η ουτά τοἱυυε υτἱ

Πτοτ νοοὰἰτυιο ἴυοτἰτ , ρτο τοί:οέτο τωκω ν

τυτ. δοττοειτ οτεο οίίδοτο τονοτοοάει ὸἱεοετἱο

τυο , Ι1οττοτυτουο ἱΠοε , υτ νἰτἱΙἰτοτ,ειο Πιο

υυο τιοτιοτ Ρτο τοἴοτοιοτἰοοο τοτο ΞοοΙγτἱ οοο

οοοἰἰ, οοο τ!οττο&οοτ Βάο!ττοτ ο:τοουτ Βουτι

τίτυπι ίἱτυ τουυυε : ουἰ:: ρτο απο τυο , τοτο το

Αττοο η”
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@στο , σο οἱνἱοσ οστεο ορστο ,τοτο τοΙἰοἰσ- Α οσο εττοοτοτο οσἰο ίσσίσε τοἱοἱ Ιπστοσ , οσσο

οστο οοποοτο (ῖεποσΙοσΙσοίοοπ,εστο πρίσιο , ο

οποστο ?σε σο, Ποσιο ομἱποσοπ τοσποτοσοπ σ

Η οσοσκἰσοτ ίσσἰοοτ. δεεεσπτοσε οσοστεΙο σε·

μεσΙστο οδεσνσ τοτο Νονοποστπε ρωτήσω οπ

εστπ ἱο ΕΙσίίοοο οσΙσστετο τοσοσίεοτπσ , στο·

οσο 8ο νἰίἱεετἱ οτοἱοοοτ, 8ο με:Ισεσε ίἰοοιπΙσε

οο τοστοοἰεστἰ τοεοοενἰποσε , σε σο στσείοειι

τοτο οἱοτο οσονοτπἰσοε. €σμο ἰοεοτοο νοο

το οστοἱοσπο τοσστο τονοτοσοστο , σε οστο οσε

οσε: ετεοτεοοε ἰο :οεμτσΙσ σο οοσστοσοοε

νἰοσσσοεστ ,οσοί-σττο. Με μποτστο Ρειι_οἰΙ

ΙσΙσιο στο οσοεσε ίσοτσ σ οπσΙτἰμἰοἰσσε οσε:

τοο νσκεοε,εΗΉοσοτ,οπσοστσοε , οστἰε , σο το

τοο σσοεποσσ τοοιμεοπτ οσστο σε1οσοποποο

Ισοπστο, εσ οσοσ νεΙοοεοτο οίΐσοοετο. Εσ σσ

εοοτ Ποοοείσε νοοἱσοπ , οσο τοσο σοπτστπεσ ίο

ι·ο ίΡοτο , σε ἰονΞεεεσε ε οστοε μοοεἰίἰὶοπσε

μπεστ οσο τοοσίσε ίσοτσοτ ίσστο Ετοπτπστο ,

τοτιοοο τσεοόττοοἰ οσοποτοοοσεσοπ ωστε.

απο εσοο)στο τονπίστο , εεοσσ ετπσο οετο σοὶ

τοἱ ετστπε σοι· οἱοε εΠοσσε ετσοοσπ!Ιπσε , σο

τστοὶΠῖσε οστοοτστετπ. Ετἰε οσο ρτσΓοοὶσ οο

Ι·πτ , στἱε οτοτοπεἱε στοοἰσσε , οτἰτ σοτνοτίετ ίσ

:οποιο σρμἱοπσ οτσεστο. νσίσ,οστοποο σώσο

οἱΗῖτοσ , σοὶ τοο εσεστο οοοποσ. ΕΧΡσοεο-σο

σο οτσ ντι. $σμσοποτΞε Μοσοστ.κκετν.

Ο σε τσἰοετο. 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α στ.ΧΧΧ1ν.

Ροετο Βεττσεἰο.

Οι Μσππ/Ϊετἱε Ασπέο!ετεω μετά »ΜΜΜ[οι.

τούτα” απο αβεπτωσ τοποθίσ μασκο

° Μποστ».

Ιοσε τπεο οσσοτεοσίἱττπε Πεεστεε εσεε Ρίο

τσοεἰετ σοοσμ , οσσο ο:τποσσττπ ρτσίσοεσ

οστετσιο τοοετστο ίσΙσεἰστο. Νετο σε οο μω

Ποιο εσοσεοπ , σο οο σε το οσοοίίο ίσσπετο

τοσοεἱσοοτο , οσετο σε Ρσοἰεσε ίσσεἰοοτοοπ

τοσοστίο , ρσίεστἱοτοε εσεε οσ στο εοτοσστο

τοοοπεεε ίοἱεσ , οσο μσοσΙ οσποσ σο μεσο

εσε ίσΠἰσἰτσοἱοσε σο τοοΙσίετεε εοἱτοἱ ἱεε σο

@στο στστο , σε οσοσ ΑΡσίεοΙο ε:ε:οστοε οπο

νΙνστο , σΒίοστεοοσίοσσ τοἰτππ νποστοεστ Βο

τποοσε , σε εσΠοτοε ετπἰτοστο ττποστο οσοσ νο

εστο μοροστεε. Ι.ποοε οοοσ ΡΙοτοοείστο στο

οσο οσοεπστο οΙΤσ τωΡετσ , σοσ οοτεο σο

οπο σοοσο ἰο τοεπσε οσοσ οπἰοἰτοο σκοστεσε

ίσιο. Νοοσσ εετοστπ οσοσ οο ΡΙοτοοεἰε οσο

οσοτστ , :στο ἱΠστο τοΠο οσο οοτσε , ίσο ίμ

τπσε 6ο ετττπσΙσε οστοοοετο είίσνοτο ε οσ οσο

οσε ἱρίἰε , σΙϋίνο οῇσε ποοσΠε οσοοσοτστ , σ

οσἰσσε στσίσοεσ ίοτοροτ τοπίο Ισοεο τοεοἱε ,

οσετο στο τοσττεπε τπσοστποσο οσΙετστο στ.

Βο ε!ποσοε οσΡετἰοτοἱοἱε· :οοοσ οστοποτσσε

οσΙσο, οο ?είδε ίτσετπσσε , οο τοσσΙΙὶσσε το

τοΙοοσοστο , οοἱ Βοστο μα οοσΠε οσο Βε

Βοοεοε , οσο οἱσο ίσνσττσε , ίσο οπεοίσσετσε

σο οοετσε οσττίρτοοεσοπ ρεετοοπ ίοτο οσο

· εστοτπσοτ. ΑΙἰσοποοοε ίστο , 8ο οσοστο τποο.

εοε τποτστο σποτ οσοε νοτίσττ τοο σεπστεσε , -

τοστοε σεΙΙοο. Ετ στο το Βοτοἱτπο σοοίἱοοοε

ίσοσ ρστἱσσΙσ εοε οπο: λύκοι; νἰεετο οιιοστοπο.

Ιοίὶεοεἰε τοσο ἱεεοσο οσοεποπεοσ , ίοΗποπεσ

οσοσο τσίσττοστποστστο τοσοείεοτἱστστο οσ

τοπ σεοἱσἱε ', οσο οπο ίἱοἱε . νο! τοσιοοοεσ

εοτορστἱε οστοίοοτο. Οοοεστποσοεἱ σοοοί:εσο

το , Γο σστποΞε ίσεΙιεοεε , ίῖεοἰε τοσΙε οσε: ρο

εοΠ: , τοἱοετστ ί:σ&σεστο οσε οσο ρσεοίε. Ετ

σε τσΠοσσ στοττεστο , τσοσεε ρεσΙο σοεσ σο·

τοποσ οσο νἰοοοεο ΑοοσΙστοοι οο:οσίοστο ,
ο οσκετσοπ οοίὶτἰ στοποπε Ισποσο ,σοεἱοσσ τπο

τσοτεεε Ετστοἱ (ΞστοεΙοσΙοοίἰε , σερσεο Με σ

τοετο οοοεστο οοοσ σο στοοοεπε οσίττπε ίσο

Β οσεστο. Αρσσίσἰ τοσοσττπ , ἰοπτοσ8ε οσοπστσε

τρίσε ,σο τοσἰρίσττπ εσεστο ίσσπσσπ , σε Ιστοσ

εστο Ιοοσιο , σΙἱιο απο οσΙσοτοοπ , τεστ”

τοτο. Εποοπ σσδεστπεετο ερσίεσΙἱοε , σο εσεπσε

οσοίσοίσ οἱνἱεεεἰε , μπστστο σστο σωστο

τοσοεΓεστἱστο οσνείτσοετοσε , σΙἰστο οστο στο

τοἰεἰε οσίεττε ίοοἱστἱσσε ρεεττοσε , σσοποσο

ῇιιοἱοτἰσσε οιοσσίοσοπ Ρσοεἰε-Βοοἱ, οσσε πρ·

ίο σοσσενστστο , ίσίεποστ. Ετ οοοσ εσοτστ ίσ

θοσοο οΞεοσΠ οσοσ σΙεοοἰοπσοεἱε , οσοσ τοπ

εοε ο, σε οστοστο οσοσ σΙἱοοσ στοἱοὶ ίροοεσ

σοοετο , μ:ττοσεστοοσο οπσοείὶστἱιιιο τετο οο

ΒἰΙο οσοι (ἶἰίεστοἰοοίἱ οσοοετο οσεοσἱοσ , οι

οοίετστο σο τοετσε οσίετα τοΙοοσοτε οσοσοσε

@στοσε ποοοοε , οσε στεσ οσΙονσ

οσο τοπίο ίσσίστο ίἱε , εεοοσοσττπ τοοΙἰσε οσ

σ. δἱ οσσπποσ , οσο οοίὶοστἱο πο οτοε ποσοσ

τστ τοεοἱε , οσοἱεστ :σοο , σε ίἱτο εσοστο οσε

οποε εΠοσσε, τσί·.οτετο στο στοτπἱσ οσε: οσοσ

, Γσστ. Ηεδεοοσε οσΠε τοπίο ἰΠεεσ σε ντε , σσ

οσοσο σοσ στπἱποσ στοτσἱ τσοοοε,τοοοσοεσειπε

ντττΙπεστ εοετο , οσοσο σΠε τεεἱοοσ ροτττππε

:στο , σε το σΠσοστο με οσοοοοεε εοεὶοσΞΠὶ

οπε ρσετστο οσίττστσπο Ιποτοοτεεε. $πο εθ`σέΙο

τοπίο , 8ο τοοοοεἱ μτοεστ τοσοσπο ετπίτπετσοστπ-·

ί··οοεο , οτοοἰ οσο Ροίίσε , οσεοεστο τοεποτστἰε

Ιονενστπτπε ο:: εοἰτοο ροτΙσε:σ σο τοο με:εστ

ίσοτο Ηεεοτεε τοστ. στοσε τοο ο:: σσοίτστοσ

το σε στο. ΙππΙστοοπ σε: Ι:εεστο οοοεττπσσ ο?

ί:σ&στο,8ο οοἱ μισΙο εοεο ΡσίὶΠσ σοπτοσ ίσο

τεττπ , ροτποδεσ ορπΡεοΙσ οποοεετσοτε εοε: τοσο.

εο οσονσΙσπίίο. $σΙστἰε οπο:τοοεσοπ οτενπίοττππε

νοτσἰε ρσεἰίΙὶιοἱίοσο τεεὶσοὶσσε , τπστεστπίοσσ

πιο ρετἱοοεἱεοπ ἱτοσοοὶΙΙἱεστσοπ Μεσοι , οσστο

μσίσοεσ οσσσίΪετἱεοπ τοπΙο ἰοεσΠἰοο σο ροτ

ί:στοοοσε ποσο εοπτοσ στο οστοἱοσ ]πτεσ ω

οετστο σο ετἰσσΙσεστο εοσΙοσε. @σσο σε ο

οἱΙἰσε οοοίοοσἰ τοστοστ , ροτοο,σε Ωστε , ο

τετο μσ τοο οσσεἱοἱσ: @σσο νοτο ίοτἰρίὶίετ

οο ίσπστπσοσ εοε οποεοσο, τοσο ί`εεἱε τοτο!

Ιἱοσ , οσμσοσο ερστείσε οστεἱοτ οσο. νεΙο ,

οοτοποο οοΙοοοἰίίῖτοο , οοἱ στο σεἰστο στοσε:

οεἱεοπ οσποτοοοοο. Ε): τοσοείτοτἱσ Αοοοπο

τοτο ΡΙστσοεπε: οΙσ οπο. Μετεοεοοσ οπο..

Ιοίἱτοσ Μοσοστ.ΧΧΧντ.

εἔἔε

ΕΡΙ5ΤΟΙ.Α
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τΕΡ15Τοτ.ΑοτΧΧΧν.

(3ειτάτοοΙτ 5οοοοίἱ.

Ε]ιψίι·ω πέτηπεκτί.

ΕτΠωίοε Ι.Αυτττοττσε Μ ο ο τ ο ε ε τι

οοὶΒιτί-άτιτο οτο οοΒἱε ειάνοτίο.τ1τοτ , οοο

Ροίΐο Ροτ οσε τοτοττοειττ τοοοοίτοττοτο Αο8ο

Ιοτιττο , οοττιιτι1ε οίτ τοο Ροτ Γοτἰβάιο ίιοοο ,

ι1ττΡΓοτο Ροττοοτοοπ απο οιοοειίτοττοΙο οιιο- '

άετοι ΟΙἙοτοἰοιτίῖε οοιτΒτοΒοτἰοοἰ8. δὶάιοάοτο

οποτοΒοτ (ΣἰίτοτοἰοοΓοε οοιιοάειτο οοτοἱοἱΒιιε

:τά τοτ-οττοοτἰοιτοτο ἰάοοοἱε, τοοΡἰε φωτο πώ,

ΕΡΙ_$ΤΟΕ/Ε.

Α

Π -.-_ή.. ο ο η?
-ψ-7_το]
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"ω,

εΡιετοτΑ οτΧΧΧντ

(ΞεττάἰοοΙὶ δοοοοίἰ.

ΙΡβα.τ έωτ!στα: ΡΜτεόΐ2Μεω πι· :Μπ.α#ι·τΜΜ

κΜέείστωπ τσ[στωτπα'ωτι παο/τπτ: Μ'

Οῇβετ:ὶσπῇ.τ.

Ιτοιοο.τοιτε τοοοττο ΒοΙΙἱ ονοοτο , οοο- Μ” η”

τιάιοετιιο το οοττοτττοο άοΓοοοάτιουε ,

τοπιο τοιοιε3 ουο:: , οιιοά τοο ίοΙΙἱοἰτιτιο τοά

άι: τττοτττε , ιοΠάὶἰε Ιοοοίἱῖτἰ. (:οττττοοοάειτουε

οσε ίὶοο ιοτοττοἰΠἱοοο οἱ,οιιὶ οοοιιο οι που,

86 Ροτοοττοτοε οπο) ιιτΡοτο άἰτἰοτοε οά άτί:- Β Παρε Π] ΜΜΜ Φινατε €οΠί"ενω.τ (Ζυἱὸῳὶά

ΓοΙνοοάοτο τα οΙτοοιιιο τοτο” τοοοοίτοττι. .οτήτη Μ[ΜΠ2 ΟΡἰ5 Μ(ΙΜ ΡΜΠΞΜἰ ΓΡεωΠ

.ΒΞΓΡΙἱοοἰτ νειὶάο τειΙο ὶΡίἱιιε οοοίἱΙἰιοο , οοοά άμα; @Με “ζω τοωΠ1 Π] “ΗΕ (Η8Μτ10ΠΒ Π

οοο ίὶοο το:τοττοί'τει τοτἱιιοοτάἰοἰε οοίττἱ οἱ

:τα ΑΙΡοε ῇαᾶιιτο. τιτάιιο ἰτττοτἰτο, τι τοο ΡοΙΤοτ

οάτοττττ. @απο ίὶτ ούτε Ροτἱτἱο , οτ οοτμιτ

(ιιτοτἱοιιε Ε€ΪἰΒἰΟΠἰ8 οοο τοτοΡοτὶε τοοτοοοτο

Γοτἰεἴειοοτο άοΒΙτίε ττἱιιοτ.τοὶΙΙἰιτοι οι: οιἰἰο

8οοτοτοτο 2ιοτοοτιτιο , δ£ Παπά οτἰοτο ΡΕΜ

τοοτιοο Με τοοοειοοοτιττο οαττοε-:τοίοοο Πιτ

ΒοἰοοτἰΒιιε τοοοειίτοτὶἱ τοάάἰτἰοιιετοοἰε , ίἰνο

τοΙἰΒἱοοἱε οΧΡοοθε τοοοοτιο· , οοὶτοοάνοττοτ ,

οιιειτί-ο,άἱ8οοτἱο τω. (:οι1Πιτο οοεοτττ τιιονοΙτ

ο τάΙίοοάοτο ειτο οτοἱοο. ΪτττΡοΙΙῖΒὶΙἰε πάτο άατιιτ

τοτο οΠ: Ρτοτειτο. 3ἱ τοπ Ρτοτοᾶἱοοἱο οιοτἰΙἰιιτο

τοετοοοετοίοοοο ΒιττΒοτιε οοοἱε οοοιιιιοοοπτ

οΧΙοοιιοττε ,Η άτίὶιιΙοτἰε Γιτονοιοτο οΡΡτοίἱ

Φ , οι1ηειπτ Ρτοΐοέτο ΓΡοτο Ροτἱιιοάιτ: το)

τιε :τοῦτο τοΙιθ::ιτο ντάοο. (ξω;Μτε "Μή ει)

οτοἱοὶε ΠΙ1Πά;Π1.11' τοτο οοΓττειτο ἰο ττνοτἱτττο

νοτΓειττ άιίοτιτοιοο, δ£ τοε ο σποτ οάτι1τοττοτο

νοοοτιτ , άοἱοτοτο το νοοοοιοοτοτ , οοΙΤυτοε

τεοάοΜοοε ΡοτοοττοΗΒιιε , άΞιιτἰιιίοοω το..

Ιιοίτοι·τ Ροίτο , τοτοττοο ΡοττοΞττοοάοοτ οοΜ5_

Ιοίτειοτ εάνοτίοττι οΙτοτἰιτε οτάἱοἰε παπά Εται

0ΡΠο › Μ ΙΗΜ › πω” ΠοΙ"Π › €Ραπ· δω Ο τοοτἰιιτο › ιιτ ἰτοΡοΠὶΒΗἱε οοΙοε ΡτοΡοτοιτιττ

οϋίὶττι τοο,οτ ΓΡοοτο ο:: Βετο οοτἱοοἰίἱἱοπτ Ροίἶ

ίοΠὶοτιο , 86 οοοοτίὶ ἱΙΙειτο νἱ , οτττοτοειτἰ τοτ

τιὶ οοοττοοεττ. Ε<έο οοττο Ροή οοοιιοο , οτ οο

νοτο ετποε στ: ιοοΙειτο /1.1Πτ118 ιιάιοἱοἰίττοτἰο

οοτο άοἴοΙοτυτο τοοοειίτοτἰιιτο , τοί:οττοειο

άιιτο ο. τοο ἰο ὶᾶιι οοοΙἱ τοοιττττιτιιτ. (ιιοά ο

οἱτο Η Ρο.ττοε οτάἰοἱε οάοο ἰοἔοοε άοοττοτο

άῖίἶοΙνοτοοοΙιιοτὶοτεΝοτοουἰά ῇοίὶο ΡτοΡτο

τοο ἱο οΠοοιιτο οτε οοοοοΙΐοτυε οίτ Ιοοοε Μο,

:τοτο οοοοε Με οοοτιττο το οτοτοἰτἰε οοΙτττε

τιτοάοτιιε , ατομο Ι·τυοιτίουο ατο Κ τοοοΙάἰ

νοκἰΠο ῇοΡὶτοτ οοοίοτνο.τικ τ. Νοοξ:οίΐιττο

Ρτοί:ο&ο τοτ ἰοάὶΒοὶτοτο οοο τοονοττ. Τοτττο

@το ο:: οοΠ:τίε τοοοοίτοτἰἰε απο τοοο ἱΡίἱυε

:το τοτἰιτε οτάἰοἰε άοάοοοτο ἱο Τττωτ Ροτ νἰτο Β

οτοέτοε οπο. $ἱ οοο φωτο οοοἱάοτἰτ , ΡοτΡο-.

τουτο οΙττει ΑΙΡοε ο:άΠιιτο τοΠο οοοίοτΠ:οτττ.

ο (1ιοάτιοτοτο τοἱΙο ιιτ αποτο οοοι1τττιτιιτ Ροτἰ

οιιΙο ει8οοά1ττο νἰάοοτιιτ , ΓοτἰΡίἱ οονἰΙῖῖτοο

τονοτοοάετ: άἰἔοεττἰοοἱ τοτο, 8ε οτε ειοΒοτο οο

ίττο άο Κατι , :το Ρτοοιιτειτοτο Μοτἰοτιο μια.

Ροττἱιιε οοτττοτ Ποε. Α8ἱτιιτ τοπΡταίοοτάειτοτο

οοο άο Αο8οΙοτιιτο τοοτιιτο ιοοοιιίτοτἱο, ίοά

άο τοτἰιτε οτάἰτιἰε Ποια. Εκ 5Ιο Ροοάοτ Οι

τοοΙάιιΙιτε οτοτοε. δἰ το , Ρ:ττοτ ΡἰοοτἱΠῖτοο ,

τοστ ΓοΒάττΧοτὶε οιιιοοτοε>οοττιτοττο τοει!ιοο,

οΡτἰο,ειιττ ΓοἱΙἰοοτ οοοτἰτιιιοΑοΡοΙοτιιοτ τοο

οτιίτοτἱιττττ τοτο τοποοο τττοοικοοτοιο οιιτοο

το , τιττοοοΙοτιΣοτἱε :τΙἱοοἰ άἱίΪοΙιιτἱοοο Ροτ

οοε τοτοττοοτιιτ , αυτ οοο οοο νοΙοοτοε,ὶΡ-Ιὶ$τ

τοοοειίτοτο1το τοτοττο:ιοάοτο άοάοτοοε τ τά

τοτο Ρτοτοτνο,ιττ τοοο πω, νοΙἰτοο8,οοΙἱτοιιε ,

!Πω190% ΠταΙ18οο , :το ντοΙοοτοτ οοετοοτ;

Ροτινι άιιοτιιτο τοοοίῖοτο ἰοάοοἰτιε , φωτο

Ροττ·οε οτάἰοἱε οοο8το8:1το το Μοτο ΜΟΝΗ

Ροίΐοτο. ιιτ απο τΠιε σΡΡτοΙΤο :τι το:ι!τοοτε

οστοοΒιο οοοΓυΙοτοτο , οοο νοΙιτἰ ἰτοΡοττοτο,

(Σοοτοοάοοτ Πτι οοο ἱτοΡοτυ., τοτο νἰ αποτο

οοε , ιιτ ειοΓοιτο ι1Πο άιΙοτιοοο ἱονειάειοτ 211

τι€1τ1ιίΠτο:ιτο οποιο ΡτοτἰοίἱΠὶτοοτττ τοτοοτιοο

τοοοτι:το οοτοάτττιτοτο , ιιτ οιτΠ:ι Μοτο οοί

ττοτυτο τοττοοο , οτο τοτ :ιοοοε ἰο Ιοοο οοι:

Ιοβοτονοτιιοτ , ἰΡίἰ ἱο Ιοοοτοε οοτιιτο ἱοττο.

ο;ιοτ. @πιο , άιτεοίο , Με ἰοτοτ ΡτοοοΙΙειε τι1.ζ

τοε οτινιΒοτ 2 ουτε τοτ οοτιι€το.οεοτοτοτ ω;

νοτΠε, ττοττοτοιιο Γοτντιτοτ οοοΡτοοτἱειτο ο Ρτο..

τοΕτο τοἰτο τοτο. ἰΡἴει ἴειίτἰάἰο οίτ. [Η ΓοΒοοΜ..

τοτ Ιοἱοἰε 8οοιτε οΙοδτι1τοτ το8ειΙο ἴοοοτάοτἱιιτο
. . _

,

ἔοοε Γ.ιοοτο , ΡοΡυΙοε οοοιιιίἱτιοοιε , [οπο

κοπο ττοττοο οοΙΙ:ιτοοιτε Ροίΐιττο. Ρτοντάοοτ
. δ

οοίοοτο>οΡιτάΡοοττΠοοιο Ποτ Ρτιιάοοτἰτι άἰε..

οοάο πιο τοοοετίτοττο ΑοΒοΙοτιτοτ _ Ρτ·οοτ ο.

οιιΙΙιιοοο άο οο :τιτοΡΙἱοετοοτοοτἰο. οτἰτ ἰο ΤΜ- Ε τω” Νάτωιν(Μτ : (πωπω οοΠπΠ€Πἀ8τἱ Πω

ότι. ν:τΙο , άοτοτοο οοΙοοάἱΠἰτοο , τω τοο,ειο

τοΙΞΒἱοοοτο οοτοτοοοάο οκ τ:οτάο. Ε:: οποιοι

Ρτοτἱο Ατ18οΪοτι1το άἰο :τ :τ τ τ. Μοτο οποσ

Μοοοοτ.ΧΧΧν1.

1

ετά τοτοΡοε Ροτοοάοτο ντάοτοτιιτ > οοο @Με

€οοΕι1Πο11ο ΡΙοοἰίἰῖτοοτο οοΡἱτἰ τοοο ιοἱττοτο

ἰτοΡοοἱ. νοΙο, άοτοἱοο οοΙοοάἰίΠτοο , ευτ τοο

ΙοττοΠἰτοτ οοτοτοοοάο > άοάοσμιο. Εκ φωτα

ίτοτἰονΑοἔοΙοτιττο άἰο Ρτἰτοει ΑΡτἱΙἱε', 2ΠΠο

Μοοοοτ.ΧΧΧντ. · : τ

Ο .Ε
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Α οποπιαπι αΙιοπαιιτιο3 οποπιοτιο Το το: παπεατ3
 

Επιετοι.Α οι::::::νι1.
Ειοιοπι.· ι

.92έππ”τα: τοπ ασ/ιω.»· οι Θεώ: ]θτΜι τ· :τατι

καβετία Λπἔτ!οτιτω , τι: ΡΜ' απ: απο· ικι ·

· :απ'τα τΨ!ΜΜ.:.

Απο:: Μ” @Ποπ πιετιοπο νοτιτι πιπτ , αοοιτιιτ πο

πια τ ιτιιπιο 8ο οτανιοτε 3 οπαπι πτο ε::

ποτΞτατιοπε αο ιπτιιοιο οπιπιππι , πιατα ιππι

τια. Οτίιανα Ποπιιιιιοα: Κοιπττεδτιοπιε τιιε3

τονοτοπτιατ :ιιοπατιοπι πια: ::οταπι τει-ειτε

οοπιιιτιιι. Ηοο ταπτππι τιι::οτιτιι 3 αι:ι:ατεπι

ποίιτππι Ριίιοτιοπιοτππιπιιε ποττιπαοοτπ το

ίπτπ οπο ιιιτιε Γπι3 ιτα πτ τοτιιπετατε α οοπνι

οιιε ιπ ποε ποοπαοπαπι ποτποτιτ 3 οπια εοπι

ποε ποπ πω: νοτι τω. Ειτπτοπι·αιιιτ πιιιιι 3

πττι:ίοιιτιππε πιπτιτπιε 3 τπιπαπι οττιιπιε 3 οτ πι:

τα πατπταιπιπατιεπτ 3 τιο ιιποπα πτοοα:: , 8ο

πτ:ιτιοιιτε 66 απιεπτο πιο ιαπιπε ιπιπτπτιοπτετ

αΙιοτπιτ 3 τπο ππιπιτποτιι πιαιοτππι Επιίιο απ

δτοτοτπ. (:οπίιοιοτοτ3 οποιο 3 πιοταε τπα3οποτι

πιιπι α τειιπ3ιοπιε πτατιατιε απ::ιΙιππι ιτι :ειστ

επτπ ποθ: νείποττιπαπι Γγιια::ιτπ οπιποε ατι Β Πτωτι;τ ωοπαΡτετιιε Γπεταπτιππι οι οπαιιτιο

οοιιπιαε ιπαε3πτ παπ:τιιιπιιιτπ τπτπ :ποτε ιοιιτο

οοποπιοΓοοτοπτ 3 πιο τενεττιΙΐοπτ , ιι:τιποπ
το οπιτιοπι τπο3 οοτετιε νοτο ιαοοπτιππε 3 ιπ- ι

ετεΠιιε επ οαποπιτ:πε οπιτιαπι ]πιιαππε τιο

Τοτπαποπιε 3 Ι..εοπαττιι οιιτπ πτιοτιε Αποε

ιοτππι πτ·οπιποππε3πτα:Ετα&ιε Εοι:ιππε, οπω

οπιπιπ ποίιττιπι οππι πΙετιιοπε αττπατιτ 3 οπι

οποιο αο ππτιατιε οιατιιιε τειιΓοιιε 3 ταιποπαπι

ιαττοποε Γπιππιο πιαπε τιο πιοπαίιετιο πο: ιπ

νιτοε ειοοετππτ. ιτι τω” 3 πι:: πτιτιιππι :ιι

νπιοαττιπι το 3 ππινετΓα οινιταε ατοεττιτιιο_τπ

ιιτ 3 πιπτπιπταπτιππο :πππιππο ατοπο ιπτιιο

παπτιππε ,33οποτι ταπι ιπιπιε ιπιπιαπιτοτοπο Ο

ιτονιτο οοπττα πο: πετπιιιιι πιω-επ: α:ινοτ

ιατιι ποπτι. (:οποποίιι ιππιπε οποπ Παπι

ιιππι , ποοπο ιτι Γοπιοι ατοπειτοτπτιι3ιοτι πο·

πιπε_ατοπο ιτπποττππιπε πιο ιΠατα ποπιε τι ;

πετινιιππΐοπε τειιιτπι :ιοπποιπ ποΙΤοΠιοποπι

πιοπαιι:οτιι Αιιοοιοτπιιι. οπο:: ταπτιοπι τιιο3

δνε ιπιιαπτια ποιττα αο ποππιι τππΠιτατιοπε3

ίινε οι: τατιοπε νιτίτι 3 οιπι:ιοπι τιοπιιπιι τιο

τ:τοτο πιο ιιιπιπε τονοττι ατι τποπαιι:οτιππι 3

Ιππιτπο τοτιιπι αιΓεπιπ 3 ατοπο οοποτατιιιατιο

πε ιιποπιατι. (1παπτπιπ νοτο ίοοπτι πιο πιο

τεπιπτ 3 ποΓοιο τ-πιίι οποπ πατε οι :πππο

τπτπ 3 δ: οπιτιοπι αιπιοοτιιτπ πτπτιοπτιππι οπι

πιο 3 ιτοτππι πο:: πι·οπετιιεπι επτπ πιαιοτι τιο

τιετ:οτε ε:ττπτπαπτιοε. ΒιιπΓε ταπτππι ιτι εαπ

ια οιιοπι 3 οιιοπι ππατιιαι ιιιε πετιεοπετεπτπτ3

αττπατοττι πιο πατιεπτια 3 ιτοπιοπο Βαπτιοπε α

τ:οπΓπο&π οοιιοιΙιι 3 οποιιιαπι :πππτιο παπι- ο

πιο οιΐοιπ πτοιιοτπιπο]εεπ οοπτππιεΙιαπι πα

* π. δοτι οπαπτιο πιο απιτπτ τιο τοτιπτ οττιιπιε

Πατπ 3οποτπο:ιο πατιοπτετ ιιοπε ναιοαπι 3 ιιτ

ιπνατιαπτ αΙιεπι ιοτ:α ποιττα 3 π: πτττοιτιαπτπτ

αοοτποτο πιοπιπτα πτα:οιππα3ιιτ τποτε εοπι

πιοιαπι ππινοτιαπι τειι€ιοπεπι (ιαπιαιτιπιοπ

Γετπ 3 ποπ ιπτοΙΙιπο. οποιο οιοιππο Ματιαπο

ιατιιιε 3 ουτε τπιπι α8επτια νιτιετεπτπτ 3 οπι το·

ιατιιτπε οι οπιιιια :ιιοπατιοπι τπο. Στ:ιο ιΙΙαπι

πιπιιοπιιππο οπαιπ οοππΙιο ιπτιιοετο 3 πτποτε

ΓαπιειιτιΠιπιαπι ατοπο οπιπια_ο::πετταπι. Ηοο

τ:οττε αιιιτιπανοτιπι ποιττππι πππο οαιαπιιτο.

ιιΠιιπππι οττ:ιιποτπ ιπ τπαιοτι ιιπιιιοπαπι οιι

οτιπιιπο τποο. Ρτεοοτ ιταοπε το3 τιοπιιπο οο

.ιοπτιιιιιτπο 3 πο: πιιιετιοοττιιαπι Με 3 πτ ταπτι

έπειτα: παπο ι·επι 3 οπαπτιπιοτιτο τιεποε 3 πο

απο ποπιτ Ρτο νιτιππε. Πο ποοοτιο (ιαπω

τιπιι ΕΙοτεπτιπι πιπιι Γοτιπο_ ιπ πτατΓεπτια ι

ιι οπι νιοιτπ3ιιτπτ οοιππιπα: οττιιπιε 3 ποπ Γοιππι

τπιπι οοπ ετππτ πιπιι 3 νετιιτπ ετιαπι πεπι

-ιαπτετ ιπίπτοππτ ατινετιιιπι πιο 3 οπαοτεπτετ

πΙαπο ουτε Γπα Γππτ 3 ποπ οπο ]εεπ Πειτε.

τι , 8ο πτατοΙΤο πιαπιε ιιιίοΙεπτοτ απιι:ιεπτεε 3

οπαιπ ίπποι πππιιιιτοτ οππιοπτετ. νετππι

οπαΙοε ετοα τπο ιιιτπτιίιπτ 3 ιπο νιτιετιπτ.

Ντιπ ποίιππι ταιιιοπ ιιοπ τιοιετο 3 ποπ αποι

πΙπτιπιπτπ 3 ταπτα ποπππιιοε αππτι ιιοοπτια3

ταπτο τιπι Επτοτε 3 π: πππιοιιαπι οοο νο! τα

πιπε ατιπιοπιτοτ εττατι πτι:πιτοατ , πτοπο ιπ το

ππε ποίιιιπιε ο::πιτεπτ. ναΙο 3 :ιοπιιπο τ:οιοτι

οποιο 3 οπι Αποοιοτππι πο3οοτιπιπ πιοοπε

ιπιιιπι πατιτοτ οοπιπιεπτιο. Ε:: πιοπαίι:ετιο

Αποοιοτππι :ιιε ππτιοοιπια Απτιιιε αππο πιπ

Ιείιπιο οοοοι.::::::νι.
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Ειτιεπι.

Ο

που:: τοπια/β Ι.εσωττώτω πιιοπ·πι τα: πιστη:

ε·πισκιψεπισ :Μέτ·|αταπ.

 

Ιππιιιοανι τιπτιπτπ τονοτοπτιατ τιιοπατιοπι ΑΜ:: “το

πιο: πππο πο: ιπ ποίιεΠιοπο τιιοπαιι:οτιι

Αποοιοτπιπ πετ Ποπιιπππι τείιιτπτοο τ οπο::

Π οτῖιαναΉιο απτο ταπιοπατπ ιαττοποε 8ο παπι

ειπα: απ αττπατιτ Εποταιππε νιοιοπτετ οιοτίιι.

Εανοτ ποι:ιε πιαοπιιιοπο τιοπιιππε3 αοοιατπαπ

το ππινετΓα οινιτατε 3 αο ιπτα ποίΙτα τ:οπτι:α

πτινατππι α ποι:ιε Εεοπατ:ιππι ίπιτιιοιιιιιπιο
.

οοπιπτοπαπτε. νεται: ιο ποπ τιοιιπιτ ατιππτ:

πο: ιπιπποιιατε 3 Ετοτπε πτοπιποποτππι απ

::ιιιο τιο Εανοτο , οπι ετιαπι τ:οπιπιιπατι τω,

ιο τπιπι νιταπι οτεπτπτοε3 πιιι Γποπτε αποτο

Απποιοτππι πιοπαιτετιππι ιπίι Εεοπατ:ιο.

Ηπο αοοοοιιτ οποτι πιιτιιπο- τοττιπε πιο: δ.
Ττιπιτατιε ιπ Αιπιππε ιιιοε:: ιπ παο οαπιιααπ

ιπιο ιπιποττατπο 3οοπτειιπτα ιππιπιτιοιιο 3 πι·

Ε ιιτ οοπττα πο: Γοπτοπτιαττι 3 α οπα ταπιοπ πετ

πτοοπτατοτοτπ ποίιτππι οοπτιππο ατι ιοτιεπι

αποίιοιιοατιι πιονοοατιιπι Επιτ ο τε!ποπΓπιπ

οπο επ: 3 ιιτ :ιιε τοπια πτοοπτατοτ τετιιτοτ ατι.

ττιπππαι 3 αποιιτπτπε απ απ ιπΐο ιπτιιοο οπο:

πτονοοατιο ατιτπιττοπτια. :πω πο:ιιο νότιο

τι Επτπτπτπ πι. ()οπτιιιιτ Γε ιπτετιπι π. ποο

πατάω ποοπο απο ταπτππι ατι τιοπιιπππι 3

το3οανιτοπο ιιτ νιοοτο ιατα: Γεπτοπτια ποΙΤεΠιο

τποπαίιετιι Αποοιοτππι τοίτιτπετοτπτ πω.

 



πιο: ΕΡΙ5“ΓΟΙ.ιιΞ. τιμ

(ισοά ιισεσΓοσε οιιιιιιοε ιιιιρεττεινιτ ,τεινεο- Α @στο οιεοιοτειιι Ηιετοογοιι , Ιωιιιιιισο

το ποιοι τσιο ιτι ρτιιοιε Αιτιιιιτοο , τσιιι ρο

ρσιο ιιιιινετ[ο. νο ετιιιο ιοιΙΙειιιοστο οσετιι

οσε ιιινειιι:ι.ε ,οοι οοο τοοτο 8ο νιοΙειιτιιοι

ειεειιοοειο οοιιτοιο τοιΓετιιτσε , τι: νιειΠιιιι

πιε τεΠιτστιοοε ι:ιττειτσει (ξσιά ιιιετε;ιτστ τα

τοετιιτισε ισάειτ , ιιε ιστοιιιο ροιιτιιιει ιιιοοε

άιεοε , νιάετιτ άιοιι:ιτιο πιο. Ξσοτ οοι εκπο

ιιιεοτ Πι Ι..εοιι:ιτάσιιι ρτοριιιοσοτσιιι ορετιι

δε ιοτετεεΠιοοε ιτετιιτο οσε ετιιοτι:ιιιετιο ρετ

ιιιιο ειτρσιίστσιιι. (Σιιοά ρωτάτε ο :ιεειάε

τιτ , εοτιτιοσο οσοι οιοοιιειιιε ιοειε ιιιιιε ρτο

τιριιιοι τοο, σε εοιιττ:ι ίιιτιισισιο ρεττιιιοεισ8

πιο νιάε:ιτ τεΙσειιιτι. (3εάειτο τετιιροτι , εε

τιιιιο Ιοεο , εεάειτο ειάνετιιιτιοτιιιο οιιιιιοοιτιι

τι; Εκτιιιοσι ιιιτετειι τοιτιιιοε ροτετσιιτ ιστει

ιιοίιτιι ιιρσά°ιὶοτιιτιι ιο Πτιιε άεροίιτο , οοι

ιισε , στ εοιιι·ιάο , σε: ιιιιοικιοάο, στ , πιο,

οοιιτ τιιστιάτιιιιι ιτιιοσιτειε,ιο άοιοσιιι ιιοιιτιιιιι,

σιιάε ρσιιι τσετιιιισε , ίεειιτι , :ιο ιιι:τειιισοάι

τενεττειτοστ. πιο , άοιιιιοε εοιετιάιΠιοιε ,

οοι τοε εε τειιοιοοετιι οτοτιετο ιιοιιτ:ιοι ρισ

τιτοστο εοτιιιιιειιτιο. Εκ (ζειιιιιιΙάσιο ΡΙοτειιτι

σε άιε πιο ΑρτιΙιε Μεεεει.ιτιτιτνι.

-ι;ι>ιετοι.Α επτα

Ρεττο (ιειΠο ετετιιιτσε.

.ο το··φο--04·- .

Χτέιιίι απο σ!έψιτε άκτιστο: , στο οιττττόΜ

τ" άι· ω” Μέσω τωτίιέσ.

Α""°"ι“ (Ξεερι Με ειιάετο Μοτο Ιιττετιιε τοοε ι

οσιοσε το ιιεισά ιιοτοεοιοτεοι εοιιιιτετι8

:ιεεερτιο ιιοιιιε ιιεοειιειι , 86 τοσοι ει·οει πιε

ιιιιιοτειιι ιιάειοοσε εοοιι:ιιιτετ σιτε-σάιτ Η”

εει·τε ιιιιιιι άε τε,ειτ οσο ιο Ετειοστο οοιιτιιτο
ι ο τι οοριε τιάιοιΠιιε εε , τιστοοιιιιιο άσοισιο τω.

·Ετ τοετιτο οσιάετιι. @ιο εοιτιι ραδιο Γεεσε

ειιιΡτιττι:ιτειο, οσ:ιιιάο τιιιιιιι ιο το, οσοά ρτο

ττειο ιρίε ιιονετιτο ,' το οιιετιάετιτο ειιιοστιο

άο2· @ι:ιοιοοτειο τοοτο ιιετι νείρετι ειάτιιι

Μειστιοσε ,σε τεΙιοσοτιιιιι (ιιοΕτοτστο τοσο

οετιτιιιοι ιιιιοσιειτειιι , οσι ιτι ΓοΙιτσάιοιοσε

ετι·οοτεε , ειτεστιιιετσιιτ ιο ιοειοτιε , διξ ιο

ρεΠιοσε εειρτιιιιε , εοεοτε: - οοιιίτιιιτι,:ιΒιι

οι , οσιιισε άιοιισε οοο ετιιῇιισοάσε ιειιισι

"το οοο ε:ιτιιιιιιε, ίεά Γριτιτ:ιιιε οι. Ποιοι
νείτετ ρ:ιοιε ιιο8ειιεσε οι ,Δ οσι δ: ειιιιιισιιιι

τοοε είτ ,σε οιιιιιι Γσιινιτιιτε ι·εριετσε. Ριιοιε

"στο οιιι οσοτιάιο ο ιιοιιιιι το! :ινιιάιΠιιοε

ττιιιιοετιάσε ειι,ιιιισά άσοιε ριιττιειριιτιο ειπε

ροτιε [Μοοτιι ειι:,οσι ιο ίσρτετι:ι:ε ιιοδιτι εεε

ιι:ιε τεεσιοι:ιειιτ εστο ττειττιοιιτι,τστοιιιιάσοάο

Β Μ! ι 82 οοι ροΡτ Πισω ?αυτι ετιιοτ τ' Με Βι

ετ:ιτιΠιτιιιτ ιιιτιοιιισε Π: ειιισιο άεάιτ.Εστ οσοι

οιιιιτίο , στο στ οποιοι οοι @πιο ρτ&ειρσε ι

οοι οεοοτιιε Γιτ:ειιιιιτιοστιοιοιιιιε ιιοριιεατι,

εα:Ιο τειοτσιτι άειιετιε ειΤε ιοτειιτι, ριε :Μπιο

ιιετετ , τιε ΙοΙΙιειτι εΙΤειιισε σιτεοτει.=τωο

οιιισάιιειιοιιιισε στο οσιά ιιιοετοιι: ιΜα::άτω.

το, ιιιοσιτ Με , με πΡΡ07ὶΒ#ΓΙ47' πισω: οιτο

ιοτεττο8:ιοτεε ρτορτετ εοοΓειεοτιιιτο, Με

ειειιτιιιιο , ιιιοσ:ιτιι , οοο απο Μοτιο οστιτο

:ι.Ιιειιιιιιιο οοι :κι ιοτεττοε:ιτιοοεσι νειιτειιο 3

εσι· νοι.ιιε άιιτιοτ ριιοιε5Γιιοοιεετ τ ιοί-σπιτι

πιο πιιιΙεεοέιιιείσοοιιοιιιτετστ , ρεΠιτοε το.

νεοι στάιιιειιτι Γεαοάτιιι:ιοτστι (.`ετει·στο σιτε

τιεοσιιοσειιι ιετιιιο ,οσοά ιισισε ίεοτειιτι:ε

ιστι , στ οοο νοιιιε οιιιιιειιι εσρι:ιοι, άετστ ρο

ιιιε , εστο ειτεσιονετισι τοε ιιει·ι ειρσά νοε 82

ισιιιειειιτετ σε τοτε , εσιρειιιοιιε ιιιισά ιιιισ- `

?το ιτι οσε τειεεει·ιοι ι οοι ρ:ιιιετο εστιι·ιεισοτ

τοιιιοτε οσ:ιττι ειε ίιιτριιιτ ιιιΠ”ετιτιι άι!ιοειι..ι

τω, δε τοτε. ΗΜ: τ:ιιιτσιιι ιτι ρτ:τ:ιετιτιει σε

ριιτιε ριισειε άικετιτο. Αά τειιοιιιι , οσο τω;

οι εοτ.ιτιι οοιεειίι:ιε _, οοο άσιτι τεΓροιιάεο..

άστιιι Αεειριεε ιιστετο οσα Γετιριι ;ειτοιοο

:ποσο ίιτιεετο ιιοιιιιο , δ: τιιιιιιτοε ίσἴριειοι-οι

εε τοιιεττσε ιιοίιτι,οιιιοσε ιιιιιιτοτσοι άειιιειο

άπο. είτ εστι , οσιοιιε άιε οοέισοσε ιιοΓοσε

σΙΙ:ι δ: ιιιιιτοι σε εοτροτιε οσιετε οοιιτιοιιιε

ποστ Γσιο τοιιοιε , οσ:ιοτο τεεΙιιτιιιιοτιιιιιε εε- Ι) Ειτιοιιτοστ, ιιοοιτιιστ , ετσειιιτοστ ΓοιΙιειτσάι

τετιε εοιιττει ιοτιοεεοτειο ριιττετιι , το οσοοσε

οοο οσοι πιο τε σοοο ορροί-σιιτι τ οοι τεΙι

οιιοε οποιοι άειιιιετιιε τσι ρτσάετιτι:ι 8ο οτιι

νιτ:ιτε εοιορτιτοετε. Εοο οσιάεττι νει”ττστο

οτιιιιιστο οποια ιοάοισι Ποιο , οιιοά ρτιι:τετ

οιοοετο Τρειο ιιτοσε ειιρεέτιιτιοοετιι τιιειιτο ,

με ιισεεεΠιιτιι τιιεεσττι ρ.ιτιτετ ιστοτιιτο :ιάεο

ιτοτοοάιεε Πιττειτετιτιε :ιάνετιιιιιι πιο. ΕΠ σε,

ορίεετο , στ σοοο. τσι νετιιτι ριιτοτο:ι τεεστο

στ:ιτ ιιοεττιιτε , είτ τιε ο· ιτιοσειιο 3 ιετττιο πιο ι

ετειοιτιε οοονειιιεοε 5 στ ρτορτετ ριιοειιι τοι

πιο ειιοάιάσιο τοοτο ιιιιιιιιοτστο εοιιιιοοτιο

ιιε άε ιιοοιε εοοοσετιιτοιτιι ι @οι , ιοοσιτ

Αροίιοιιιτι , «κατά , ό· ιιοοπο· ε/ϋ.τ , οπο: ό·

ό:: έτγΖι·ιιετ Βειι.τ. Μακ ιρ6 ορτιοιε , εστι

ίιιενιΠε οιιτο ετετοιτιιε , :ιστ ιιετο:ιτστο τ:ιάι

ειιισε , :ιστ εεττε ριιιιε νεΓει ιιοι·άε:ιεεο. το

ποο ι άιεεο:ιτ εοιιετετοιτει ιΙΙε "πιο ΗιΙει

τιοιι,:ιΙΙοοσεοε εοτριιε Γσστο , οοτι το ιιοτάεο

Μοτο , τω ρειιειε σε τοπιο ιιτιοσε εοοτιειειτο ,

στ ειισσιο ροτισε οιι:ιτιι ΙειΓεινιειοι εοοιτεε.

Ρετ. διΠ'ΦΠ ό· Με». τυποι!. Ου!!τέτ. Τοπ». Η!.

Ε

σώσε, το ΓοΙιτ:ιτικ Πιάσε νιττε Γσ:ινιιιιιιιιε άο

Ιιτιιε ττσετε. νεοι: , 8ο στα ρτο πιο. ΕιτΡοο

ο τε-ι:ιοτιο άιε ιτιττιτ. Μ:ιιι Μεεεει.ιτιτιτνι;

  

ΕΡΙ$ΤΟΙ..Α ΕΧΕ,

Ειιτάιοιιιι $ειιετιΓι

Ι3ς/Μ στοϋπέ: @έ Εά|ι127ύΐά|θ.ι'.

- Ατεειτ ιιιιιιι , οιιίεοτο ,άιΒοειτιο τσι εσ- Αιιιισι-ιΗ

ΙετιάιΠιιιιιι , ο οιιιιι τοτε :ιιισά ττεοσειι

τιιισε εριιτοΙιε ιοειε ιΙΙι ομοσ, πιο οσοά
ει ιιισιτοτειιι :ιο ττιΡτιτιιιτιι ειιιιετιιτ. Ρειεισιιτ

ιιοε τετοροτει ετιι:ιτοιτοιιιιιτιι:ι , στ ιτι άιεε ιιο

νιε , 8: πιο οιιιάειιι οτιινιοι·ιιιιιε τιάνετίιτιιτι

οσε ρτετιιιιτ τοσοι: , οσοι ο τ:ιτιοοε,ιιτ ροτ το

Γετ , ιοοάετιιτι οποιοι :τοσο τιιιιιτιο τοιετατε

ρεοιτσε εοιιτειιάετο _ Ειειιτ άιιιιιιιιριιτ. Νε

οσε ετιιιο τοττιτσάο Ι:ιριάιιοι τοττιτιιάο τοειιι

οοουο ειιτο τοοε. απο το , στ τοτ ντιΙεειτο αισθ

οσε ιιιιιιοι εσιτιτοοτιοιιε , οι: ρεττστιιιιτιοοε

έ: εεε ιι



στο .· ττο-τ
τΡΕΤΚἶί ΠΕΙ.ΡΗΙΝΙ

()ατσαΙσστοσΠ ροττοτα στοτσστα σσοττστο τ

ρασοστα, σσα: τοίτατττ »στα τοσσταττ ατ:οοστ

τσοσατα , τοί:οτσταττ α σοστε τττττττ.αττσσ ασστ

τοσττσσε σοσρο τστττσστστ , δέ σσττο σοτσστσ

οαρστ-τρΠιστ το$στοστε ταστ τσττττασττοτ σσ

ροτττστ , ί:αττεατστ, τοτσσοτστ . στ αάσστ στ:

σοσταστοτττο οτττίττσταττ ροτΠτ. ΠΙττα οοστσστ
οαρττα , ρτατοτ ττοίτρττοε , ατοσσα Πτστ σττστ,

στατοτ ίασο α: σστσοτοΠοτ , ·σιτατττ ρτο τοσστ

ττσσε -σοίτττε , ΠαττττΙτα : ατε αττοσστττ οσ νοτο

τοε τστροίτττοσοε οοσσατσστ , ττοοτ οασοτσ σο

οασΠτ αττσσοτ οτοσττ ρτα·:στα τσνττιτε αττοσανο.

τττσ , ασσσο σοσα οοτ ραττο στίτοΙστστσ σοσ

οίτ τ 86 τατσοσ ττα σοσττττατοτ , οτττσασττοε ,

ο:τσασίτσε , ασοο τσστΠ:τοτο τ σο στοατσσατ

σατο ορρτοίτοτσιττ οοτ τττσγρτττ τίττ αστα ρο..
οσστατσστ ττσροΠττοσο . στ (στα τρίτο οδττσ..

Βοστοε α: νττττσττ αστοοε οοεατ ροτίοτνοτο ,

τσσσο, σσοσ στο ταστο σωστο οτσοτατ , στ οα

ροτ:σστα ίαοτοίασ&α ττττρσσσοτστ οτ:οΙοΠα.

Ασ στοτττο οοσσσοτατ . ασ τσίταστ τατσοστασ

στ σασοατσ οασίατσ , οοσίτσοτοτ , σσατίσ , ρτο

τατ τσα. Εσο οοττο σστσ αΒαστ , σσο τσο νοτ

τατσ , σοΠ:το. 5τ νοσσοτο ασσσο ρτατστα νο

Ισοτο, σσοτσοσο ττστστσσττε τοσστττσσε,οστσ

νοΙ ττσρτιοίοσττατστσ αστο ντνατ, Πατστττα ίσ
ίτοστασττστ τ δτ ραττοτσ ί·τατστττατ σττστττοτο

στα: οοσίτττσοτο , στ ροτττοττο στοσττ:οε ίσω

ροττοττο τασ°οτοε. Ρτττοτσσστστ ασ οτστσοΑ  

ΕΡΙΠΤΟΙ.Α ΟΧ(?Ι.

Ισσοοοσττο ν1σ.

Οτο: /ττύίστωττ τίτττυπ ΠοττωΜτυπ τ: μα;

»τοπικ ἰπτρσβ6ἰστττττ

Προττοττσσε στο-σιτε ασ ίασδτττατοστ τσατσ “τοοτο”

ττττοταε σοστ, σστσσε οτ στο αο στττνοτίσστ

οτοτστσ Ποτοσττσα: στττοστ Πσστοδτσισ σστστττ

τοτ τ:οτστσοττσαντ,σορτοοατσε οσστττο,σο τω.

ροΠτα σοστέ ασίσσο σσο. τσοσοταττοσο ρατσ

στα , Ποσττ τσοοστσ τσσο ρτσττσττ Ποττστσα

σαιττ,οτττετ ροττστττοτοτστ. Νσσο τσττστ σσασ.

σο ττστοι· , σσοτσ τττσοσαστσε , ονοιτττ σοστε ,

86 σσοσ νοτοσατσστ αοοτσττ , οοτ σσο ίοτσοί

οτορτ , Ιοσσατ ασσσο ττοτστσ ασ σοσττσσστ

τσοστττ , οσα Ποτ ρστντε 86οττττε. Νοσ τσσο

τατσιτε , ρατοτ σοαττίΠτσο , σσο αίτοέτσ·, στη

σττίσταττοσο , σστσστ Βοτστττσσε αοοοροττε τστ

ροΠτσισ ττοντίΠτσο σσισοττε ττοίττττ οσσε στα

ντΠτστστσ , ρτοίΠο ρτ:τί-οτττστ ατσσο οστσΠε

σοστε σττστσστ στστστσα ροτ σοσ σοοοσστστσ

τττσστοτστσ οττατΐτ:τοσο. Νοσσο σσο σποτ ,

σσατσ αοττσσε α: νοσοστοσττσσε ττττοττε τοτ

τοτο στα οοσατα Πτ Γασδτττατ τσα,στ α απατα

σοΠίτοτοστ. (Σττσσστσ ροτ ραίτοτοτσ ίτοτι ρο

τσττ ασ οοσίοτνασσιτστ.στοσοστ,τα&στσ σσο

τστ Πτοτττιτε σσοατσ , σσο οοτττσττ€τασττ τ Ασ Π: σίσσο οτσσοτ οοσΠτοστστ. ττσττατστ οτ ρτο
σσοτσ ίο ττασεττοτοτ τ σσασσο ίσρτα νττοε ετα

ναττ τοστ οτσττοε. Ισοττοο σο Πτσ το8σταττ στί

οτρττιτα οοτσρΙστοε οσιττ:αντ ασοτοΠ:οστστοτ ,

α: ταισσσατσ σαΙΙτσα Πτσ αστε , ρατοτσο ασο

&σ ρσοτοε οοιτστοσαντ , ατσσο σστττντ . στ α

σσττοε α: €τασστοτοε Πιάσε , οίττατττσ τσσο

τσοσστοατο ντσοατσ τ απ: ροτ σἰνοτΓατ ρτοντσ
οταε στίτροτίσε Πτσατοίσσο στα: τσσο ναεαττ τ

νοτταστ στο , ρατοτ τ:οτοσστίΠστο , ατσσο ροτ

τστσαστ στα Πτρτα τσοσσστ με ί·.αοτίο τσ σοΠ

ροταττοσοστ ασσσοοτοστ . στΠ τστστ ροτίσα.

σοτοστ , οττοττασσστσ αττσσασσο , 88 ί:οττο

ρτοροστοστ, ρτο αίτττέτ:τε Ποτστσστσ . α: τατσ

σσαστ ροτοστοτσ οταριιτατσστ αντττο ροττ:σί'

Πιτσστ τσ ροίτοττοτα τστσττοοε ίσα. ΚοίτσσαΠ

οτ: ρτα:στατοτο Ματτασο , ρτατίοτττστ σο τσ

ίτττσττατο ρττοττε ίασδτ:τ ]σσασστε-Βαρττίτατ σο

Ρανοσττα , 86 σστσ Π στοσαίτοττσιττ ναοατο |,

οοσττσοτττ, τ ρίο οιτροτοστ,στΠ:οτο ροτοτττ στε

σαττο τσα , τστ στο αο τοττστοσοτσ, 86 τσ ρττοττ:

σεοττσστ τσοσαίτοτττ Ασσοτοτστσ οτταστ ατσσο

οτταστ οοτστσοσσο. να , σοσττσο οοΙοσστΓΠ

τσο. Εκ Ροστο-σοσο στο ίορττισα τοστ ασσο

ττοοοοτ.ΧΧΧντ.

ντττσσε οναιτσοττοιιστ τττστσ Βαστατττασστσ,σοο

ί'τοτττ ροττο , σστσ στανττοτ ίαστ:τατσε οΙονο

τστ , τοτσσο αττττέτσε νστσοττσσε οκ ορρττ..

τσοσττστσ τσαστσσε οτοτσοσττα τσα οτορτσε οσ

τατοτστ. Ασ ί-ασασσστττ τασεστσσισ 86 οΙοτ 86

ντστ ττσσοτοε τττί:σστίττ τ τοτοέττε . σσαστσστ

τσ στα ί:σοτττ ροτοίτατο , :το οοστοτττττε σοίττ..

σσο σοίττττ, τοστ Ιοντοττσσε στοστττε , τοστ να.

το ί-αέντοι·τσιιε τστστε. δοσ σοσ τ σσατττ νοτσστ

οττροττοσττα σταστίττα ροτττοσστ ττΙσσ στστοτ

στσε οπο: _

στο» ψ τα ωττἰἰω αστρο: ττ|ε·υττω· α: φέτα.

Μτοπιίτιω α'τέτ'α ρ|ισ.τ τοπία απο απαίσια.

ΙσταΙσοτσστ ασνοτΠτστ οοτ , οοστοσττο ρττ

ατσσο τσσα:.οσττα ραίτοττε ττσροττο . τσττσττ:τ

σοίτττ τ οτττοττα στο α σοστε ασίσσο σΙτα τστ

Γοταττοσο σττστστα ροοσστατστσ ραττο , 86 οο

σστσοτσ αστστο,στροίτ τ:αΙοσσαε Νονοστσττε,

ττα ρτ:τ·ίτττο ασ οτε τοττστσο , τοττ_σσστσ τισρο

Πττοστε , οτττσαστττε σοσττοττσαστταστ. Ασ το

ττασσο , Ιττττοοεττττ Γαστ1τίτττσο, σστ ρωτο

δτο ασ οτσστσσε οοεσοίοοτττ τσσοοοστ τσαστ-.

σσο 86 τσσσσο οοτσο , ασ το ίσα α:σττ σοίτττ

σο ροτοατσσε. .9τοντσστ τστ τσ οντοστατ τσαε α

οττσε τσ στοε.ττατίττε ασ ίτοοστατοε τσστοοε τ:σστ
Πσ8σταττ σοσοτ:οτο ίταοοτσοττσσε :το τ:σίτοστεο

τταστττε. Ετ σσοτσοσο ροτοττισσε Πτσίτίτοτο

αστο Παοτοστ τρί`οτστσ , στΠ τσ αστσνοε σσο ο

δτ σσττσε Ποσο ντίστσ στα , στ σσαστ σσο

σίσσο ροοσστατ ττττροΠτα: ραττοτσ οττοεοτσστ,

οοεαστστ τοίτττσοτο , νο! τοττσσα ραττο,τσντ

ττ Ιτοοτ αο τοοΙατσαστοτ,ίτασσοστστ. Ττασασ-°

τστ , Π οροε ί·`σοτττ , Γατσαστο το τστοτττσστ

Ο
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εαττιιε ,σε

Πετιισιτι τεσσε τετττεσττοσειιι τιιρετστε.Αττο.
σστσ εστττΠτττισ τιονετττ ΐασδττταε τσα, ραστο- τ

Ροίτ σε τιοτιτε αίτστιι τοτε. νατε ,Ρατστ Βεα

ττΠττιισ , ειιτ τιισ τετνστσσι τσσττι , σε τσττετο

σστσ οτιιιισσι £αττιατσστσσΓστιι, ΑΠ8θτΟΙ'ΗΠτ

@σστσ Ρττττιτε τιιοσαττσττσιιι τ:αιτι στσ νειτατσττιτ

ρτοτιιιε ασ ΓσρρΙσιτ εοτιισιστισο. Εις Ροτιτσ-σο

ισο στσ στ”. Οθ:οτιττε Μεεεει.ιτιτιτντ.

  

ΕΡτεΤΟ1.Α ΟΧ(:ττ.

(τατσττιαττ δσιισστττ

Μ τω: Ρ!α:τωΜο στά 2πέτίστωσ ,Μπάσ
.τ Μέσι τον Δύστου “Μπακ σταματάτε: , σκατα

μωπέστωτι ἱπιτσβτὶσπεκσοΨσ των Παπασ

τἰπσ. ^

Πσστιι τιιτΙιτ Γσσι·στο τιστσατιι τ·στσΙττ

τιιοσαετισε, στΤσ ετνεσι εισστιισαιτι Ετο

τσσττιιστιι , τιστ ρΙστττιισιτι εοσττσστστ , Η τρ

τ-σ απστιττττ νοΙστΙΤστιι , Ατιεστοτισσ τιιοτιαττσ
σ ττστιι ίσα ορετα τττισταττ τςαετΙσ , ασ τσττετοστ

τιοίττα τσίτττστ ροίτσ. (3ιιτσε σστσ ττττσττε , δε

αΙτοτστιι εισαστε τρίτσε ιιοπιτσσ Εστιτσε ρετ

τιισιιίσε αττσιτοτ τ.σσττσι αεεστίττσε , στ Έτο

Πιιιισ “Η

4 --σ εττετστε. _ _ Ο

Γρττττσε Γατνιιε τττ τσ στο Ι)οιιιτιιτ. Α τιιιιι σε τιισαιιι σιττιο!”στ Γσστσσττατσ, εοΒιιοντ

:με στ: σο τιασσ ιιιστεσσι ρΙασστίτσ Πιστωτι

τι ιιτ

τι ο τισεοττιιττιισσαπισσαττι Γε ίρετατσ στεστστι

τιοε τΠτ ι:ατισσττι ορτιοτιστιτοτσ τσσιροτσ ρετ

ΐσαίτιτσπι. Ηοε Ματσε ττιτιστ Με τσ τστετ σοε

ττ·ιττι1ττι εττ: εοσίτττιιτσ,τισιτσασσασι ρτασίτασσαε

σεντ αστεε , τεστ σιστττο είτε (στρσ&αιιι ασ σε:

ττεστο ΡΙστιατιι ιασνστεσσσσσι σε τατστσε
εισαστε τσ τιστσα. 8ετττισσσστιισιισ ρτορτστσα τ

τσνστσσσαε στεσαττοστ :σε , σσισεισαιτι ετντε

τεστσιιττ:ε τιε ορττιτοτιτ σοιιίστιτττσττ τιτίτ ρττσε

τσ οσιτιτ στττ8σσττώττισ ρστνσίτ:τσατα. $σατε

τστιτ ττιττιτ εοσιεΙστεε στι τιοίτττε , στ στο Ατι

Β εσΙοτσιιι σιοτιαίτσττο Κοτσαττι ρστστσττι , εστι-ι

σσσίτστιιε εοταττι ροσττττεσ τΙτατασι σοτιτε νττσ

@ιττισε οττεσστ τστροστο ταττοστε μεσο τ

τιασσ ρεσττσε τττοει·σ&σ Γστιτττε; Ειτρσότασ

σστσ ροττσε τ Η σστσ τιοντ σπιστίστττ,εοτιτσ&α

μια: , δε εσσε σσττισιιι_, Η ορσε τ-οτστ,ττι Πτ

τισττι εοιιτστισσσσσττι Ι, ίτ τατιισσ τσ εισ.ισσττσ

αστα: τιοτττισ τσστεαπστ στ8τιαττο τσα εοτστι

στΠτττια , τττισ εστω σστσ σσ τισσετσ τιστσσισ

σιονετστσ. Ρτσεαστστ ταττισσ ττσσττι ατιτ:ατσε,

εσιιισσσ ττττε σεο τστε τσ Ρτττιιτε τ στ: Γοτττα

σταττε στττΒεσττα αρσσ Ροτιττττεστσ , σε εισασ

σο ΓΙοτστιτττιοτιιτσ ίσττιιοσττισε τιστΓσαΓσε 5

τστιττασι σα σε εασία εοστσσσετσιτι ,- ατιτσ- Ο Αιισστοτστιι τιιοσαίτσττστιι αττσττ τσττ$τοτιτ

ιισατιι στε τιιοτσττι εστστσ νοτσσττττι,τιαε εοτι

στττοσσ τιε τσεσ τιισ'ττστσττι τιτοτιιτίτ , στ Πεσ

τστ τιιττιτ τισεοττστσειιττι εισττιστσατιι ρτισταττε

οτσττιτε εοττιτσισιτεατετ ΖΕ.ετετιιιΡετταντ αετ

- σε , σιιοσ ιισττστασιτ Ωσατιιιιτστετιι σε σΙτα

τσ τσ σεστΤστιι , ειστε ττιττιτ ίρετιι αττετιιατσ τε

εσρετατιστ τσοτιαττετττ ροτττεστετιιτ , εοστσ

Ιτ τιιε Ετοτσσττατσ τσεσσσαιτισιιίτε τιιιτιιε στσ,

ετταττε τιττσε ασ σαττισστιι οδτο σιτ ρτα:Ιαττε σο

ττττε,εστσ τισττισε τσιιι οτιιιιστιι ιιιατσττσε εστι

τσττστιι. Αττοεστσε ρι·ττιιστιι οτιιτιτστιι εἱνσιιι

τττστιι , σττιττ ατιιτιΙτσε ει: σο ασστντ τ σιιατιι

ττιττιτ ρττσεσι Ρετ ττιτστσσσετσισ στσε σοσιττιό

εοιιεσσατ. τ:ττσιστστ τσα Γαρτσσττα 86 εστα

τρίτσε στις,α σοε ειστττισε , σστ ορτττσιιε τισε

στεισσ ντίσε σττ , ρτα:ετρσσ σσ τσ τιοε ιιοντ.

οτατοττε τ·ττοτετιστιτ αεεσίτσι σσοσ ρτσττσ.1σσ

νστστιτστ τ αττσστσ οτιοττατστ τιιαΙτ. Δ

@σοσ νστο ασ ττιιροίττιιτιι τιοστε ρσεστιτατσ

αττττιστ , στττιτστσττι τοτἰσε (σπιτια ρετ

τοτνττιισε , Η τασισσ ρσττοτντίτσ νστε στετ ροτ

Γσστ,_8ε σοσ τιιαστε :σε αττσσσττι εοτιθαίτστ
οστ σε ττσΡοτττοτττοσε Γαττετταεστσσε τ οτιττσα

σε τιστισττετοτσιτι ίσοτιιιιι ρταεσττε , Ρσεστιτατσ

σταντΠτττιο ττιστιοτε σιστσαττ Γσστι Ριστττισσσι

ασ στσε ρασεοε ρατατιτ εισαστε , σσοσ ρτο

τστατιιτιι τσστατ. Μττατιιε ασιιιοσσπι τστιτστσ- Β τσ&ο τιασσ ίτ:εσε , αε ετττστσττι εστντεττισττ

τσσι στσετστσιοσσισ , 8; τιστ ττιτιισε τσΓροτι.

σετστ τττιροττστιτοττ τιιΠ:ατιττα: , στια τιιε ατιτσα

τοττσσε τσοστίτστατ , τιοε σιισσι τρίτιτιι τιιτστ

τοΒαντ,Γεττστσστ.τισιιιισ·τισΜ στσε τστ,ιιιιατσ

ττιττιτ οδστστιατ,εοστσστσισ τοτε ιοοιιιττιιιιιτ

εατιιτσιτι σστσ στο τισττοττσισιιιιοιτ τστροιισττ,

τρετατεσσσ Γε τττστιι τ:αεττσ αίτσιιίστσσι. ΠΜ
στσε σιτρτοταττετ Γστιτσιιτταττι, σε τρίτα σιε εστι

ττιισο τεσσττστστσ εστττοτστιι. $σσσστιττ ότε

εοιιτιιττ οτιιτιτα , εισαι: α ετνσ αεεερσταττι τ εστσ

ατιΒατττιιιε ιιοττ:ττε , τισοτσττι τιιτσττιισρτσσστιε

τταιτι ασ ίτσστιι ρατντ ?αστα Ιτιιρτοτιανστσιιτ

·οιιισσε τ:στσ , εισοσ ετντε ρτοροτσστατι, ιισσισσ

εσσε σοττ:τα τοτε σσιτστσιιτ , στ; τρίτσε εοιιττ

ττσσι ίσοσστσιτιστ. Ταστσπισιοσο τσττιοσσσιι:

σστσ στ εαστε τσιίτσσιισ,σοιι στίτιττεστΠε ττττε.

σσοσ τσττιτ σερτοτστετατ σσροτττσττι Πισω.

(Ϊστστιτττι ίτειιτττεατστσιιι ττισ τσ στΒιιαττοιιτ

τσα, στι εστσε αττιττττο τιστσσσσ τσ οσισττοσε

τσΙτστοστε ιισσοτττε τιιστττο τιστισστσσισετ

@τοσ δε Βιέτιιττι σΡτ. Νατιι ρασετε σοσ στσ

τισε εοσνστιτ σστισο ετνστσ τΙΙστσ τ ειιτ ατιτια

τιοττττε τσιτισιισσστετσ ττσρτστ οιιισσε αττισσ

ειτατισσεε ρτισττοτατιιστ. $εττρίτ ττστστσ Γστσω

πιο ροστττ·τετ. Αιι τεσσετισαε στ ττττεταε σεττο

τιιστεανσττε , ρσττε&ο τττατστσ σιτστιιρτο τρίτα

σσεστσσει (τοστστισττττ στο νττττισε αριισ

ροσττττεστιι , σσσσιαστιιοσστιι σκ ττττεττε τσκ-ι

ι·στισισ στειιαττοιιτε τσα: στστετ , σε ατσετστι

τττιιιε ρτα:ραταττε τα στεατιι τττιστατσττιστ. Έσ

σττ Ραττοτ ορττιιιιιε οσσσ ροτιιτττ (τοστστιισσσε

ω, σσττσστιτ τ τστατιτσιιτ , ττιιιιτστατσιτιτσε

Ε σσατιι σαττιατα τωντστιτσε τσ σοε τσ στσε τσα

στε. Ιτιτττττ Γσσισε ἱτι Ιιτιιο ρτοτστιστ , 8ειιοτι .

στι: ίστιΡτασττα. Υσιιττιισε τη αΙτττσσττισσι πια

ττε , σε τστιιρείταε σσττιστίττ σοσ Ρτορτσι·σα.

τατιοτανἱσισε ετασιαστεε ι ταιιεισ ?αστα τω:

ίσιωσε σοίττασ. Ιτιιρτοταντιιισε ασιτττἰσττιροσ=

ττττετε , τστιι τοσσαετοττσσε ερτττοΙτε5 τστσ τσα

στεσαττοστε τιιτστεσΠτοιισ , Η τοττσ , ττεστ 88

αΙττε αττσσαιισο τεοτιττιισστετ ιιοτιτε. Παπα

ωστε”, τσειστι: , τα 1Μπιέπωνι τω» :Μάσκα

τωτιστ 5 ό· σε πεττ#τω:τσιυ: συκωτι Ιἰύετα·τ›ϋ

στα Ωτιαισοτιτστιι ρτσεοτ ττστσττι ατσιιε Με

Ο σ σ ε τι;
ι
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τοω ρττ ντττ:οτει ωττοττοοττττετ Ποτ τιοττττ , Α ο

ττοωτοο οοτοοιτττΠωο , τιο ττοίτιιττε οοωωοο

τΠιτο οοε , οωτιοωοοο ΡΙοτοοττοιιω οτοτοω

(ΠιττΡτο Ποτοτοτ. Ιοτττι,οοατίο , ορροττοτιο,

τ τωροττοοο , οτ οοντε το: ροτοτιττοττουε ρα· ορια: 6τυπ°ττ:Ζιι.τ φάσμωπι ΡΜΜΨΪΠΙΠΙΙ Μ·

Ε(1"δ 263ττονοτοοτ. ΝΟΠ (τωρα 12110 ὅτε· Ρ€/2·(,ε ,ρχ°χἰ,#α,χ ἱχ Ε”τ'”τἰ4 Ράαφμ,ισ|||ο

 

"Ει>ιετοτΑ τ:Χειον.

Ροττο Βιιττοττο ορτττορο ΒοΙΙοτιοτιίτ.

τοστ ττοττοττιιτ , ιιοοοο οοο ττωτοω ωοτττοει- Μ,,,%ω Μ,"Μω .ΜΕ#ἰσ(.'· 4%"ΜΜ Μ”.

τοοοτο 8τ.ανττοτ :τοτοτ:ιιιε οοτειτοτ. Ρτιτοτιοίτ όροφο;) ό-τ-_ _

Πιοοτ:ιοτοε , οττ:ιοι ντιιτιιΠε τοττοτε οοωρο(- - ο - τ τ;

οοοτοτ. Ρτιτοτο ωοτιτττε ωτττοττοοε οοοτοω- Με Μ” τωκτωΗΠ Φωτ? “τ” Μαΐ Ωω· Λοοση87.

οοτιτοε , :το ωτο:ιε Ποωτοτ ωτοτωο Ϊοτωτ‹ Π” φα” (τα › (ΜΠα: απο (Φωτ το

τΠιοτοε , οοιιτοττε Ποντοττοιιε οϋΠοοτιτοτ : ττο- Ρΐτων1ΠΠΠἶ τωεταΠ τΠτταξ €ΡτωΡΡπιππ·

οοο τοτττοοειτοτ :τοοοτΠιοτοτ τττοτοοττοοε το- Νεοο οτ :Ποτε τατι0οο8 0ϋφ1εωωε9"Φω Ποτ:

ροτοττιω. δτ Γροτειττ οτοοττ ττιοτΙο , οτ ουοο €ΧΡασΡ ςοωΡωοΐ»Ποβπα Ετ©ΠΡφτεΐ "το

οιττιότοττι οτ`τ ροουοτττ οοτετε τωροτττετ τοτττ τις! Πω Ι1ϊϊ61°β.ϋπ Ποωιοοω-τιτοττοοιτοτο,ίτ

"Μπα , ακα” ποσά ©ΧΈΟΠ(ΙΠω πο” ,να νο Ιοτ:οτοω ιιιτοτντιττο ιοτοτοτριοοτο.8οτιοτε

Ποτ οοΠοτ τίττ,οοοοοτιοτοτ οορτε. νοτο , ιτο- ω ]ηθ › δί αάπο Γατω8· δω ω: Φωτ Ρετ°

τοτοο οοτοττοτΠτιοο , ευτ ωο τοτυω ττειττο , Φωτ τπς›ΠΨτατ Γατω5 ο πω" ΠΟΠ ΐαωἰ°

.:τωοφ6_ ΒΧ ΡΟΠτο_ΒοΠο (Ιω ΧνΙΙ. 0&ο_ τοτ 2 ΕοοΒοττε αωτοτ ορττωτ ωοοοτο, “το · - ο · ο

τω., ΜοεαπΧΧΧνι_ Ποπ: τοτρίοω ωττο ουοο ρτττΓοιιτττι τ:οτροτει

' ο; Π οσο ροτοε , Πττοττε οτοοωοτιο·οοοτοικττε .ο

 

86 νο! Με ττ·τιοττοτ οοιιτοΙαττοτιο. Ποτοο ο·

Ε ρ Ι ο Τ Ο ι Α Ο Χτε Ι ΙΙ. οοτττοω Γυρω τοοάοω , οοτιε ροτ Αττεοτοτο

καθ (το ροττΞω ρΠοΠαρα τ ττοττοω τουτο Νττ:οτειο οοτττο οοωτοοτιττο

τω: τοττΤο Ποοτττοετε, το! ωο ωτοτωο ροττιιτοε

Ι.ττττώττ τ7/ο.τ :τά 6426677472! πτυπώσττωτι τ ΕΠἱπ€· ς"τω κι <τωΡττ εν89"πυ Πάστα

|,#άἔ#4ἴἰ°ῇε”· Ποοω (οιο ,ωοοω Με ιοτοτιω ττεττοοοω οτἔ

. Ο το , ωοτιτο τ:ιδτοι·τιω ξ οοοιιο ρο!Γο πιο οσο

Αοοοη86 - ΕοτοντΙΤο το τειοτττοι ροττυο.τυω ωοοτ- τττοο ρτοττωοω οοοτι·ιίταττ,. Αοτοοοειω τοπ

ττε ρττοττε τυτ , οοωιιτιοτιιτο :το τοοτιο- ττοοορτΠοτο,οοειε τττο ττο6τωο. ουειττει Ροτιτοτι.

ττοττοω (]ειτοοτοω , Ποσοτοτ τιεοορτ , δ6τ211- τττ τ:οιττοτιρτοε οοιιττο 86 ντοοίτωο τιοτοε

:το :ιττωοττοω ρτοροίττοω τουτο , ουοο , τα ωοτιίτε οτε ωιτιτ τοοττοω τοττττττειε ττ:ττο;·τ:τω

Πότε οτοτοτοω οοτιτιοττιιττοοο , το! οτιοτττττοτιι επτ ιιοτοε ωοειε ροτνοοοττιτ , οοιιτττωοτοω το
τοτ οττΠοτε τοτΠτο οοοττττοτ·ττε. Φυτά οτιτω :ι ροοτττττο ττοτΠτο Ρειτοντο υττ:τ ρτ2τοτοω.

τοοοοοοττοε , ωτοιιτοοο οοονοοτοιιε Πιροτ οτ· Μττοτ Ποτε ευτ Μουτ: ωτοτωο τοτοΠτετιω το

νοτο ετοιιτοειτο , ου:ιω τοτοτ τττοττοττε τιιτοττοε Ρττττιντοωοονοτιτττο. οωτι οποίο ίττ,ρτορτοτ

-τιοωτοοε , νοτοττ τγοοιιιο τοτοτ οοτνοε τττο- οιιτιω τττοτυοι οττττοττιτιιτ Βοοοω, τοο ροοττοε

ττοε νοτίτιττ τ τοτε ττοοοοετο ριιττοω τιοτττοω Ηπα. Αιτι100 κ Βοττοο0οτοω ορττοοροω

Γοοτοτοω τωοειτοτο ιττντιιτι ωοοττοε ττοιιοτττ- νοτ:25.Νο11€τοΠι ωττττ ροτ το τρίτο Βοοτττοειο

&τοτιο, ουειο‹το τοττο νοτοττ πιοο όοτιοε)οοτο ίττ το ιιοτιτε 5 ττοοτ ορττιωοε , ντττοτοτοω ο·
τρίτο το τιττοττττοοτο ειροττττουοίττοτοτε οοιιω Π δτυω. ττοτοτοω ττιωοττ ρτοροιΠοω ρτα:ττττ:τι.

οτοωτοττίττωο οετοορτοτυε. Νοί'ττ οοε ίττ το ο ·τοτ.- αοοό οοἱ οοωροττυω τιιιτιυοτο,ρουΙο

οωοοε οοιιτοιιτττιτο 3 το το ρττοοτρυο , ουτ ο· ροττ: το νττττειτοω κοιταω. Ποτ ωττιτ Ποωτέ

τοε τοωροτ Πιτίττ οοτοτναοτττττωοε. ΑΙΙττ:τε οοε , οττοντιτοε ειττοοετοτοΙοω οτεινττΠωτε ο

οοω ρτ:ττοτοε. το το τΠΠοοοοιιω ωοττττε οοττοοε . οοττσοε ροτ ειοιιοε το:: , ροττοοτιτο

τοτε. ]:ιω ρττόοω οιιτω στο το ροττοοΙοω το· ουοο τοττ Ποτιοτοτειτοε ωτιοττττιιτοω ,Γυρω

οττ το Πττοττε , τιτ·οοο τρώω τοεττ, τττιόττυω νττοε ρτοΙΤοε τοτο , τοοιιω οοο8τοτττ ντιτττιω.

τττοτ ιΠντοττοε οτυτττττοοτε τειτοτιτοω,οοοττ οτο- δροττωτ οτοτιοε το Εττοττει ρτιοοω [κοπο.

οτιττ ροτ το ττΠτε τοτε ιιττοτοΠ:οοττοττοοε τοο 88Π1οο0 ΠΟΠ ΠΠΠΓΠ απο τοτιοοο ροοττττοο,

τοω οοιιοτο,τιιω οοωωοοο ρτοττωοω τορττ.. Φο]ο8 ττΠ0 ΕΑΒΒΕΝΤ1Π8·ΜΕο1025 ὸἔΓΡΟΠ+

ΚοοοτΠτοε τοττοι· τι τειΠ ρειττο , 86 τι οοτ:τε τΠτ τιτεεΠοτιοε ττΠτιω Γοτιω τνθτοω οττειω τω:

οοοοοο ο‹ὶ το τοειίυε, νεκτοτο μια, ειτουο οταιίτοοο απο οοἰνοτίτε ρττττοτρτοοε Πτιττίἔ

τοι τιροά (::ιτοοτοε το Βοτοε , οτ οοἱ Γοωροτ τττωτε. (3οοτοΠτ ροοτττοκ ετσοειττειω Μοοττετ

το τοιοττ νιιτο:ιττ :τωοτο τΠΙοτττ . ροτ οοονοτ- Ε (ΞειΠοττρίτοε τ.:ιοτοττττττιττο,οιιοτοίτοοτοβ

Πιττοοοω τοιιω ορττωτιω , τιω:ιττ τι ωο το ρω το&ο τοτττ:Πττττ 86 τε οοοοοοτοττιτ ου:τω τττοττ

Ποτυω οοτοοΙτιττιτε ωοτοττττε. Μοουε τουτο τιτο τυπο το οοωωοοττειω :τοοοροττιτ τω».

8ττιτο τιοοορτ , δέ οο οοτττοιο οτττττοε , οι1ο ο; τττιω οοίττεω Ατι·οττοττω. ΟτιτυΙττ το οοτιτε
τ ίτιτοτσττοε οττ, 86 οοττττο οοοοωωοττοττοε ρτο· νττ οτειττίττωοε ττοο;οτοττ τιοωειοττειτο, ρωτάτ

τ ΓοΠτοοτ. Αοο ττ:ιοοο τττ›τ οτειτττιε , δέ! το :τα τοε ρτοωτο 2Πτοτο οωτιοω ττινοτοω,86 ο ο..

οορτυω τοττοτο. νοτο, 86 τονοτοιιττοω ριιττοτο τειω ρτο τοτοτω:τττοοο οττΠοτε , ειτοοο οτ Πω

οΒοιιτοω , οοἱ τΠοω οοιινοτιοττε , Μοτο ωοο τοε τοτ ροττοοτοω Πιοοτοω τ οικιοττοτ:οωοοο

οοωτοο. Ε:: Ροτιτο οοοσ ιΠοΧΧιι. Οιίτοοττε νοτοτΠοω 3 ρΙοττωοω τιοττοτοε οίτ. Ποιοτ

Μς:ς:ος1_ΧΧχντ. ττοτοτ τουτο άιιτ:το το ωττιτ οοωοοετω ττοττοἐ
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:τω Ει)Ι$ΤΟΙ.2Ε. . πιο

τιιτιιπι. (ιιιειιιιοιιτοπι ιιοιιο οίΓο ιπιπιο πω- Α ιιτι το πιιιιιι:ιπνοττι. Ατιιιττατιιε Γιιπι οιιιπι νι.

Ριο , μπω @πιο ΑΙΒΠιιιιο οι:.τιιιιτειτιοποιτι

ποιττοτιο θα. Ν:ιιιι ο ποίιοτιπτ ιπιΡοίιτιοτιοε

π.ιιτιιιιο, τιιιιιιπιιο μι; Ποοιιι:ιτοε Ροτοιιτιιτιιε

ιιιτο οτπιιιιιτιο ιιτι ιιοιιοτιτ , τοίιιτιιοτο τω.

του οιτο ΙιιιΙιτιιπι Ροιοτιπιιιε Σ 86 ποπ πιω

πω: ιιιιοτα πιω τοΠ::ιτιτ , τοιιΒιοπιε ιπποδ

οιιι.οοπΓοτνειτοι νοι·ιιπι οτιτιπι οοτιιιτιοτιπειτει

νιτιπιοο.τοιτι Ιιισοττειτοτιι. @ποπ ιιτ ί·-ειοιΙιιιε

οοπίοοιιιι πιοτοειι· , τιιιιπι ρτο πιο οτιιιιπι ιιι
ιιιτιιτιιιιι ίοτνιιΒιε , 6 τισττο πιεποτιιτ Βοττιι

πι” !οοπ: ττιιιιιιιιτιοτιοε ιιιιιιτειε 8επιπιειε οστι

νοτίιιε πιο οοιιΓοι:ιτι , πο μπι οοπτιιιιιιιπι ,

ποπ πιοο , Γοιτ πιοτιιπι , νοτιιτιι ειιιιιοτιιιιι το

τιιιτι Ρτιιποπτιπιπιιιιιι πο ττιιιιτει ποπ τππι ιιιει

ιιττοτιιτιιιιι πωσ , πιιιιπι Ιοιιεο τοτιιπι πιο

οιφοττιιπι , ιι:ιιιπ τοπιοτο ιτι ίοοιΙΤο. Αοοἱ

Ριοε ιτειοιιιο ίιινοΙιτο ιιιιιιιιιε ο Ροττο πιο οτο

πιιτ:ιτιιπι ροττο , πο πωπω , δ: Γοιιτειτιπ π.

τα: , πιοπο Η οι ροτ οοοιιΡ:ιτιοτιοε ιιοοτοτ 3 π.

πιειτοτο. ετο ιτι ιιιιοε τόπο ιιΓιιε τιισιτιοπιιπ

τιιιππι οοΠιιτιιπι πι , νο! Μο ιτι το τιιιι οιιιΓ.

πιοπι ειιιιιιιιιι οπο ροτοτιτ ετειτιιπι ι παπι

οτοειτιιτειιιι Ι)οι οοιιΓριοιοτιο, (:τοατοτιο, τιιιι

ιιιιιιΙ ο8ιτ τιιιίττει , ίιτριιιε ετουε οΗιοιιοιιι5 ω..

οοτπειιιοτιε. ιιινιίιιιιιι:ι οπιπι Ποι,ιιτ Βοιιο πο.

Μ ο ροτ φ (μια θέτει ίιιιιτ ιτιτοιιο&ιι οοτιί·

τιποπι , ιιιτιοτοπι > Βιτιπειτιοποπι, Γιιποτοπι , Β Ριοιιιιιτιιτ. νικ , ποιιιιιιο ι·ονοτοππιΠιττιο ,

ιιιιιιιΓικι ρτ:τΠιιτο οΙοπιοιιτιιι, ιιτ τοτιιιιοίοειττι

πτιτιο Γορτιπιο επι οπιιιι οΡοτο τιιιοπ τι:ιτττινι.

Κοιιτιιιο , ιιιιιτοοιιπι τιιοτο , ΐοιοο οι: πιο. νει

ιο , ποιιιιιιο οοιοιιπιΠιιιιο , οιιι πιο πιο το

τιιπι. Εκ Ροιιτοιιοπο πιο ιιΙτιπιει Μ:ιττιι ειπ

τιο Μοοοοι.ΧΧΧνιτ.

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α οικον.

Βοτπ:ιτπιιιο ιιιοπτιοιιο.

Μἰπἰ: πι Ρσ&οϋ 0ΜτέυποΜ.

Ππι οποιο ΡΙοτοιιτιπτ ρτοκιιιιο αποποι

8οίιτιιιι , οοπνοτιιτ πιο οινιε πιιιπιιπι πιοι

πωπω πο ιιιιτιοιιι νοποττο νο.Ιπο ειδο&ιιε.

15 ροΙτ Ρτιτιιιιττι οοπετοπιιτπ.τιοΙιιοιτιιε οίτ ιπι

ειιι`ετοτΑ

ουι πιο τοτυπι ττειπο ποποτιιιο. Εκ οποσ Μι.

οιιιιοΙο Μιιτιιιτιι πιο ποοιιιι:ι ιορτιπιπ Μο.ιιιιπ

πο Μοοοοι.ΧΧΧντι.

 

οΧονιι.

Μειτιππο ρτοοιιτειτοτι.

ΔΗΜ: ή φωα'αυτ £κφί!πίπ _ £0Ι9ἔ9°8ἔ4|ἱ°πἱ: δ',

Μέτύοτί2: αβάσφΜΜέω φρούΜαίο.

_Πτιι οίΤοπι νοιιοτιιτ ιιιεπιοιιιιε , ποπιππ Μαιο πι,

το ιιττοτπε,πιιιιιιιε ειιιποιω οτιιιιτ οπτιιτιι

ιι πικοπεπι 2 πια ιιιιιιιε οοιιετοΒιιτιοιιιο (απ

ότι Μιοιι:ιοΙιε ρτετι:ιτι ιιοιιιοιι:ιοιιι , πιο οοιι

ίοιιτιοιιτο ατομο ειρρι·οοπιιτο 3 οοιιίτιτιιοτιιτιτ.

Μιίιπιιιε οτιειτιι ιΠοτιιιιι οΧο11ιΡιι1Πι τακτοπ

ιιι οτειτιοιιοπι οιιιιιττιπιιπι ΡοΒΒιι ιτι ιιιιιποπι πιΠιιτιο Ρι·οτο&οτι , οιτροέιειιιιιιίτιιιο το!ιιοτι

νοτιοτοτιιπι οιιπι οπιτειπι , τιιιππι ΡιιιιοιεΡοίτ Γιιπι ι :ιτι πιο ο.ιιπιιοτιτ. ΠΜ πρρτοΒιινοτιτ ,

πιοιιιιε ιρΓοτιιοτ ττιιιιιποιιο ποπιτ. Μιττο ιτιι- ι ιιοιιτ οοιιίιπιτιιιιε , πω: ιίιι ποοτονοτιιτιτ) πιο.

οιιιο ιιιιιτιι απ το ,ιιτ ιπτοιιι8:ιε, πιιιιτιτι ίοοτ:- πωπω ιιιιιιιε ποπιιιιι τιινοτο πο πιο Ρο

τι: ιιοπιο ΡΙοτοιιτιιιιιε τοττιτιιιιιιιοειιιι ποίιτειιιι.

Ετ Ρτοί:οέτο ιποπι τοτο ιιιιινοτίιι ιιιοτοιιτιιι

πο τιοΡττιε Γοτιτιτ , οιιιιιο τοι Γιιπι οι·ιτιπιιιε το

πο. Ττατιίοτιιιοε ιρΩιπι πιιιιιιπο οοττιπιοπο

Ροτιιοτιο , 8ο ροΡτοπ οοι· ί·ιπιιπι τιιιιιοιιιπι , ιιιιι

ορροττιιπο οοοιιτι·οι·ιτ , τοπιιττοε ειπ πιο. νει

τιιιιιιιιιττι οικω ρτινιιοΒιιιιτι ο ίιιπιπιο ρουπ

τιοο , πιιο οοριτιιιτι πιο οπιιιιιι ιιιιοτι:τι οοπίιτ..

πιοιιτιιι· , ιπιροττ:ιτο οοιιτοιιποιιτ. Ιιιτοτιπι οπ

τιιιιιιτιιιιο το , ιιτ πιιτιιιτοττι ροττιποτιπιο Γοτι

ριιοπτιοπιε οοπίιοι:ιο, ατομο ω ιρίοε πιιττοε ,

Ποιιιιιοοίοιιιο πικιικιιπι τιιοτιτ ιτι ρτινιιοΒιο

ιο. Εκ Ροτιτο-ιιοπο πιο νι8οίιττιο. Γορτιττιει Α- Ι) ιπιροττιιππο οτο8:ιτιπιιπι ροοιιιιι:ιτ. τω: ιιτ

ΡτιΙιε Μοοοοι.ΧΧΧνιι.

 

ιιτιετοιιιι οιτονι.·

Ροττο Βιιττοτιο οριίοορο Ριιπιιππο.

.Μιττί: εἰ ρατ·υκ!ωπ ετήσια.

Λτιιιο με, ΑΝτοτιιιαπι ()ιπιειΙπι1Ιο Ρτοιιοιίοοτοτ πο

πιτ πιιιιι τιιιιπειιιι ποτιο ιιτίιιπι Ρειτνιι

ιιιτπ. ΙΡίιιττι πιοοιιπι νοιιοτιπε ποπιιδιιιιιι ι

πιο πιττπειτιοπι ττιιιιίπιιττο. Μιιιιι15 ίοι·το τι·

ιιοιιιιπι , ιτιποοοπε ζ ιιιπιἔτιιιττι , τιιιοπ τι πιο Ε

τιβι οοπποποτιιιτ. νοιιιι τειπιοιι ιτε Ειοοι·ο ,

τοπι ποιο οκοιιΓειιπιιπι πιο εποε το ?απο οστι

ίιπο , πιιοπ Γιιροτ Αιροε ατομο ιπτοτ Γιιιτιιε

πο πω” ιιιιιιιτειιιε , ιιΙνειτιιττι :κι το ί·-τιιέιιιπι

πιιττο :τοπι πιιοιιι:ιτιι ιιιιιιι ιιι πιοιιτοιιι νο

τιιτ ιιτίιπιο ροΙΙιε , τιιιιιττιοπιιιο απτο , οιιπι το

ΒοΙιιιιιιιπι νιιιτειτιιττι νοιιιιΤοπι , ρτο τιιΡοτο

?ποιοι , πιιοπιιιππιοπιιττι :ιιτοτιο πιοιε το οοτ..

τιοι·οπι τοππιπι , ριιιτιιιιιιπι ιιοττοτ ι μοιά

τιιτι οιιπι δε το Ρτοοι1τπτοτοπι Γιιιιπι οοιιΠ:ι

τιιοτο ποοτονοτιιιτζ οιιπι πιιιιιιοιιιιιιτιο πιιοπ.

τοτιιτιι πιιοποοιπι ,οκοιιιιιιιιε πιπιιπιειιιι μπι

απ το ρ:ιττοττι , πιο ρτοί:οδιο ιιιοε , ιιτ ιτε τα·

οοτοιιτ ,ιιοττιιιιτο , τιιιιιΠιιιΓοτιιπτ. νιιιο. ΒΧ

πιοποίιοτιο Ροτοιι:ιι πιο νιΒοίιπιο τιιιιιιτει. :ιιι

πιτ Μοοοοι.ΧΧΧντι.

 

ΕΡΪ$ΤΟΙ.Α τ:Χον111.

οιιιίοορο Ριιπιιιιιιο.

φπα.: [πιτ πεπτπιέ?2υπτω,.βἔπῇταῳιιε/ἐ ω.

ύ!ίστωπ τυποστέωτΜπ τωΜι.

Ιοα:ριίιι τιιιι·οίιοοτο , οίτ πιιοπ τιιιιιτιπιο

ι ορτο. Πτιπαπι πιοιιιιτιιο ιιτ Ποπιιτιιιε ρτο:

οιΡοτο νοιιτι: δ: πιιιτι , τιι€ιπιπιιο οι τττιιιτιιιιιτ
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·1ιτι· ι>ετιιι οει.ιιιιιιΝι τι;;

'ο 'ο ]οιιιιτιιιι Ι.:ιτοτιιιοιιιι ειιιιεοΙΙιιτιο ιιοτττο. ἔωω Βοω2ιωΡε"Μπωω @αι ωΠΕΠ ΡΙΠ·

· οιιοπι €Ιιιιι‹ιο οιιιιι εοιιΓει·ιρΓοτειε , ιιοιιιτοιιο Β τοε τιιιιιιττιιε. νιιΙο , τιοττιιιιο ρτ:ιτίιειιτιΠιιτιο.

Ιιτ:ιε ΠιΠ8ΠΠ. Κοιιιτιιτιιε ττιειιιο ροίἙ (?:ιτιιιιΙ- Α ι . . .

ιιιιιιιτιι πιά-ιιε ,ιιε ιιοίιτοε ιιιοε ιιινοίιτοε ίο

εοΠιιε ροτιτιιτιιε , ιιοο Ροτιιι ιιοο οι! το τω. · Ε Ρ Ι δ Τ 0.1. Α ΠΟ.

τιοτο , ω: οεειιΡ:ιτι1τιι , οιιοτιιιιιιιτιοι:ιιιιτι το Ποιιιιτιιεο Μειιιτοεοτιο εοτιΠΙιιιτιο.

τιιιιιιιτιι Ρώτα τοΙιειιιι , ίιν'ο ο ειιτιε τετιιιΠιο- .

τοττι. Πιιιοιε ιτειοιιο τιιιιιι , ιιιιίοτιτι Ιιεοτ,ιιιιιιά Ουκω·κα'.ι: ἰἰ|ἰ ιωὶωιεπι 3ει·έσωεκβ· :κοπτι

τιιιιΙτο Ροίι: ιιοπε ιτιοτοΙΙιιτο , Βοτιοειι&ιοιιοτιι /ετέέ πα[ΜΜ67φ2ύ ΔἄΜσππ#ε%ἰπΜ Σ. ΜΕ·
' ι

τιιιιτιι , οι·ιιοιίοιιο Ρτο τυο τιιοτο ι ιιτ ΡτοΓΡο- τύαέ!!.τ ιπέέπί.ι Οπωτιίέο!ινή.ι.

τιιιιι ιτοτ τιιειιιτ ιιοιιιε Ποιιε Πιιιιτ:ιτιιιιιι ιιοΙἔ

ττοτιιιιι. ιιτ-Δω :ιιιτοτιι άοττιιιττι ια··τιιε ίιιτιε , Πχ” Ψή(ΜΒ οΐὸἰΠἱ$ νδΠΒ ΠωΒτοΓ2.ι ΑΜοη”

τιιιιι οσοι Ροτ ιιοε ιιιοε ττιοτιιι ΓοΙιτο ί:τοοιιοτι- ' ςυΡἰθΠε α εοωΠκΠά2ϊΠω Ρ€ΓκωΒ δδ

τιιιε , ουτπ: τιιιιιι ΐοιιιτιετ τιιιτ ορτοτιίιιιιι:ιδοοιι.. ει τιι€ιοιιτιοιιε ρτιτο:ιτειτιε οτι οίε:ιτιι οτιιοτο

.ιιιοτιμιιιιοττι “Μπι › απο (ιιιο , το οιιξι:οτε, 2- τιιοιιιιιτοτιιιιιι Γιιιιιιι , ειιιοτι ιιιιαει Βοτεοιτιιιτι1

ι:ιοιιτιιε Γιιιτι , ειιιοιι τιιιικιττιο εοτιεαιρινι. Ετιιι [ΜΝ] ω: :ο "θα Π] @ο κἐωᾶκω οβία"··

_οτιιιιι Ιιιιτιιιιι οικω οοιιοοι·ιιιιιιτιιιε ΒιοΙιιιε·νο- Β 6ΟΠΗΠ ιΠωτυασ ο ἰΡωϊΠ τ2ΠάΦω ΝΟΜΟ 5

ειιιιτ, Ιιτιιιιιιι ΒιιιοιιτιιιΠιιιιιιιιι , δε οιιοπι ιοτιι ΜιοΜξη "ΠΚΠάΗΠ1 (ιθ©ΓΟΥιτι ΤΦΠΠΝιτ ε·

.ρτιειοιιι ιιιιιιι ιιοε το τιιιιιιτιοροτο Ιιιιιιιο.τιιιιι , Πω] [πρωτ ο [π Ρα [οι ΟΠΗΠΪ$ ΠΜΜΟΙ108

ιιοΙοο τ:ιτόιιιε εοΒιιονιΠο. 'Η:ιοοο ιΠιιττι ιτι ατοοΒιιιιιι ιιιιιιιι τοΕοττιιοτοτυτ. νοτιιτιι ,

ιιι:ιτιιΒιιε οριιΕΠιο, ιιτ ειιιο ττιιιιιιε τοιιιτιοΡτι.. οΒΡτιιτιτο ίοιιιιτιιε τιοετοτο , (ιιιο οιιιιι ειιιιτιιιιι

ι2ο :ιά”τιιο ροτνοτιοτιτ , οο ιιεειιτοτιοτι ίτιιιιιο @α ο Μ ἱωὸ"Π 2ΙὶεΠιἔ€Π2 ι “κι ΜΠτυω ἀἱ°

.€τιι&ιιιιι οκ «το οιιοπι ιιιοιιιιιιιιιτι εειριειιτιτ να- τιοιιι νοτιοτε ίιιισιτει:ι εοιιιτιιοτ:ιτι οοττιιιττο- .

ω, ιιοιιιιιιο εοΙοτιτιιίιιιτιο. Εις 5, ΜιοικιεΙο τοιιτιιτ,τιοίιειοτιτιοιιειιε, οιιιι2Πτιιιττο ττιοιιιι

Μιιτι:ιιιι ιιιο ν, ]ιιιιι ινιοοοοιχχχνΠ_ ειιιε τιοίιτιι_: τιιιι ειιριοιιτοερτο νιτιοιιε απο

. - . εοπιιιιοτιο, απο ιιοιιοτι τοΙιειοιιιε οοιιΓιιιοτο,

εάτιιιΐοτιιιιτ ΕειειΙο οΡτιτιιετιι ιιοοειτιε νοΙιιιι

κ Ε Ρ Ι 5 Τ Ο ι Α εχει Χ. τετοιο. Ετ οιιοιιιοπι ιιιιιιιε ιιιιιοιιιε ρτινιΙο

 

. τιιιιιιτιι ιτι ιΙΙιιίττιΠιτιιι Ποτιιιιιιι ιιοΙιτι νοτιο

·.Πέπιβωτβ· ττωπέτιω αρτιο” Οι9ἰιιετἔἰἰ «ο τι ιΠωκεΠωικ @Πέ Ρο9τἰ6εεΦ :.ιπ Γε ή·

απ”, , ό. |ΜηΗ 3 7“ωμή8Μ, , θ” ε οι , ιιιε τσο-τ το οοΠοειιε τιιιε , οιιιιιιτιιττιιιιιι

βοά;; ιιιοτιο εινιτατιειτιοΒιίιτιιτιιιιι Βοτιτι:ι , εοπι

ττιοιιτιιι.τοτιι, οτιιιιιιιε ιιιο οοίοετιιτιιιιτ. Φωτο

Προτ εοοιιιιιιι Γει·ιοο,8ε ιιιοο Βτονιτοτ (οτι σο τοτιι Ιιεοτ οσε-αρτιο το ιιιιΙΙ:ι ιιιοε ιιιτιιοο

Βιιιιι. Αεεορι Ιιοοιιτοτ οπο: ΐοτιρίιίτι, 8ο το οοιιιττιοτιςι:ιτιοτιο εοττο ίειο > ιιτροτο τιιιι

Ρτεοειιιιιο εοιιιΡοίιτει οπο Ριοτοιιτιιο , οοπ: · Ριοτιιτο ιιε τοΙιειοιιιε ιτιίιοιιιε ,ρτοτοτο τω,

ιιοοιε εμινοτίειο:ιτιτιιτ. Μιιιι Γιιιιιιιιοροτο εοτ- Ροτ :ιτιιτιιο Ριιε οποίο, τιτοιιο(σ.ό. Ποι ειιΙτιιπι

οι οι , οιιοτι ιιιιιιτιιιο Πε Π. ΒειΠΙιο ιτι ιιιιττιι- ροττιτιοιιτιοιιε :ιόοπο εοτιΓιιονιΡτι: τιο τιιτιιοτι

ιιιίττιιτιοιιοόοτιιιιε ιιοΠτ:τ. Ειιιιιι Γοτιιροτ ε. ιιοιιοίΕιι Ροτοτιτιοιιε , ιιιιιιιοιιο οιιοπι ειιτιΠιο

-τιοΙιε ιιοιοιε , 8: Γειο ιιιιιιι ιιιιιιεο ΜΟΗ ιιιιΠιι τιιιε Με ιιιοιε νιιιοειτ τιοί:ιιιΠο , Με :κι το

οΡε εοτιιΡιιτ:ιτιο. Ροτ8ο , ιιτ ειι:·ριίτι , νιτιΙιτοτ Ιιττοτ:ιε ριιιιειε εοιιΓετιιιοτιάιιε τιιιιτι _; Ρτοεοτ.

ιιοοιιε , οι οτο οτι οοιιοιιιι.ιε ρΙιιτιτιιιιτιι.ΕΧο- οοο ιιτ ιιοι ιιοε το ρτο ιιοε ιιοΒοτιο οιιοπι ιιιι..

οι ροειιιιι:ιιιι ιι ρτιοτο Οριτοτἔιι ρτο ΒιιΙΙ.ιι , ρΙοτεινοτιτιτ, !ιοτοε ιιιοε, ιιε ν·οτι ίιιι εοπιτιο..
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τιιιιιι ιιιοιιοτ:ο νοιιοττο Ιιοτειε ιιονοτιι. Ι.ιοτοε Ε:: (ζιιττιιιιιιιιιο τιιιιιοτο τιιο νιΒοϋτιιιι Γοιττο.]ιι

οτιιιιιι, τιιιοε ιιιοτιιιιΙιι ιιτ οιιιοτοιιι , φωτο ιιιιιιτιι Μεεοει.ΧΧΧνιιτ,
.ιιιιτιοτιειροτιιι , οιιιι μιΠι , τοτειιιοιιο ιιιοε ι

 

τιιοοιιιιι. Ατοιττοτ ιιιιτοιιιτιοι ριιιειτιιτοε , ` .

οιιι:ι8εεειΠιΒιιτιίοτιε ττιιιιινιάοιιτιιτ, δεοΡ- Ε Ρ Ι 8 Τ ο Ε· Α @ο Ι.

:ιιοο ιιιιρτοΠι. [)οττιιιτο πιο ροΠο ίοειιτιιιιι χω ΗΜΟΠΥΠ,ιΗΠ ωΟΜΦωπα

τοτιιπι οι: Ρτιιι:ιοιιτιιιιιι Π. Β:ιίιΙιι ,ιιε ιιιιοττι .

ιτι οιιισοτικιτιοιιο τιιτιιιΙιει: ιιιοε. Ριιειο Ρι·οΐο- οι· ?Μάτι/Ζωα ρφἰιτ:ἰἰι· ό· ω., Μὶ£&4ἔ|¦_ι··

 

διο , τιιιοά ιιιιιιι @Παω :εοττιΙΙιτιιο τιιιιιι Ζωέξω

Ρετίιιιιτιοε τιιΠιειΙο τοΡοτιτι ροΙΐο, ειιιι πιειιο- .

τι οοτιονοΙοτιτιει ιιε νοτιοιιιοιιτιοι·ο ιιωιο 8ο Ειε·τιιιιε _Πει.ι>ΗιΝιιε Ηιοτοιιιηιιο πιο- Ατιτιοιζ9ξ
επτα , ω ρτο πιο οιιοτιε ίιιοιτοτ. Ιιινιάοτο ιι- τι:ιειιο. ι τ

Η εοιιιριιιτοε ιιοο τιιιΒιτο , οιιοτι οιιτιι ατο· Ε νιωνιτ ιιιο ιιιε όιοΒιιε ΖοιιοΒιιιε Αε

τιε δέ ειι€ιιιτειτοδε :απο ιιιιιιοτιοιιε Ρτατιιιο- οι:ιιοιιιε , ρτοοιιιοιιιιε Ε.:ιιιτοιιτιι Ροττι Πετι

τιιιι. δοτι δ£ ο8ο ιιοε ττιοτιτο ιιιτοτοιιιιιιιιι ριι- εκει Μοτιιειε , οιιι οποιοι οιιιε ροτροτιιο ιι- .

το. Κιιιιιρειτιιτ οιιιίτιιιιε τιιτιιριτιιτιιινιόιει. νο- τω” εοιιτιιισοτιιιο. Ηιε ιιτι·ειοιιο Ιιτιειιιι οτιι

ω. Εκ Ειτιέτο ΜιειιιοΙο Μιιτιατιι άιο1τν. Μ· όιτιΠιιιιιι5,8ε οΙοοιιιι ιιιτοτο ιιιίι8ιιιε , ω”- ι

Πι Μοοοει.κκκνιι. ο ιιτ τιιιιιι ριοριιοτι:ιε οιιιιΓάειιιι , οικω Μουτ
ι τιιειιιιτιιι θιοοτο. Εριίτοιιιιιι ιιιίιιροτ Ποιοι οτι

ειιτάιιιιιΙοτιι Γιιιι&ιο Ματια ιτι Ροττιειι , ττιοτι

ιιιο
ω

ο



τττ3·

° ιιτ-Απεοιι οπιταπι , πιω ιοττοππαπι (και: ,

Ε Άπω τ”τ

Ρτοιιιταπι ναιπο δε! οΙοααπτοπι. Ηιιπο πιιιΙτα

παπι νινοτοτ , νατιοιπατυπι παττατ 3δ£ δικιο

τιιιαττο ιπιροτατιτο ποίππ&ιιτιι Ιὶοπια: τ οτι

ιιιε ιιιπιι 86 τιιιοτιπιαπιιε οι ρατιιε , 86 αΙισα.

«απο απιιιια απ οιτττοττιπτιι πΓτιιιο νιτα: Βια

πιιπιίτταιιατιιτ. Ροπτιιιοι αυτοπι αποο 8τατιιπι

ασ νοποτατιιιοτπ απο πιοττιοτατ , ιιτ ΡΙοτιιτιια

:πιο ονοτ:ατιιπι ιπ ραιατιτιπι , πιιιιιιε ιιιππι

πο τοπικ οοπίπιποτιτ. Ετ τιποτιιαττι α ποππιιι

Πε τοΠιιίοιτατιιε τ:τοπιτπτ ατ: τονιιτιίιο τ οίιτιιιο

αριιπ ιιιιποΖοποιαιππι νατιτ:ιπιιιπι τιιιοππαπι

πο ΑπποΙιτ:ο ί·ιιτιιτο ροπτιποο τ οπο οΙιοιτιιτ

86 ττιοτιτπτυττι ιιΙτιπι Ρτιιιε 3 δέ ροΙτοα τονιδτιι

τιιπι. Ετ τιιιαπτιιτιι οκ πιο αΡρατοτ , πω”

τιοπιοπ οοι· Μ. τιιτιιτιιπι ποιοτιοιτπτ : ιππι

ιι οπο τμιοπιιο αιιπιπο πιο αιιοπαππο νοπο.

πιο α πιαατιιιιτ:ο 86 πο&ιΠιτπ'ο νιτο Βοτπιπι

σο Μαιιτοοοπο , απο ιοΒιιΤο αρτιο! Ραμπ

παπι πιοοτοτ ιπ Γποιοτιρτιοπο ραιτοτιε Απ

απο , πιιοπ πιοτιτιιτι1ε οΙΤοτ α: τονιδτιιτυο.

Οτανιτ πιο τ:οπτιπιιο πιιιιτιο ρτοοιΒιιο,ιιτ τοπι

οιτοιιιριαι· ΓυΒιοτιρτιοπιε πω” , τοπι τιεπταπι

Ραιτοτιε Απέςοιιτ:ι απ το τταπίιτιιττοππαπι τα. _

τατοπι. Ροτοε ιταοπο το α. οο_πιοο ποπιιπο , ο

ιιτ Η οίτ αριιπ ιιιπτιι ιτι ιιιιοι· , ροτπιιττατ τιοι

οιτ οο ειπα: πιο ορτατ τταπΓοτιοοτο. Οππι π

ποτιε Ζοποτιιιιιιιιιιε οριίτοιατιι , Ειοιιο απνοτΨ

τοε τιιιαπτι ί:αοιοππιιτ π. ΕιτροΕταοαιπ και

πο πιοι·ο Ιιττοταετιιατ , 86 απΙ·ιιιο πιιιιαε ατ:ἔ

οορι. ναΙο. ΡΙοτοπτιατ πιο κιν. Απειιίτι απ·

πιο Μοτ:τ:οιττ.τν.

 
σο 

ιυΡιει·οι.Α οτ:ιτ

Ροττο οοιιοορο Ραπιιαπο.

·

Βο Ζώκα παππω!υπτω 8τι·π.υ·έπιτ Ετ!τι·υπ ,

· ο ό· απ· σιωάτα!το Ηίττσηιπέ Ρτωίϊτα:στέ.τ.

Πιιιτιιε ιτι τ:ταίτιπππι νοποτιαε ππιτπι

πο ποΡττιε οιιπι τ-αἴτ:ο οριΠοιατιιτιι οι)

τιιιατπαιτι οοοιιττοπτια οτπιπιτ τιοαοτια , ποπ

Γιιτιι ΡαΙΤιιε , ιιτ ίιτιο πιοιε απ τιιαπι πιεπατιο

ποπι νο! ΒτονιΒιιο ιιττοτ.ιε απο πιΓοοποτοτ.

8οιτ οπιπιΠοτπιτιιιε, τιιιαπι (οπιτιοτ ιπ τ:οτπο

το τοοοππιτυπι ιιατιοαπι , πιιαπι π @το :οι

πιοπιοτια αριιπ τιιο , τιιιαπι-Γιιανιε δέ Βτατα.

Ρτἰνατπε οοτροταιι Ρτατωτια_ωιππο απα

Βιπατι το τ:οεοτ , νἱποτο το δ! αππιτο πιιιιι

Μποστ. Πο το οπτπ τπυΙτιτ τοπι αΙιαε , τοπι

νοτο οοι ια οιτοττιτιιιιπι 86 πο. 86 ποδττιπαο

πιιιιι αιιτιπιε ιπ ττιοπιιιττι αππποοππιιτ οιτ , 86 .

Έτοπιιοιιτιιιιπιο86 ριοπιιιιπιο ιοετιιοτ. απο

το ιιιιιιι νιποπτιιτ πω. πιοα πιιιοοπιιιοπι, 86

παοκ πιο 86 τιιοΙ , οιιπι πο το νοτιια πω. ,

οππι το Γοττπο·πο απο οτιἱτιἔο 86 οιτρτιπιο.

Ηοο τω. τωρα , πο πιο μποτ οΒιινιοπο

τοι τατιιιε πατο απ το ιιττοταε. Πο ριιιιιιτ:σ
ι τοτιππ Ριοτοπτιπατυπι παπι ποπ οίτ ευτ πι.

(μια απ το Γοτιιααττι : οπτιι 86 ιρΓο πο:: απ ω

Ια Γετοιιιατιιιιιι 86 οοπτοπτιοποε ροττιποπτ ,

Ρετ. Σποτ. τι Μ”. Μπι!. τ.'οπττ$7. Τοπ. ΙΙΙ.

ἘΡΙ5ΤΟ@£.

πιο απτο πο απο οΒιτι1 οιιιιιίπατπ Μεοιπο- Α Ιιοοπτοτ αιτπιατι 86 οοο πιιιιι πιο Ριστωτπε

τιοπιιπι τιισιοπι απο το νοιτιοτιε οιτοιιτοτο.

Μια

ρω· ποστ. τιιοπίοε ο8οτιπι , τιιιαπι ιΠιε πατα-ια

ιιοππιτ οοοιιρατι. πω τατιιοπ ιτα τω. Οτο»

τιατ απο Βοο , τιιιοθ ροττπιππε παπι ταπποτπ

τοπιιατατο ιπ ποίττατιι ίοΙιτιιπιτιοιιι τ ατ: τοϋ-ι

ίοτο ιαπιιιιαπι . οιιπιτιπο πιο οοπτιιιιοιι:οτα.

ΟταΒιε ρτο ττιοα μια: 86 Μοτο , ιιτττατιττπιια

Ιαπι πιιιιι Ιιοοατ αο ροττιιτοατιοπιιιπα ναοπαπι

νιταττι πιιοοτο. _ · ο '

Βοοοριιτι ττιιιιι ιιαππ πιιιιτο απτο, πω π...

απατα. πιιταοιιιοτιππ Βοτπατπιπι - τοιττωπ

νιτι ορτιτιιι, ποΓοτιρτιοποττιτ ία&πτιιπι το πιο»

πι ιιιοτιιπι ιοΒοτιποτιιτιι Ροτοίι:ατοπι. (Η μοι.

τπιΠα ιπιρΙοατ φοτο. Ετιιπτ πιιιιι ετατα πω;

Ιοαοτο , τοπι ιρίιιιε πο :πιο τοπΡτα πιοτιπτ .. σ

τοπι πω” Γοτιρτοτιε ποπιιπο. Έπιρι·οιιιιπι:οΠ;

Ριοτοπτιτο οοι: ποε πιω οριιΓου·Ιτιπι Ηιοτοα.

τιγτπι (α) Ρτα:πιοατοτιε 88 ρτοιιιιοτα: ιππιιι.ι

ιο86τιιιιποοπτα οιτοπιρΙατια. Ι ττιιιιι άστα:

πατατα απ το τταπΓπιιττοππιιιιι τω. Ηοπιο

πιο τιιιιτιπιππι Ποτ-πιτ Ροτιιιιο ΡΙοτοτιτιπο

οναποοιιπαππο , ιιοττατιπο , νατιοιπαππο_

@ιο ταπιοπ απιτποιρίιιιτ νατιοιπια οιττ:ιριατιο

τω· α πιιιιτιτιιπιπο , @παπι νατια ιιτ ιτι ρορπ

ιο πο τοο οριπιο ατοπο ίοπτοπτια , οιτ πω.

ιιιιοΠι Ιοδτιοπο ριοπιιιιπιο ιτιτοΠιοοε; ιπ πιω

86 τοι:οιιοτο οιιιο&α , 86 Γιιαπι τ:οπατιιτ μα».

ριιοτιαπι αο νιίιοποε απΙιτιιοτο. νιποΒιε , μι- τι

πιοαΒιε , τοΓοτιοοε. ευρω οτιιπι ποίΓο (μια

Γοιιτιατ. πιο. Ειτ Ροπτο-ιιοπο απ 3τνι. δοΡι.

τοττιιιτιε Μοοοοιτον.

Μ σπιτι: Μ. α. τιιψ. 67. ω, ρωτάω» παω

παρεα» έτι/κτ πιάσω· έ:: τω. έπυιά»τα

Μεωττω,εκ απο ω. “απο 6ίο!τώτωτι.τ. Βοτε

πατπιιιι Ροιττοπιιε νιταπι οιιπι ΓοτιρΓοτια·, ιο.:

ἔαπι ιΠαττι , ιιτ ἴροτο , ίιπειιιατι νοιπρτατο;

ποπ τιιιιποττι , Παπ το ίοτιοιε , πτέτιπιοοπι ;

Γοπ ιιτ πω. ροτιιιττατ:ιτα οοειτατιοπο5

ρτοροίιω πιιιιἱ τω Ποι οιτοτι;ριο τατπαιιαπι

Γροοιιιο.5 ιτι οπο οττατα πιοα 86 πιατ:ιιιαα Επι.

οπο πορτοιιοπιιιτπε π... @οι ποοιιοοπτια ιτε.

τιιπτιιτ ιτι οιτιιιιαοππα” ιπνοπτιοπο 86 πιατοςια

απ Γ.ιιιοππιιττι , Ποπ Γοτιτ α ροτ:οατο πιω

ποε , 86 ταπτο 8τανιοτο τι ιπ ιπνιτο ΐαοοτοπτι

ιιτ πω: πο Γοτιιιοτιπα νιταιιοτπιπιε Πιιι_&ιιιιπιι

πω πωπω ρταττιΡοτοπτ. δι οοουρατιοπιοπο

πιπιιιε τπτ-τω οσπτ:ιποτο τω. πιο. ροτιοΙιτα

το , τ:οιιιρατιοτ πω ; πιο τιιιοπ ιτι οαποπι τοο

οιιπι παπιπατιοπο νινοπε , ί·-αοιΙο ατινοττο απο

ποιτατ ιΙΙατ τιοτ:οίι-ατιο οπο πιέπιτατιΒιιε : τ..

οιοππιιπιππο οπο , νοΙιπιιιτ ποΙιπιπε , α..

ποοοΠιτατο νοΙτιπτατοτιι. Αιιπιτ:ατο το οριίι:ο

μια: οροττοατ , τι πια8πα οιτ ραττο οοοπτια.τ

τα Μ. 7. σοω. α”. τα! τωκα'τω πωπω»

ρω Μα ··υττέα Με. τα. τοπιΒοππιιε οίτ ροτοα

ίτατοπι .· Με@κι έ» :ιι/ι ?τα πω. Μ Μ;;

Μ. Ετ ..πιτ ιιιπιοιππι. Μο απο Αττοτιιιττι

_ (α) Ηιιτιτ: «το Ηιοτοπ)·τπιιτπ 8ανοτιαι·οΙατιι οτπιπιε Ρττο

πιτατοττιπιιτιιι€ποττι κατω Β.ἱ τιτ2τ:οπστπ , ουι Ροιιοα μπα

Πιιτιπιι Ρωτάω τποττι αππιτιο: πιτ ; κι: απο

οοοἔ



ΠΣ; .τη6τετκιστττΗιΝι
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Μισο 14,6

οσοτττο ,σοτοθ:τιτ οΡτ σε: ΡἱΠΓιτιτΞιΠο τοτιιΡΙἱ στ» Α πιο σ1νττιτ Ιττττιἱτιἱε Ιτιοο ἰτττιὸἱστιττττ. Ησε ο

Ιτττ Ιιτρἰτὶοττε τοσ , ά.ιι6σσο 'ΕΙστοιιτττισττιιιι ,

αστα: το ρτιτοτιστι ρτσιτττιιτ,ιτιι σοτιιοτίτιτ. στι.

@εδώ .τιττ:ιοττι (ἑτιΙΙστττΩι οτιτοτσιττιι , οτττιδτιιτ

ώΙω , 8ο το τιιιιτΗσ οοΙοτιτιστι ντοο ρσίἰτο,

καιω Γιττιτ ΑττοττττιΞ στιστστιστ οσ στο Μετα

τιστττατιΒΒτττττ , σοτττισ Βοδτοτο , :το :το σώσο

διττττοΓτισ τιτστιο ὲοἰοᾶἱοτιο νοτιττιιιι ροΙττι

Ιτιτο. Ατιότο ττττιιοτιοστιιτιιοιιάττΠο ΠΙστ το

σοτιι ΡΙστοτιτττισ ὸστιιἱτιἱσ , πιο ἱτι τοΒοΠοττι

ρτηιτιΠιε ντσΙστιτττιε ἴτττνἱστιτ , πονο στο πιο

τἰτΞτ..ιιΙοἰίοὶ ἰτι οτιττι ροτστιτιτ. φυσά τττττιτιι

θ” τΪιτἰὶτισἱ ,.:ιστιται τιιτι!το ροίτ τοἱρἴτι στ”

τ:ιοτιτττι· , στή τιιτιιτττ τιστιιττιεττισττ !ιστάιτιο τσιπ

ιιττιι ΠΠοε σκεφτο, 86 στιἰτιτιε νσΙτιοτἱτ Βο

τιιτιιττε τονο!;ιτο. (1τττιιιισστοττι .τιοτιιἰτιοττι ττι

ττττ:τττιε ,ιιοτιιἱτιτττι στιτιιιιιιτιτ , ιιτ: νἱἀοστἰτι

σστιοοπτι ΐτ:ττιτττττ. δ; σο ρτσρτιοττε τοττ·ο τω.

_τοτττττιπι σ, σπιτι που ίιττι ρτο Ειστε , Με ΕΜ:

ρτσρ!ιοτ-π , οστιθΙιτισι πω Ποτιτοτοιισττιἱἱ

τοσοι· τιττισΐαιοστ νεττἱοἰτιἰἱε ωτωττωΔσω

ττττιιστιστιι ττιτΠΠττιτιττι άσσο. Αιτ οιιὶιιι Ποττιτ

:Με τισ ΜογΓοτι : Ραο2ύσωπι βάτα” εἰ: ό:

:πέτο /τσ:ΜΜ βοιωτια , [ωΞ!τω πιτ , ό· ρο

ακυπ οπότε »κι έτι στα στι: τ |υμειωητιο

«τά ω: συκωτι . στα ρυ·.εττμτω τω. 292 Μιτου»

παταω σα: , στα !ητιττω· έ:: τω... :στο , στι

τισσομί. (ζοτισοροωητ ...Με Γροω πιω. Ε. άτα· ω...ω, τ°ἔ01ι|Μτ° τ.ιττ/4Μ. Ραφέτισ .τετ

Βτσττιτ_.στιἰ τιιοἀἰσοτἱ τοοσο τιοΒτιοτατιτ οπο

σστιτστιτἰ , ττο ΐοίο τη ΡοττοττΙτιτιι οσρἱτἱε τττσττο

τει στα: ὰἰΓοτἱτιιοτι πιττιττε ρττισοτιτοτ ίτιττοο

τοστ. ]σ&τιτσι, 868.

τ ι'

-.·- .. Ν.. `........-.....τση. 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΠΟΠ!.

Ατιτ:ττοετ ΐττιτττ στἀττιἰε Ετοιιιἰττττιἱ.
Ό

@ο στά: ό· ρω: ρ·φβετί.τ »στα μψ._/αέ!τ·

1ιΜέτττά. -
τ

ν ΡιτίττιΙο , στι:ο τιιτΠΙΠ , τιστιότττιι Μέτο

τωτ , στι! ωτποἔσΜΜ α'φτα·ωτιπ:: , ·υΜπή: έτυ

σιιτ έ» παπάκι· που , στι.: :έτι πιο:: μπαρέ Ι!!ί,

ει: α'έτετττ , τω: σ:: αφράτο Π|ίΕ8θη"ΙΙ έτου·πτω,

εωφτωω. @Η Η τεσπα τ:οσττττττστιο τοί

°τιστιττοτττ , σττοττιστΙο ρσΠτιιτι ἰτιτο|ΙΞ8οτο·νοτ·.

Μπι , στιστἰ Ι)σττιττιιιε τιστι οίτ Ισοτιττιτ. Ησο

Ιιτισοτιτε ίἱστιττιιι. @τοσ τη τιστσιτιο Ποτιιττιτ

Ρτσρτιοτα Μο ρτττ:τΙιιτοτττ . 8: 000 ονοιιοτἰτ ,

Ιισο Πσττιἰτιστ τισιι οΙτ Ιοτ:τιτσε , Μ! σο: ω

τιιστοτιι στιἰττιτ Γτιἰ στορτιοτττ οσιιΕιτίτ , δ; Μ

οἱτοο που τἰτιιοτιἱε οσισ. Τα στιοστιο , Η πιο

οσοι ίοτιί”οττε, ρτα·ίτσιτισοττε ονοτιτυπι τοττιπι,

8: σο Με Γεώ. (Ϊοτοττιτιι σττττἰΙΤιιτιο παρτ

των. ΡοτΙοστ τιτττιτιιστιο τιστι Επι: ?πιο ο 8οΙοιιτΗΠιιιιτιτιι ί·-τττττοττι τιιοτιμι Μτιτττττιτιτιι ἰτι

-&τι, στιοττι ροττ:ορτ οι: ττοθ:τττι:τ ἴοτἰρτστἱτ.

Πτττιττι εικοσι νοτιοτττε Ϊττοτἰτ , στιστΙ :τι ετί

ἴοτἱε , πιο στιτσοτττ Ηττα. (Στττιιιτττττι τττττιοτι

νοτιστττηισστιτιι οστιττοοτο , ττΙτοττιττι σστιβ

οττ1ττττι τότοττισ(στιστ νοιιοττιττι , τι!τοτττττι ττιτ.

τιτσττο. Πττ.τιπισικ σε άο&τ Ιιοιιιὶιιἱε., σε στα

ή ξτττΠο τιοσιιτιστιτιιιι ἀτιἔιτττινοτἰτιι. (δισ.

τύπο νοτο Γειτο στητιτε τιιοτιττι Γτιροι· ΠΜ Γοττ

τοτιτττττιι , τἰἱστιιτι σιτιστττά , οτίἱ τιιττιἱ Πισω άο

βτώτι:ιτ τιιοτττττ Μισο ιι.τ:τισΙττιε ττισττττε , ίοσ'

μου το ροττττττει, σποτ! τ:ιτροθ:85. δτ1Πιιιιστττ1ττι

ισἰτοττ τιτιτἰοὶτιἰτι τοΐρσιιΐτιττι :ιτ:τ:τρτοε τ τ:οτοτττ

ΩΙστιτίσ οσττιρτττιιτιτιι. Ιτινοτιἱσ το ὸινἰτιἰε νο

λττττιἰτιἱτιτιτ τιτορτιοτ48 δρἰτἰττι- ίετιι&σ τορΙο- Β

τοτ τ οστιττττ νεται ρτορ!ιοτσε ἱσνοιιἰσ ,8τιοε

ττι·ντιτοτττ Γρτττττιε Ποτ ττιττΙτιε.·Ιτινοτιτσ στα

τιτιοττττ,στιστ ωττοτττ Βσττιτιιτιε τ σε ο τΙΞνοτίσ

στστιττοττττ τω” Ιοεσ , στιἰ ιιτ Ρωσσια τω

πεττιστιτ,8τ: το τισττιττιο Πιο ρτσρτιοττιστιτιτ.- Ιτιἐ

πωσ ρτορτιοττιε,σττἱ νοττι ρτατΠιτοττιπτ,τττττι·

στισιτι ττττ:οττιστ στττοτιτ:οτ ἱτι σσΠἔἰτισίσ τοσο :

ἱτιττοτιἱο ττοτιι ρτσβΙισττιτ τιιοτιτΙ:ιτ:οε , 8ο στιἰ

σΜοττωτ Εττ|Γτι 8; (Βήτα , στιτστιο τ-τιοττττιτ Πι

ττοτιτττπι Μεττή. Ποτιτστιο Ιοστττιττε μ·ορτιοτττε

Πσπιττιτ , σε στότρτιοτειε Με! _, τττσττο οιτοοΙ

ΐοτττττι. Ιττιστιο σοστισΐτοτο ἔτι Με ί.ριττττιπι

Βστιιιτιι δέ Ωτιι&τιιιι , ττο τΠΠ:οττιοτο ἰτιτοτ οττττι

:Ποτ οστιντιτοΓοοτο , σε ρτἰίὶἰτιτιο τοοτροτο Μ..

τοτ. Πτιἰτιε Ιιοτιιἱτιἰε ω” ίτι!ττττ τιιττΙτσττιττι

οοτιτἱσοἱτ. Ετ Η τιιιισττεττιι τιοοοΠειάτιιιι τω ,

ιιτ τιιτιετ Με ττιτοτιοτ οντιτισοΙται , δ; Ητιστω

οττισττετ , σωστα ρστοΠ: νοοτε οοτιτοτιττοιιο_

τοΙΠΒοοττττ , ρτσο!τττιιοτ , ὸοτιττιιτἱοτ, ιιτ , σο"

τοττιτττ Ιιτιιιιιιιιτε, τΙΜιιτι ΓτιΓοτρττιτισττττ πω::

τιιποτε τιιτικιττιο οι!. Οττιστε οτιττι οι: πιο , τι:

ττοτ σροτειπι τιιΙτσοτιτοττι ρτσοτιττττισει: ντιΙοτττ

Φωτ. 8: τττσοπι ττι'οι τιιοτιιοτἰετιιι ἰτι Γτιἰε στατισ

σώσε Γοτνοτ. ν:ιΙο. ΜτισίοΙοεττ στο ίοοτιτιστι

Βοοοιιιτ:ιττε Μοσοσιττ:ντ.

 

ετ>ιεττοτΑ στ:τν.

ΡετττΙσ τιισιισοτιο. ·

Ρτούστ Μ το βαστα |τικΜπτω #ιατύτου.

ΖΕτοτ Τοσο , στισττ Ετιίο!ιττττιι τισίὶττιτιι Ατιτιση.η.

τττιότττοΓο ειρτττΙ το στττοτσ τ:στιιττιοτιστι

νοτἱπι. Νετιιι τΙΙοδτιιτ ,το νττττιτιιτιι πω” στι...

το ,ιτιοτιτιάσπι τ:τιιιι σο τιτιιττ:ττισττι τττωτιτ . 86

ττιίτιΡοτ στο πιτιτιοτο τ:στιίιτττιστιάτιαι. δτιοτο

τττττιτττττι οἱ στοττΠιτιιττπι σσττΐοττΙτιπι σταθώ

τιττττι ττ1τιττιτιι Γττροτ Ηἰοτστιγττιἱ ορτίτσ!:τε , 8ο

ίσττο στα! πιτι!το ρσίτ ριττοπι :τσι οτἱτ στο.

6ς στο.ντιπι :το ΓτισττοΙτιιτι ί-ρἰτἰττιτιι , στιἱ στ- Ε τἱτιιιι τοΙτιττττττε. -Πτιττπι στ” το νοΙττΠΐοτιι , ιιτ:

τοτο τἰοοἱρἱτττ , ΡττιΙτἱτἰτι δ£ τοιιιοτἰττιτο στ:ττττιτ,

στ: τοιιοτιττε @τουτοἴτιτιὸτιτ,ντιτἰοἰιιτιτιτοε ισοτι

τωιωτ , τιστι ·τοτ:τΙο οπο οιτἱίὶἱττιο. Ησο ττι

ἀἰοἰτιτιι ρ:ιτιοοι·τιττι :ιτίτττιι:ιτιστιο· ροτιττοτ:ιτι

ότιττι οΡτ, οστττττι ρττιτοτρτιο , στιἱ_ρτττετοτ ττι

σοτιἰτττιι ίἰιιστιΙστοιιισττο άοέττττιεττιι , οΙστἰΠἰ

Ι

Ρσίτστι:ιττι ττειιιίτ:ττσοτιστιττι ΠΠισ τ:τττ:τΙΗ , ροτ:

τοτιιοτἱρΓτιτιι τἰτΙἱεοτιτἰτιτ οτιιοτισττΠοε , σ:ιΒ:τ.

εειίΐοίστιο. Ντιττι Π:ττρτσττε ττισττττετ ΡΙτιτἱττιἱε

ἰιιΙσοἱε ττιοττάσΓτιε ειρρατοτ. ΠορτοΙιοτιὶιιτι

ττιτ πτωση Ειτ:Πο οττστοε , Π σαιτ ετττοτττττισ

Ιοσοτἰτ. Εμ σωστο τω , τιτστιτ Ητ:τιττ @Η

Ώ



ιπ7

ιευ τε τοο ι.£. ι

Ρετ οεειιρατῖοπεεάιἰε άἰεΒιιε αεειιι·ατιιιε Ρετ- Α πιο ρΙεπιπε πω. Αά ειπα: ποε ἶπιρεΠἱτ απ.

Ιε8επάαπι εοπτεπάἰ. Ετ ΡΙαειπτ τπἰπἰ· πιτ

άἱιιιπ τιιππι ἱπ Γαετἰε νοΙιιιπἱπἱΒιιε , ρτοΒανἱ

τ1πεαάπιοάπιπ Ιοεπιστατιοπεε τποπαεπο άἰ8

παε. Νατιιε τἱΒἰ τοπ ποπ εε , ε; ἰάεο τπιιΙτἰε

Ρι·οάείΓε εοπαι·ιε,πτ ετιιάἰεπε ιππΙτοε αά πά

τιτιαπι , ί·-πΙοεαε Παπ ίτεΗα: ίπ ί·ιι·πιατπεπτο.

ναΙε. Εκ Ροπτε Βοπο άἰε τοπια Ματτπ αππο

Μοοεοκεντ τ.

@ο

ετ>1ετοται:τ:ν.

Ρεπό Πε!ρπιπο.

 

θα μυά‹ιω ωἰταειι!ε. Μ· πεἔαιἰυ Οατα·ωπ

Μσπα/Ϊεπὶἰ. Β: [Με έω/εκκ Ρἰοππ:ἰ.ι.

@ο ΜπτΙω πεσει: Οιιπώ.ε.

Ντιν 1497- ΡΚοΐρετα πι: , άε φα τεοιιἰτἱε τ Ρετ Βει

ει·ατιαιπ , πανἱἔατἱο ποίι:τα : ρτοΓρει·ιιπι

τεΙιοπιιτπ ἰτετ , ρετνεπιτπιιΓοιιε οπιπεε εα

πιαΙάιιΙιιτπ ΞπεοΙππιεε , εκρο&ατι α ἴατπἱΙἱα

νἱεἰπἱίοιιε , Γιππιπο άείὶάετἱο ,ιιτροτε , οτιι

. αοΐπιίΐο παπι πἰτπἱε @τα , φαω νοΙπἰΠεπτ ,

νιάεπαπιπτ. Ετ οιιαπάο εοιππιειποταπάἱ ιτι

πετἰε 3 το αιι&οτε , οΒΙατα επ οεεαίἰο τ εκρο

παιπ ραιιειε οιιἰά πονἱ οιἴεπάετἱπιιιε ιτι νἰα.

Αρπά ΡΙαπετπΙππι οροιάιιπι,οιιοά απ Ετε

τι Γαετα ί·αιπεε ε ΝιιΙΙα παοετιιτ άἰεπἱτατἰε τα

τιο , ππΠα τεπιρεταπτιαε , πιιΙΙα ιιιΠ:ιτιά.

ΡΙοτεπτἱαπι νεκατι ρείτι-Ιεπτια εει·τιππ είτε

δε απο ετἰατπ πιοτοο , τιιιετπ νπΙὲο €εωεω

πεπι νοεαπτ. Βε Ριίἰε Μπι! ταΙε πονἱ _ πἰίἰ

ποσά πιο α!πι·ιπαιιτ , οιιἰπτα Βιιιιιε πιεπίἱε άἰε

νεπἱίΪε ιΠειε ἱπ άιτιοπεπι ιιωτιππωι άοπιἱπὶὶ.

νεπετἰ , :ποπε πι πω” πιε εοπεεΦΙΤε. Ἑτα

τετ Ηιετοιινιππε ει) πω: πονο άοτπἱπἰο απ:

ΡτιοτΙΒιιε Ιιοεττατιε ἱπιρετταίΤε ά.ὶεὶτιιτ Ηττα

ι·αε αά ροπτἱίἱεετπ 3 ειππ ΓιιοίετιΡτιοπε Γεπε

εεπτοι·ιιιπ εἰνἱιιπι , οοπιιιπ άε ίε ΡετΙιἰΒεπ

τιιιτπ τείἰἰτποπἰιιιιι. ΑΙἰιιά πιοάο άο ΠΙο ποπ

ἱπτεΙΙἰΒτι, ΜΗ τιιιοά εκεοπιπιππΞεατιιε α Ροπε

τἰπεε , ρατει·ε αάπιιε ποΙιπτ 5 _ιρίιιιτι τει:1πί

:επτε , ιιτ Κοτπατπ πετ.

απο (ῖαπάἱαε ἰπτετἰτιιε ετἱτ ί·-οι·ταΠε εαι1ε

ία ?ιιτιιτἰ πιακιππ αΗεπιπε Βοπἱ. Νατπ απάιτο

ιποριπατο ΗΜ εαίιι τ ροπτιί:εκ Ρετειι!Τιιε Μ».

άοΙπιτ,8ε ατττἱτιιε ποπ ι·επιπτ αεεἱρετε άἰΓεἱ€

ΡΙἱπατπ , νετιιπι Γεπτἰεπε ΐαᾶαπι ΐπρετ ΙΕ τπα

πιιπι Ποιπιπι, εοπνετίπε τοτιιε , αι: τπεπτεπι

αά εαΙεΠ:ια ετἰ8επε,εοπιπιὶίἰτ ττιάιιο πω: παι

πω ἱπ εοπίιίτοτιο ρπΒΙἱεο ἐτεινἱ οτατἱοπε

οατάἱπαΙἰΒιιε [εκ , νἰτἰε ἴπτπτπἰε , τεί:οτπιατιο

πεπι εεεΙείἱπ. @παπι πτἰπατπ νεΙοεἱτετ πω”

Μπι οι:πΙιε ποιττιε. ναΙε. Εκ Ροπτε-Βοπο

πιο ποίττα εὶτεἰτετ νἱ8ἱπτἱ άΠτατ πωπω ο άιε κατ”. Με Μεεεεκεντι.

ΡαΐΪιιιιπι , ίπ νἰεο ειπα: ΟαΙεατα νοεατιιτ , εε

πιω Γατιε , αε ροριιιοΐο , πιιταεπιππι Χντι·.
άάἱε , απτεοπαιπ ἰπάε τταπίἱτεππιιε , αρρατπιτ.

Ιπ άοιπο νετιιΜΠππα ε]πΓάειπ νἱεἱ ιπιαεο

οιικάαπι Βεατιίπιπιτ νι`τἔἰπὶε ΜΑπτε ἰπ τα·

βεΠα άεριέτα , δέ πατε ειιπάετπ οτα απτἱ πι

τατε πἰίὶ·ρι·ορἰιιε επτπ Ιιιτπἰπε αεεειΕπεε,Βιβ

-οετπἰ Μ:: ροτετατ , νἱΓα πι ἱΙΙαετνπιαΠει αι:

8ιιτταε άεπΠοι·εε εαπάἰάαίοπε πω πωπω ε

ιπαππιπα τ ειπα Ιαθ:αΒατ ιπί·-απτπΙιππ , ειπιππε.

Εαάεκπιταοπε τταπΓεππτεε τε ἱπτεΙΙεδται πι·

τπεπτἰε άειεεπάἰιπιιε , ἱπετεΠὶοιιε άοτπιιτπ

νεπετατιιπι Ιπια8ιπεπι Πεπἰττἱεἰε Πει , Με

 

·ει>ιετοτΑ πανι.

ΡεττοΠεΙΡΙιἱποι '

Βε ΜἰΜΜἰἱ: φικέ Ρόυπ:Μίωκ. Νο·υτυπ @ένα

τω» Γωπ.νυπ Ρψ: αέ·υση7έ·. 6'απέ2καε

_ |εω 6'τΜΜπκιω α'ώέωιππω _/ιι%· αυιππυ·4

Μαι» Αμ2Μυψω. ΑΜσπἰεω ΜΜΜ

απο» σύ2Με. °

ιπποε- φωτο: αεεεοΪΙἱττεταε πω; λαπτοπ),
νετει·εε ἱΠαε τιιιι.άειπ , 8τατιίΠπιαε του Δ

εποε ΜΠαπα εαπάιάαπι αάππε πετεπτειπ ρω Βπιεπ. ει τατάὶιιε τεΓροπάεο , ποπ τπεα ἰά

δτοτἰεταίἱῖοτἱε ιπατετἱατ , 86 πιἰτατἱ Πιιππε π

&ιππ. ΟΒΙἙιιΡεἴεεἰτ ποε ιπί-ιιρετ επϋἱεπΙππι
ο παπά εκἱΒιιππι , ίπ οιιοι·εροΠτα ετατ ἰεοπα,

τερΙετιιπι ιιπάἰοιιε ιπττα τατπ ραιιεοε άιεε τιιπι

ΡιτπαΙώπε εετειε , τππι Γπάατιιε Ηπεἰε , 822

επΙρα ενεπει·ιτ. Αρπά ΡΙαπετιιΙππι πονα παω

τἱάἱε τπιταειιΙα τεί:ετππτπτ. €οπεπττἱτιιτ πω

άἰοιιε εατετνατἰτπ α ροριιΠε , πιπΙταοιιε @ή

οἱΪετιιπἶιιτ ἱπ άἱεε τπαΒιε. ]αθ:α ί-ιιπτ πιω επτε.

άαπιεπτα , ιπππο δε μια” α τοττα ετέρο

πιε .

τιιπτ αΙτἱιιε εκπτ8ετε παπά ἰἔποΒἱΙἱε ίιιτιιτἰ -αΙἰἱε οΒΙατἱοπἱΒιιε ατΒεπτεἱε.Ρταετετ Βια απ·

πάἰπεἱἱ , αά ιπει·επιεπτπιπ άινὶπι επΙτιιε. ειπια,οιπ ρτα:εταπτ ει: ορρἰάαποτπτπ εετετο,

· πειτοτιο πιιἱε,ετἰαπι αά εεε. αιπ·εοε πιιπιπποε ο ἴπετἰτ , ιιτ νετε πιο ίῖἔπἱΗεαε τ εοτπιπεπτππι

απ αάνεπταπτιοιιε πατα οι:Ιατοε Ρατεπαπτιιτ. Ιιοπππιππ, μι· ΓεἱρΓιιπι ταπάετπ π Ιποεπι νε.

(Ϊοπεπττἰτιιτ εατετνατππ ε:: νἰεἰπἰε εαΡτε!Ηε, `

αι: ΜΗ! , ππιπο εκ ἱἰε ετἰαπι , ειπα Ρι·οειιΙ άιιτποΙιτπ νεπετπε αριιά Σ. Ματ8ατιτ2 οπο

Γιιπτ ορρἱάὶε , αά τατπ 8ταπάε ΐρε&αεπΙππι 515 επὶαιπΓετἰΒἰε αεεἰάἰίΪε. Ηαβετε πηαιωοει

πιετ,πεε ροτει·ἱτ άἰπτἰιιε εοπτεἔἰ,οιιεπιαάωρ. ν

εκει·εΓεεπτε ἱπ άἰεε- άενοτἱοπε πιοι·ταΙιππι ,

οι: Ιοεἱ τενετεπτιατπ , δε τπιιΙτα ι:ιιιατ αριιά ε!»

Γιιτπ άἰεππτιιτ Ηει:ἱ ιπἰταεπΙα. Ηοε ρι·ιπιπιπ

τἰΒἱ εοπΐετιπεπάιιτπ άιπτἱ , τιιτπ οι: τα&ατπ

ἱτἱπετΞειπεπτΞοπεπι , τοπ νετο , ιιτ ποιά ροτ

τεπάαπτ Βτιιιιίπιοάἰ ΡαΠιτπ άἱνΞπα: οπ:επΠο4

ποε, ἱΡΓε Ρτο πιο Γεπίπ ἱπτετρτετετἰε. Νομι

τἱιππ (:ατεει·ιιτπ ε:: Βετπατάἱπο νἱεατἰο πο

κι. ανήρ. 6· Μινι. οπο!. τ:Μ. τω. ΙΙΙ.

:εποε πάετπ , εοπτι·α επιππωπ πω] ποπ

πι. Ρἱε ετεάἱτιιτ , οιιοά ί:οτΠταπ τειπετε άι?

ίἰπἰτιιτ. Ιπ ιιττατπ ραττετπ ἰπεΙΞπανετἱε , ΓιιΠ·Ϊ

εἱτ τἰΒἰ ποπ ἰ8ποτατε, οπιπΐα Ρωπωιπ πιο

αιΡιιά Ι)ειιτπ. τ _ >

ΑάνεπἱΠ`ε Ρἱΐαε πονπιπ Ιειτατιιτπ νεπε..

τπιπ ιαπι ΞπτεΙΙε5τει·απι , Γεά ΞοποταΒαπι πο»

:ποπε Πττιιιπ πιαιοτε απ&οπτατε τπππἰτιιε

παααϋ



ΙΙΙ9 1160ι>ε·τοι οει.ι>-Η-τΝ1
η ο νοοετἰτ, οἱΙιἱΙ Γεώ. Ηοο :οποιο :οοο ΠεοΞ- Α οοο ΙΙΙοιΙΙΞιεε:ετ. (ιοποιοΙ:ι·ειο, οοτο ΙιοΙο

Αοπο ηοο

Βεοτιιο1 εΠ: , νοΙεοτἱ Ι:Ιοτοοτἰεο οοοετοτοε

ίοΙΙΤο :ιο ΙΙΙοΙΙτΙΙΙΙοιο εΙοιοἱοἱο νοοοτο Ρίο

οοε εΙνοε νἰΒΙοτΙ δ6 τοΙΙΙοοε τοεΙεΙοτο , οιο

@ο οαεΙΙἰωτεοο τοοτο νοοεεἰἰε ρτ:ΙΙο Επι:

ί:ιποι·Ι. Ηοε το εοττἰοε οοΙΙο οοοιοο , οιο ΙΓ

εΙε: εε , οΙ:›ἰ νοτο οοιΙΙοοτοτ. Πο Ηἰοτοογτοο

οΙΙιΙΙ οικΙΙτοτ. (Ξορἱοοτ οιο ποσο Ρτεεΐοοτ,

ειιι:ΙΙΙἱτΙ τουΙειιιο εΙεοοεπο,86 :ΙΙοοοε Π: εοἱ

:οοο οοππο” ποιο ετο.τΙοε οοο τοτοΡοτο Βι

εετο οΙΙιἱΙ ροτοε , ουοτο ο: πιο ῖοτετεοΙΙΙοοε

86 σΡοτε οοτ εοτοροε νοο τω. ΕΒο οοππο

ΐροοόεο ρτο οοίΙεορο -, (μισά οάοΙΙ:οι· 86

πρωτο εοΙετΙοε ροτοετΙτ , ΙΙΙ2Γοπο οποιο Ιο-_

Εο8τοοι ῖποΙυιοοο ο‹Ι το τοιοἰίΐοτοε εΙΙ , τΙΙ:Ι

πιο ροτοιἰτεοτοτοροοτΕΕεο_οταιΙΙεοτε μπρο- οιιο Ι:Ι οιοοετΙοοοοεΙ ρτο Πο·οοΙοτΙ οοππο.

_Ιο , μου: εοοίοονοτοτ ,δέ ΙιοοεττοτΙ οεΙΙιοε

.οοςοοοοετο ροτοΙτ. δοοτΙε ιΙο οοοιοο ΐειοει·.

@στο , οοο6ΙΓεοτΙτιοτ τοεοω κοοΙτΞ. Οοο 'νο

εΙο ΙποοΙτοποοεΙΙ , οο:ΙΙΙΙποιοο αεεορτοιο ίο

”τετ. $Ι τοο ΙΙΙο Βινοτε ΙοόΙ€ιιοΗτ ΙΙΙοίετΙο

Ρτἰοεἱρἱε ο·οΙΙι·ἰ ,τετοιο ΙΡΠοε οποοΙΙτοτΙΙοοοι

Ιοοτἱτ Βοτοἰοοε) οιο οτοοἱο Πιο ιίοτοοοτο εΙΙΙἱ Β Ιοεο οοοοοε Ιοτει·ροΙΙο.Ιοε , ποοοιιο ΙΙΙΙ οοιο

Ροοί: , ποπε: οοΙοε ΤειΙνοτοι·ετο 86 ρτοροοο ιοοοἀοοἱο εοΙΧἰοε. νοκ. Ε:: ΜΒΜ” οοΙΙτἱο

ιιοτοι·οοπ , 86 οι·οοτ οοο οΙο Ιοεο ιοἱΓοτΙ:ο 86 ΜοΓοΙεέε 6ΙΙο κ. ΜΙΒ Μο.

@ο Ιοοο Ϊαοἰε.

ΠοΙΙΒο:ιτοτο €οπτε ΡεττΙοτέ:Ιιειτο Αοϊ1ΙΙεΙ

.οο(ειο τονει·οοάΙΙΒιοιιοι εΙιτσ.ΙΙοοΙοτο Ο ο 1

Μ ο ο ο Μ ἱτορτοΒοτο Ροτοι οετοο , ποε

άοοεο Γεοειτοε ΒτενΙΙΙὶοο ΙοιΙΙ6:Ιο. ΠοΙοποπο

.σεβ :Ιῇεοἱτειτἰ , όοΙειτοιο οποτο 86 ΙἱΙἱἰ οι·8ειοει

.οτὶοοι·κοοτΙτἰε. ΟατάΙο2Ιοτιιε ΐοο8εοο τουοε

:ο , άΙ8οοε οποτο Ι:ιιΙτ , οιο ιοἱοο°ι· 'ὸἱ8οΞΙαε

οετοειοόοτετιιτ. ~

ο οοοιοο οΙ:ιτΙΙΙΙού νΙτἰ ΑΝ το ο π 1 Βο1.

13014 Η οτοτοτἱε νεοοτΙ , :ΙΙΙ ΗΙί-ροοΙ2 τοΒοτο

άείΙἰοοτἱ3 τοοΙείΙο τοΙΙ. Ετειτ εοἰτο νἱττοτε πε

.εΙοοοοοτἰει ἰοίὶΒοἰο. Ηοοἱτοοι ί:οΙΙΙε ο Γεοοἐ

το τοετΙτοτι1το ἱρίἱοε τοτἰοοοιο , 86 ετοιτΙ:οοΙΙ

οοτο ἱο ΙΙΙΙοε ΙοεοΙοοεἰΠὶτοο εεΙἙἰτοοοἱο οε

`οΙοι·ατοπι,τοοχΙτοο ρτοΙ)ο. (:οοποεοόειε εοἰτο

ΕιδΙιπο , 86 νοοοτοτοτο οοΙΙτοϊοι·ο ]Ι1ΙΙ:ΙΕΙοΙ1Ιο

86 άεΙ:ιιοδΙ:Ι οχοτοΡΙο , εκεΙτειοι:οτ οΙΙΙ οι! Ικα

οε τοετεοόοτο εΙο ρο.ττοι οοο Ιοἔτοτο. Μα»

@πιο Ι:τοετοΙο τΙΙ›Ι εοτοτοοοόο , 86εοοι οιο

εοτο ΓετΙΡΓοτἱε , ΓοΙιιτοΙ:Ιε ἰρΪοτο τοεο οστώ

οοο ΒετοοτάΙουε νἱεοτΙοε οοΙΙἱοε ορο:Ιοτε

ΙοοίΒετ εοποιοεοόοτἰοοε. ΝοΧΙΙ οοοιοο ω»

ιοἱοἰε τοοτἱτο,86 οοἰ‹Ι νΙττιιτεο οοο ροίΙοΙεοτ,

οοο πιο Μπα. Ειιοι Γο οΙποΙετΙτ οεεοίἱο , Ιο

6:ΙΙο ΙοόἰεοΙοο ; Ποίο ποο ΙΙΙΙοε ΙιειικΙ οοππο

οοοιοο. νειΙο απο ΒιοιΙΙΙο. οοποἰ , 86 £το.ττΙ

ω; ΗΙΙο νει·ΒΙε οιεἰε ΐειΙοτετο οίεοε. Ε:: Εσο

το - οοππο άΙο νἰ8εΙὶτο:ι οι1Ιοτο Θ&οΒΙ·Ιε οο

οο ΜοεοοΧονιι.

ο .
κ 

ΙΙΙ-Ε Ρ1_οτ ο ο Α εενι1.

ΤοεΙό:ιτο νἰπτοοεοίο

ΠιοΙοοκω ΙΜοοΙοΜοπωωι2 Με»
. ο βπ2ύωιίκω πω” οπο: φῇυμ.

Ι Αόο:ιοοοι ερἰΓεορτιοι , Ντινο 86 ὸοδοἰ

οο. 86 `οτονΙται:ε ΙοίΙΒοειο , ΡΙοτοοιιιο

οΙ:ΐοτνο ; ειιιοοιιο οο Πο8οΙοτΙ ο τεοει·ο Βε

οονοΙοοτΙο εοιήοο&ιιε Μο. Ισ εΙΙ εοτοπο Γα

Ρἰοε , 86 οονΙΠοοε ρε: Ιἱττοτ:ιε ει οπο ΡετΙΙτ ,

ο: οιιτοτοοα_εοοιοαοάοτΙ ΠΜ νοΙιοοεο οοοεΙ

οοιοι οριιΓεοΙοτοοι ΡοετΙ ΠοιοΙο.οΙ , οοοεΙ

εδο Ι::ινεοτΙ:ε Ιο οι1ο:Ιοοπ τοοοοιΙΙ:ετΙο (ετο

εΙο Ιο εο ιιΙ›ἱ εΙοίεΙοοι οοτρι15]:1εοτ) εεττἰοτ

Βάια ΙΙιοι·ειτ Ι Ιάοοε τειοεΙΓΡοτ μΙοοεο επιο

Ώ

Ε

 

121415 Το 1. Α £εν11Ι.

· Ρειτο ΒεέττοτΙο εΡἰΓεορο ΡοεΙοειοο.

Β36614/ιΙ2 εναι οποσ! ωαΐυπσ.ι· μ·φέαου: :ΜΙΒ

/6:·Μέ ειπα.
Ο

ΟΠω, οοππο Ρετ ρι·Ιοτοοπ "ΟτΙοίΙΙ :οεο

Γε ΑοοιιίΙσάοόΙΙΙΙ :ιό οπο ΙΙττετ:ιε 5 οο

ᾶἰε ρτἰτοοοπ οΙτετειο οεεερΙ , οοεΙτοει Γορτοοπ

ΑρτΙΙΙε εΙΙο οοϊΙοοειτοε. Εειοειο ἰτοοοε οοο

οοΙιΙ τοάόΙοειτ Πιο: Δω τοΓροοοεοο , απο οε

οποιοι: οε8Ιἱ8εοτἱοε , τοτο νοτο οοοοἱοοι οσ

εοττἰτ ΕεΙοεΙοτοϊ , οιο Με ΡΙοτοοτΙοτο άο

Ιΐοτοτ , οοάοΙ)εάυοιο ττοοΙΙοΙττοοτιιτ. ΙοτεΙ

Ιε›ιἰ ε:: :ιοε οΙοοΙἰεοοι εποΐειτο εοτ οιο τοο τοι·

Δω τοΓετἰρἴετΙε : οιΙτοτειι·ο οοο‹Ι τοεοε Ιοεο

οπο τ1ι1ΙΙοε ι·οεορο:Ιε; οΙτοΙ·οοπ οοοά ΡΙοεΓο#

Πω ΒιετΙε οοεορειτοε. Ηοοε ρειιἰεοτετ επά

ΙοΐΕτο , εοκορατΙοοομ·εΙΤοτα απο , οοο‹Ι σε

Ι:τοΙ νΙοεοτΙε οεειιΡοτἱοοιιοπ πιο8οίτιιεΙΙοε ,

Β ΙΙΙοιο ποιοι οοοεΙΐοτἰο. ΩοοοιοτΙο οποτο πεί)

οοοιΙετο ΡοτοΙΙΙΙ , ΙΙ οοο οεεερἰΙΗ ο τομ

οοὶΒοε ι·οΓροοιΙοειε 9 @οοο νοτο οεεοπίε σο·

ΙοέΙΙοοἰ, οοο_νΙοετΙεο ΐοι:Ποιο οοΙο άοΒοτε

:Ιοεο οοει1ρειτοτο, εοτο ρτο τι·ειοΐει·ΙΙ:οοάίο

Ι.εοοἱε ΒοοτΙΙΙατ οροί-οιιΙἰε , νειΙάε ?οοτο ΙΒΙ

ΙΙεΙτοε , οοο οἔο Ιοοο οοο νει·ίοτ οοἰςοο,οο

οοο τοΙΙε τοΙΙιΙ ΓοεεοττΙτ εοεἱτοτἰο. Νεοοε

εοἱοπ ο :οιο , οι ΓετΙΒΙε , οι·οροειοειτο,86 Ιοεο

τοΙουε οεεεΙΤ:ιτΙειτο εκρετἱΙΗ , ΜεΙτεο οοτ Ιο

ΙιοοείΙο. οΧΙΙΗτοοοτΙο εΙΙ , οοο :ιο οτΙοίο , 86

Μιεειοτο άεΙΙοετοτε. Νοτο δ6 Ιιοιοὶοἱε (ΙΜ
ΙΙ:ΙοοΙ εΙΙ ,δ6 Η οοο τοΙΙΒἰοΙΙει , οοοοοτοεο το·

ΙΙΒΙοοἱ εοοττοτΙο εκροτοτε οροίεοΙο. , 86 ρο

τοπο οε8οτἱἰ Ιτορεο:ΙΙτιπ 5 οοο τοοΙτιπο τετἱ

τοι· τεοπροτἱε , εοποιοΙττετε , οτ ττοοΓετΙΙ:οο

πο. Ιο «Ιοοπο οοππο (:ΙιτΙΙΙΙ οοιοίἱοοεε οπο·

το: Γοοτ. Εκοἰοἱοοτοι· οι εε νΞτΙ :οΙἱἔἱοΙΙ,επ

εΙΡΙοοτιιτ 86 ρΙ·ορΙοιοΙ. Οιοοἰει ΠουΙόοτο στ!

ρτοΙ·ε&υοι οοτοΙοξε (ῖΙιτΙΙΙΙοοἱ, απο Γορἰεο

τἱοοε 86 ΙοΙἱρἰεο:ὶοιιε οοαω Πο. ΙΒοοι·οοε,

οοο: Πε οριιΓεοΙοι·οτο τοοτει·οι , ἱτοοτοοοτε

Μαιο οοο ΡοΠὶιπο , τού οιιοτΙ οοἰοποὸνει·

τοοε το ΙΙΙΙοε Μοτο ΙΙικΙἱοΓιιτο ,«ΙιοοοΙΙ:ιτο

ΡΙοοο.ω οΙΤε οοο άοΙ:Ιτο. (:οτει·ιπο ο: :ιο ΙΙ

Ιο:Ιαπι ττειοΓετΙΡτΙοοεπι :οοππο , £ει&α οί!

Ιοοοο πρι



υπ·π<επε~

° πει

- επι :ι·ιιπΓει·ιπεπάοιππι οπππ:πΙοιππι ιἰειπππ
πο.νει·ο.ε ι:πι·ιιιπ Δ, δε τποπιιε!ιπιπ ποίἴτππη

πω ιπεο ποτπιπε ΐι:ι·ιπι:οι·ί πεεππιπιπ πω

Πι·:ιπειτ. Ηἰι: Ποπιάειπ πιο το πἰιπὶπτπ ἴοΠἱ
' ι:ιτπε,ιτοπι:επάεϋπππιειὶἰεο π, ιιτ εε εοιπί

Ϊά οΞε

Βεπι:Ιοτπιπ ΠΙοι·ππι ιέπι·εππ “Η τεΠποπετει:',

°8ε ε:ιι!επι επ τε ποίπποπππι ιτππΤπιΞιτεπἀἱ.

-ΚεΓΡοπάι ιιττιςπε, ποΙΙε ιπεπΠο ριι6Ιο επ
ι:εάετε Ιἰτπἱι:εε ππιπάειτοιοπιπ τποτιιιπ Δ: παπι

ιπειιιι:πε απτο ἴειῇεππτ,`ποπ Ποσο επ πεπει

Βετο οποό. ΠΠ ιπιππ5ιει·ιιε. Μοππιπεππε πιο.

πειο!ιπιπ , ιιτ ιπετεεπεπι εοπΒι·π:ιτπ Γππιπἰ

πιππω εοπι-πω ΐετἰΡτοτἱ Ρετεει·ετ , τε!ιοπει

πιεππ:ο τεΙἱποπετει. (1πειπτπιπ νει·ο Μάιο

ππε εκπεπάει·ιι: ,.οποπ ποΙΤε επΡΞε, ποπ με

πε Μο. Ετ Η ΓεΙτετπ , ποπ εΙΤετ ορπε ίἰ8πἰίἱ

πειτε όἰΒππιἰοπἰτπιιτ , επιπ οιππιο. πιοο τιιε

πω. Πττιιιπ ειιϋΠιπε ρι·ιιτΓετπ:τει πιετιπτ ομί

τπΙειΞΙΙ:ι οιππιπ , ποπ ίππι ΒιέΈπε οεπἰοι· ,

πἰίἱ πποά Ρετ πιε ποπ Παπ , πι: :ιοΓοΙπτει δε

ι:οπΠιιππι:ιτιι έπαψε οιππἰε , πεππε πο! τε

ει·ιιπΓιπιίΤα. Υπο Ε:: 'Εοπτε-ποπο πιε 1ι.]π- '

πἰἰ Μπι.

 

ΕΡϊδΤ()ΕΑ (:ΌϊΧ.

νεπιπτα νιι:ειτίο. ·

Ἑς/ἔκΔΙΔΜ π Ι.πἄσ·υἱεπ άσιέ"Με πωπω

[ιπό?ε 70σιυπώπ

ΠΤπιπε νοιπωπι οιιοάπειιπ Τεττποἐ

πιππ Βιπ&ι Απεπίππι οι! Ρειάποπιιπι

εριίι:ορππο , ποΙπἱ οιπιπει:ε οπἱπ :το τε απ:

ι1πιπ ίετιΒει·ειπ , π: @και Γεἱτεε ποεπεπε

πεππε. Ιάεπι πε νοΒἰε οπιπιππε επΡἱιππα

Ε: πε τε Ι:ιτε:ιτ πιιρει· Βόι:ππι 5 Ρι·ειπεπτε

πο&οτειπ ποίὶτπιπ Ι..πάονιεππι Γεπε&πτε ,

ι:ιππ ιιτ Ρτοπε Γερτποπεπ:ιτιπε , εεΠἱτ ἰπ πιει

πιππε ποίὶτἱε ιιππιιτἱἐε Γιιπ&ειτ ]οεππάκ , τε

ίει·νειειε ΠΜ , ωειωιπω ιιΡοί,τοΙιεο, πποππε

πεππε τεπάιτππιπ ειπΓοπε πΙΙο οπετει τει-ει·

πιο ετιιιιπ ΠΕΠ οποειτιπε όοπιο. (:εΠιτ ειπτειπ

ἱπ Ηινοτειπ (ῖπτἱίΕορποι·ἰ τποπ:ιεπι πε Γ:ιπ&ο

Μιππω, ππει:Ρεοτιε ποίἙτἰ αμκ! ΩειπιιιΙππ

πωπω ΕΙοι·επάπιιιπ. Μειπετ οπτειπ ἱΡΓε Επ

πονἱεπε ποπιί'επιπ ΡΙοι·επιπε πι εοάεπι πο·

Πιο ειπποΕπο , άεΙεέι:ιιτπ3 εοιπιποσΗτατε Μ

εἰ , 8ε εοπνετΓοτιοπε ΪειπιἱΙἰιι: , δε Ρειττἱ:: ιι

πιοτε παμε ππΙεεεΠπε; Πτ πω:: πω εοπίπ

Ϊπετἰτ 3 πει ΓειΙπτειπ ιιτι·ιπίππε ἱιοιπἰπἱε , επ

ι·εοπιετπ οπἱιπι 8ε ι:οι·ροτιμ οπτιιπάπιπ πο·

οπιτπ. Με. Εκ ΜιιΓοΙειι :Πε «πιω δαππο- Ε

:Η Μπιι.

.¦υ

επ ~.

ιΠΙΤεπιιο πει· !ιοο :Εεε πιω:: ιπειΠι:πιπ επιππ, Α

Έι>ιετοι·.Α επΧ.

Ερἱἴεορο Ρειππ:ιπο.

πω!» Μ'ξισω ω!πωω/έπιππωπο . 2Μέπ)?έπί.

Μ Ει·(ενετιιιπ Με πγειπε , @έτει τποτειπ ΑΜοποπ

πιεπιπ ι, πρωι Ροπτεπι-ποππιπ , πάρε
› δ · ο , .

επ ποπ” ]ειππιιτιειε,οποπ επ πάμε ί·-ει:ε επ:

ιπεπτἰπε ί-οΙἱτο Έπετιι πωπω , πει: ιιιΠιπε

_ ΒγειπεεαριίΤει ἱπΙιοπτε-Γεετε. Ιπτετεπ πεσει:

Β πε πἰπιε Πιτετιε ειπε , οιιιππε ειππιοπεπειιι πε

πιιττεπάο ω τε ππο πε π·ιππε νοΙππιἱπἰπιιε

ΐεπποππιπ ΐειπ&ι Λπ8πίι:ιπι , πΒι ω ει Ρέπ

]ειπο ποοπο :κι πιο ιτοπξπιἰίΐππι ἴπἱι`ἱ`ει: , επ

ιεινι ποπ Γεἔπἰτει· ι π: πείει·ιεκπι· πο. :πεππε

Π άινιπιιτεπι ΐπτιιτέιιτι ἰπ πτοπιτπο ιιει·ιε πιπὲ

το.τιοπεπι. 'Φι`ο πιε ειπτειπ , πώ ίιπτ οιιιιι·τπε

ει 'πειτἱϊπἰτὲιτε Ποιπἰπἱαι , Ρει·Ιπέππι επ: απ ως,

οποσ αΙι5έιε εεεἰὰεπιπτ πινω , τιιπτιιοπε Ἐπὶ;

νεπτοιπιπ νἰε , ιιτ τπε-ππο Ι:ιΒοι·ε ιποιοτεοπε

ΡετἰειιΙο , άπο ε:: ποίπίε, βιΙνππι τ;ιπιεπ ιιτ

ςπεΠΙπΓιππ ιΙΙππ πιω οιτπΙετἱπτ.Ετ:π επιπι

ειεεπτπτἰΠὶιπε ροππο ιπνο[πτιππ Πιιεο , ει::

Ο ποπ άπρΙΞειππε νεΙΝιπιπ ΓοΙπιπι ΓεοΙ_ετπιπι

πιπΙτιΡΙιοιππε , ιιτ ποπ ΐ:ιεΠε ρω ιπεοπιιπω

ππιπ πΙΙπιπ οπιιπει·ιτ. (:ιιρἰεπτἰἰἑἱτπτ ειπίππε

πιστα ιτπΡΙετε πωπω τππιπ , πε εκπεέΒιι·ε:

πιπτιιιε ΙιοΓρἰτετπ , επιιιε εοπεποετπιπιπ να

1ιειπειπιπε επΡετεε, οπίἱἰτἱτ ἴπΡετνειιἰεπε [σε.

Ηπα πγετπἱει πι: πινιπιπ ιιΙτιιιιπο , πωπω

απο ἴπρειοτἱ ΑΙΡεε Με ποίιτιιε ποπ πωπω

Μπι; Ρει· ποε πιο πιει πωπω Ἐπὶ: ειρπά

τπε , Παπ ππροττππιπε ιρίπτπ εοπνεπετἰπμ

ππιποποτπ πωπω εινειΓιιιιιο πι ιπε,οιιιπ Γειω

Ρετ δε @πιο δε ει·πάιτο πιο πιο πιεπειιπε επ:

ιιΠοοπιο , ππππ!ειτειπππε πο&τιιιειιπ ί-πειιιι

ιιτοπε ἱπεεπιπιπ :εππποπ τπε2 ειρετιιιιε πειτε

Ϊεεἱι:. Ω οπἱά εκπο!πιπεπτζίι οπιά πιἱΙἰτπτἱε

ί:ι·πθ:πΓοπε εκ ειπετοιιετεΠπ ρειοεπι , ιο

οιππε τἰΒἰ εια:εριπιπ ίειιο , Ρετ οικω πει ππ

Η πίπ ενεπἱι:. Ρτιι:ΠοΙπποτ τεὸἱιππι-ἴειπιἰΙἰιιῳ

ι:ἱε ποίι:τι , ουἰ επιπ πω κι το νεπἰι, ι.ιτίειιξε

ει: τε πετάω νιπειιπι, επ ιπτεπετ δε ·ιπι:οΙπ

ππε ιπ:ι·οἰει·ὶι: ω» τειίΕπιπ ιιιπιπ οποιο εεττε

πΙππιτπιππ ορτο. νειΙε.ιΕ5ςΜπΓο!εείπιε υπ _·

διιππειτπ Μ. π. τι. ο . .:.

.Τ:·,ι

 

πι>ιεΤοπΑ εοπι;

]ειεοιιο ιποπ:ιεΙισ Γοπ&ι ΜιεΕπιεΙιε Μπιπιππ

17: πω. ΞΙσ/ἐἔὶἱ ππσππεὐἰ.

η ΠΗΓε τἱΒἱ πετπι·ιιπππι Απτοπἱἱ Μπι

ι ππνεπτπιπ ποιο ι:ι·ει·Ιο. @πι επίιπ απ.

Με μ·οποιίειίπιπτ ιπεο ποτπἱπε , Γεπιρετ

εοε οπειιπ Ιιοεπι:ιίππιε πὸτπὶίἱίὶἱ , π: ποπ απο

πε εειπΓο. , νε! Μάτσο ροτἰΙῖἰιππιπ, πποπ επι

τπτ πω πιο πιε , ι:1πειπϋπεπΙοτι Με οπΓετνειε

δε· ὸἱ1ἰεἰπ οει:ειποοιπιπι·πιοι·ειπ ρεοάποεπεπ

ππππιπ

Αππο @οι



πώ, ι·ι64.“ποιοι πε ιι>ιιιΝι

Αιιιιο πιοιο

Γοτιποποιπ. Ιοί-ο οιιοοιιοιπιιιι ΡΙοπο τοτοΙιτ Α τπο οι νοοιε τιιΓοιοτιοπτο , οοπτιοοο πιοττινοι·ιε

οτο,οοοιιιι ιοοοπτιο Γοοοιπ ΐοοτιε οοπἔτοίΐοε, Γοπτοπτιιιιιι εξω παω ,Μαιου , ιποοιτ Βο- · -

οοοπτοποο ιιιτπιιιο:ιτιοποτοι οτε: ποο οποιο.

1οιιποοιιτο ιιινιι:οιπ τιοο τιο ιτιοποιίιοτιο. ιοτπ

τιτιοιοτπ ιιονι , οτιιιιπ το τ:ιοοπτο. Αιιτιοοοιπ

οι ποο ιπιιιοπι > ποπ νοΙποε τοοοπε τ ππα!

Ποιιιοε ροτοιιτ:ιτι ποιοι. Βοΐροτειτο τ τποο

ποπ ιιοοτ ΐοτοτοιπ ιιΙιτιιι:ιιιτιο. 86 ?οπο απο

ιτο ιποιτο ποπ , οτ ίιτιδτιιιε οοροιοπτοτ , οο

Ροτιπιττοπτο :ιο νοΙοιιτο οοι ί::ιοιτ οττειοοο ο

ποτπ.Οιιιτοπι ΕοΓοΒιι τποποοιιι -ιτιοΙοίτιιιιπιο

τοιι. Νιιττι οοιπ ρτιοίιειτοτ ιπΒοπιο δι! ποδιά

πο. οοιιπτοτπ ροοοιΠιτπι , ποσο οπο πονοτιτπ , Β

ποο Ιοτοτοτ ιοοοτπ:ιοιοε ιο!) πιοιιιο , (οτι Γο

Ροτ αιπάοιοβτοπι Ροιιτ:ι ιοοοτοτ οιππιΒοο,

ποπ τοτο οι , οοἱ ιο ιιοιπο , οοἱ ιπ ιοΙιειοπο,

ποιιιπ πο, ποιοι πιοο πιο οτιιπτ τ παπά απο το

ιοεοπτιοε νιόοτοτ ο ποο ιιοί·-οποιο πιοο οιο

:πιο τιο ΡοτΓριοοοιπ Ιοιποπ ο5ιτιπδιοτπ πι.

δοτι οοοπτιο , οτ οποιο, οι: ττοποιτ ,οτ ορτο

νιτ , απο οο ιποιιοε οποιο ποοιιοοιπ οι› ιιπ- '

ιπειτοι·οιπ οιοε οιοοοΠοιπ , ιιτΐτοιπ ορο Μοο

ΓοτειοιΙοε οσι-πιτ Ποτπιποε πιοο ποίιτοε , 86

Ρτιτ:οιοιτοτ νοιοτ ο τοιιοπτο νιτει ιιοτπιπιε.

Ηοο ιΠιοε Γοιιοε οι , πιο ιιοΒοτ ροτοΒ:ειτοιιι

ιπιποο , οσοι” Με Το νοτο ποπ ιποτιο

οοπττο πιο πππι, πιιοπι:ιπι πιοοοτπ ποπ οπο,

86 Γοοι·ιοπι ίιοτοτοει νοιοτπ οτιιιτπ ορροΓοιίιι

το ρτο Μοτο ιιοινοτί.ιιιπ πιο , οοἱ Ιοοοτοε Βο

τΞιτπ οποιο τιο το , οοἱ ποιοίιοτιιιπ οοπιι τιισι ο

οτ τποοπιιιοειτοείοροτ πιο Γορριο.πτοτιοποπι ,

οτ πιο ιποπτιτοιπ τιο το πρωι οοΙοπιιιΠιιιιοιπ

ρτοτο&οτοτπ οποιο ρι·οοι·ιει ίιοπιι·ιοιιτοε.

Ωοιιπιοτιτοιπ ο εοτπ ιπ ιιοιιοτο :τποο ποπ

ιιιτοΙΙοιιιιιι , πω ιιπροτο , δ6 ιινοι·ίιοπι τοπ

οι πιο , ποπ πππι , ποι το ιιιιι€ποπι Βιοοτο, 86

τοιιοτο ιο οι:ιοιπ ΙοοτιιΒοε οοριοΒιιιπ. 5(:3Πο

ωιωτι το ποιόοπι ιποιτοε , ποοε ιιοποο

τοτο οοοποι 86 ροποπτιοπι,86 ιοπεο τπο8ιε

οποιο τοπιο. ]οι·ο ιτιοιτοο οι:: τποτιτο οο που

8ιί'ττ:ιτο :τοτιοοο-τοο α) :πιο ιιι;ιοτι ιπ οιοο πιο

ιοτιιοιοτπ οτιτροι·οο, οοι πο” οΙττο τιΒι πιο·

ποο άοτοιοτειτ. ]οτο τοπικ Πε οποιο οποια

Ιιιιπτιοε , ποιοι” ροι·οπτοτπ ιιτιοτιτι :πιοο ιιο

πομπο οοπτοποιοτοε. Ι)ιΠιιποιειο ποίΐο το

πιο, δέ 8τιιτιο ιιοιειτοπι τιοι ΐοιίΐο νιοιιτιιιτοιπ

ιιοτοιιιιιε , οτ ποπ ιπιοτιιι όιοιιτοτ πιο : .Η ιο

ἰἔπυπω , οέτι·:έοι·ο , ό· > «οι |κ1#έπέ:,τ [Με

οπινοτίο οποιο., οοἱ ιοτιιοειτ τοποιτιιτοιπ , Ο οπο: “ΜΜΜ : οοιοιπ οτιοοο ποοε τπο εοτπ

οοἱ τ:οπιι:ιτοιτ οτππιο. ιο πιοπΓοτο. Ποπιοιοο

ιο ποσο οιστιοτπιιιιτ. νοΙο. Εκ τιιοπεΠ:οτιο
' ο .ο

ΑποοΙοτοιπ πιο Μινι. Ροιστοιιτιι Μ. ο. τι.

 

ιι οι ο Τ ο ι. Α οτ:Χιι.

Ροιοιο Οτιιιπάιπο πιοποοιιο Απ8οΙοτοτπ.

Ε.κρσώπ Μέ ἰπ/σἰοἰἰιιιιεπη οπιύωμο πιο

ο «Μπιουτ ο ·υΙσπτΜΜ.τ #60.

ΟΙοε τονοσοτπιπ πιο απο το , ποσά

τιοτοε οΗἰοἱοιιι' , ιότιοο οπο οιιοΓιιιι πιο ο

&οτπ :ιιιιττπιιε. Νοποοιιιι οποιοι τοπιο πιο

οοιππιοιποτοε ιποτιτει , 86 ρτιιιιοττιπι οποιο

ποιπ ιιιιοοιιιτοπιι Ε8ο αοτοπι , οτ ποιιπιιιιι το

οι τοΐοοποιοοιιι, πιοο , ποοιι ρτινιΙοειιιπι πιο

ι·οτοτ ειιπιττοτο , οοἱ ροτιπιίΐο πω οΒοτιτοτ

ροτοιιοτο. Ροτοτοπι το ποιοι! ιπει·ιιτοπι ροτε

νι οιοιι·ρειτοπτοιπ τιο τοορτιιπο ιιιοτιτοτπ , 86

οοτπιιο ιιττοτειτοε , ιιοποο τιοι ί··οιΙΐο οοοιιίιο

ποιο ετοιττιιτοε Γοιπ οτοοοπτιι ροτ.οτειιιιοιπ

τιιιοπτι :ιπι ττειάιτι. Ετ το ιο ιρίο ίιιιτιπι τάσει

ι:ι:ιτοε ἰπιτιο , ποπ ιιιδιιο οοπιο-τοιΠι οοπττιι

ιπΓοτεοπτοε ιπ ιίιιο8 τποποιίτοιιι, οτ τιο πιο ίι

Μοτο , Ιιοοττειτοπι , ιιοποτοιπ , ιιιοπιτ:ιτοιιι τ

νοτοτπ οτιο.ιπ οιοι ιπ‹ιο Διοοιι1, νοΙοτ @ο

?ποο ιο ατινοτία ρ:ιττιε οιιίι:τει το ρτοτιροιΠ:ι ,

τ 86 τοιΠοτοτπ οιιροτ :το τιοι:οιπ οΗ·οοι;ιιπι προτ

το Μ:ιττο οίιοποιί,τι , οτ ιποτιτο ρτοριιοτιοποι

πιοο πάόοοοι·ο ιο πιοτιιοιπ ποοιιιπ : πιο”

:.›ω!πι··υΙ ό· επωπέ·υι , πιώ “και σ082οπΜοκ.τ, ·

ή>κοΖωιε. Η:ιτοοιπο Γοτιτ τοο ιιι ροττοιπ τπο-ι

τπο ο Ρ:ιοιο2Τοιπ @οιο οι: οο·Μοτο&ιο ο·

απο ιποπιτοίιει τοτεἱνοτἴοτιο , οτ εοτπ ροοιοι

απτο ιποοοιπ οοπο”:ιο ποιο ιοπτιτο πο” Πε ,

`

τοτπτο οι: Γρτοτο , Γοοιιοιιτιοε δ6 ιιιιιτοποοο ό

οτιπιππ ΓοπιοτιοοπίιΙιο , τιοοτονιίτι. Τοοπι

οίι οοΙο:ιπι οιιοποιοοτο , οτ ιοποίοιιτοι· πω ,

86 τιιτοι·ι ιποοπΓτοπτιιο , ιπει·ειτιτοοιιπιε , πο·

ι3ιιοοιπ ιπίιάοΙιτιιτιο το:: οτιιποπ , οτ νοπιτιι·π

πιοτοιιτιο. Ετ ο ποιό ρτορτοτοει ρ:ιτοτιε , ποπ

ιιοποο ιπ ΓοοιΙΙιιτιοποτπ τποι οόοοοοιοτ ποπ

οΙΐο οοιιιιιιοπιιοτπ ιο πιο ιιοτπιποτπ , ιπ πω

[με ποπ οίι; Γοιοο; εοτπ ιιιιιιι ο τπο τιοι τι

ιοτιιιπ ο τπιιιι τονοοοιτιοπο νιοοι·ιοτοε. (1οιπ

ροτιοε πωπω οι τοπ οιοιιιω τπειτοτιο , πο

οιοποο ετο.νιοε οιιοποοτοε. ΠΙο‹ι οποιο :το

(Μ ΜΒΜ) Μπι: (Ιθω2ΠάανεϊΒΜ νιαι·· Β ιποτποτιοιπ ι:ονοι:ει , :το τοοοπι τοροτει πιο..

οιτο. Πιιιπποτπ ποοτι ποιο Γοιι οοιρ:ι Γοπτιτ το

οι ιιοποο , ποπ πο ιιπροτειτο. Νειπι ποοπτοπι

:κι πιο ιιττιποτ , Γοιτ Ποιπιποε ποοπιοπι ποπ

το ιονονι ι οτ οιιιιιοτοτπ , νοτοιπ ροτιοε , ιιτ

οΠοε Ιοοοτπο Γυρω· οιιπτιοιιιοτοπι , δ6 οινιτειέ

Γορτο τποπτοιπ ροίἱτιι. Βοπιτ1οο ίιοοτ «πιο

οι θιδτοπι οιι πιο. νοΙο Ε:: τποπιιίιοτιο ε:

Ροττι το ι..οοο πιο ΧΧιι. Μιιιι Μ. π. τι. >

ο

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΕΟΧΙΙΙι

Εοιιονιοο τιοοτοτοι·οιπ ιιο&οτιι

Π: Θα!!οΜπι ο Μἰπἰαιεπῇφρἰἄυ 13ο

Ώ

Ψοσέ!Ζφή Ποτοωπιι μουισιιιυπ· , ό· :το ο τ

:πιπ/ἰαπι Ρι·ιωσιο ἰπιπἔἱπο Ε. Γιιτέικέ.τ. Ν

ΟΑΠοτοπι τιιΓοοΙτοπι οκ οοριτιο Μιπιιι

τοπίο , ποπ τιιιι τιιιιτοιπ, τω τοτι πο.

νιποιο: 8οοιιιοιπ :ιττοιιΠο οκιΠ:ιιιιο. @πιει

οπιιπ τιο πιιτιοπο ιπΓοιοπτιοε ο (Ζοιτιικι οινο

τιτιοιτι Ρτοοιινιοε ιθο.ιιοπιτπ 8ειΙΙιπειοοοτοιτι

οτορτιοιπ οπο τιιοιτοτ οτ οοπο οιιιιτοπτ , 86

πιοιο ι:οτιιαπτ. Ατ ιίτοιοιπ οοπττιιι·ιαπι ιππι

Λιιιιο “οι



Απο:: πο;

πο

τωετοτπ. . Ί :Μ

πιο οιτροτιτιιοτ ιιατιιταπι. (Ϊαιιτατο οτοπιπι πιο- Α Μα ετατια ρτιιτιιατο οποιο , ιιτ ιοοιιιτ οποτιιιοε

ιο πομοιιοππιιιιτοτ , οι: οοπνιτιιε οι:: τοπιο- .ποιοι ιοπιτοτ ιπτοιιτι , ποι ποπ οι: οροτιιιιιε
ι πιω. ιτι ποιιτοο τοπιο ατποο ιτοπιαπι

τοτ οτιιτιο . οτ οιιιποε ιιιοτοιιι οοπΓροέιοπι,

(οτιοοτιοπι,οοοπτοποπι πο ιπποιιτια ι`οπιαπτ.

Βοιιο αοτοτπ τοποτο ιιιοε, ποιο ποποτ τ οοπι

απ ιιοτπιιιτοππιιιιι ατεοπτοτπ δε αοτοοι, ποπ

τοπι Γοτιτ οιιριπιιιιιιιι . τπαπιιιε οοιιατιιιιιε οι:
ιιοπι:ιιιτ , 8ε ονοτταιιτ ποιιιοε , ποιιοο ιπνοτιο

τιιιτ ε Μοτιτο ιταπιιο ιατατιε ,ποοπ αιιιοτιιιτ.

Ι.ονατοπι αιιποιιτιτοιοπι πιοπιοιιτιι ποιιτοπι

νι ττιοτιιι , πτιιτο αοοορι. (:οπι οι πατοτα πο

ι,ιοατιοτ , ατποο ιιιιιοοοιιιιοτ, ποιι τιιιτοτ ποοπ

πιιποοιιπο δε ιριο ττιαιαπι ιιιοιπ;ιτ ναιοτοπι

οοπι. Α ποιιιοε πιο οανοτιποιιι οι , οοπι οι

Ροτιτιιιιπιοε , ποπ οιτ απτιιοιιοιιπιιε. Όποιο,

οτ ροτιιτ , ιιοτ πια οοοιοιια ποίιτα απ ι)οοπι

ρτο οτι. Βοτιο :ιο τοιιειοΓο ποιοι . ποοοι Γο

ιοοιιιι τπιιιιιτοπι οοιοιιτ:ιτιοπο ιιοιιοτατιπατο

πιοτιοιτο ιΑτοιιιο ιιιιαπιποπι ποιτοτιο. Βατο

ποιο οπιπι ιιτιινοτΓο ροροιο , δε τιιιιιι οτιατιι

τοιιπιοιιιε οαοια. 'διποιποπι Ροιιιιιιιο οιοο

πιοι ττοποοπτιιιιιε οοπιιτιιε ποιιπτιιιτο νοιιιι

ιι€πο ιιοττιοτοο , τιιαπτιιιιοο 8εοιατιιιιπιο νι

τοΡετπο Βου ειιιιιο, θιοι:οιπ οπο αο

τ πιο παιιπιοιιι ιτι τοτα οινιτατο _ οτ ποπ τιποτα

ποοτοτο ιοιιατιιε απποέτει οι: Ρτοποτο τοοτιτ ,

:ιο οοτοπιοτιιιε δε Γοροιιοατιοπιιιοε οιτιοοιρτα

Βοι ποτιιττιοιε ιοοτια. δοτιτιιιιιιοε δε ποε οιοτι

οτιιιιιιτιιπιπι , οοπετατοιατι οτοπιοτιοπι οιοι,

ποαπι ορτατιιοε , οτ ι-οιικ δε τ-αοιια, τοπι πιο,

. τοτιι ιιιοτοπτιτιατ πιοοοιιω ιιοτοτα π. Αι:

ιιατοιιι Αποιτιιι ρτοοοτατοτιοοε οοιιτιε οοτια

ιιιιοε , δε νιοατιο τιοιι:το , οοι τοπιοτιτ , ιπ

ποοπ απ πιο "πιο , οοιιιιιιοτιπαιιο. ει Ρία

τιοε ιιιο αιιποιπ τοπιοτατιο αοιιι οταιοιιιιο

τιτ , πιιιοινοτ τοτταιιΐο ποιοιτα , ιιονα ρατιτοτ

τε νοτοτα. ναιο. Ε:: ιιοιιτο-ιιοπο πιο :ανια

δοτιτοπιιιτιε Μοτι. ι

 

~τι>ιε·τοι.Α ποιαν.
ΕτιιΓοορο Ραποαπο.

Μια αι- Μι·2.τ έΖωτ/ϋπτωτέιωι .στοπ

Ν ιτιτιοτο οοπι οποιο , 8ε οοοιιρατοε ιτι

νιίιτατιοπο ποοτιιπιπαπι τιιοιιαίιοτιοτοπι

τιοιιτοτοπι , ιιιιιαε απο το ιιττοται αοοορι:

ιοιιιτιιο , ποιο ιοοιιιιοε οπο, οι ίοοοοποπι

Γοαπι πιιιοτιοοτπιατιι Γαινοτ ποε πω. Ροτ

ιοπι οροιοοιοπι τοπιο οοπίοιατοτιοοι , ποοπ

απ ρτοτοοι:οτοτο πιιττοποιοπι ιιοπιιιιιιιι ι ματ

νιτ οοττο τπατοτια , 8ε ορτιπιιε α το τατιοιιι

Β

Ο

ο

Ρτιοτοε ποιποπι Ριοτοπτιατ , ροιιοτιοτοε νο

το ιιοπιοε-ποαττοε ιο απτο (:αιοτιτιπατο,οοτπ

τοπιτοπιιπ ιιοπτοπι-ιιοιιιιπι. Αοοορι :ιοτοπι

8ε οιιτο ρτιοτιιιοε ιιιιε ιιιοοιιοπι τοπιο. @οο

τιιαπι αιιτοπι ποίιιιιανι απιττιο , ο Ροτπιιιοτιτ Ε

Βοπιιιιοε, ποπ οθ;εινατιι Κοιοττοθ:ιπιιιε Πο

ττιιπιοεο , τιοιιτοε ποι ιίιιο ίοοτ, οι: το ιο οτι

τοιε τονιιοτο , ποπ οτο ιοππιστ πιοπο. @ποπ

το @το Ποι ιπιπιο ιοοο Γοτιιιιιιιι , πιο

απο ριοτατο απιιιιιιτο , οοπι ποπ ίπποι Τοπ

Βοιωτοι οοπιτατο αιιποιπ α οποιο , ποαίι οι:

ιιοιιιε , ιοπ Γοιιιοιοπτια τιοιιτα οι: Ποπ οι.

Ετ τιιοιιτιι·ιτιοτι ροτοιτ°νοτιταε ,ποιο ποπε:

Μ” πιο κΜΕ!μπ:#ό: [πατε. πιο πιπποτοτ

οοι αο "πιο Γοτιρτοτειτοττι Γαπ&ατιιττι τοπι

πιοιιιιο ατποο οιτοιιιιιιιε ροτττα&ειτα δε οοπ

ιιτπιατα. νοτιτοτι τοττιοπ ι το: ο ιτι πιατιοε οο

τοτπ ιιοτιιιΤοτ , ποι πιο οοιιίοιι πο το οτιιτιια

πιοι ροταιιτ , αοτ πιο, οοιιιε ιιοπιιτιι πιοατοτο

οι , αοτ ροιιοτιο τιοοοτοτ. Ορτατο ποιοι Γο

ροτ ιιαο το ιιιιιιοιοτιι φωτο. Ετ οπο ποποα

ποαπι το ΓοΓροτιιοπι τοτιοιιο , ποιο ίοιαε παο

οιε ποιοι Γοτιτιο. Αοτ ιιοπιοτι πιοοπι οκ οποι

ιι ρτιοοιριο αι:ταποπποπι νοιιτο , αυτ οτιιι8

οιιτιι ίαπ6πιτ , οτ Γοτιροιιι , ιιαπιτια ποοιιιο

πιοτοτιτοτ. Αιιοποιτι οιιιιι:ιτπο πιιτιοε πατοπι

τοτο ιριι.ρτοτο&οτι ι 8ε οι: οτι οοάο; Γοορτι.

πιοοποιιι τ ποι αιιασ οποιοι οττιτιιιποο πο

οποία , 8ε οποιο οοιιιοποοπτι τοιιιτιοπι απ

Γοτιιιοτιποπι . ποοπ νιτατι πιαπιιοτιοτο οποιοι

Νονι οΒοορτιπιο ιιοτιιιιιιε ττιοποιιιαιτι. οοπ
ιιοττο ιιιοοοτπ ρτο ίοο. ιιοπιποιτατο οττιπια οι

πιιοιαιιτοτ Γοιοτι 8ε ιπιριοιιι τοοοτιι ι:α&οτοττι

£οιιτο οοταπι , τοπι ποιιιτο. οι αοιοτιι οοι·

ποε ποιο ίοοτοτο οοπιτιιοπιοανιτ ποιοιίοοιτι τ

ιο αιιοτοπι π·οτιτιαπι νοιιιαιιτ , ιρίοπι τοιπι

ττιο ιιτοιιατοτοττι οριποτ. Ναπι ιιοοτι πιαπτιπ

τιιοπο Ροοοατοτ ιιοοπτια . ιτα τορτοιιοπιιοποε

πιαεπα ιτιιιιατιοτιτιο. αοπιοπτιιτι Ετ πο ποιοι

πιοπι ιοτιρτοπι Γοιπιοτ : @οι του: οιοαιω,

π: πβιπέιι.ι·/έτωσπτω. πιο αροττο πιιοπ ίοο

τιο , δε ποοπ τιτοιοιτια: πατιποπι ?οιτ , ιατπο

δ πιο πατοπι οι , ποαπινιε πιιοτιο ποπ πιο

ποπε οοπδιιο, ποι το ρτοποπτιιιιιιιοε οε δε

ι-αΡιοπτιιιιπιοε. ειιοπιππι πιιιιι απ ιιιτο Γοπι

τοοροτο τοα τοΓροοιιοπο ιιιροτ ποπιοιιιοα ατ

πιοπι δοοιι οιιριπι νοιπιτιοτιο. Α ριοτιιποο

οτιαττι ποιοιτατοπι οι , πο οαπανοτ ιιιιποττι ια

τοτοτ: οοπι πιοιτι ιιοιιο (]αιοτιτιτιατο , τιε τιτα

ιοττιτπ οιιιιπιοπο τοπο- ιιο°τιι νοιτιοτατι, α!

ποπ ιποττι ορριποτπ ιτιτοτιοτιπτ. $ινο αοτοπι

πιοττοι ιιοπιιτιιτοοτροτ , ιινο ποιοι” οποιο,

ποιοι οι νοιτατιοιιιο οαοια , απιιοο ποπ οοπι

τοε ιιιιοτατατιι τοειο :τοπιο ποπιοττι ιιιαιιι , ιιι

ο πιιοπ αιιιπιιιτατο τοπι ιττιρτοιιιο οοπνοτιο

τιοιιιιι, ποπιοιιιοοτοπι απιπιι ιτι πιω οοπιιατι

τιοτοε ιιοτιτ , αο πιιπο!ττοριπι. Ροτιονοταπτο

ποιοι ιιια ιτι οτατιοοιιιοε,οτ Γροτο , αο οιοο

τοοιντιιε , ποιροτατιποττι ποπ οιι: ποιο απ πι

ιιιιοπι ποποοοπποε οι ιο οοιιι”ροιίιο εποε τοπ

ιιπιιοε. 1Επτοταιιο το τοτοττι ι:οτο τποπΓοτιι ,

οι: ιιοτιποττι οοπναιοιιιο , οτιοτιιιοε ιιττοτἰε

ταιροπι. αυτή ποια Ροιιοτιοτιιιοε ποπ το

ροτιιιι , ΓΡθΙΌἄ ορτο τοιιιτοταπι τιιιι πισο

α Βοπιιπο Γατιιτατοτπ. διοριοε ιιιιιτιιιατιε,ποο

νιττοε ιο ιπιιτπιιτατο ροτιιοιατοτ ιτι πιοε“πια

8ιε,ατποο τοι:ιοτοτοτ. Εοττιτποππο τιιιι ποατιι

τιι:ιιιιιτιο ]οιιατιοπι (:ειΓοπτιπατοιιι , ποοπ οοπι

οποιο ιιιοτοπτιατ , ιοτιπα 8ε οι·πατα οριιιοια

οοτιτοιιπιτ απο. Ιπιπιιιιιιτοττι απο ιπιπι

 

ποπΔι-_μτο



1ι67 οι·68ΡΕΤΡ`Ι οιει.ι>ΗιΝι

Αιιιιο "οι

ίιι·οτοτιι τιιοτοιιι ιιιιιτιοτοπι , 8ε ειιριτ οι ιο- Α οι: ραδιο τοπιο. μια Ετο&ιιοτιι , ιιοο επικι

ισοτιε πιο τοιιτιοτο εοττιοτοιιι. (:οτιίιιιοτο τι Πο 'εοπι ιιιιιιιε οι: ιιιιειοΒιιιτοι. Ετ οοοιιιιιιιι Γιι

ρτ:ι τιιοτιοτιι νιτιοτοτ ιτι ιιοιι:τιι :ιροτι το ιπτοτ

εοΠιοτιο οοτιιιτιοτο τι Γοτιιιο οοιιιιτοτοτ ιιοοτι

νοιειιτι νιττιιτοτιι τιιιιτοιιι ρτοεοιιιο, οΙΤο τοι

ΕτοτιιοιιΠιιτιο- , πιο ιιιτοι· εοτοτοε εοιιιρετι

τοτοε τοιιει:ιτοτ,οι·ο 8ε οι:ίοετο. νοιιιο ιιοτιε

το τιιτοτιιε ιιττοτειε το”. Ιιιίι:ειιιτο Γοιοιιιτιιτειτο

ΡειΓειιιιιι , ειιιιι ριιοιο ροίιτ , οτ ρτατιιιτι , νοτι
τοτοε ιιττι οτι το, άοτιοτοιιιιιιτιι τιιοεοιιι ροτιοε

ιιισοιιοπι τοοιτι εοιιιιιι ,οιοιιιιι ροτ οιιοπι οιι

ιιιιτ τοτο ττιιιιιιιιιττοι·ιιιιιιιι. εοπι οιιιιιι Ποτή

ιιο:ινοι·ιε εοροτο το , ιιτ τοτιιιοτοτοτ ρτοτοτίι:ο

τι δοτιιτ ροτιιιε οοπτι ιζοιιιιιτ , 8ε εοτιιτιιο

τιοτο ιιιτοτεοΙΤοτιιιιι ιιτ και· ιιε , ιιιιτοτιιιτιοι

δοτιιιτ ιο εοτιι:οτετ , οοο 8ε ετιιο:ι.τοτ,εοιιιιι

ιοτο ποιοι Γοεοτιτειτι , ειιιιι ιιιιοοοιιτοιο Διο

τιοτιο, οιιοπι τοιιιο:ιτιοιιι εοπι ροτιεοιο. Εα

τιοιτι τιο αιτία ιιοο οιι ιιοο ιιιιιιι οιιτιιιοπι

τιιιττοτο ,τιοι ιιιιΓοιοτοι·τι νοιοιτιοτι Γειιιδιι Αο

@πιο Ειοτοιιτιιιιιι τοΕοι·ιιτ , ρταίοττιιτι οοπτι

τιοτο εοττορτιιιτι ριοτιο ιιοο Πτι τω τοιοοιι

τοτ τιιιιοοιιτιοε , τιο Εοττο Γετιρτοτιε ιιιεοτιει

οοιιιιίιοτιι :οτ νιιτιειτοιιι ιιιιτιιιιιι τοοτιτ. Ετ

εοττο :κι ιιοπιε οιοοο ιιιοτιι ιιτιοο τιοοτιτιι:ιτιι

τιιοτοτιτ ιιιιι:ιτοε , τιιτιτει Εοιτ :ιοοετοττι ιτιιιιι

τι:ιτιο , τιιτιτιιε ετοιι ι·ιττοτ , οτ οτιο.ιιιίι τιιιιιι

ιιιιοτι οιιίιιτιιΤοτ ,του Με ιιιιτ "ποιοι ροτι

εοιο , ιιοτ ρτο ττιει€ιιο ιτιοοιιιιιιοτιο , ροτιιοτιτ

'ιιιοε :κι τιοε ροτ :ιιιοοοτιι ιιιιοτ ιιιο τιοροττει

τι. 5ι Γοειιε Ει&ιιττι τιιιιιοιίιοε , ι:ιιιοι5 νοτιιιιιιι.

νικ. Εκ Εοιιτο-οοτιο τιιο ΐορτιτιιιι Αρτιιιε

τι. ο.ιιτ. - ο ο

ο
 

ΕΡΙΣΤΟΕΑ εοΧν.

οποιο Νιοοιιιιο τιοθ;οτι.ι

ερβισ.τ ρσ2ἱτ/ἐωτκωικ έ: ρυΜΜΜπ.τ , με.:

όσα/τά: πωωτωιωβε ι·άπτυωπ.

Προτιοτιιιοε ιιιοΒοτ,εοιτι πιο ειροτι οτοοο

Β

π

.Β ιοιοττι δ. Βοοοτιι&ι εοτινοτιιΠοε οιι:οιιτιι τι. Β

οι οριιι:οιιιιτι Ριιτιο:ιτιιοριιεορι, ιτι οοο φαι

ιοτιτιτοτ τιο εοιιιροιιτιοτιιιιοε εοτιιιτ το” ισο

τιοιιειοτιιτιι ιιιιροττοτιοιιο ειροττιιιε ιιιτιιεο

Βιιτ. Ρειιιιο ροίι το οιοοτιοο ρτοιιιτιοτιισοτ τιιιτ

ιιττοτιε δε οτοτιιτιοιιο ριοιιιτ 68ιιιετιιιιι οιι

οι οοπ: ιοτοτ τιπι τιοιιΠιοιτι εοττιροιιτιοιιιιιοε

οριτιιοι ιιοε ρατοτο πιω ιιιτιειοειιιι το τοι

ΜΑΜ τιιιιοιοοιτιιτοιιι ιιε ιιιΓεοτιιοιιτιοιιι νο

τιτειτιε ιοιτιοιι. (ζιιιιιιοι:ιτοοι εοπι το ιτιοοτιιο

δε τιοέιτιτι:ι ρτειτίιιιιιτοπι , τιο ρτπειροο ιοτιε

ροτιτιιιιιιιοτιι νιτιοειιτι , πιο ειιριο σο; το,

τιοτο οι τοιι τιο ροιιίιοιιιισοτ τιοτο ιροιιοιιειιτ

τοιιοιιτιιιιιτοε τοΓοτνιιτι οτι ροΡτοιοιιτ,ιοιιτοτι

ότι. ΝιιΓτιιιτιιιι οιιιιιι ιετιρτιιιτι τοροτι ( τιιιιιτι-·
τοιιι ιιιοτιιιιιιιιο ιιοπε ροιιιοττι) ιιεοτο ειιιοικιιιι

ισοιιοτιειο εοτιοτο 5 πιο ιιιιιριιειτοτ δε ιιιιιοιιο

ιιιιιε ριιέιιοιιιιιιιε οοιιοτιτ.(ιοιε ο οιιιτ ιτιοι

τιτοτιιτιιε , οοπ εοτιει: εοιιιιιοτοόο ιιοε ιτι το ,

οτο εοιιίιτατ ι οιιιτι νοτο άοεο:ιτ , 8ε :οι ιετιι

ροιοΓ:ο ιιιοτιτιοιιίιιιοτο ιιιτο τιοτο: , Γοτνιιτει

Ε

ριοιιτι οτοιιιτοτιε , ιιτιιτιιιιοτοε ιοττι οτιιο

τοΓροτι οτιι :οοπτι , ιιοο τιιιτιοτι ρτοτιοιιτιει 8ο

ιοτιε ροτιτιει, οιιοπι τοιι€ιοιιο εε ιιοο ριοτιοπι.

νικ. Ειοτοιιτιιιτ ιιιο ρτιτιι:ι δορτοιιιιπιε τοπιο

Μ. Ε. νιιι.

ΕΡΙΣΤΟΕΑ εεΧνι.

Β:ιιτι:ιιιιιτι (:ειττιοτιο τιοδιοτι.

 

Χάο: τιιρέτ ριιΜ/ἑωἰιι: έ: τοπροβιοπ2ύπ.τ

φάω: τω" απο: ιιτσωωπτ/ὶιρετ ἀπή

εἰσπυκ Μφωτίυπο.

Β/Ιριί'τοιιιιτι οοο.τικιαπι Ρ:ιτονιιιι οριΓεο

ρι , τιοι πιο νιτ ιιοο ττιιιιιιε Γειιδτιτειτο τιοειιτι

ιιο&τιτιιι ιιιιιΒιιιε. ιτι το ρτατοτ δοτοτ:ι , το.

εοτειτ τιιοιιτιοτιοιτι το οοιιιροίιτιοτιιιιιιε , τιοι

ιιοε ιιτιτιιτ Βοιωτια εοτιιιιιιροτ ιιιιροττιιτιο

πιο ισοιιοίιειοτοτιι ι νιΓοίοοο οιι ιιιιοτι ροιιιτοε

ιιιοε εοττιρτοιιιιτο. Ετ τιιιοτιι:ιτιι τιι:ιοιιι τοειο

ιοτιιειοπι τοοττι ι οτροτο νιτι εοτιΓιιιτιιιιτιιἱ

απο άινιιιι οιιοπι ιιοτιιιιιιι ιιιτιε , εοριο ιιιοε

το ιιοτι εοττιοτ οοιτι ιιε οιίτιοιιι εοτιιροίιτιο

Ειιιιιιι πιο ιιιιοοιιιιόο τοειτειιΤο τιιιι ο

Ο ιιιιιοε , τιοτο ιιιο ιιιιτιιιοτ ειρροιιτιτ τιιοτειιιιο

πιο, Γοιιτι:ιε :ιιττοττι οιτεοΕιτι οιιοπι; τιιτιοτιο

οοοτιιιτ, τιο Γειριειιιτ ιιιιιοιιιιιιιι. δεισ το οπο

οεοοριιτιΠιιιοπι :ιο ριοτιτιιιε εοτιε τιιιιτειιιι τ

οτ ιιοο ι:οειιο τιι:ι ιι.ιροτίιτ ρ:ιοιτιιιοιιιτιι στο ,

οοο νειεειτο ιιιιιιι ιιοε ιο το ροΠιε. 3οτι οιιοπι

τιο ιιιΓοτνιτο ιιτιιιειε :ιβιοοο τιοιιτο Γεριιιτ

τιοοοοιιτιιοειιιοοτιιιιιοάο , 8ε ειιτιτιιε ριιτιοιιτ

οι , οτοοο οπιιιιο ιοιιοτιιτ ; οο νιτιοιιοτιε οι·

ιιειοιιοτ , οοο ριοτιιιοε·ιτιιριιε:ιτο: ιιο8οτιιε,

ιιοο τοιοτιε τιιοτιοτ τοΐροιιΓοττι τοοιιι , οοοτι

Εοτοτοπι οι ιιιιιιι ετιιτιίιιι·ιιοτιι. ΡτοιιοΙΤο

ιιιιτιιοιιο ειιριετιε εοττιτιιοτιι Οττιιιιιε οτιιιτειτι,

ιιοιιοτιι ιιιιοοιιι εισιιιιιττοτο , ρτ:ττοκτιι ριιιιιιοι

εοτιιτιιοτιι , οοοιι οι) -ιιόιιο!ιο ιιιιιοικιπ_

@το οιιιιιι τοτριτοτ ιιοτι ιιοεοΙι`ο οι, οιιο

τιιοτιο ιιτιιο οιΤο ροΠιτ ιιοο νιτιοο. νιιιο. Πο..

τοιιτια: τιιο οτιτιοειιτιιι δορτοιιιιιτιε τι. ο. ν ιιτ.

 

ειιιεΤοι.Α εεΧνι1.

Αιιιιιιτι ττιοιιιιιι:οτιι δορτιτιιι ειιιοτειοτιιιε

οτιιιιιιε.

£ωίιιτυπ »απο :κάτοικοι τρΜοίω·ιωτ ρω;

Βατωτό .τι το ρετἰτ και τοι·πιέετιιώιω

τιἰ:ἰψω έί!τιτευσ πίέ:Ζοπτω.

Βάι Βοτιι:ιτιιι ,οοοιιιιεοτ οι› Γετιρτοι·ιτ

8τονιτειτοοι δε οιοΒιιιιτι:ιιιι οιιιο&τινιτ πιο ρΙο

τιιιιιιιιι , ιτε. νιειιιιιτι ιοΒι ρατοτο ιοεοιιιιο ,

ρτορτοτ ιιτιρτοιιοτιε ιιοΒιι€οτιτιεττι, ειιι πιιτιι

πιο εοπι ί·-οιτ , οτ ορο8 νιτι Γ:ιιι&ι ρτοιιιτοτ ιτι

ροιιιιοοοι ετιιιι€ειτοτιι , ιιττιιιο οτιιοτιοιιτοττι.

δεειτοτιτ ιιτιοιόοτιι ιτι οο οττοτοε ιτιιιιιιιιοτι.

Ετ οιιοτιιειιιι τιιιιιι τοιιιτοτιι οι , οίιο ιιροτι το

` οι

Διοτι τις!

τι · .
Μι ιιοε τοπιο νοιοττιοτι οριιιοιιιτοττι ιιιιι- ΑΜ" Μ.



ο

'Ι"69 ΕΡΙ$ΤΟΕΖΕ. ' ιι7ο

ιπιιιο ωοπιιιι:οτιο πιοωοι·ειοπι ιιιιι·ιιω ροιι- Α Ρ:ιττοω οοπίοιπιιιοποε. Ποιο ιιι: ιοοο , ποι

πει οοπίοι·ιρτοπι ι απ: πιιιιι ροι·8ι·ειτοπι , ο Ρο: οοπι οαρτοπι , ροτιοόιοι·οε ι-οιοε , ιιι Ετοιιιο

ι:ιτοτοω ΡπιτΓοπτιιιω , οιιποοΙΙ:ιτιιιω πιοοιιι , νι:ιοΙιοοτ , οτ ροτιοπιε , σοι Ειοτοπτιιι: , οικω.

ιΡΓοπι πιιιιι οσωπιοιιεινοτιιι , πιιιπιοτιιω ι:ειπ- οιιιι·οοιιο :ιοιιιιοι·:ιτοι· , .πω (πω: ιπ:ιτιοε 8:

πιιρε: ειιιοει πιο , ιιοποο οι! οιιοιπριοω τοιιω νιιοοι τποπίοε οπο. Ποριιο:ιτει ιιιιιεοπιιιι τω·

ιποοιιι οοιτοκοι·ο. ιιιιιι€ποω :οικω οιιιιιι- ιιιτοιοπιιοπι πιο οι ιιιιιιΠιιω τοπαροε, @τοπ

πιο , οι: οιιιτιιιιωι :παθω οροΓοιιιιιιιι ιιπ- ιιιιιιοποιοτπ οπιπι οοπιιιοιιικοτπιιίΤοπι πιοπο ι

ρτοΙΤοτοπι ιποοιιιιιωροι·ιο&οω ατομο οπο. σωρο τωιιοιιιι οιιιοιοπι. επ οιιιιποοωοιιιιμ

ποοε ρΙοποπι οοπιιο&οιιειοιιισιιο ροτιοΒιιι-» οοο οιιιοποιο άοιποι·οιιοιιε ριιιιοιΡοπι οιιι.

πιτ. Υπο. ΡΙοι·οπτικ ειιο ιιοοιιιιιι ποιοι δομέ Γοπιιιιοι· , α' πιο πιο οιι1ιΒιιιιοποπο (ποιοι-ι

 

  

τοιιιοι·ιε Μ. π. νιιι. _ Δ: ιιιιΓοινοε. Αιιοιιιιιιι ομ1ιιιιιι οπο) ιιοδιοιιο-ι

Οι: . :ποοε , πιοτιτο ειιΓριιοοιιιι: οιιιιιιιιοιιε.86 ιιιιι-. -

. - ι ι το Ριοπιιίιιο.νειιο. Ε:: Εοπι:ο-οοπο:ιιιοικι.
Ε Ρ ΙΕ Τ Ο Ε Α Ο ΩΧ νιιι. ι εΑοΒοιιι_Μ.π.Χ. ·(Ίι: ιι· .μιι·.

ο Αιιιιιιιι $ορτιωι. ° ' ° ι τ ι ° ° - . ο ι' ι οιι3.ι 'ι

ι Δ ' σ - ·-τ. Β ·-ὶ ' · > .Ίιιι. . ι κιιιιιφι·ι·ι .

Σ): ειιυιΜέσο ώ ευ φασ!πωυι Δ". 8ευωτάΕ 6 Ε Ρ Ι 3 Τ Ο Ε·Αιί Ε Ο ΧιΧι τι ::ΐ

° - ι ·υινέιωιέπ. . : · . .- Τιιοωιιτοτοπιιιιο. ι ΤΗΜΙ:: ;
ο ι · κ ι ι ` · ·..ι Σ .μΐ. . Ϊ Ύ. 'Ηιλ'):ιζ

Αππο !!οο Οπτοιι νοιοπιοπ τοιιτπ οριιι:οιιιτιιιιι · πΜπ/μαΜ @οι εκφωπ.8Μψωω,Α¦ά.

(πιο Βοιπειι·ιιι οοπι ποιιτο ,- πιοπο οι: έ. .Μ Διερ,-Μ > άχθω,Μέ 40.[Μιφώ·ω 2..

ιιιιοιιοε Ριιτοπι οιιιιιΒιιτιε , οποιο ιιιοιιιοοι·ι- ι ι η Ρ,_ωωι;;Μ(_ ! ., ι 38 ε β.

:οι οπιοπι:ιονι.Νιιω ποι πιοπιιοιιιω ποίιτοπι _ _ 4 μ; Μ.. ιι _

:οιιιτιι , τοππι Ριοιιιιοε ιπ Ιοοιε οοττοδιοπι Οπ ωεω10ωιωτι πιο; ιιιιοπαιιιιο,ι Μ" Η..

νιειοΒιιτοι· ι 86 ιτε πιιιιι (Με οοπι: τιιιιπω. ι . πιιιιι πιο , οι ίετιιιιεμιο Οτο8οιιο πιώ

ο (δι·:ιιιιιε ποο :πιο ριοτιιτι Ρι°ο :ιοοοριο ιιοιιοιι- πιο ιιιοπιιιιι @πο Νιι.ω οποπ Ριιιιιιιιιπι ε

οιο. Βίοι πιω τοοιιω πιο ιιιιοοιιι , οι: το πιο- πο» ι:οωριοι·οε ροτι:οιτι παπά (οοπι βιο, _

οοπι πωπω ιειοιιι Βιοιιιε. ει τ:ιτιιιιιε πει το 'μοπτιιιι:οιιι : ό; Ιοιι€ο ριοιο οι: ποο δι·οεο.ιι

:οοο ποο: οοιιω νοιοιιιοε , ?οτα προ επι-ι τιο τοροι·ι οποιο πιο: Ρο: Ποιιοιιιιιοπι πιω».

πιο. Νοειοο οιιιτιι ρ:ιτοπι τοιιιροι·ιε ωιιωνι€3 Μπι. Ηοο τιι.πιιιω ωοπιιιιι οπιπο- πιο πιο.

ιιι ροτειοιτοπιιιε οριιιοιιε , ποιο ποπ @απο ο πεππε ιιιιοοιιι οιιιειο:ιω πιοπο, ιιοοει ΜΙΒ.

οπιιιιο ιιι ποο νοιιιιιιιιιο,ίιοοτιπ ιιοιιτο οοο- ροιιιι:οτιιτ οι , πο:: ιιι οοΠο ποίι:ι·ει: Ετοιιιιι ,

Τετοια Γοιιτ:8ετοο ι:ιοΓοπι: 6οιπΡιοτοε.αοο+ ποιοι οποιο οοιιιιω οοΒιιοπιιιιιιιιτ , ριιιιιιπ.

πποοε τοπιροιιινο ιιιιιιι τοοοροτι: , οο ιιιι- ιαιρω ποοε ‹ιο οι: ιο8ιιπτοι. Νοίοοιιπι ο

ιιιοιιοε δ£ Βι·ιιτιιιε ονοινοι. Εξι οιιιτιι πιο· πἴπιπιοπτιοποπι Ποπ :ιοιιινι,τιοοιι 8ειπ οπο·

πιο :κιωοιιιιπι οτιιιε 6: οιοιιιτιοπιε ριοιιιι , πιο οιιιιιιπιιι·ιε ιιιιιιιι:εινοιιτ , δ: ιιιιιιοιπ ποιο

8; οπιπε ιιοειιοιοε ειο:ι.ωιιιιοι: ριοτιιιιιιπι ῇοβ ιο 8οοοιοιιτιιπτι ι·οοτιι: ιι οοπιιοτίο οιοιιιι οι..

οι ρτοιιι:οιο. ν οι·ο οπο: Γιιιι&οε , ποι που ιιοπι πιιπτιοτοω,οοοιι επι Ροιιιιιιοιιτοπι ?οπ

οριιιοΙ:ιε ιιι&ιινιτ, 86 οπιπι νοποιιιιτιοπο ειιιζ- τα Καπ:: :ι οιιι·άιπιιιιιιοε πω” Καπ τιιπτι

· πιιιιωοε , 8£ ποι ( ο: ιιιινοι·τοι·ο ποο: ) ιιι ιο· πιοπιοπιι πιιτοτ,οοτ ιοτιρτοιοε ριιι::οτιοιιπτ,
· ἔο Ι)οπιιπι ωοιιιτειιιιιι:οι··ιιιο :ιο ωοο. Μειἔ- ποο ιιιιοιιτοι· πιοιτιοι·ιιι:ιιιο Ροιωω.ιι οοπι

_ πιο πιιιιιι·ιιιιι 'πιο Οπιιπιε @οπο , ποι πι. ιιιοπειιιιιοτιπτ. Να: τειιιιοπ ριορι:οιοιι πιο"

οι Ιοιιι οι: ταιιτοιπ πιοπο: ιιιι.ιιοι·ο ρτιποιροπι ιπ- οοι οι ι:τοειιι.πι οοτ :αποτο :ιρροιιιιτιιω·ιιιιΠ”ο

ποο ρ:ιιιοι·οω.νιιιο.Εκ ΜιιΓοιοει ιιιιιιι. ]ει- οοιιοπι μια , οοτ ιπ:1]0το6 πειιιιοε ποι πο

οιιιτιι Μ. π. πι. °· , . Β οοπΓοιιρΓοιο , Γοπιπιιι ιοπιπιιιιιο , οι πιω"

° ιιιιιιιιιι:ι πιοπο ι:οπί·ιδιοιιι ιιι ωοο. πιο ιιιοι·ο
 

_ ιιττοι·ιε πιειιιά:ιτο ποπ Γοι·πιιιιιινοι·ιπι. Υπο.

ι “ Ε Ρ Ι 8 Τ Ο ι. Α ΕΟ Χ Ι Χ_ _ ΕιιΕοπτο-Βοποάιοκκι.Αο8ιιιιι ιιι.ιι.Χ.

 
' Μειιιιιιιτ πιοπιιοιιο. -· Η

" ι ι ιι ι ι · ο ·. .

Β: Μικ/ἐαὶἐεπώ χ:ωειε ΒουιιιυιΜέ |υ/Παι·ισ δ· Ε Ρ δ Τ Ο ι. Α `| Ο Ο Χ Χ Ε· ι

απ» φ/ω £.ιφΜπ0%ι% ι - ι ι:.ιιιιιιιιωι (Σιιι·ιιιιτιο. . ο -

Ειιιιττιιιιοε τειπιιοιιι :οι το ριιιιτοτιοω ι Βι :ιύα:ἰι πιο έ:ικάέα!έ:. .

Μ"°ιμο ιιιπ&ι Κοπιοπιιιι πιοπο οοπιοτιιιι:ιιιιι , . .ο ι

οοπι οιοΓιιοιπ οιιροιιτιοπο, οποοοτι ιιιιιιρι·ι- Νεοιιοιιι ποιά Γοπτιειε Γοροι·ιιοοοπιοπιοι- Μποιιπ

οοπι ιι·ιιιιίοι·ιοοποοιιι ιιιίοοριιιι , ιποιιοιιτο πιω , οι :ιρρειι·οι: , ι:οιιιτειτοιιι. Ετ ποο-'

ποιοι οποπ. ει ποπ ι·-οιιιοπτ οι·οιιιιτιι: πι- Ε οιιιτιι πιοπο ροιιιιιιιιιιπι ιιιΙπτοπι :απτο κοπο..

ιιπιοιιι Γοι·οροιοιι , οτι.ποοοιιιιιιιιω ριιοιιιοπι: ροι·οοοτιοω οικω οιιιτιι. ριοι:ιο&ιοιιοτπι .

οοπΓριοι ιιοιιοπο ιπ τοπιιιιο ρτο πιοι:ο ιιι πιο ιιιιιιοο εδώ: τοΓροπιιιε , Γ: ιιοε :ωοο ιπιιιο. Π

Γειτιθ:ι Κοιιιοιιιιιι νοιοτποπ ιρΓοιπ , πο ποιο τι·ιιτιε οοτοτο άοιοπτοτ.οε ι·οι·ιιιιι ιιιιιιιιω οοο..

ιιοιιοτοιτοπι πο: οιιίιτα&ιιω Γιιιιιιοιιτοτοιτ , [πιο ,ωοωοπιτει ιιοοιιωοπτιι τοοιιρο::ιιΤο ,

ι:οιίιτιιπ :κι παπι: πιοπο ειιοτπ ιιοιιο.ιπ ποιοι ποο. ιιιιιιιιιιτο οι ποιιι°ε οιιοπριοι·ο. Πιεο:
Ρα. .9ωμ. ό· Μου. ση!. Οι". πιο. ΙΙΙ. . Ε Ε ο ο ο.



Απο:: η::

+ .τι

:‹ιι7:

:το οοοπτιιπε ρωπποπι : δ:: Η οοιο οι οι:

ρο:οομπ Ε:πάιππ:ποποοιππε, οππι Ε:: οΒοπο

:πωπω , οοπνοπιπ:ππε οππι οο. @πιο πο.

:οοο Ιιοποί:ο πο:: ρο:ο:ο.Ηοπο: οπιποπο 5

Ποε πάπια., δε, π: οποιο, ἱπ οποιο οιο: ποπ

οί:ι_ :τοπιο Ρτο οποποιο :ιο εππιι€ωπ , οι::

οοο ιπιπποπο: , ποπ τω: ιιι:ο11::ιο. ΠοΙΙ:ι:::

ο:: , πιο ιοτιο:οιι:ο , ο νιοα:ιο ποί::ο, ο: οπο

:ιι› Μπαμ). Μπι Ρτο:οθ:ο::ε :πο ροπ::πε Ιο

:οποπο.δι :πιο οιπε πιοπ:::ι:ο πιο πω, οππι

ποίι::ππι Γοιοπε 8ο οτοπο:: ποπ οοπτιππο ο:

οοΠΠΓοι: ε· Ραπ:: :ιο ἰπἰ:ἰο οπο:: Ρἰ::πε , ί:

ι>ετι:: πο: ΜΗΝ:

:ι:::ι:οτο:ι , π: οοοπἱτο. €ποοπ νοι:::α:ο , πι· Α πιπιι οΙο:1οπι , ίοσ!

·Ήῶ«ῇῇῇ

1.17»

:ατι:ἱπ :ι.άίο:ίοειο.

ΑΙτοοπιπ οοτινοπἱΠοπι :ρίπ:π Ε:οοποπ:ιπο,

ίἱποπΙπ:ἰοπο οι::οπ:ιοπο ειπ:ΠΙΤοπι. @οτο :ο

ἱπιοιπει οοπ8τοππ Ριιορ:ο: ίππι:ιιοπι ὰοᾶοτἰο

π::&ο:::τι:οιιι οτοπο ίἑιριοπ:ἰοιιι , ΒιοἱΙο τπ

νοπ:π:ππι , οπο:: πο: πο. οπο: οοΙοοπιπο

ποπ: :οοπίο:τιοπο , Η οπο: τοπ: οπ:ει:πτπ-,τιιειο

ποοσο ρτοί:π:πι·πτπ π. Νονιοπιιιι :ο Εποπ

:πιο π: :ιπιπιππι ιπ:οποο:ο , οοι :ο :το ποπ::

Βο:ι:οοπο νινοποπτπ οιΙΙιοπιπτ ,οικω π: οι::

οο:οττοπ: Ρο:ἰπε , οτοπο ειισο:::ιπ: οπ:πιππι

ο :οΙιο:οπο. Ρτο ::::ιοτο τω:: ει:: :ο :τιππο:ιε,

ω: πιοττιο: ιιοΠτἰ ἱτι ο::ι:ἱοπἰὶ;ιιιε τοπ. Υπο·

οι:: ::ιπποπι ί·Ει&πτπ οί: , ε: :ιοΓοπο τορποποπ- Β Ε:: Ρο:ι:ο-ποπο πιο ν:οοπτπο οπιπ:ει ΡοΒ:πο.

:Η οτοπο :·πιίΤο:. Νοπ πάνο:ίοπιπ: ιπίπ:ιτο:

:ἱπιοπιπε ο: ποε Βοπτπ , ποο οοπ:το ίππω

·Ιπτπ ::Διοι:::ι::ιιιε. ει οποτἰὸἰο ρταοἰὸππ:πτ ο

οοτρο:ο πιπιι: πο:: , ποπ:: :Ποπ πιο:ποτπ:π :

:τιοπτπ οί: :στο ποπειπιπιι:ο: ιο&πτειτπ στοι

Μ. @ποπ νο:ο τρίο ιποπΙιι:ο πιω:: ρ:ορ::Α

::ιοοιι.ιποοει: , :ποο πο: :παπι , πι: Βο!όοδ

π: , ο: οοπτι:οο: ιτπρο:ξ&πιπ τποπτπ , ποπ

οπο :πο πΙ:ο:ππι Απ::ιτιππι. Το::ιο:δ , π: :πιο

οοιο πιοοι·οπι , τιοΕιι.ιο πιπιι ι:προτπ:ππι ποπ

Γιο. δ: οππι: ο. πιο , π: :ιι :πιο :ο οπιο Γοπ:ιο

οι:Ρ:ιπιοπι «απο :ψηφο πιπιι οππι πιο

οπο, π: οιΓοοπο:π: :ιο οπιιοο ) οοπαποτ οοο

ποιπιπο:π Ιιοπο:ο. $ἱ :ποτά ει!ιοοπιπ οτ:Ηποιπ

:πιο ::το:Ι::ππι ΡοττοΧο1°0 , 86 Ρτορ:οτοει ω

νο:Γππι πιο οιιοπιριο.πι οοποι:πνο:ο , οοπίο..

Π! Μ. Π. Χ!.

 

ΕΡΙΣΤΟΕΑ ΟΟΧΧΙΙΙ.

. Επίοι:το πιοπ:ιοτιο. ο

Π: φίβυ!έ.: φφορ! Ροώου:: έ:: :ισούται το

άξοεποπ.τ, ά· οι ισιοινοβα::οπο Είστω:έο

ο::Μοπο:. ·

πω:: επιπιπ:π νοΠο οπιπο , πι: οοΙοπ:ια: Μ” 'τη

τποπιοι·πο Ρώπα:: οριἴοορἱ, οοοε· :κι :πο

οππι Γο:ιρίἱ: οριΠ:οΙοε , τοπιεοποπ: π οοο:

εοτο , :κοπο ποο νοΙππιιπο πατα:: οορπΙοτι- ι

πιτ. Αεο:οΠ'π:πε :πιο οοοε , οππι πο: οτοπ

ποπι οοε ο:οριΠο:π :ιιοο:ο:ο , οπο:ει οπ:τοπο

Ι-ποι:πτ πιο Αροί:οιπε: .Η μια, τποπιι;, η.. . ί-ο:ἰρ:ο ίπι(Το: , π: Γο::ει:ιπι ο: ὸοἰποοπε π:

“ΜΜίρ:°φ!” ποιου» , Μιά. ν:ι!ο. Ε::

ΓοΙοο πιο κι. οπο:: Μ. π. Μ. ο

α:

 

ευιεπο:Α οοΧΧπ

ΡειπΙο ]πί:ιππιπο οι·οπιι::: πονἰ:ἱο.

Π

.Μὶπἰ: εἰ £0|::'ο:17<(Μ82Μ[:πόΒδ7Ιἔ0Ιἱἱ Νο

' οπω:.Με , "μια @κι 2:πςξιω πο”.

Πω:: :ιτιἱπιππι οοοἰ:π:ἱο ::επίπιι::οτο οι::

ο :ο νο!ιιττιοιι πω:: (Ξ:οοοτἱἱ Νοιιοπιοπι,

οπο:: πο: ρι·ιτιιπιπ οοποτοπι:ιιτπ πο:: , :ορο

τ: Μ:: :τι Εοπτο-ποπο. Ρπιτπρπά πιο :::τιιπιπ,

π:: Η ποπ οπο: , οποπιειπι ιπιροτι:πε Ιἰποπ:ο

ετποο, Η οπ:ιπ:ιο :Ποπ Γππιο:ο πι πιπιι” νο

Ιππΐοτιι , ονοΙνοτο οπιοοπι πειΠο:ιπι οπο::

Ροπή , ἰπ:οΙΙἰἱο:ο ειπ:οτπ ποοιι:ιοποιτπ ροπή.

νεα:: (οοι :πι ι ροτ το: :ιπποε ροποοι!Το Πο

::Ιοτπ οτοπο ιπΓ:π&ποΐππι πο:ππ·ι, ἱοοπο ποπ

οπο: , οι:: Γπορ:ο τιποτε: , ο: ΓοΙι οοιιἰ:ο:ο

ίοι·ειοιΙΕπιπε οί:: , Μ: πιο:: ρο:Ξπε οπιπο , οι::

ειπε οπΙ:πτ:ο ρο.ι·ιιιπ ιοοποπε οι::::ι. @παπι

σο τοπ: οππι Πε :τι δ::::::οτπτπ Πποιοΐπε , δ:

:τι οοτππι1ι::οι·ι: :ιοοππι:ο νο:Γι:πε,τιππά ρ::

:ππο ρι·οίοοοι·ι: , π::ιοπο ποί:τππι :πει:ι::ιπε

οο:ιΓπΙοποππι οοπΓπι. Ε: πιπιι οπιάοπι πο ει::

· απο: π: ροΠτοτππι , οπο:Ι ::ιΙοπ:πτιι τοππο:ἱπι

:οοοπ:πιιι :τι ίπ:Ιοτιο; οοι νο:ο πο οπο.

Πο:ο άοίο::Βοτοπ:π: , :οποτι άοοίΤο οπιπο:

:Με , οπο: απο Οοπο:οιΙ:ι:πτπ :οπιπο :ιο

πιο. Εεε πιο: οίΐο ποπ Ροδο οπιπο :τι :πο

ττιοποί:ο:ιο ,ποοπποποπι οποι:ο. Ρο:οπι:οε

::ποπο οιΙιοοπ:ιπ:, ο πο:: :ποτιπ: π: απο:

:π:ι!Αρπο οπο:π Μ: , ε: οοΠοέ:πε ίπποι π·

οπο πΙΙιοει:ειε , πο: πω οοοπτ:ο:ι: ΕππεΙο.

το: , Κονοππ:ιτπ πιἱ::οε πο! Π. Απο:οοιπι. Ιπ

:ἰο οπτττι :κι πιο οοτετο Ροτ:ο:οτι:πι·. Εεε ου

Π οπο: οποότοΒοπο:ιππι πππιο:ππι οι:οοπο

το. Μοο οπ:οπι :Ποιο :οππι πιπιι οοΙο:ἰπε οπ

Ρω , οποιο πο π: ἰποΙιοππὸπ:π ο πρι:: , οπο:

οποιο: ::οπίο:ιρτεο ίὶιπ:. Ε.::οοπο:ιε :ιπποει

:ππι ποοπτει:ο , πο οι·οπο:ιε ποοΙιοοπ:ια.

(;:ει:οπι ο:ιο::ι :οοι Ϊοοο:ἰε :τππι ,οποπι πο

ί:ἰ οπο ριο:ο:ο πιοιπο:ο:πτπ οοΙποτὶπι ΜΜΜ

:οπι , :πιπιι Μπι:: Ρι·οοι:τι:ο, οπο:ιι οτοπο

:ιοπο ιπίιοπο:τι. Ἐπὶ: π:ιπιοπο Βιοοτόοε :τιπο

ππε , οπἰ ιπ :Πο:ιπε πιο ρΙοοπἱ: Ποπ ο: ιπ

νοπ:πε οι: ιπΙ:πε.·Νοπ (οπιπο πο: :οπιροί::ι

:οτο ο: ρι·οοοΙΙο:τι , οπο: πο: πο: πο: Ποτοπ

π:: οι:οι:ο:ο πο: που:: ππιπο ΐρει:ιππι :παπι

Ε :ο::π:: π:Βοτπ. Ρπ:ο οπἱττι πο:: Ποπιίια::Ξ

οπιπο:: , οπο: οτ:οι:Ιππ: πονο, π:: :ιο οι::

πιο: ΡΙο:οποιο: :ιο οοπο:ο8ει::οπο. Ηοο :ειπ

:ιππ Με:: , τοπιο οτοπο ιπιρι·ονιΓο οοπτ:ει

:οιπροί:ο:ο, οππι πιο.οπο εαπ :.:ειδο:ο πιπι

Βοοπο ὸοπίἱΠἱ:ιιο οο:πΡιπ:οε άινο:Πε :ποιο

Ιοοιε ιδ:οε τπΙιπίπιοπεοοποτάιπο. Νοοπο ιππ

Νο πιο:: :ιοΓρ::ιο ΐοιει:ιο , οπιπο πο:: :οπο::ιε | :τιππο πο Μ:: :ωπιἰπἰε :πιο Γειπέπ Βοποπι

Ηπειιοπι, 8::οππΠΓο πιο Γοοπτπ πιπιἱε :πππ

πιπιι ΙἱΙοπ:ἰπτπ , οιιοΙ:πε πω: οππι:: :ο,ιιοπ

ε:: ::α:ποπιπιπ ι :πιοο π: πο:: οοπιροπ:Ιιε π

::οποπο π:ίο::: , ο: αποτο :οπιπο Βια:: :πιοο

Έπ- Δ-¦·· έ Ρ

ο



ζΑτιοσ η·ιι

Απο:: τ;"

Ι

"Β
ΕΡΙ$ΤΟΕΕ ° "οι

ΡεοἰτΙ18 αοιΒοίὶὶσοσ ὶΙΙαἴοιο. ΡανσΐαιΕϊσε αο- Α (ΞΙαΙΤστιίὶ , ιιτ σσἴσᾶοἰ οσθιτο ίὶιρρΙσατ αΒιιο

σὶσ αε Ρσοὶτοε εοοτσττὶτσε ί:ιιισσ τοστιαεὶισε

στοτισε , απο ρστὶεοΙσ ἴοΙτοἰτιὶε , :στο ( οτ α
τισοιιοΙΙὶε ὶοσὶεατοιο σΒ:) εσοίὶεὶσοτὶα σστ-σ

δὶὶοτιὶε α οσίὶτα ίαετα Ετσοιο, ΡαοΙσ αστε Ρετ

ί:ταοσστο ΐασϊατ. Νσσιισ σοοο . Η ΑρσΡτοΙσ .

ετσσὶιοοε , Ϊαεὶσοσα ίοιιτ: οιαὶα , ιιτ νσοὶατιτ

Βοοα. ναΙσ. Ε:: Εστιι:σ-σσοσ σὶσ Με. ]οΙὶἱ

ΜΜΜ.

 

σε ι ε το ι τι εεΧΧιν.

. τ ΡαοΙσ ]ιιίὶὶοἰαοσ στστιιὶτατ.

σαοτια ίσα , σοσσ ία&οτιιτιι οσο! σοΒὶτο.

$ετὶΡίὶ Ω ο: ιιισοοὶΙὶὶ , @ιὶτὶοσ Ιὶττσταε , σιιαε

εἰ στα· Αοτσοὶοτο ΒαΙοειιττι τοὶτταιο. Ρσει τι

Ιὶ ατιὶιοσε ασοσττατισοσ τισΙὶι·α , τισ Έστω

σοσσ·ρΙστὶΓσιισ €ει·σ οιιιτιὶΒιιε ὶιιὶτὶο εσονετ

Πσοὶε σστοτο ΓσΙστ αεεὶσετε , .τὶτοσατ α τὶτοσ

τι: οσδὶοτοσ , ατσοσ ασ ὶτιειιτίἰι 8: σαττοστιἰσ

τιιστὶσὶατισ. Μὶττατο αοτστο Αιιτσοὶοοι σσ ὶτι

σοΙὶτἱα, οι: σσε σΒαΙοεσ ασ οσε σσσοεατ. ΕΠ:

σοὶτο ρστἰτὶστ ασ σνὶταοσα στατιιΡτα τοσο

τὶιιοι ε: νὶατιιτο ρετὶειιΙα , σοατο ὶὶ σοὶ ειιοι

ὶιιτοσοτὶε τοὶΠὶ Γιιοτ. (:στσι·ιιτο ΓατὶεΪσεἰΡτὶ. το

τοσο ΡΙστιὶΙὶὶ τοσ οι ὶοσὶεὶσ Ρτσισιιιὶὶ Βστιιατ- ·

Β: Β::·οπσί 0τέ::!!::Ξ: Ηαι2α:ία έ: ι·:ύττ.τ Μ Β (Η ΟῖΪαῖΙΜΠΪ- 8:τωτι βωΓΠ σθεο·ϊ'0Π1 ΡΘϊΓ0σ

Ιτιι|ἰα @βατ :ιό ασπαιτε ώι!!:τωπ.

Πὶσ εορὶατ δ: τσσοἰτατ ασε τσ δ: Γσεὶὶε,

Η ασσΠσοτ , οτὶ ορὶτιατιιτ , Βστοατσοε

ΟτὶεσΠατὶοε , εὶνὶε ΡΙστστιτὶοοε , σετ Ιὶττστὶε
σιιαε τοὶιτσ ασ τσ , ἔαεὶΙσὶοτσΙΙὶ8σε. νστιἱΠΏστιι

ὶρίσ οι Ετστοιιττι , ιιτ τσιο ΡΙσοὶιιε τσεοτο εσο

εσττστο , οὶίὶ σσ νὶα ί:σίΐοε , ὶαὶσὶιοτο Με απο:

ττὶσοοοι ΓοσΠΡτστισοτο αε τετοστατισοτο σο

Χὶίὶ-ετο. ΕΠ: αοτστο,οτ ί-εὶαε,εὶνὶε ὶσσ σε στὶ

τοατὶὶε , σοὶ σΙὶτο ίστστστο Ι.αιιτετιτὶὶ.Μσσὶ

εὶε σοιτὶτ ιιιτστστο. Οσοι σίΐετο οσνὶίἰὶτοσ Πο

τσοτἱιιε, σΙὶσοσὶτ τοὶὶιὶ ὶτιὶτὶοτο ὶιὶΡτστ-ὶα,σιιατιι

ὶρίσ Γετὶρίὶτ σε τσΒοε ΙταΙὶα: , ασ ασνστιτιι

Κ.ιιιιοι.τ τσεἱε (ἰαΗὶα: οί-σιισ ασ τετοιου ὶΓ

τοσ. Ωωττω εοτο ιοοΙτὶε Γετἰστα Ισα ,οτ

τοο!τστοιο οὶὶατιιι· ὶιισὶεὶσ ; δ: σοσ ΡΙοτἱοτο

Ϊοστἰοι: Εντ: εσττιρτσΒατα ίὶνσ σιτροΙὶτα τω

οιοιιὶσ ατσοσ Γσοτσοτἱα ; σο ασΓσΙοτὶιιε σΡοε

Ρστὶὶεὶατοι· , δε Γσεοτἰιιε σσατοτ. Νε ὶοοὶτα

σε , ὶτισιιὶι: , Ρτιισστιτὶα: τοαε. Ποσσ αο:στο

αεεσρσι·τι: Βστοσιιτο ασνσοὶΠΕ· ὶο Ετστοιιοι ,

σοστο ὶΒοστατοιιε ατι το: νστιτοτοε , τοσ ρσοὶ.

τοεΙατστ. Ποστστ οσε στσνὶ Ποοιὶτιοε :ατο

Ισο8α σιτρσέἙαιὶσοε. Ε: Η σοὶ τοο Ρτσνοεα

εἰ σιτστορΙο νσοτοτὶ ίοιιτ , νσιιιαοτ , ιιτ νστα

τοοΙτστοτο ὶτορΙσατιτ,οσε νστσα τισΒὶε σατα,

τω: απο , 8: σὶΓσττστιιοι οσΡττὶ τστορστὶε νιιΙ

Βατσ σττστὶ ιοΒσοοσ οεειιττὶίὶὶ. (Ϊὶιτὶίὶὶαιιἱ

νὶσετὶ στοσσἴεὶτιιοε , οι Ιὶιοιὶε αΙἰσοαοσσ :ιο

σὶτοτὶι στη οισ στοΒοστὶτ δ: πιεσε Ιστιοσ

οσε , Ιιιιτιε ΗΠοε ὶιστοἱοἱε στιιὶασΓεστ,εοιτι νσ

_ τιστὶτ ὶτι τοαισσατε ίοα. ναΙσ. Ε:: Μοί-σΙσα σὶσ

κατα. δερεστοστὶε Μσιττ.

 

Ε Ρ Ιδ Τ Ο Ε Α Ωτ:ΧΧνΙ.

Βστιὶοεαίὶά ρτὶστὶ.

Β: :ΜΜία Οτιτπιστσαἱπ.

Ιιοὶσὶο , οτ ατὶαὶττστ , αοτσὶ ΠΠΠΠΒἰ, ά Ατιτισ η”

?σιτε τοὶοστσ μεσο Η το» σττιστσε(:οι:

οοεσρὶαεὶὶστοτιι,τισιι εσἔστετὶε α τιισ Με ασ

αΙὶὶε τιστστσ . σοὶσ ίὶΒὶ νσΠετ οσε αοτ ὶΠοσ

νστσοιο. δὶ ραορστταε ὶτι εαοΓα σίὶ , σιιεοΓατι

σιτε; Η ειιρὶσὶταε , ατ8οσοσιτε ττιστὶτσ εε. (Ϊοὶ

σοὶτο τὶισίαιιτὶιαε 2Ετ: σο:: οτὶΙὶστ ασ ρταεΙα

τὶστ ΓορσΙΙσιτ, σιιατο ΙὶΒτστιιτο2 ΕΚ Ποστ ὶίὶσ

εοιοε τοσσσ τοσιιιὶοὶ, σρτὶιοοε νσεαΒοΙστοττι

ὶιιτστρτσε, σε ίὶΙναοι ὶρἴστοτο ὶο σο εστισστι

Γατο τσοστὶσε : ρτατίστττοι απο Βασσατ ὶτισὶ

εστο Βε εσρὶσΓοτιι δ: αεεοτατσ στσὶτιατοιο ι

οι ρατνο τισ8στισ σοὶσσοὶσ στο Γοεειιττστὶτ ,

Γσσ νστα ἴοὶίΪσ , σοκ νιιΙσατα οιτο Ρτισσω Βρστσοἱτσοσοτο οτ. ΜοΙτα σιιστὶσὶσ Γι: οσε

ίοτιτ , εσττὶοε αστιοΓεατοτ. ναΙσ. Ε:: ΜοΓο

Ισα σὶσ εστιν. 5σΡτστιιΒτὶε Μπιτ.

8:9τιἱ:τ:ι· Μ :|υέβαία αστο/Μαι Μπουτίκ”

0τέ::!!"ΜΜ στ:: απ:: έ:: Μέσα !έ&. ιιτ. :οἱ

|Μα ›τιτνιττ.

 

ΕΡΙΣΤΟΟΕΑ ε:ΟΧΧν.

ΡαοΙσ ]οΡτὶοὶαοσ στστοὶτα:.

Ι

Β: «σωστο α!έμπτω έ:: ΕΜΜΙ:Μ , ό· σ: Ε

Μέσου Χιού” αέ:ί:πάσ.

ΖΕτατοε Γοτο ίορτα τοσσιιτο σο Εοτοι·οοι

ΡαιιΙσ σοσ τιοίὶτοτοτο ασνσοτοτο ιο Ε.

τστοιιτο. ΜιΠά στο: σἱε σΒνὶαοι σοστσοστ

τιιοΙαε τιαΒστιιοε. Βρστασατο τοΗΐοτο σοοσοσ

ὶι·Ι 8ε σσοοτο νὶεατὶὶ : σοσσ τιπὶτιὶιιισἴαέἘιιτο

ταοσὶο. $ετὶρίὶτ ὶρίσ τιὶΙιὶΙσιοὶτιοε σοαείὶοτὶ

Ίσα. ι5'συμ . Με». απο!. ΕΜ. Τσάι. Π!.

τοοε Ισσσοτιοοε , σιιστιιτο νὶτο 8: ίὶεοὶὶὶεα

τὶσοστο ὶΖσοσταοτ , ιιτ οσεσΠσ σὶε Π: ατοΒιιΙα

τσ ὶο Ε€Π©ὶ31°ὶ$; οὶίὶ αΙὶσοσ σε Ιιοὶοίεστοσσὶ

ΙιοΒιιατ !ατὶιι:ιε εοτοιιισιιτατὶὶε ὶΙΙοοιὶοσοιιιτ αι:

σιισ στοσὶαοτιιτ. Πσοὶσοσ , τισ τσ ΡΙοτὶΒοε

σιιατο σρσττσατ σετὶτισαιο , ΒὶΙὶε , σε σοσ

ιιστοὶτισ τοσ ὶιιτσττσ8αίὶὶ , εσΙστατο ίὶεοὶΗεατι

οοσσ ατταὶαὶΙὶε τοσΙαοεΙισΙὶα νοεατιιτ , ὶσ σΠ:

οὶΒτα εοΙστα , 8: είὶ στα·εοτο νοεαΒιιΙοτο ασ

Γατὶε τιστιιτο. Ηαεε ασ τσ οσο ατΒιιστισὶ, Γσσ

σιτεἰταοσἰ ίὶοσὶσ Γετὶρτα Ποτ. $ὶ τιισιισοτὶ ρα

τοστὶε , οσο τσ Γοιοτιιε ρτιετιὶτσὶσὶτ. ΕΧἱ808

τιατοσοσ ρεεοοὶα ρστρστιιοτο οοι εσοσιιιτσ

τὶε Ρτατεσρι:στστο ,σοὶ στο ρΙστιὶΠὶιοσ σιτ·σο

βοε ί-ατὶεἴαεὶετ.ΑΙὶσσοὶο οσε ὶρία σὶνὶοα σω

σοὶα.Βσοσ Ρστστὶε ρστἴετοτατὶ , οσε σα ἰΠ

εστσσ τοο εσοιτοοσσ αΜεσοσστσ , ο τσ ισα

νστσστιιιο Ιατοστὶτ. ναιΙσ. Εκ ΜοΐσΙσα σἰσ

σιίτανα ]ατιοατὶὶ πτυχιο

Εσσεἱ)



τη; ΡΕΤΚΙ τη:τ›ετι>ιιιΝι

Αππο ηη..
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εΈιετοτἈ εεέΧνπτ

Αιιτοτοίἱο Ρτἰοτὶ°Αο8εΙοττιτιι. '

ΗΜ ώ το ύΜΜΕιω σάμπα

ΕΡτετιετιάἱ ραττΙο οιι:ε,άτιιττει›ἰΓἱτοΙειε

Αιτιο:οίιτ οιπεεεΓΓοττε ιιοΓ:ή τενοΙνε

πιο , ΓετἱΡΠΓΓε Μοτο ε:: ιποε Κατω. Ητετο

ιιγτιιο Γιατι Γεο , :τοτε ιτιοτιοε!ιο Ηττα: ετε

ιιοοἰἰ Αιι€εΙοττιτο , τερετιίΓε Γε ειρτιά Γειτο

::ιττι (ΞεεεἰΙἰιιιιι ττἱΒἱιι:ιι οδτο τιοτπεΠοε στι·

8ετιἱε ἰτι Ι.τιεατιτ ει!) Ητετοιηιοο τττιάττ&ο.ε ,

οπο: ροΠιεεοο.:τιτ Γε ττειιιΓετάοειιάειε εσωτε

τιιιιι. Ετἰ: Με Ρ€ι°8ι°2Ετ1τι1 , Η Ρετοιτἱίἱετἱε

άὶΙἱΒειιτετ , :ιτι ττιεπ10τετεε ΙιοττιΙΙἱττ: Πτι: οριτά

νο:. ΜὶΙτἰ εοἰιιι :μια Οτἰεετιἰε Γτιτι: οι) εε

τ:τεβετ εοτττοτοΒιιτει Γυρω τιιοάτιτττ ρΙ:ιε·ειιτ ,.

τιτρο:ενιτι ετ:εΙεΠειτττττι ιιιοΒἰΙΙ:ἰτ εεε τονω

τ:: Γιιετἰιιτ ,ω Με ΙΙΙειττιιη ρετΙεἐειιάειττιτιι

ροτείΒιε δε: , οιο. (Στο: :τοτ ρετειι ἰε , άἱτἱ

Βετιτε ιτε: Βοτιιιιιοι , τεΙἰέττι εοιιτττιοτε:ἰο

τιε ΜτιΓοΙειε , ποσά ουοτο Βοιι:ιιιι Ιιγειοιε

- Ριτττειττ ΡετεΒἱτιιτιε , τεάἱτιττἰ Γάτου: ιιι Ροπ

Λιιιτοιμω

τετιι-οοιιτιιιι, τι: ἰττάε τιά Ετειιιιιιιι :το.ττΓε.ι

ιποε'. Βιοτιιάετιι Βοιιιἱτιἰεα άἰε ρτοκιτττε Γο

Α ευρἰο οι:: :ε ίἱετἰ εετ:ἱο:. Νττττι ιιι ΒἱΒΙἱἱε-ειιτττ

εοτιιιιιειι::ιτὶἰε Νἱεοἱετἱ άε Μπιτ ιιοίττο ανο
τιιιρτεΠιε , ΓετἱΡ:ιιττι τερετἰο ω! απο· ,ά τά είτ

ΓαΙ:ετιι , που αζιε , βε!μπτω έ» χὶίὶτε. Ε:

68ο ιιτ1Γ:1τιετττιορτιά Βοτιοε τοτο νε:ετε:,οιιιιιιτ

τεεειιτεε ευθ:οτεε τερετι , οτιἰά :είπε Με ιτι

Ιοεο ίἱειιἰτἱεε:. δυο: οοτ εττοιττετι:τιτ εΓΓε

εεΙ:ε ἰτιίὶττιιιιειιττιττι :τά ἰττιΡτἱιιιεοάοε ιιι Γάτ

εε Ιἱττετειε τάοιιετιιτι. $εά τιοο “πιο οεουε

οικιττι εοιιΠειτ. Νο11 8το.νοοετΞε Π8τιιΕε:ιτε

:μιά Γειτ:ἰτιμ Η επτά ε:: ΓοιιτεΙιειιΓετἱε. Νε

οτιε ειτἱιτι :ε άεεε: Γετνετε :ιι!ειιττπτι το Γττά:τ

τἱο τεροΠ:τ1τιι , απο ἱά ειεεεΡετἱε οτι Ιεεε ,

τι: απο Ιτιετο 8ε Γτειιοτε τρΓιτιιι :ΙΜ :ιπποει

Β τοοι ττά τττειιΓιιτιι τείτι:ιτιιε. νττΙε. Εκ Γουτε

Βοιτο άιε ττΧι.:Μετττιι ιτοκ1ι. οι

......-.-ή---_. --2"--__

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α ΠΕΧΧΙΧ.

νὶεοτἰο ΟοιιΒτεἔο:ἱοιιἱε. ·

Ιωρι·σθιι: ιτωι/Ϊαιἱσεεω ΜΜΜ :κοιταω ,

επί δ.Κ"ΜΜίέίΡβ|ιτύωπβτώεπ έ:&εύτιιτ

Ιτατιτε Γεω άετ:τετιιιττ ΓτιἰίΓε ἰιτ @Ριτσ

Ιο ,· οι: Μιι::Ιιἰιιε τοοιιετε!ιτιε ΡειΒτί:ι

:τιπο ΡΙοτειιτἰετ ττειτιεΓετει:τιτ τ :μισά οι1εττινιε

τιπο ειάιιιἰΙΓιττἱ Γάτου: «τά τεΙἱεἰοιιειιτ ἰτι Με· Ο Ματιά :ειττετε Γιι&τιττι 'αστειο τ ουτε τιιιιιεττ

πιο εοιπεττειιιεοε ἰΙΙοε τιοίττοε , άττάτιτο ΜΒ

τεττε: πιο: , οτιοά ι112.ΒιιοΡετε ντάειιττιτ επι

Ρε:ετε. Ρτπροτει:α @το Γτιιιτ τιεεεΙΪει:ἰιι ἱιιάτι

ττιετι:ει , τι: αυτο νετετε ὶιοττιἱτιε τ, ἱτιάτιειιι:

πωπω. 8ρετει:τιτ ε]τιίιποάι Μο: Γιτ:τιτοε το

ετετιτἱ:ἰεο ιτιίΗ:τιτο , τι: ΓεεΠε εοτιιιετ ΡοΙἰἱ:

ΓτιὶΙΓε Ιιοιιιἰτιεε ι1ιἰΓΓο5 ετ Πεο. (1τιοά τι: ει:

ρεδὶατἰοιιἰοτιιιιἰτιιιι τεΓροτιάε:ιτ , ο:ειΒἱε απο

ΓειιιἱΙἰ:ι οοιοι. νειΙε. Ε:: ΜττΓοιεει άιε Χνιι.

Ρεοττιιιτιι ΜοΧιι.

 

ευ1ετοτΑ εεκκνπι

Ρε:το @ιἱτἱιτο Ετειοι::ε.

ΡΜ: ώ το εκτἰἰτιιιἰοιιεω :τιμ/ειπα Ισά ω·

Ζώη: 7οΖι.

Ι.οτετι:Ξτιιιε :ιιι:ἱΠ:εε άεάἰτ Ρετ Με άίεε

ειά πιε Π::ετ:τε , οτιἰΒτιε τοτε: εε:ετο. Π8

τι16ωωτ_ω Η οτι:ιιτάο τε τενιΓετεττι, ἰρίὶτιε τε

ιιοτιιὶττε Γ:ιΙτιτει:ειιι,ο:ουε τι: ρτο Γε ειπε: ειτε

χω: τεοιιἰτετειιπ. Νε ἱ8ἰτι1τ Ιοτι8ἱοτ ἰιιτετεε

άτα οΗῖεἰἰ τιι:εττιιιΠιο,οττοά που ρο:τιἰ τιειθ:ε

ιποε εοττιιιιοάε ειτεοτιἱεοτεοι, Ρετ ΓεττεάττΙτιιιτ

τιτειιττι τιε Γο:τεΓοείο. Τιιιιτιι ετἱτ απο ρἰἱ τιτ

ειιιε το ιιΙἔειι:ἱε μπώ ειΠἱάτιε τετι·άιιιΓει , 8;

ρω ε]τιε ΓειΙτιτε άερτεειιτἰ. Αιιἱιιιιιάνετ:ἱ ειιἱιτι

ε:: Ιἱ:τετἰε θ]Ι.Ι5 , :μισά τε τοο8ιιορετε άἰΙἱ

οτι: , τουΙττιττι στι ττὶοττει: , ορτἱιιιε άε τε Γειτ

τἰοτ. (Στινεττάιτιιτ ιτιιοτιε :ἰΒἰ , ιτε :Ποτ ρεττἰτιιε

ιιιεωοτἱο εκεἰάιιτ. εε:ετττιιι Η εΠ: :ποσά :ε

ΜΒΜ Ηεοτο:οτιιιτι , απο Π: Ιιετττά άζωτο:

Ηετντοἱεεε Ιἱτιετιτι: , οιιἰά ΠΜ νεΠτ ιτρτιά ]οβ

ειιοι:ττΙο ΧιΧ. ω! αίιεῇιΔῷιυιΜτ έ» ]“ϋα ,

:ιιτι:ἰτιιοττιειιτΞ ε:ττιΓετ εΙΤε ροπή: :τιιιτΠιιτιο

τιιε ιιτἡτιΓιποάἱ , τι: τιοο ιιτ:ι€ο τιιιΒειιάετ Ειπα

Η: τιι:ἱο Ρτἰιιεἱρἰε εινττττττε , εοτ ΜοττΙιἱα:

ορεττι ίπ εκΓεττοειιάο ΚοτοιιττΙάτ ΡΓειΙ:ετἱο

ἱιιΓετνἰεττττ. Βετιε ιιιετἱττιε άε :ε , άε άοτιιο

Με Αιι€εΙοττιιιι , άε οτάιιιε ιιιτἱνετΓο , ιιι

άἱΒιιτιε εἰ: , εοἱ Με:: ἱιιῇτιτἰο. τά: οτάιιιε ἰιτΓε

τει:ι1τ. Ηοττοιοτττ ι:ειοττε, τιτ τενοεε:τιτ Γειτ

τετι:ιετ , άοιιεε εάοΓοιτιτοιπ Με: ι:ιεττοετττι11

βιο Ρτιάεπι οροε : ιτε 6 Γεειιε Γ:ι&τιιτι Πιετά,

τι) ιΠοΙτττΠιττιο άοιτιιιιο ιιι€τει:ιτττάιιιτε π.

ο Βτιειιιιιιτ. Βρετο ἰρΓττττι , τω τιοο τεΓεινετττ ,

Β ε:τετιΓειτιοτιειο τττε:τττι Ιιειτιά τερττειιετι:ετ :τά

τιιιίΓτιττιτο. ΜεττιιιιΜε ό: :τι άεοεε, :μισά Α

ροίτοΙτιε ιιιοτιετι: τ Σιιήεό?2 , ιιιουι: , ε/Ζωιε

επτά Μπιουτ.: Π24!ΙΙ πιο ρπιμετ .απο .· χω:

:αἱ , 9ιω/Ρτιεκ:εἰ!τπ:ἰ :ήπιε @Νότα ,Μπι

9ιωπι Μ: το :κωλο Κε!ιοικι ει: Ετι Γεοτο πιο

πετάτε ρΙειιἱιιε άἰΓεεε. Με. Εκ Ροιττεάοοιι0

άἱε ρτἱττι:ι Με Μοκι1.

 

ευιετοτΆ.εεΧΧοε

Μάτια ττ1οιιειειτο.

Ε]υ#τω ατἔιιάπιειιιὶ.

Ρετ εδώ ΒοττιτιοΙάἰ ορετε , Π: άπτο

:ο εὲιρἱτττΙἰΡάΒτἰειιιτιττι τιιἱ8::ι:ιιτιιε. έξιἱά μι.

:το άιδττι:τιε @τι Ρτἰιιεερε ορτιτοττε,ετητιε Βαυ

:ἰιτ Ιἰοτιιιιι ειτΓε:ιβετιάιιιιι ΓτιΓεερετ:ιε ΞΝοτι- -

τιε τιιετττο άε_ τιιι&οτιοτιε ττιἱ8τιι:ἱοιιἱε :τα

τ1τιείττιττιε εἰ: , οττοά τιετοι:ιτε Π: εειιτειιιτυἱ

86 ρτο τιιΙιτΙο εκιίτιττιειττιε τ· ει ετιετΓτι, Μπεσα

Αιιιτο τ _ττ8

ΟττέοοΓΓτιιτι τιοο ἰιπρτοοεττε , :μισά τω; Απο:: “Με

εε(



Ατιτιοη·ιτ.

Ἀιιιιο τι”.

ἙΙ77 '

Πτοττε , ρτοοιιοιιιτ το!Πι

τιιιε , ριιιιιτο το τιιιιΙτι :ιτἱιιτιι :ιοΓοιιοΙοοτιιιιι

τ;ιτιοτιο ροΠιιιιτ. $οτιρΓι «πω. οι! νιοιιι·ιιιτιι,

ιιτ το Ματ οιιιιε ροτΠοοι·ο τ οοο :ιι·οιττοι· ει..

Γιιιιι τοοιιΕιτιιτιιτιι τιοΒιε τιιοι·οτιι 8οτοτο. Α

Ποτιιιἰιι ττιοτἰτο Ρτἱιιοὶρἱε ιιιάιετιιιτιοιιοτιι τιι

οιιττοτοτ , οιιιιιε το ρτοτιιοτιιΠΤο ετιιτιτιιιι ωο

τἱειτιιι·. Το νοτο ?το ιιτ Ροίττι:ιο ροτιιιε οιιίτο

οπιτπ οτι πιο , 8ο οίι:ιιιττι οιτοιιιιιίτιιιιτιιιτ Ιιιοἱἰο

τιιἰε πιο Ετ ιιιττιιιιτιιΙΠιοττι 6ο ντιΒιι,ίοά φοιτο

(τει ΠιιΒιιο. ό: ριιτοιι. ΙΠ'Ι28Ο ιιιιἱττιι Γοτιιιο όιοί.

τιιτ.(ΖιιιιΙιε Ειοι·ιτ οτ:ιτιο τιιιι,ταΠε οιτιίτιιιιιιΒο

τιε.Το.τιιτιιιαιτι ΙιοοιιτιοΓιιττι τιιτιιιοιριιιιιι,τιιτιο. Β

τιιε ιιιιροτιο Γοτνἰτο Ιιτιειι:ιιτι οοτιιροΙΙο.Ριο.

ΕΡΙ8“ΕΟΕΖΕ.

οιιτιοιιτιο τιιιιῇοτἱΒιιε Α άιΒοτιδιε , Γοτιτιο ιπτοτ ιιοτ τιιιΒιτι18 οίτ, τιοτι

τυρι

τιο Ροτιιιιιτιιτιάιε ειιιτ τοιιοντιιιιιιε , :κι τιιιοτι

ιιτιοι.ιο στου: τιοτι :τοτ ιιιοάο τ Γοοιιιιιιιττι τατι

τιιιτι οι: νοοιι) ουἰ τιιοτιο ΙειΒοτοπι τιοτι :Επτα

&ειτοτ , ίιιτΕοοτο τιτοἰττειτοι·. Νοτια οτιιιιι του

το Μοτο ττΠιιιε ροτοΠειτοιτι ιιιιτιιιιτειιιτΠ Πτι

τοτο Ετοτιιι ροΠοιιι; οιιι ἱἀἰρΓιιτιι νοοιίοιιιιι

οτιιιιΠιιιε οιιἱίτιτιιο τιοτι Ποοτοι Δε! Βοιωτοι

οειριτιιΙ:ι Βετο ιιιιδτοτἰτω Γροότ.ιτ. Ιτιιτιιιο ιιοτι

ιτιίι:τιιιτιιτοι·οει ιιτ τιι οριιιιιτιτ , τοι! οοΠοθ:οε

τοτ , ιιτ οΒο ἱιιτοΙΠἔο ) ττοε ιΠοε οοιιίοο τιοΒι

τιιιιιτιιιτιοε. @οοο ιιιιιιιιιενοΙ ιιιιτιἱτιιιιτιι οοτι-$

νοτίιιτιι τιοτΙοοοτο ροίΐο ιιιιιιιττιο ιιΒιιοίοο ι

τηοάο ε. οποτ Πττοτειτιιττι ετιιιτιιτ. Νοο +νοΒιε

Εοι·οτ πιο ειροττιιιε Ειιίοοιιιε ιτιοτιιιοτιιιτ_ (μια ιιτοοτοτο:ι ιιονιτΠε οοιιΕοττιιτ τιοιιοτ, τω Μ·

τιΒοτιἀιιτιι·-τἰἱιἱ τω:: ιιτ το εοπι-οπο. καιω. Ε::

Εοιιτο-Βοτιο ριιιτιο ]ιιΙιι ΜΙΜΗΣ.

 

ΕΡΙ$ΤΟΕΑ Ε: ΟΧΧΧΙ.
Π Ροττττ(1ιιιτιιιο οι·οτιιιτιιτ

.Ρε ττττ·τττετιέ2.τ ττκ/ΗττιτὶτπΞὅτιτ τω' ΕΓ02ΜΜ

τττττπσπά&κ.τ.

Π οοιιΕοιοιιόιιττι οριιτ τιιιοτι ροτἰτἰε ,

ττοε οκ τιοΒιε ροτἱτἰοτοε οιι€οτιτιοε πο

οοΠἙιτἰιιτιι άιιοο.

ι:οτιιττιοτιο οοιιίτἱτιιτἱοιιο: οτι Ετοπιιιτιι ροι·τι

τιοτιτοε τ:ιοτοτιιτιτ ,ουἰ ΙιττοτειειΒιιοτ:ιτιτ τ ιιτ

νοτο Ποτ Π οιιιιτιιιε όοιιιιιτιο:ιτι τιιιιιοειτ τιοἔο

τιιιττι , ΕιοιΙο οοι·ιιοτο ο!τ. Ετ ιιτ ιιιτοτρι·οτο

τιοτι ο8οειτ ΓοτιοτιιιΠι , ουτε !ιοο Ετ ΤΙιοιιιιιτ

οτοιιιιτιο,ΡειιιΙι 66 πιο. δἱ :ιΠτοτ Μειιοτι :το το·

Παρτε νιτιιττι Ειιοτιτ , όοοοτιι:ιτιτ τοϋ : τιιιοε

τιιττιοιι οοιιίοτιίιιτοε ττιοοιιτιι τιοτι οιιΕιτο. Κο

νοοτινι τι οΙοί)τιτιμο ἰτἱτιοτο οοοτοιιιιττιττι τιιιιτιι.

νοτοοτ τιο ω ἰτιὶτιιιο τιιΙοτιτ οιιιιιιο. Νοτιιιο

οιιἰττι οοτ2.ιτι τι τιιο οοτιιτιιο:ιτιιτιι ΡτοΗοἰΓοοιι

οι ροτΠτ : ΡΙ;ιοτιτι το νιτιοἰ Ροιιἱτιιε το.ττοιιιΒιιτ Π

.ιει>ιετοι.ιι οοΧΧΧιτζ
Ροτιιιτ : ιιτροτο οιιι τω ροτΓιιιιίοι·ετ νοε οι

ττιοτοττι Βοίτιιτοε. Τιιιιτιι οτιτ 86 ειΠοτιιττι οστι

Έι·ιιττιιιιι Ιοτιιτο ειοΙΙιοττο.τιοτιιΒιιε νοτιοτιιοιιτ

άοΠάοι·ιιιιιι οιιιε , τιο Εοττο οιτοιιιιινοιιιιιτιιτ

τι ίζιττι:ιτιτι. Νοο οιιἱττι τοτιιοτο τιιιιάτιτιι πιτ :

Νἱτὶτττττι· έ» Φττίωπι , ι:τσιιιέπτιιστ /ἑπιμητιτ τιτ

ἔστι.

Ετ ιιτ :το ιιοίτι·ιε τιΠοιιἱτΙ ιιΙΐοτειιιι ι οοοειίιο

τιοττι , ἰιιοιιἰτ , φωτ , ουἰ νοΙτ ιΠίοοιιοι·οοο

τιττιιοο. νιΙο. Εκ Εοτιτο-Βοτιο τΠο τοττἱο. ?ιι

κι Μοιτττ. ·

 

τιοτ ι 8ο το !ιοο οοΙΙοέι:ιοτιο οοτιίΠτιιτιοτιιιττι

οτιοττιίΐο νοε τιοοοΙΕιτιο , οτι Ιιττοττιτιιττιτιι

τιοἔοτἱο ιιοοοΠΣιι·ιιιτιι , ττιΠιι νἰΓιιε Γιιιιι , τιοτι

Ιιοτιοι·ειΙΤο 5 ιιτ τιιιοά που ιιιιιιιο.τιιτο νοτιιο

τΠΠιιΙοτιτιι ι Τα! ιιιιοτι νοε οοιιτοττιΡΙοτιο

οι άοι:ιιτοε τιιτιιιιιτιι 8τιιν:ινοτιτιι , τιιιοτι ρω

τιιοτΞτἰει Μιτιιτιιτ Πιτιι !ιοο άο οειιιΓτι Πττο4

τιιε τιιτιε ι ΙοτιΒο τι τιτοροίιτο τιοτιοττοτιτοε ι ο

ποο οτιο Ροτιιι ρΙοτιο ὶτιτοΙΠΒοτο , τιἱΠ οι οτιο

Ηιοτοτιγττιιιε τιοΠ:οτ Πιιιιτο ΡτιιιτιιΠο οοιι€τοΓε

Πιο ο!τ τιιοοιιττι. ΕοτιιΠτ ο'ιιιτιι τιιΠιι τιοιιιιιιΙΙει,

οιιι:ιτ τονοτιι ιτιιοιιο τιιΠ ιιιιἰιιιο , πιοο 2οιιιιε :τιμ

ΟΡ0ϊΠΟ(10 Ηπα! αΒαΡαε Ο Μπιτ αιιτΠνι. Αόνοιιτιιε οιιιιιίτιατιι τιοΐριτιο ειιἱ

νοτ τιιττιιινἱτ το , 8: ιιιοτἰτο οιιιτιοττι ίοσ.τιι:Ιο.Ιι.»

ιπτοτ ω. ναι” , ιιιιιιιιτ , ΕιΠιι·τοτιιτ τιιιιιΠ

ΠτιιρΙιοι:ι. 8ο τρία ροτνοτιιιιιιτ :ιο ἱιιτἰτιιει οοι·ώ

τω. Ετ :ΜΗ .τι τιιοτιτοιιτ Γοτιιοτιε ἰιι ίΠοιιτιοι

ιιΠιιΙοτιιἱτιιιε τιειΒοτ ουἰ οοοιιΙτο άοττειιιιτ. Ρετ;

οητ οι Παω, Ε ττιἱἴοτοτιιτ,ιιτ τιιωτ Πι ἔστιν

τιιιιι Ροτιοτ°ο οιιΠ:οιΠειττι οτἱ Πιο , δ.: ΙιιιΒιιο.ιτι

οοτιιΡτἱτιιοτο. Νοο τοΓΡοιιάοο τΠιι ειροττιιιε

οι: ιτιόιιΡττιιι , οιιοιιἰτιτιι ·οοττιττιἰττοτιὸει Ηττα

τιε ττιΠιι νἰΓτι ιιοτι Γιιτιτ. νοκ. Εκ Εοιιτο-οο

τιο τιιε ν. ]ιιΠι τ.τοιτττ.

 

ΑΒΒιιτιίΠο 8ο οοτινοτιτιιι Μιιτιιτειτιιτιιι

“τω” Μπέτυ» τςςτοςξτττω τΜεΞτυπτυττω

τί: υτὶττἱτ/ἐτττιωιτυι |ω&έτω·τωτ α'ϋβ:βο ό'.

τ.τωωετ τι: ΜΜΜ τττἰώ.τ,

Πιο ι:ΜΕιάοτιτ Ποτιιιιιιιε 8τειτιιιττι ἱτι Ιω

ΕΜ Ατιτοιιἰἱ ΡιιτΠ Γειοοτάοτιε ι τΙοτιοτιτ

οτιο ΠΠ Ποστ οΠιιι άοτΠτ [Γατα ρτορτιοτε Πτι

ειιτιττι οτιιτιιτειττι , ι·οοιιιίιτιιε ο!τ τι ιιοΒιε ιιτοιιο

οιττιοττιιτιιε , ιιτ ιτι ιΠο ΡτοΕο&ιοιιιτ τιιιιτιοιιιο

τιονιτιοι·ιιτιι ιιοΠτοτιιτιι Πι Ετοιιιο τ ιιοτιιιτιο

οποιοι οι μονο τιιτιιι·ιιτιι οποτ ονειιιοοΙι::ι.το

Ε. Ρ Ι δ Τ Ο Ϊ.. -Α Ο ο Χ Χ ΧΙ Ϊ. Ε νοτοιιττι Βοἱ 5 ιάτιιιοιιι οτιτιιιτ .τι οοιιΠτττιειε

Ροττο (1ιιιτιτιο οτοτιιιτ:ι:.

19: £0||ἱἔ£22σἰἰ.τ τυπ#Ξ:ωἰΜἰὑω· ο που

τωατωάτι·.

Ι Βοτιο ιιιοτιιιιιἰ , το οοΙΙιττοιιόιε ιιτιιιιο

οιτοοτοοιιόιε οτοττιἱ οοτιίτἱτιιτἱοτιἰοιιε,οιι:ιτ

το τω. "τιιε οοτιίτιτιιτιοτιιιιιι οτάιτιτε ιπτοτ

τι: τοροτιιιιιτιιτ , τιτοιιο το ι.ιτιιιιιι τοΙιιττιοιι το

τἱοιιοττι 8ο οοττοΕοττιτιοιιοτιι Μοτο ιΡΓοωω

νοΙιιιιττιτἱε 5:86 οτι ττοιίιο:ιτιοιιοττι ΓριτιτιιιιΙοτιι

οοτοτοτιιττιι ουἰ στ! απο Ρτοί:οΠιοτιτε οοτοτιιο-ι

ποιοι οοιινοτιιΠοτιτ. πιοο τιιιι8τιο ιιοΒοτἰο

ροτίιιιιτιιε ο!τ νοιιοττιοἰΙἰε Ριιτιιιε οι! Ροι·Ηοιοτιο

άιιττι Ειτιδτιιττι 8ο ριιιτιι οιιιιει τιιιιι σο αιτιο

τοιιι £1ι1ο τιοοἰε ειτοιιο οτοττιἱτἰε τιοΙττιε τω»

τω, τιιιιι οτι ιιιίιιιε οτ8ει Ετοττιιιιιι ρτιτοἰριιτιττι

οιονοτιοτιοττι. 8:ιτιοΕοοιτ οιιττιιιΙτιτιΠιτιιο ω.
Ε Ε ο ο ο Π)

Αιιτιο τ; τι.



ι
κ

ιι79
ιιοτιτι,οιιι.ι>ι-ιιοι

τοτιοοο ο οοἱ τοοιτο οττοοτιοπο οι: ρτοοιιιοοο-Α

τιο οι·ο τιοοτιοι:ο νιτιοΒοοτοτ. Ετ @οιο οοοι

ρτοοιιιοοτιοποοι οτποιοοο οοἱ ιοτοτΕοοτιπτ ,

Γτοοοιοτοοι Ετοοιιιτο 86 ίοιοτιοτο οττοιιιΤο

νοτοιπ οιοοπιοοι ,οτ ως ιριο οοοορι , πιοο οι

οιιτιτιτ ιτι οιο εποε Ι.οοτοοτιι οιιοτ οποιο οτι

ιοοτοιο οοπνοιιτοιιι νοιι:τοιιι ποιοοι·ο ίοττπο

ποιο , νιίοιπ το οτιττοο ποίιτιιπι οοιποιοπι

_. οοπιοπιιι τιοιιιιιοτο νοι:ιο οο τιοοιοοτο ιιοπο

Αιιιιο προ.

τποο πονιιιιοιο ιιοι:ιτοπι ιο Ετοιπο οοποιο

ποιο , 86 οοπιτιιοπιοοτο νοιοιίοοπι ιιοπο ·τιιο

Βιοτοιπ , οοἱ , ποο ιο ριοτοο ?οοτο οτοοοτοο,

οο Ετιι&ιιοΠοι· οι ίοτοτοο. διο οιιιοι οι: ποο

οπτιο πιοο ρο`ιιιτιιο ΕτοοτιοΒιοιιιιι οοοιιιοτο

οιοΓιιοιιι τΡιιιτιοιι οιοο. (1οιιιιιιιιποο οιο.

πιο‹ιι ιοδιιοτιοττι ?οιο νοιιιο €τοτοτο, ποπ τοτο

πιοτοτικ οτοτιο οτιιιο οάιοοιιοοι οο ποοοιιο-·

τιο: οπιπιιοπο πιο ?ο τιονονι:τοπτ Ποο , οποιο

οτιοοι οοδιοτιο τω” οιοτιτο Μπι ίοιπροι· ἴο

οτι οποιο οοιι08ιι νοτο ιιιιόιοιιίιιπιοο πο.

(ιοπίοοοττιτο:.ιτοπιιο Ετοδι:οιο 86 €οικιιοτο οιο

ιιοο οτι οι·οτοιτοο ιιοιιιτο Γοτοιοτιο , ο νιτττιποο

τιονοτιιιιτπο: : τΙοοιιιοιιι ποπ οιοισιτοτποο οπο

νοο οοτιι ιιο οιιιιοοιοτοιιτιοο,‹ιο οιπποο Γαιο

τοτπ οτι ι 8οκι:ί οιο οποιο” ακούσω ο” , ό·

τιιυ#Μέιω: έ!!ιιό. (3ιιριιιιοοιπ οοπιροιιιοτιο

Β

ποπι ιιοιοο τΡιτιοιιι ιποποιοοιι νοίι;τοπι οιιι- Ο

πιοπι πιοιποτιοιπ τιοιιτι , ιο Ποο οοοορτιιιι

πιιο οτοτιοιιιΒοο νοίι:τιο. Ετ οι ιτο Ειοιοτιο ε

τιοοιοιιοο ροτιπιτιο , οττιοο το ποο Γοιοιπ πιο

οο , οοἱ οροο οοτοροίοιτ., οποιο ποπ πιο ιο

τοτ οπιοο ο νοιιιο τιιιιιτι , νοτοιπ οτιοιπ ρτο οο

οιοι οποιοι· £τιωτ , οτ ιοτοτο: στο ιιοποο οτιο

οιο Ροττιοιροο.ι νοΙο , οτττοο Αποοιιοο › οι

Βοτοιοο δ6 5οινοτοτο ιιοιιτο ]εοο-διιιιιο

το. ΒΧ Εοιιτοοιοοιιο ιι. Αοοοιιι ποιοι.

 
..Φο-τοοτο»οφ

ΕΡΙ$ΤΟΕΑ οοΧΧΧιν:·

Ροοιο ]οιιιοιοπο οτοοιιτιο.

πιο» οι Μπάσο; οι οΜιοπΜισ Επικοίέο

!οιή/έ·τωοπο.τ [πιώ .δ:#ι'ί?7%

0οορι ίιιρριοιοοιιτοιπ ττοοιι @Μαι :

πιιττο οοτοιπ πιο ιοτιποοοο ΕιιΕτοιπ πο:

ιιοιοο τοιιοουιο ιοτοτοπι , ποοο οιιπι Αποπο
ιιοο οπτοοοιιιοτ οοιιοτ οκ οποιο ιοτιιιοο το

οιτ. Αιιο‹ι οιοΓοιοιιι οροιοοιοιπ ποπ ιιοποο ,

Ροτοτιο οοιιΕοττο οοτο €τοι:οο νοιοιπιπο τοο ,

86 ιιοΡιιοι Ποιοι ροτίτοι νοιορτοτο. (Στοτιο

τοιιιοπ το ιοοἔο ιποιοτο οιιιοιοοτιοοι οκ Γοτ

ιιιοπο 8τ:οοο , ποο ιιοτπο (ιτο:οοο οροΓοοιο

πιο -οοπίοτιοΕτ. @πιο τιο ίοττοοοιισοο πιο

Απιοτοιιοο ποίιοτ ιοτιτιοτ , οκ ρται:οτιοιιο ιι

τοι οροττο ιπτοιιιΒοο. Μιιιι νιτιοπτοτ ΡτοΕοΕ

ίοτιιοοο τοτο: ιιιοποίιιοο: οοιπιοτιοτο οοοοπι

τποιιοτι , 86 ποιοοο οτιοπι οιπποο οοτο ροτ

ιποοιοτι οτοπο οκοιτοτι ποοοπτ. , οτ τοτιοοπτ

Ρτ:ονοτιοοτοτοο οτι οοτ. νοΙο. Εκ ιιοποιο-ισο

τιο οιο κι. $ορτοιοοτιο ποιοι.

Ε

/

> πω

 

εΡιοιοοοηοοΧΧΧο

Μοττιιιο Γοροτιοτι. -

Οι· :Μο/Μοοκο'ιτ φφιω ΒιΡἐ/ΖΨΡἱ Ρ42ΙΙΙι"π,

ΙΝ ττοοιοτιοοοτιιο οριιιοιιο Ροτονιοι οοτι- ιπτω χτιδ
απο Ποιο τιιιι ιιοτοτο ιιτ τποτοοιιιο τοτιο,

οι οιο τοοτοιπ ιιτ οοτο: , ιιτ οοοοτοτο 30 οτιο

ιιτοτ οροτοοι-τοοτο ιιοΡοοτιο.ο. δοτιο , οτ νοι

8ο ιιιοιτοτ , πιο ισοτιο ιπ ίοι:νιοπιιο τοοοτ. Ετ

οτ ποιιοτο οιιιιτι ο πιο Ρτοτιοιπ οκιιοδιοο πω

τιο το , ιιοοοι οιιιΒοοιπ ροτοο τοιοτοιοτιοι

πιο: 8τοτιοτπ , οι›ι οριιο οοίοινοτιο , οοτο αι

ιοδι:ιοπο οριιιοιοτοττι τοπτι τιτοτίοιιο ιπιιιτοιπ

το οοτιονοτιο ρτοι·-οοιιΤο. Εριιιοιοο ποίι:τοο

ποττιποοιπ πιο οιιΓριιοοιιιο οιοοι τιοτιιτΒιιτο-_

οι. νοτοιο πιο ιοΒοτο οοιξοριοοίι:τι ιιττο

τοο οαροτιο , τοοτι το ιιιοο ι·-οοιοτοιπ ποπ οι:

ιιιτο τ οτ τοτποοοιο ιιτπιιοτιι ωτοτι , ιτο οοο

ποίιτιο τιιοτιτιιιιοιο ρτιοΕοτοοι:ιοο ροτοο. Νοπ

τπο ρτοΕοοιο οιο οιποτ , οτ ιιοο τιο ιιοποο

οο , οιιιιι ιποι οιιιοπτιΠιοιο ,τοιιιιποιιιοιο ω

τοτο. ιριοτιιοτ ιοτιοιτ ροοιο Ροίι Ειιτοι·οο 8ο

οιο τοιιοιοΓοο ί·ιιοτιιιι τοΡτιο δ6 να”. ιτιοιιοο

ιτοποο ιο ιιοπιιπο Ποτπιπι οτι ποοτι ιιοποιο

ειοιιιοοιιι οιιιιτιοτπ , πιοιο οριο: οτ τοιιτι οιτι

ιιο&τιπο νοτο οοτιιοιιοο 86 οιωιτιοιο , ιο ιο

οοτο ροτ το οιππιιοοο ρτοτιοοτ , στοα πιο οροτι

τοο ιοτοιτ. Νοπ οιιιιπ τιοοοτ , οι ιοοοτπο ποιο

οιιιριιοο Γοιι τποτιιο οοοοιιΓο 6ιοτιποοιοτ ο οι

Ροποποιο οι Γοροτ οοπτιοιοιστοοι , οτ ιοοοοι:

οτοπιοοο πιο ιο οοοιοίιο οπο. Πποπι το :ιιι

τποτιιτποι νοιο , πο τιιτπιοιο ιοοπτιοιιιοτιο ,ο

ιοτοτ Γοτιιιοποιοτπ ριοτιο πιο οιιοοοπτιο οι οο

ιιοτι , ιπιιιιποο οπιριιοο πιοπι, οποιοι πιο πιο·

τιτιο ιονοοοιιο. Μ' οοιοι ρτοοοι οποιο οπιοτιο

ιιιιοο οι·οο πιο ,οποιο Γοτπροτ· τοτοποοιπ οι·

Ε) τοτοοι το οιιιοιπτ , ιιιοεπιτοοιιιιι οτιίοτιισοο.

νοΙο. Εκ ΜοΓοιοο πιο οπτιοοιιοο Ποοοπιιιτιο

Μοκιο

 

Εοιοτοιο οοΧΧΧνι

(:οτειιιιοιι νοιτοτοπο.

Ραπ οιι·:τώπι μαι' που οοχιι-ω+ αυπίίιο

.^ [Μ22Γ4ΙΗΜ

(ιοορτο ιιοτιιο ιιοποιο , ιιοιαιτοο £οιιτο ΑΜο η",

ιιοο πιοπι-ο Γοιιιοποο ιιοοο ιιοποιο Μιτο

τοποοιιο οοοοιιιι , ιο οοοτοιπ ρτιοτο οοοοΓο

το Εοοι·ιτ ρι·:οιοτοτοιο οοίοιιτιοιιι οοπτιιιπο

οιο, ιο οιτοτο νοτο τιοοι·οτοοι ΕοιΠο οιτοτιο

ποιο, οτι οιιοοίοοτιοιο οοτοτιιτιοιπ οιοιοοτιοπι,

ποοτο ιιοπ ιιοιιοοπτ σ.ιοοιοτοτι ρτινοτι 86 ουι

οοοιιποοιοοτι , τοτιιοτοο ιιιπι νοιτιο. οι οπιιιι

οιιτοοοιτοο ιιιιιΤοιο οΡΡοττοιιο τοιπροτο , οοτ

νοοιι·ο οοπτοοιιιιι“οιπ , οοτ πιο οιιοοιοΙΤοπι ,

ουι· ποο ροτοιιΤοιπ τιιοπςιοτοοι ιιοριοτο ροπ

τιιιοιο. νοτοπιτιο οοποιιιο ποιιοτπ οοτιιοπο
ιιοτιίιοποοιιοιπ , πιο ροιι: ιιοισιτοο Γοιιιοοοο ο

 



Αιιιισιι·ιι

“ω Ε Ρ Ϊ 5 Τ Ο Ι: ι ι ιι8ι.

ροπή τοπιο νιιτιοιπο.ι·ι πο ιιινιπιπο ποσο οπο: Α πιπι.ε πιο πιο οιοπιοπτι:ι οοποιοπιιι·ο , ιιτ που.

Ειιτιιπιπι. Ρι·οοοι· οιιοπιιιιοποπι :παπι , πι: οοι·

το ιιοπιιτι::ιτιιι· οικοιιιιιτιο πιοει ποπε! ροπειιι

οοπι : οι·ιιιιιιιιπ οιιιοοιιι οιιοπιιιπι πιο Μπιο

ι:ππι: πιοιιι·πι ιπιπιο πιοιιίιε ίοΠιοποε , οπωο,

ποσο ππωπ ποοπιτ , ρεοιπι.ι: πιο Ηπειρο

πιπι οι·ιι.νιιοι· :οποιο , 8ο σοτρπίοιιιι ιπιοοοιιιι

του. διιπιοπιπιιι€οποποποτποσ ΐοιπιεοίιπιπιπ

:τοτιι αππιιπι , οοι πωπω ιιιπιοπι;σ ιο Ιοπ-π

8ιστο ρικίοι·τιπι ιτιποιο πιοΙοιιιιιι πιππι Μ.

Τοοοο οοπιιιιπιιιι ποοοπτιι·ιιι οιο οειιιίιε το οπο·

ποιο , (πιο πιιιΙο ιιιιιιιι ροτπιιο:οι·οκιι: οοπιιιιο

π: ιπιοοιιίιε , οι: ιοπιιιοιι5 ροτοετιπ:ιεισπισ.

σωπιιιιι οι·οοπτιιτοκοπι πιο πιο οικοιιΕπικοιπι,

οοπο:ιτ £πειιι·ιε Ι.:ιτοκοποπίιε οπο: οσποιιιιι.

ίοΠιοπιοιιε ιπτοι·οΠο.ι Ρστοστ σοπίοπιστ ίο

πιοτι , στο ιπιπιο ιποσιιιιιιιτιιτο οι·ιιπιιιε θο

οιιοπτοιτ πιο Ι)οπιιπιιε οοπΓοινοε οι.ιπι , 8ο «ο

πω: οοπι , δ: οοιιιιιπι Ειοιιιι: οοπι ιο ο_οιιτιι.

(ζωο ίι , το ειορι·οοππτο, ?ποιο οοπίοοπεπο ο

ιιτ οσπΕιοιο 8: Γροτο,τπιιιιιιππιπ ιιιι·πεοπιπιι.;

οι·εο πιο πιοτιοιε :ιοοοίιιοποπι οοι·οιΠιπιο Γοιιιο.

Υπο. Εκ Μιιισιοιι πιο οιοοιπιιιιοικοδ. ]ειπιιιιιιι

Μιιιιιιι.

ΕΡΙΣΤΟΕΑ ΕΟΧΧΧο1ϊ.

 

οσποινοπι πιθ0Πι ΠοωιαΠ νωπτΠω ΡΕ·Β ω ΕιιΓοοιιιπι Ρτισιιιιιι πιοποοιιοπι ί:ιιι&ι

τιιιιΜ Βειιιιππ , ιπποι·ιιπε,οπ ιπιωοιπιιω.

πιιιπάιιε ιιοίιοι·. Ρτοοοι· σπιριιτικιιιιοιπ τυποι,

π: ι·οιιιπιοιιο πιο πιο πιειιιο· πιτειπιπ $ισμιιοιοιπ

ιπιπιιποπτο Νιιιιιιιιιιι:ο πωπω , ποπ πο.

τοτο ?πιο ποπ €ι·εινικοτ , οτοοτι πιο πο ποιο

σιι·ιοισ , ποοιιο ρσίΐοιιιποι Γ:ιοοτάστιο οι ο

ιιστοτπ Γιιιιιιιπιτιο. Τοπιροτιο απΒιιιιιο ποπ

πιο ίιπιτ Ρτοιιιιιπε ίοι·ιοοι·ο. πιο. Εκ Μπιο

-Ιο:ι πιο ι:κι.-Ι)οοοπιοτιε Μιοικιι.

 

ποιοι ο ο ιι σοΧΧΧνι.

' Ι.πιιτοπτισ Ριιτιο.

Ε/ιάίεω ππἔοπιἔπτὶ._

Ατ πιιιιι ιιάιιοιιιπι Γοτιοοπ‹ιι :κι το ω

πιεπιπιε πιο , :πιο πει ριεοάιτιιε πιω-π

:ιο οποιοι ιπιοιιτιιε , ιιτ οσπιοιπ ιιτοπο ιπιπι

_ πιιιτι σπιποε το ρι·ποιιοοπτι ο: ομιιιιτινιι επι

ιιπ ίιιροι·ισι· πιιιιτιε Πε , π: πιιιιοπ ιιιοιπιΠ_ο

το 8οτοτο , ιιτ ΕιοιΙιτιιτο ιπιοι·νιοιιάι οπιππιπ

ιπιπιο , μι· οπο νιάοοτιο. @πιο ποε το σιι

Ριιιιιι,ροποιε ιιοοιρο. Απάινι ιι. οιιιοπίοειπι

ιτι ιιιιιιοιιε πονιΠιπιιε ΓοΠισπιοπο Ι.:ι.τοπιποπ

πε οσποιιιι , πσπισιππι 2001(ειπιπι πειτε οπο

Μ1οιιιοιπ οιο Μιιτιιιπο.

Πισω ιιέ·ιιοψι /έ επωιιωπικι πιιι!έιιοπο:
έάτίθέ2. ι

ΡΕτιιιιε Πιιιι>ι-ιιιιυε θοποιιιιισ Ο.» ΛΠ°οΙ!χ+

ιποιοιπιοπίιε , Ευα-πιο Ριπισιο Πιστια

οοο ΐ:ιπ&ι Μιοιι:ιοιιε ιιο Μιιιιοπο , βιοι

τοπι. ο

Με ιιι·οιττιιτοι· ιιιιιιποιο το οι: ρι·αοιριιο

οι: ρι·ιοτο Οοριτοι·Βιπο Βιέιιιπι πισο οποιο

τοπι πο ιΠειπι πιιιιι πονο δέ οιιιειοπι ιπΙιειιι πο

οκοιιιιτιε πσίιι·ιε οιιιιιιΙιοιιε ιπιπιο. , ποπ οι

Βιιιιίιο,ι οιιοιιιοιιο οοι το τοι Γοτιοιπ ίοι·ιοο

το. @πιο πιπιοιι νιιο;ιτ,86 οτιοίιιε πιο‹ιο πιω,

τοίοι·πιιι οι: οπο ριιιιοιε ι8πσπιιπιει: οι: οοάο

οοι·ιε Ριοποπι ιιιίιστιο.ττι. Οοπΐιι·ιποοοτιο ιπ ο·

οιπισπο ποε ιοΒοι·ιε , ίιτιτο ποίιι·ιιτοε πισο

πιπειιιποπι πιοιιπι , πο:: απο πο Με όποιο:

Απο ιιι άοίοττιιιπ , πιο ιιτ πιο ιοάο οπο. πο

πιτοιιτοπτ. ΖΕπιιιι:ιπτπτ ριιιιτιΕοοι·πιπ πιιιιι€..

πιπιτοιπ,ουι Πι ροι·:ιτι ιι 5:ιΙνιιτστο υπο ιτι οοπ

Βι·οΠισπο , πιω οικοοΒιτειοιιπτ τοοιιπαπι; δ;

πονιο οιιιπ ίιπο ιποοτπιιΠισπο ιιάιιινοπτιστιι

οπο ιπιρο:οοιιπτ. @πιο ο8οι·ιπο ρτα:οι·ιοιι

ιιγοπιο :ι.οινοι·ίιιπι πιο , τστιιιε,τοι Γοι·ιοιτι το!

ιιιτοπιπι ιιο(οπτιππι οσππιπιποιοιπ , νοπιπι Π ποε , ιοΙοιπ:σ ιιιιιιι αποτο.

οτιιιτπ οιι:ειτσε οπο οοιιιοπι απ το οκοιιιιι.π

όσο ι απ: οικοσιππιππιοιιτι απο ρι·ιν:ιτι οοποίι

πο ιποοιιιοι ποπ οιοοοιιπο _ οοι ρσιιτιιιοιε

ιπιροι·ισ πιιπιπιο ροπιοπιπι:. Ι7ι·ιιιιιιιπ οπι

οοπι ίσιο: όιοπιιτισ πιο, ποπ πιιιιι οσιιιι:ιτιΠο

οιιιι.ποιο Γοιιιοποε ιποιιιστοπο ίοι·οπι: οοποο

ιοοι·ιιπόιο. Ποιπ:ιο :ιποπο πιοοιο ιιοπιιπι ο;

(οιπι€οίιτπιιπι :απο επιπιππ,νοπιιιπι πιιιιι οο

τι ροτο , ποπ ισιιιπι σο ρτονοδοιστοπι Γοποο

πιι:οπι , νοπιπι οποιο σο ιπί·ιτπιιιιε ω: ιπνιιιι

ποπε οοτρπΓοιιιιιτπ , επι 8ο @απο οι ΙσπΒιι

8ο ίοιιιποπι οππιπιτισ οι! ροτιοπισ ΡΙοιιο. Το

σοσ Ροι·οοτιποτισπιε οιιιιπιι·πε ιιιπιστιιε ,

οιιισε τοιοι·ιιι·ο ιιιιιιά Βιοιιο,ίιπο ιπεοπτι ?απο

πιο πσίιι·ιο ιιιθειιτει , ρσίιοπι , σο οσπιιιι

πιω ιιοοοΠοτιο ποπ ρο.ι·νιιτπ απο οιιοπιιπι.

@ποε σο τοε ποε το πσίιπιο , 8ο ἴιιιιιιτιο οοπ

τοποιο , ιιτ οκοπίο: πιο πρωι ροπτιιιοοπι ,

ρτοοοτιίοιιο ιπιπιο Πιπδι:ιτιιτοιπ , ιιτ πιιιιι , 8ο

οι:: ρι·σει:οτιτο ιοπ-Ππι νοπιιιπι οιιΒιιοπιτ οτα:

οοι·ο, δ: π: πιτιιι·ει Ροπιπο ποίοιιιτισιιοιπ ρο

ο

Δ

Ιειπιτ νινοπτο ιπιιιιιο ]ιιιιο ροπτιιιοο, ιπι

Ροττεινοτοπι: :ιο οο άιριστπο , πιο ιττοοιιιίιτο>

οοι· ποσοι πιειπάιιοιιτιιτ οπτειιπ:ιιι οποιο οιο

Μοιιἱοιε°8£ ετοιιιοριιοορσ ΡΙστοπτιιισ ,ο :πιο

οοπιπι ιιιτοτι , πι: ιιιοοτοπι: οοΙοοιοτι οοριτιι

ιιιπι 8οποτιιΙο ποίι:ι·ι οπιιιιι: ιπ τποποιιοτιο

ΑποοΙσπιπι Ριστοπτιιιτ,“ οπι οιιι·οιιπιιΙιε οσιοπ

πωπω πιο :ιτοιιιοριίοοριιο,ίι οιιι·ειιπειιιε ποπ

ΡοτιιιΠο: , οπο: ρποπιτιιιιιε. ιο οο οιιτοπι οι

ΡΙσπισ.το οσπ:ιποοιιιιιτιπτοι· οοι:οι·ά, π: εοιο

οι·οπιιτιι:, οιίι ποπ ί·ιιπεοτοπτιιτ ιιιοοτοιοτιο,

ρσΠοπο πιει ιπ όιπιπιτοι·οο : 8ο ιπιτπιπιιπιο

ρτισπιτιιε οι·οπιι τοάοιιι:ιοιιε σο ιιιιιΙιιιπ πω.

πιιιι·ιιτισποιπ ., τοίοι·πιιιι·οτιιτ τοπι ιιι οποιοι:

οπιιιπ ιπ τποπιοι·ιε. Ιπι:οι·οιι οοι-οποιο πιω _

α τοποσ ιπ οιιιο ισοιιπι Μοιιιοο , οο8πο..

νοτιιπτ απο ποε ιι%τοάιοπιιπιπ οΠο πο, οποσ!

ποπ οσε οποια , οιιο.ιιτιιπι πιο το πιο οοπι€..

πιπιτο ιιιιι€οιοτ πονιιο ροπή οι: , σο οπτι

ποιοι πιο:ιπι δ£ ίιοΙοιοτπ απο ιριιιιιι τω”

τοπι. πιο ιτειιιιιο εοιπιειπι ροπτιποιε ροττο

777_φτ> . _______ ¦..__--π

`/



ΜΒ;; ι>ετιωι:ει.ι>Ηιιιιι· πιο

“ὴυ·__-·_ -

ειπιο , εοιοτ Εετιιιιιετιτετοιτι Γετειιιο οίι Γοπτ 3 Α ιιοε ιιι ειιοτο , ιιι τοιιοδιοτιο , ιπ εοπειενι ,

ιτιτροττετιιπτ ιιονιιιιι ιιιριοπιε , οι ιοιιΒο όι

ιι:ειιτ ε ρτιπιοι διοιιιτιοπι τοιιιιιτ Με :πεποι

ιιεοε ]οιιεπιιε , ιιιοε μου ροπτιιιειε τοττιο

εειιιοετοπι ετοιιο τιιιοπτιετιιπι τοπιο , εοπι

ιιιιΒοιετι εττοιιετιοποιοοποποιοπτιαιριιοε οτ

Βε πιο εε τοιι:ιτιιοιιιο ιεοτιοπι·, οοιιιοτ πιο

ιοπεο ιπάιοποεζ - ό

Ρτειιιιτ-εεριτι.ιιο ειιισεε τιοιτιεπι εοπ8το

πετιοπιε Μοιιτιε - ΩεΕπι , εοπι ιιιι Βοπι νιτι

ροτιιιιοπτ τιετι Με Ειεοτειοτοπι Γετεοιετοπι ,

ιιτ οιιιε ροτειιετο Εεειιιοε ιιι ιιιοπι εισιιτοτοιι

τοι· Εενοι·οπι. ει ιιιτοτίοιιιοε εεριτοιο , δε νι

απο ρτοΕοιιοτιιπι ιιιιιιιιιιτετιε τοπιοτιτετοπι

εττιιιο εττοοεπτιετπ ιιι ιτιιτιο δε τιιοιιιο δε ιιοο

εοιοιιτετι εοπνοιιτοε , ποπ ροτοιιΤοε ποπ εισ

ιιοττοτο , ποπ ιιοπιεειιετι , ποπ τιιειοπι τοειιι

ειιιοιε ροπιτοε ενοττοτο , εοπτ”οιΠιίοοο δε το

εοπι εοτοι·ιε Εοιιιοε,ρτττιιιιΠε εεριτιιιο τγτεπ

ποιοε ιιοοε. $οτι εοτιι οοιιι ιπιτιο εεριτιιιι ο

<έοτιπτ , ιιοε τιιοτιπτ ιπιριιτιοπτιε ιριοτοπι ἱπ

τιιιιιπιτοτοτιι ιοεοιτι οιτεορτι.

(:οπνοοετιε ιιι οιιοπι ρι·ετιετιε οπιπιιιοε

ι)οπιιπιεε τιιο ροίι: πιιιιετιιττι ιοιοιππιε,εοιι

ιοτιοτιιιιτ ιιιι ιιι ιιονιιιιιτιο τω. ι)τιιιιε εοι

ιετιο ιπτοτ ρτετιετοε οτο οι, εοιοι:τεπειοιπ

πο οιιοτ εεριτοιοπι ιοιττε τοποτοπι ιιτονιε :

ιιοο πο ιειει , πο ποετοοτ ποιτιοπι οττιιπιιιοε

ιιιιτιοτιιιοε ιπιτιετι , ριοπι τοπιοτο δε τείιιι (ο

ρτιτροΓοοτιιιιτ. (ιιιο νοτο ιιιροτειιιο , :ρεπ

τε εττοοεπτιε εισιιιι τοοτιπτ ττετιιτε ειιι,ιιιι.

πιο νοτιιιε ειιιιιιτε ροτοΙιετο , ίι”ιπτοττιιιιιοτ,

ποπ ροτιιιιιοτ ποπ Γεεπτιειιιετι. Ρτεεεωτ ,

ρετοτ οτιοοο νοποτεοιιιε , δε οοο εε τοιιτιοι

τοοιιο8ιτ ρτο ποιο ειιοιε ιιειιιτι ιιιτιιοε. ιριι

πονετιιιιι οποιο εοπάιτοτοτ,δεοοιτιοπι νοτο

πο” ποίιι·ιε ροπιτοε ετινοτίεπτιοτιι , οπο ειιτ

ειτοτο οκ ιιοΒιε τοειετιιεπτιιιοε,εοτοτιε τποτιι

Εεοτοτιε δε ρεττοπι ιριοτοπι , οοι οοοτιτιιο

Β ιιιοε εοπνοιιιοιιετ ιιι τιιοπειιοτιο , ποεοτιοπ

ί. τιιιιιε τιιιιτιοτιι ιιιΓεοτο.Εεδτι Γοπτ εοττιροτοε

νοιοτιιιτι ίιιοτοπι , τιοοπιεπι ποπ οτεπτ ιιοο

ιτε τιιιιιιιΒιι. Ειπιτοτοπτ ιιιι ισοπι νιτι , ποπ

τιοιιοτο ροτπιιττι ρτο ιιοποι·ο Ετοιτιι δε Εσπ

τιτ-ιιοπι, οτ ιοΒο.τοπτιιτ ιιττιιιίτιιιο Εεπιιιιεε νι

ιιτετιοτιοε , τιοοτοπι οριπιοπι τοροεπενι ριπ

τιπιοπι , ιιοττετοε , ιιτ ροτιοοοτοπτοι· τιο πιο

το. Ρτ:τνειιιιτ τιιπε ιιιοτοπι Γοιιτοιιτιε.

δεοοοπτι ροιι: ροτεέι:οιιίεεριτοιοπι ιιιο ,

ιοΒι ιοιιοτοπτ τοιιιπιοπιιιιιι ειιιιιιιιειπ τιο Εε

πιιιιε , εοπττε εοειοιιιιι πιοοπι , δ; οο κατ.

ιιτο , πιο ειιΐοιιτο εττιοο ιπιιειειιτο (ιιιοε ε.

οι ετιτπιπε,ίιετιιοτιιτιτ τιιιΕπιτοτοτ,οτ τοε ιρ

επ οισοτιιοπτιοιτι ιιττοι·ιε ρτοτ.οέλοτιε ροιι ιιτο- Ο Γε ιιιροι· ιιιοε τετιτοπι εοπΓειοπτιε τοττιιιπε

νο ττειιιιιιιιιιε , οποιοι ιιιιροτει:ετοτ .πιο δε

ρτετιετιε οπιπιιιοε ροπτιιιειε ποπιιπο , ιιτ εε

ριτοιιιιτι οιιιτιιτιο ιιιτοτιιιιττοτοτιιτ ετι ιριιιιε

ροιιτιιιειε οποιοι. ]επι οιιιιιι ιὶοπιιο ροτετο

οποτε: τπεειιιπετι ιιιοε ποἴειο_ @τι εοπττε.

οτειιπιε ιιισοττετοπιι ρτορτοτοε ίοιροπιιοπ

εοπι τιοετονοτετ εεριτιιιοτιι ροπτιΕο›τ. Ετ ιτε

Εεειιιτπ Μπα , ο οπο νει ρεοιοιοπι τοτιι

τιειιοπι :ιτι ρτ.τοΐοι·οιιτιετ ιιιριοπιετι ιιττοτεε

ρτοτοξιοτιτ , τιιιεε ιιιιιιιο ειπε εεριτοιι τοτ

π·ιιπιιιιι εεεοροι·ετιι. Ι.οι ραπεε ιποι:οτιιοπτιετ

πιοιι:.Νειπ ιπτιιΒιιετοε ρτοτοοιοτ, τιοιιιιτ ιιε

Ειοποε ιιιιε ιιε το ιιτι ρτοτοξιοτιε οιιιειο.

@ιιοο τοτιιπι , τω” εοπι οτοπιιτιε , ποο

τιιττι οτο&ε εοτποε ιιι πιο ριοτιιιιοπι οτιοτετ, Π

ε&οπι Ματ

νοτοττι οτ ε‹ι οτοπιιτεε τετιο:ιιιι. εοπι (Με

ροτετοτοι· ιπτοτ ρι·οιετοτ , οίιοτιιο ιιιοε-ιι ρε

τοπτιοτιι; ποπ Εοτοπτοε ιιιοτιοε ιοεο το Πιρο

τιοτο τ-τειιι:ιετι, ιοτοεπτοε οιτ ιιιο τιονιιιιπιο

ιοεο, τιποτε ριοπι ιι·ι·οοτιιπτ επ ρτε:ίιτιοπ

:οτιι δε πιο,οιιοιιι ροτοιειιτοτ τιιιοτι ποπ το

τοτοτ οιε ιοειιε ειιιιιιιωιιιιω εοιινοπιοπε. Ετ

ιιιιι ερρτοριποοενοτοπτ ποι:ιει Εκ οπο, ιπ

οιιιτ(Βιιτιποπτιιιιιιιιοπ ροτιιιιττιτιιτ εοπΓοτιο: _

το εριιτι ιιοτιοάοιιο ιιι τοττειιιοιοειτοοο Γε ω.

ροτ ρενιπιοπτιιπι,ιιιιοιιο ειιτιοειιτιιιοπι πιεπ

ίιτ.Μιτετι ιιιπτοιιινοι·ίι οτοπιιτ:τ ιπίοιοπτιειιι.

]οίιιιε οτ ιο οτιοετοτ,εοτιινιτ ποπ Μπι- ρτιοε

οοειπ τιιιιιπιτοτοε ειιτπιττοπτιοε,οοεπι τιοετο

τοπι Μπα οτ εοιοιστει·οτοτ εεριτιιιοπ·ι. Τεπ

τιοπι ρτιπιοε εεεοι:ιιτοε οεεορενοτοπτ , δε ιτε

οεεορενοτοπτ,οτ τιοειπτιιο εοιοιπετοπι οιι εε

ριτοιιιιτι,ρι·ατοτ νιεετιοπι εοτιοι·επετιοπιε, εο

τοτιε ςοιιοοιε οιιιπιιιοε ειιβετιιιοε ιιιιιιπιτοτι

τοτοτ , οοεπι τποο ετοιττετο οπιπιπο τοιι

οιιοτοπτ. Εετιοττι ιιιο οτοπιιτετοπι τιοτπιπο,

δε ροτιτε ε πιο ιιοκιε 8οπιιιιιε τιο τονοεετιοιιο

ρτεττοτιτε νοπιε,τοιιιτοιτ ιιιιιιι (ξιιτιποε Γγπ

τιιεετοπι εοπι ριοτιιιιιιιιιε εο&οτιτετο. Κοτο

Γενι εοπτιιιιιο εοτεπι ποτετιο. νοι·οιιι τσιμ

τιιε ε ιιιΗιπιτοτιΒοοιρΓοττι εετιοιονι τοειρο..

το. τετοιο οτιιπιισοε , ιτοτι ιιοο ιιιι εοπι το

τι.(ιοπι ρτε:ιετιε ιιοττιεπι επ οιτροιιιοπτιεπι ο

πιοιιοπι δε εοπιιτπιεπιιετ_εοπιιιτιιτιοποε ,

ρτοεετι Γοπτ πιο ιπιροιιιιοε , οτ ΐετιιιοτοπι

ροτιτιιιειιιι εοπιπιοπτιετιοπειιι ροτεδιι οτι-ρι

τοιι , ιιτ Εεειιιιιε ιπιροττετοπτοτ οπιπιε. Νο

ιιιι οιε οιιιοτιοι , τιοοιιιεπι εεριτιιιοπι, ποπ,

οτ Γροτειιετοτ , εοπια:ιιι:ο ιιιιοπι , Γοτιττεοτι:

τω: , πιοιτιε εοποοοτοπτιιιοπιιεισοιιιοτ. Νεπι

ρτ:τιετι οοπνοπτιιειοε ρτινετι νοεο οιιοοπτιι

οοιιοτειοε ιιιτοτοε , οπιιιοε ιτιεττιιοροτο ιοεο

τιειιιιιτι Γοιιτ. $ιιιιιεοτο οι: τιιι:ι , οποπ ίετιρ

Πιο: ρταίιιιοιιε. '

ιπτοτοε τοιιέιιε πιο Ειοτοιιτιιιτ , ιιτ ιπτιο

ιιοπιεπι ροτοτοιιτ , τοιιιι οΒο ιιι Εοιιτοιιι-ιιο

ιιιιπι. Οτ:ινοτιιιιτ ειιτοπι πιο ιπιιετιτιιιιτιιο , ιιτ

ιοεοπι ιπ Πτι:οπι ιτοπι , ίιεοτ πιιιιι επτο εε

ριτοιιιιιιιιιιοτετ επιπιοε , ιιτ ροπτιιιει ορτιπιο

τιο πιο πιοτιτο ΓετιιΕεεοτοπι. νιτ». οτοπιιτε

τοπι ιτιιρτοι:ιτετο , ιιιιι·`οτοπτιοιιι εοπίοοι·επι

ιτοι· πιοοπι , πο ιτοπι εοπι πιο. νοτοπι εοπι

οιιοπι ιιι Εοιιτο-οοπο , δε ροτετοπι ιιιοε ιτοτ

εττιροιιιο ιιοπιεπι ιτοτι-ιιε > εοπνοποτοπτ πιο

εοπι ιοειιε. Ετ νι‹ιο ιιοεπι ιιοριιει επιπιο.

Ειοιτι οπιποε Βοτιιιε,οο εοπιιιιο Γονοπιιιο τιι- ·

ιτοτοπτ , ιιτ οΧοτετοπι πιο Με ρτοειιιιιτ ιτι

Πτιιοπι ιιοτιιιτοτοπτ. Ρτοι:ιιτοτεπι ιιοοιτιοπι

ριοτιπιοπι ιοτιιοετοιιτ ρι·είοπτιετπ τιιοειτι :κι
τ · οιτροτιιοπι:ιε ι

 



  

ιιι;

τοω ιπο,:ιο ροι· ποιοι ποια Γρ:ιτιοιπ τοιοέι:ιπι

τοπι :πωπω ιπ Γοπτοπτπιπι τιιιιιοι·οπτ. δρο

ροπ‹ιι πιο ιτοτιιω οοπι οιι , ο τιιιιοι:ι:ο ρτο

ιοδι:ιοποιπ ιιι οδι::ινιιω τιιπτοωιποοιο νοιοιι

ίοπτ ιιιοω. ΑιιΒιιι Γειπι%Ηγρροιιτιοεριιοτ

Το.πέι:ι Βοιιοτιι&ι, ιιοοοροιοιιτ οιιιτιι ι·οΓροπ

πιω τποοπι : Ετοωιτιο νοι·ο ιιιπιιο οιιιιιιιπιο

πωπω , ιιοιιο ρ;ιδιο (ο οιιρο&ειτοιοι πο μι·

Γοιοι ω πιιιιιωειω ιιιΙιτιοποω τιιιιοτοπτ.

Ετοτ πιο τιιοι οοιιιι:οι :ιπτο Ροπτοοοιιοπ. Πι

οοιι:ι.ιπ ποπ ιιοοοιο , οτ ιπ τιιιιτα Γοιοωπιτει

το οοτ πιιιιιοιοιποι ιπιιοιριτιο,ιιιιτ ιοπΒοω

ποι οπιιιτ:ιτοωιιι. Οροττοιο οτιιιπι ρτιοριιτει
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οκροοιιοποι ιοιπποιιιι πομπο. Κοροεπ:ιιι- Α οι: ιιι;ιοι:ιοι , ιιι Μπι ι οτ οποιο , ιιιιι:ι ποπ
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ιονοι·τοτοπτ. Αιιιιιι τιοοοιοο οτοιιιιτιτιιωοιι

τι:ιιιοτπ ποίιτοι·ιιω ι-:ιδιοω ποιο το ιειτοιιτ, οτ

πονοι·ιι οριο ιιπτ απο πιο απιπιο , που. πνο
τοιιτιιι οι ριοτοτο. ι

Ειδι:ι οοττιοι·οι πωπω 3- οποπ οοπιιιι:οιβ: Έ

Γοπι ιπ Οιωπιτιοιο Ειοι·οπτιπο ρτιοιοω @οι

πιιω Μ:ιττιιιο.ιπ 8οιπιιιπιιτιι , δε τιοεοιιοιοω_

ιισιιιτοπι Μοπτιι-πιιιτι , ιπτιιΒιιειτι νοιιοωοπέ
τοτ οποπ ποο ιρι-οιοπι οοπβιιο οι Εοοιιιοιπ.ι,

νοιοοιοιιτ πιιιιι ιτοτοω τιιωπο:ιπι ρτοοιιτειἔ

τοτοι Ετοπιι , Γγποιιοιιτοπι τονοοπτο , πιο Γο

πιω Ροινοπτιποι ΟΡΡοτοιιιοι. Μπα οοττο

ιιγροοτιται:οπι ωοιιι , πιιιιοιππιπιιιι , 8ο ποι

το πιο ποπποιιι·ειει ποι ποοοιιιιιιιι. δω ποι Β ιιοποτι ωοο ριιιιτιιιιιοο Γοπιροτ ιινοτο πινω

πιο ιιπιιιιο πιο τοπιιιιιοτιπτ , ροιΠιιιιι Γιο

:οπιπε :ιι ρται:ιτιι , πο ιιιιο πιο ιζοωειπι ροτο..

πω, οοπι πιο πιιιιι ιιιιποι ορωτοπτ ι:ιιιιιιπ

ιιοποι·ο τπο ιπ οοπιιτιιτιι , οι.ιιοιιι οπο Ρπιπειι
ίοπτ ο πιο. ι

Αοιιι ο: ιιιιοιι. Αιιτοοιιιιιω :ιιιιτοπτ, ιιοε::

ιιιτ πιο Ωοιτιποι ιοοτιιιιιι ι ο: πιιιιι οιοιπιοτιι

οοοιοιπτοπι ιιοιτειτιιι· πιο οιιιιιιιο , οτ οοπιιι

τοτιοιιοι οιιριτοιι τοιοιιοτοπι, ο: ρτο ωοο σπρ

το ιιιιιι οοιι·ιοοι·οπι , ωιιτειι·οω , ιιτιειοτοπι ,

ιιοπιοι·οπι ι το οιιιω τιιτοπι ιιιιιιτοτιιω οοπι

Γοοιιι τιιιιιιτιιιιιι ποιοι , δ: ίοοοπιιοω οιι

ιιιἔιτιοποπι ιποιιιπ οπιιιια ιπιροττειτοτοω.

ιιοτιπτ. θα! ρτοοοσιοπιιιι οιτοιιοι, 8ο πιοπο

ιοι·ο ιιτοοοιπιππιοτει ειο πιο οοπι. Χ

πω” :ιεετοιιι οροι ιιοωει.πιιιιτοω πιο ει

οιιριτοιο , :ιιιοει οιιτπιοτιιιπ:ιτιοωιοοιοτο ει;

ΓειοιιιοΒιο ριοποιιι ίπιιιιι ττειάιιτο οτοροιιιπτ.:

(ιοποορτο οπιπι τιοιοτο , οποπ ιπ 8οποπιιι

οοπνοιιτο ιιιιιιι οιι ρι·οιοιιιοττγιειπιιιι πωπω

:πιο , ππετπ οιιοτοοοτιιπτ οοπττει πιο , ι·οριοτι
νοποπο δ: πιοττιιιοτο ππιιιιτι απο ιπ Ειπιι-

ιιιιω Ροπτιι-ιιοιιι , τιιιιιιιι ει τπο πιο ριιτι πο

ποοοπτ , ιωροττεινοτιιιιτ ιιιριοπιει ει ροπτιιιοοί

ιιι Απτοπιοω Ροι:ιοιιι ιιιοοιιιοτοιπ , ποο οι

πιιιπάειτοι· ,οι ειοοιιοοιω ριιττιω πο Βιιπιιι:ι.

Αιέποιοοιιειτ οπιω πιοιτιιι οκ ιιι ιπνιτιι πιιιιο- Ο οτιιοιποο (πιωιιιιιιιι ποιιιτι , ρ:ιττιω ιιο οτ

το ιιιιιιπιτοιοιιι μια: ΪοιΠ`ο οιιτοττειι, πιο ιπ

ρτιωιι ιοροεπιπτο. διο πιοπο πο. 8οποοπ

τι πιο ειπποτανι οοωριοπι ιπ πι:ιτπιπο , οι:

ριιπιοπι ωιιπο ρι·ορτιο ποιοιίοπιιιοπι › ιω

πιο ιιι οιοιιιιιι ιιιιιοπτιτοπι, πιιιιοιοο £'Οπτιιιιιο

_ο:ιιιιοειτοπι οιιοωριειτ ροτ πιοποοιιοιπ Κο.

ιπιπι. πιο ιοΒοτιιπτ , αοροιοιιτ οποιπάοΓοο-,

το. @ιιιιοι ιιιοπιιοιιιιι: Νοππο , ιιιιιοιτ , ο

νοιιιι οιιοιτ:ιτοι ιιοε Επι: 2 Ιω οι , πιοπο,

πιο ποπ ροτεινιπιιιι , τοτ ι:οτο πιοτιιικι.ι :κοπο

οοτιι€οπτι:ι. Ρι·ειτοι:ιτιιω ίιιπο ριιιιοιοριιοι·οω

ιιι:οτιιπι ποποι ι Ε8τοοι:ι νποιιιιπ οοιιιι.ιπ

τιιι , ιιιιοο ιονιτοτ πιοπο , Ποπ ριιτειτ:ιω. Ε:
.ιιοε ποπ ρτατοι·ιιιο ιιιοιιτιο. Ρτοιιο&ιιιι (ιιι

όιπο ριιι:ιιιτιι , Γοιι οιιοοωωιιππ::ιτιοπιι πιω:

ίοπτοπτιιιτ ροι:πει :ιωογοπτιοι ροτροτοο οι ιιο

πιιιιιιι πιοιι οιιι·ειτοτ. Νοπ πιο (οποπ ιιι οπο.

τιοοπτιοιπ ωειπτι:ιτοιπ Ροι:ιοι ι ιιιιτπο ρτοπι

πω· :ιο Γονοτιοτ, τιοειω ρτο ωοο ιοτιιοιο πο..

ποπ. Νειω οοπι οσοω ιπ Εοπτο-Βοπο , πιω

ροτ ποτ:ιτιοω 8ο ποποιοπι δε ειρριιτιτοτοπι

ρ:ιι.ιτιι ιι:ιιοοιοι:ι.ι ττοιιοοιω , ιιπ:ιιιι πω, τω

ποιοι :ιιι ιιιιοι τιιπι ρτιοι:ιτοι , πιω πωπω

οιιοι 8: οοιινοτιοι, οοωωιιιοιποο ιιο πιιιιιπ

ιιττιοιιιιιο (::ιω:ιιοιοιι ποιιτι. Μιιιι πορεια

ιι:ιτ,οτ Γοτν:ιτοπι οοπιιιτιιτιοποι οιιριτιιιι Γιιιι

ρτιοιιι&ι ροοιι:ι : τοιιοοιι νοτσ ,οι ιι:ειτιπι πο!

οορτιι ι-οιιοιιοιιι , τιιιειιιιπι ιιιιροιιι οτειτ ιπ

ιιιιιιοιοιο , ροτιοτιιιιτ ο πιο , ιιτ ςιοοππιπι το Β ίοι·τοιπ οιιοωριιιτ ιστονιι ειροιιοιιοι, ιιοπιιποι

οοπι ποπ ποιο , ιιιιτοω ιιειτοω οιι :οι ροπή

ιιοοπιοοπιωοπιιιιιιιιιιι ιιττοωι. Κοιιιτοιιι πι.

ιιιιιιιιιιιο , τιιιιιιοω οιιιοοιιτοι πιω ροτοπτι

Επι. νοτοω ι:ιιιιπιοπτοι , πο ριιιιιω πιο Γει

τιιι::ιοοι·οπτ , κάποιο ιιιειι ροπτιιιοι οπιπο

:οοτ ι τιοειπτιο ιιιιιιιοιπιποι ιπιοιιτοι Κτιρίο

:πιο , δ: οποίιο οιι ιιιτοτιο ποπ ροτοιιιπτ. Ειτ

ροιιιιιοπτο ροιιοει οιιοιιοοι·οπτ > φαω ι28το ,

πωπω. τοπιροιιι ιοιιιιιτιιιιιπο , πωπω πω.

τοιοιπ οοπτωτιι&ιοπο, ιπιο ιπο , ίιπο πιοιι

ιιττοιιι ιιΒιοινοτιπτ ιπιοπέιει πιο πο8οτιιι , ιι

αιτποιι ιιιιιιιιο οι:ιοιιιτει πιο ροιιππτ. Κοιιοο Ε

:κι οοπιιπιιτιοποι.

πιο ροι·νοποιοιιι: ιιι Πιιιοπι , ιιιιιοτιιπτ

ριοτοδιοι·οω', οιτιοο οοιτοέιειι οι ποιοι οοπ
ιι:ιτοτιοποι ροιιοιιοτοιιτ: οοπι ειριιτι ιιο,οιιιο

οοπιιιιο ποιοιο 3 ιοτιποπι:ιπι ιιοοτονιτ , πο

Βιιτο ιπιπροι· οιι ρειτι·οοιπιο ει; Εινοτο , ποοτι

Γοιι Ιιττοιιι πιιιιιιιιο ριιι·οιΙΐοπτ. Ω:ιιιιοειτι :ιιι

Πο. 6'ο·πι. ό· Μ”. πω!. Οιιἄ. Τοπ. ΙΙΙ.

Ετοπιιιιοπιιοτιτοιιτ : πιο :ιιι οοπτοω ιιιιιιιιι

ριιιΤοοω , ειιιιι ιιι ποιποο:ιπιπτέι , πιω :ιιι κ.

οι: Ετοωο τοιοοειτιι : οοιιιιιιιιειω οτιοπι ρα:-_

πο ροοιιπιπτι:ι ωοιόι:ατιι,ρτειιτοτ οιιοοπιπιο

πιο:ιτιοποπι , ποπ οπιποε ιπνοινοτιιτ. ιπνοπτι

ίοπτ πιω: ιπ Εοπτο-ιιοπο ρτιιιτοτ πιο , οπο.

τιιπτοω ιιιιιιο.ι νοιέπτοτι οι οοπιωιιιπι τοι

ιοτπιιιιι ,ε:οεποτπιπο ποιο. Μ:ιπο ποοιιιππ

ποιοι ιιιοι ι·οοοιιοτιιπτ οι: ιιι ειιιο)ιιιιοι ωο

πιοιιοι ρτιτιιο ειιιιοπιτ. απο ποιο , οιιροιιιι

Μινι οοω Ροοιο ρω: ιιττοι·ιιι ι πιω 8ο πιο :κι

ωο (οι·ιριοτοτ ι ποιο ιπιτπι ιοιιιοιι οιοι πω..

ιιιοι·ιι οιιιτιι ριιτ ιοοιιιτ , οιιοοιιιιΤοποο ιριιιω

ιπιιπιιιτε ιιροίιοιιο:ι. διοτι ποπ τιοιοπο , ιιιοω

ποπ Γοοοι ποιοι , οοιιω Πιιι οι: οι·οωιτιι ωοο

ιιτ ριιιιιοτιρτιιω.

' πποοε :ι ιπο ωοωιιιιι πιοιι , δ; ονοιιιι

ο Γοπιοτο νιΓοοτιοοι , ριιπτιιιοοτιιω ιιιοιοιπ

ιινοτο ει:: ιπνιτιιτι , 86 ιιοιιιτοιοι ιιιιοτπω (αι

ιιιε
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Μισο , τιοίί; Βίττίσσιιι Ρι°οΕοᾶι1$ οκ Εοτιτο-Βο- Α οιτρΙοιιτίετιι .ίσα τιιεΙἱετιἰτετἱε ἔτι ΡετιιιΙιεσι

τιο Ρίοτοτιττετιι νοιιτ , δε ρτἰττιε τιοέτο σε πιο

τιείτοτἰό ΑτιεοΙοτσιτι οσἱονἰ,ἱτινἰττιτσεε ρήσ

το , στ ιτε ί·`ε‹:οτοτιι , οσἰ οττετιι τιοίοίσετ στ

ἰτιτίο τίτίοοτίοτοσι, τττιΡτοοετιε εάσιοτίστιι Ε

τοιιιττετσιιιιιιιριοτετοτιι. νοτιτ τετιιοτι ίοοσοτι

τἱ ὸὶο Εεττιείτίιιίσττι , οσοτι στο τοττιοττοτ ε

νἱίἰτετἰοτιστιι τστιισίττοσε ττιετιοτοτιι Ιίσοτι

τίσε. Οοτινοτιίττιιο Ρσοίτιε τοπίο ροτ ίιοε τίτοε,

δέ ττισίτε ίσροτ τιοΒοττο σίττο οτττοοιιο σιντ

οοιιι οοτιτσίἰτιισε. Τεστίοτιι ίσίροτιτίιτ οτιιοτ

Βσε τοΙοΒετἰοσσιιι τοτττιίτιοε εε ίσια , τιιοτίο

τιοτι τσετιοτοιιτ ἰτι τ:ίοττιίτιιιε Ετοτιιἰ. νοτιτσ

τι” οίτ ρεσίο ροίτ ετί θίστετιόετιι Ετοττισιιι ,

δέ σττσιιιοσο (Ξειιιείτίτιίστιι: στ οσἱ ετ! ί`σζο- Β
ἔοίτἱοτιοττι τίσοτσιτι τἱτίἱοτιστιι Ϊστιιἰεειιτἱστιι

τίτοτστιι ίσοιοδττ ίστττισε ἰτι οοτινοτιτσ ποντί

ίιτιιο εΒοετἰ εείἱτιοτιω ττιοτίο οτἱετΐί ί-σίστίε

τιιστ Ιείοο ίεοοτάοτι , 8ο οσιόοτιι ῇιἰτιἰοτι το.

Ηετο 86 είτε οισίτιιοάί τιιοίίστιτστ ἱιιί-οίἱοοε ἰί

τἰ εονοτί·σιιι πιο οσοττάτο , στ εστ τη άοίρο

τετἰοτιοιιι ιιιο ετ:ίτίσοετιτ ΐτοοσοστιίισε Πιτσ

Β Με , εστ νἰ&σε ετιιοίτιοτιί οοτστιι τ:οτίετιι. (ἱσ

ιστ τοἱ ΙιεΒοο τοί]:οε οσετσοτ άίοτιοε Μο ,

οστίισε (Σσἰτἰτισε ρείεττι ρτοτοίτετσε οίτ τω.

Ρίοτετοττι ετιἱττιἰίσἱ ετ: ι·οοοΙΙίοτιοττι οοτιττε

πιο άοοτοτετιι. δοά τιο τιιἱτοτἰε οσοτί ιιιοτίο

τιεττενίτ Αστίἱντ οτιἰιιι ἱρίοε ετιτοοσειιι νοτιο

στο τίτίτοιίοτοτιτ , οο Ρτοροίιτο οοτιίτιτσίίΤο

τιιοετιι , ίὶτίτιι ,ιιοΐετιιισι ό: ιιιοκρίεστίο ίοο

ίσε ετίττιτίίίΤοτιτ. $τοσίτίοττι ντίίτεττοιιστιι Ρτο

οοίΐσε ,,οσοε ί·οοστιι , τιιο τοιιοτετιτο, ττοτσίο

τετιτ , τστιι ροτιτίίιοί , τστιι είιτε οσττείτίιτιο

οίί:οτιτίοτστιτ.

Ιτιίιτίιοτστ, στἰ τιοίΤο το τιοιι ὰσίιἱτο , ροτ

οοτιίΗτστιοτιοε τιοίττεε , στ σι ντττστο εΡω

τσε-ίετιδτι ο: οΒοτίίοτιτίε: , τιοτιιο τονοΙοτ οκ

ττετιοτε ί”οτ:τοτε οττίττιίε.Ετ “τι ίτιΓοίτοοε δρι

τίτσι-ίετιέτο εάνοτίετί τιοτι τιιτισοτσστ; τοπ

ίετιτοε ί·οοτοτε, ἰττιτιιο τ:οτιτοίίιοτιοε ί:τεττσττι

ίσοτστιι(οίτ οτιττιι τ:οτιίοίίιοτιτε ίιετΠιιτιι οσοτί

οίετιι , οσοτί οοι· νἱίἰτετοτοε τίἱίίἱτιἰτοτἰίισο οτι

Ρίτσετστ) 8τ ΡείΒιιι νσί$ετιτοε , οσοά τοεοτο

άοίισοτσιιτ. Ιτιεστίττσιτι ί`ετιο ΪεοἰτιιτεΏ, τα: οσί

Ιε @το τίτοιιε ρωιιἱτοιιτἰε ετοσο ίσρρίκίτε

οιτοτετιτίσσι. Κογοίετο Ποσα: Με ττιοτοττὶοἰε

εσίἰ (στι: νοτοτιάε ρεττἰεἴσἰ, στ τιίετιτ οτ τω

ίιείοοετιτστ οσοι ίιίτο Νοο , τιτίἰ τοίἱΡσοτἱτιτ ο

οσοίοίτἰ· τιιείοὰἱᾶἰοιιο. @Μό οιιισι οίί:είισά Ε

Ποτσιιι τιιοοτσττι ίοοτοτε τιστίετο , οσεττι ίσιο

εί?ο&ιοτιο , ίἰτιο ί.αάοτο , ίἱτιο σιίίοτττ:οτάίε

άοτιοτιοίί:ετο Ρετοτιτοτιι 2

νίττστοε,είτ οεττίιιιείτε,ρετοττιίτετίε πίττα

δ£ Βοτιίτετοιιι ετί οατίσττι ί:οτστιτ , ίοσ! πιτσι

ίττοε πίττα» τ:ετΡστιτ. Κοίτιοτιάτ τίτετιεττοτιτ

οισε , ίοοσί ίίτοε ρίιεττίετοτσιτι .νοίί:ίοτε , οσι

οοτιετἰ ]εοσιτ οεροτο σι Γοι·σιοτιο, μισο τί

ἱτι τιοίττετιι Ετοσισττι ίοοοτίοτο ν, στ πιο , Η Ο ίστιι Βίετιἀἱτιιοτιτἰε άοίτσίτο Ροτοστιτ. Μπέβ

ίροιιτο τιοΙσἰΠοτιι πιο είπίἱοετο ί ε εοτιοτείε

τσ άοτστοειτοτιτ. Ρφείοεττιιιε τοττο οΙἰοσετιτσ

Ιστιι , σ: τοτε ίιίίτοτττο ί`οτἰοε οοι τιοτε ίἰετ.

Ατιτοοσεσι όίίοοάοτοτιι οιτ Ροτιτο-Βοτιο ,

ττιετἔτιἰ ί:εοίοιιε ΠΙετεσι τιιτίιἱ ἰτι)στἰεττι , ἰτιιττιο

νοτίσε ίιιτοτοστίειιι , τιοιιάσισ οτιίτιι είίετετ

Πιοτειιτ ε Ρστ:ίο Γοίιοτίσίτο ετί τιοε , ίοτί·τετι

τστιι εσὸἱοτεττι νοτιἱίίο εά Πίστη στον:: : ττιἰίἰ

ροτ ΡτοΡτίσττι τετιοίίετισττι Βοσιετιι Βἰτιεείἰτ

τοπιο ίστιοτ τιοο ιιοττοττο , είτοτεε επί Ρωσί

ίιοοττι , είτοτεε ετί τονοτοστίιίίτττισσι οεττίττιε

Ιοτιι τίο Μοτιτο, οσἰ οίοίί:ίτστο τιιἱίιἰ τιτοτο&ο

τω· , ἱτιοσἱστιτ ,_/έττωα: οπο: πιο:: ε: , ό·

Μαιο 17:έ έ» ταύτα:: έστω. διο ιίτι Ιείιτοτσσι

πιο ίιοτιοτειιτ ίσΡοτίὶοἱο , οοτ εστοιιι οοτσσι

ίοτιοο οί"τ ε πιο. Ποτιίοσο τιοττετστ πιο εετ

τίτιιείτε τρίο,στ Κοσιεττι πιο οοτιίοτετιι τοοσο

το Οδτοίιτί. (ὶσοτί 8ε ρτοτοᾶοτ τιοίτοτ , στ

ετιτο Βοιιοτείο οερἱτσίσττι Εεοοτοτιι , ίσείοτετ.

Νο σο:: Ιιε&οτισε Γοοοτἰττι°, οβίτιτίτ τσσι οτε

τἰε Βτενἱτεε , τσιπ ετίτινί ετίτσε ττττιοτ : δέ τισ

τοοστιι ε!ιοσίτί ἀἰίίῖπισίοτιι , στ νττετοτιι ττο

οσσι ετίνοτίετίιε πιοο σι νἰε. Ιτστσε ίσιο τοτ

οσο , Η Ρίετ:σοτίτ Αίττίίτιιιο , ίτετστο τοττιρο

τἰε εσιττΙτο , ετίιστοτ τονοτε ίιτιοσίετίε τοσ ίτι·Β το, στ ροτιτἰίἰοἰε ττο πιο ορτίττιο ιτιοτίττ άοοΓ

ορροττστιἰτετἰσσε ,το ττΠισίετίοτιο. (ξιοίτσε

ίσοι ερσό σττστιιοσο τὶο ίἱΙἰἱε τττιρίτο,ρτοοετσί

οσο , στ, ίἱ ί·ιοτί οίίοτ , τονοοετοτστ (Πρίο

τσε ἱτι ττιοσσι τΙοτίοοσε τττιροττετσττι. Βοόϋτ

οτί πιο οσοττι ττιἰίοτεττι ἰιι Πττιοττι , τίοοτττιε

οσίτιτε Ροίί; ότο , οσοι Βἰτιἰε οεττίἰτιείὶε ττιο- ·

τιιοτετί Ιτττοτίε : ίιοτιίθοενίτοσο τιιτίιτ Γι: :ιο

ίί:τεε ροτιτἱίἱοἰ ρτεοΓοτιτείΤο. @σετ στή ροτίο

επ: $σίιίΠτίτ, ἱτιοσἰτ ,ίσε ίετι&ίτεει νίίτιοσο

οίίτ ττιίτετί τίο Γοτίτιτίε ίιτοντίισε( ί·.σοτσιιτ οιιἰτιι

άσο ) ροίίἰοἱτε Γ:: Ρτονίίστεττι ἰιιὸοτιιτιἱτετἰ

Ρετοτσίτετιε νοίί:τετ 8ο ίιοσοτί ίσο. Ισ είτοτίε

νοτο ίιττοτίε Γοττρίίτ οεττίττιείτε , οσοτί τιοτι ότι

Έετ:τΙτ τονοοετοτιτστ τίἱρίοιιιετε. @σοτί αστε

ττιττι τίτιτίτ.9. Π. τιοίττστιι τίο στονίσσε , ροτί

Ρἱοσο οτοτίί ροτοίτ, τρίο ίιεστί ροτιἱτιιε Γειω

το , ί:σίίΤο ἱτιιροττετε. Ηείισοτστιτ ἰίττ Βικι

τοε Βοττιιετιι @σε ί·οοσσι οοτιῇστιέΙἱίίῖτιιἱ. Νοε

τεττιοτι νοί Πο ἰτιιτιοττείΐοτιτ , τιτίἱ Έστίε ἰτινοτ:

τὶ δε άττστιι τοτο ροόί:οτονίτσε οίίἱετιτοε , ετί

Ε

τ:σίετσε νοίτἰτὅἱε, 8τετσΙοτ οοτεσι εάοτιτ:τ άτο

τιἰτετί , δ6 στ ττιτοτίίτιι ίστστι οοσοτίιτ Γοίίὶοτιί,

ΡταΓοι·τίττι τ:σττι ρΙεοσοτίτ ἰρίἱσε ίεσόί:ίτετ1 πιο

οσοοσο οίε Ρι·ετΙετίε ετίιστιεοτο, οστίισε άο

τσετιόετε οίτ ειπε' τοτοτττιτσιτία €στἰ2 ΝΉικ

οοοίοίὶεο. Πιοτιοτστ Ι)οιτιίτιστ σιοοστσ ότι?

τετιιοσεσι Βοίίετοτ Γοττἱε , στ οιτρσετιετο νε

Ιοετιι οίιττοιίτετοτοε ττιοοε ,οσί εβίοτιτοτιι οετ- ·

ροι·ο ισ τστἰε τιοιι Γστιτ νοτίτί, ό: στ άοτο8επι

νσίριστιι ίτιστσεε , οσἱ άοσιοίίτἰ τ:οτιτοτιτίο

.τσιπ νίιιοετιι ιιιοετιι. Μτίίὶ οτιίτσ ἱτι Πτσοττι

ε οοτινοτιτσ οοτιοτείἰ,στ εττίὶίἰοετοτιτ,άοίὶτσο

το οοτιετἰ ίστιτι δ£ τίοίί:ιτιετί ετ! στιίοτιάστιι ,

στ ίὶοτοτιτ σττεοσο σιισττι ,Δωτττωτ εε ίοετο

Βετἰοιιἱ εοτο οιτιτιἱειοσετιι τιιειτἰιτιο , φωτ

οίιίΠιιεττίίιτιιο , οσειιι οτστίοίίίίτττιο ίτστΙσο
τστιτ_ί”σί› Ετοτιιττετστιι ιιοττιίτιο τοδίοοτοίσιο

ττι ί.οτνίτστοπι , ετ: ἀοτιιἱτιετί τιοτι°τετιι εοτο

τοτσττι,οσεττι τιιοτ οτἰεσι σι ρττττιτε νοΙσοτστιτ,

δὲ τιοτι ιιιοιτιίτιοι·στιτ, οσοτί ίπ Εοοίοίἱείὶο
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Γοποεπιπ οι ι Ιπιω!α»ι , πιοπιτ , οικω ω- Α νιίΤο , Ιιαπο πω τοποσ οοπΓοι·ιΒο οοΠιο!απιδ
πτιπτοΙΙιοαέ Ιοποο οτανιοτα Μο: ιπαοΙιιπα- ο

οπο! ό0Μϋ7ιΠΙΠ' έ» Μαίου1/88Μ. Ετ Π:αι:ιτπ

που “οι” «πωπω , π: |ικυβισέ?α ειναι: , ά·

οποια”, Μ ά·υέπιπτ οικω” ]α/ιπιπιπι οοι·

Μπι. Ι:οτιπιοοπι αο παπι: ιαοιοπιιε Γοπτοπ

παω , 8: νοτοαπτπι; ῇποἱοἰιιω Ποι.

Ειιοο&αι Ρποἱιιε Ει·οωιιιιιιιιπ τοοἰτππι οκ

πω, π: οιιίπ οιο-νοπιατ αο ποε. νοπιοι: απ

ι:οιπνιΠι:αιπιπε Ειιοιππω 8ο Ροπτοπι πωπω,

Γοοιιποιιιιι ιπαποαιππιιπ οιοΙοπιαιο :οικοπ

τοπι. @πιο πιο νἰίἱιαιπω οαπΙο απτο ποπ

Ϊιιοτἱι: ιιπα .οπιπ Ετοπιο οοιποοἰπω ιίϊπο.

ο οποοπι Μπιουτ. ΡΜ! ουοο: #οπι|Μ: , μέ .οοο οοίιπιοοππι απο οοπιι·α πιο, ποο οπο:

οποιοι απ ἰποιοοτΞε ο: α οοποοοια ωιιΙιεπι

ται:ο αονοι·ίπε οατι·οιπ ο: οι·ιτΙατιιιπ πιοτο.,

οιιαω ιοΓιιπι :πω ΐι·αποο :πω Η οι·οοιι! οπο.

οπΙοτἱπτ , δε Ιιαοἱιατο οοοεοτἰιιτ ααα οτα

οτἱοε Ιαι·οε. Πω οωπἰα οοτΙοΒοτἰε , οπο οοι;

ΠοΙα (οι·ιαιιπι οοΐοτιοια Έποτιπτ , οιιοοι·ιωοπι

το απο νοι·πω οΠ`ο πιο (ῖπτγΓοΙὶοιιιἱ οΙο

Βιιιω ο ΜαΙἰπαπι οοπί·πποι αΙιοποοοπε ; ο

οποιοι αιιτοπι ππωοιιαπι. ο ο

Ιοἰιπτ ο πι αο.ι·οιπ νοιιιαω ι οπιπ τονοτίἱ

5οο οιιαοιιαι·ο πιο επι οοτοππι: Ποοιιοπιιπε, Β Κοιπα οτοπιπ:ο , ἱιποοιται:ο οι·ΜΙοοιο , οπο

· ται·οπτπι· νοΙΙο ίπ ίοΠιιιοιπο οοποπἱοἴοοτοὸ ο
αο·οο!ιοποίιατο Γοποθ:αω ιποαπι πο ιιίωοοι

οοιιτπωοιπε , οι οἱτἱπε οοι·ιπαιπ. Α οπο , ιιτ

@πιο , α οοιιι;τιε ποπε Ποπιιππε , πο οοπιπιο

νοαι· , ποο τἱπιοοο ποιο ί'αοιατ ιπι!ιι ιιοπιοι

ΡοΙΠοΙτιιο οθ: τπιιιἱ Ριιοιπε ιο οπιπἰα ία&ιιτιππ

οτο ατοιιτιο ιποο , οι οπ&πι·ππι Γοοπω οπο·

ι·οω Αποο!οιιιω , πιο πιο οίι ιοΒοττιπιο ιτι:

ΙἱΠο ιίιοι·πω ιπΓαπιαω. @ποο τποοο οοο

ποπ οοι:ποτιτ , ποπ οιιιιιιο :πο αοοοτιιτοπι

Κοπια:, οποπιαπι παιιο ωἰππα ναΙἰιπταω οι·

Βα ιπο νοιοι·οω οι! οοπτιππαιαω Γοιποοι· οοο

τίθοιε οοπονο!οπτἱαω , οπαω εοτιπαπι οιιιε

ναΙιιοπτ οτ8α οι·οπιιιαα. Απ. ιποοο Γαπιται

δ: Βοπα ναΙοιποο :άι Ιποοι· οπιπἱα ματια

Ι)οι πιοοιιω , οι: οο τοποπιε οπιπιοιιε Βοπο

Γοοταποιιπι οτἰτ. Κοοπἱτοε οι·οοιοτοα αποα

τοτπ τυποι πιοο ποιπιπο , οι ιποοαι οιππιοπο

απο οτο ποΕιἰε , π: οαπιιι5 6ο ιοοοαπιιιε π

οοΙπιποι.ΈΩ παιιιοιιο απἰιππε ποοἱε , ατοιιο

πω: πιο οιπ ιο νοοε εοι·ιπιπε, οοι οι: Ποιο

τοοἰοτἰτπιιε,παπο πα τπιιΙτο οοο ι·ονιΓοιο οοι

οτἰαπι. @παπι πτἱιιαω οο ἱπίὶατπ τοοοιιαπιπε

οοι· ιπἱἴοιἱοοτοϊαω Ποἰ , πι οπο οοίπωπε

ιπαειε Βαποοι·ο απο 8αποοπτιοιιε,οιιατπ Ποιο

οιππ Ποπτἰοπε. Αποἰνἱ οπἰω ΡΙοιοπιπο,οποο

πιο νοποιποπτοι· αποἱι δο οιιοτιιοἰατ. Ανοι·ιατ

:κοπο , ιιτ οατ οι·ατ , οι·οιπιιιοο οοτί·-τιιι οτιο5

τιιπο πιαιπιιιο οοΙοε ποδιοε ατοοο οιοε επιίοίέ

ιαοαπιπι·. Ηοι·ταιπε πιο οποια: οοι· οοι οἱοε

οαι·οιπα!ίε οο Μοπτο , :ιο οικω οοο ποιο.

πιο οαττοοἰιιἱο οιοτο&οι·ιο, οπιπἰα πιοα Ι'Βο

ί·οιοπαω ποεοπα , π: ιτι Πιοοω ἰι·οπι , οι

Έοπίπτιιε οοι·αιπ ἴαοἱΙἰιιε πεω ιποαω , 8ο π.

ποπ οποιο ο!ιατοπι ωαοιιΙαι·ο Πποιιοι·απτ ,

οοπί-πΙτιππε. Ρατοποπιπ οιιιο οατι·οπο Βοο

ιιοπο αο ΓαοιοπιιΠιιπο,Π Έστω οιιοπΙΐο Ρο

οἰἰ ιιιοο , οποιο: τοοοοιοτ Ιιοοι·ταιι. Ιπνἱταε

ο παο πιο οποιοτοα , ιιι:“ποπ οοπο&ατοπι πι)...

και ιτιποτιε , ποοπο ίπωιιι: , οιιΠοαπο ειπε

τπΙατιοπιε πιο:: οοτατπ πονο οοπτἰίἰοο,οο τα·

οοπτοπι οι·οιποποποιπ οιπε αο Γπωωιιπι Γι»

οοτοοοπω, πο: Ιοπεἱπε οτοιταΙιΪ αο οπω- ο

τι·ιι!ιοτιπε νιοοιιαιπτ , φαω ιοίιπα Ιιαπο πο!.

μπα που. πιο :παπα οοππΙαοαπτ. Λο παο

ιποοπω νοΙνοοαιπ απἰπιο τοποι·ἰ :πο ιπτοτοΙΤο

οπιπτιτ'οαπΙο οοο Ι.ατοταποπο ΓοΠιοπι. , 8ο

|οποο ωαεἰε Ϊιοοιιοπτἱοιιε οοποτοἔατἱοπἱοπο

οατοἱπαΙἰπω αι:οπο οοἰΓοοοοτπιπ , οιιιοπε πιο

Γιια ίαπ&ιται ωοιιι οι·οοτιο οοοπτανοται: ατα'

οπο αοιππιιοκατ. ο -

ΠΜ τοΓοπο οαοοπιπτ Ροττπε 8ο ΡαπΙπει

Ι)οπιιπιιε ιποιοπαιιοποπι Γιιαπι α οοοπΙο πιο, Βιοοοι·οιπω πο: , οοπνοποτππτ πιο πι Μπιο

Βο Βοποοιοοι·ο οἱ οἰ8ποιπι· ιο οπο, οτοοἰεα

πιο οι·οοιιΙ απ οο οποιο 8: οαι·οατιε πατω

ποιοι. να!ο οπιπ τοΙἰοπα ΐαπιιΙια. Εκ Ροπτοο

Βοπο οι:: οιπατι:α Αιιοπίι:ί ποιο”.

. . ι . . .

ΒΡΙ$ΤΟΙ.Α ΏΟΧΧΧΙΧ.

Λο Ϊαοοοπω οτἱοτοω ΓαπόΗ Ματτιπἰ

Οοοιιοτοϋ.

Γιά ο9'Σ·ι·ίοέι οπο... ιπἰ&α.ι· ο οι·οοϋπ "απο

απο” εκμΙοπέπι Εκπι2:.ο

τοτ8π , ΓαΙπτοιπ. ·

(πιοπιαπι Μπιε :ποπ ιιο ΕπΓοΒἰιιιπ ωσπο

ο3ιππι οι·οΙιιποτιοπει Ιἰττοιἰε βιο οΙοπο οοο

οοο οοιπιίιι , φαι πιἰΙιἰ ΕζθΠΙἱἘ2 ιιοίὶι:ἱ πίἱ

οπο αο ἰο τοπιοοιιε ἰπίἱοἰαε τοτοποιίΓοπτ, π:

πιο οοιπο οιιοοι·οπτι πο ?οιτο οπο: ιΠοε ταπ

οοιπ οαπιιοπτια οποιοι α νοιιαιιοπο οπἱο

κι. οπο». ο· πω. απο!. 6°υ!!κά'. πω. ΙΙΙ

οοπο ,ππα οιιιπ ΒΙαποὶπο, πιο οποιο ιο Ετο

πιιιω Γι: ι·οοοοοτατ , ιιτ ΓιιπιοπΙπε ιιιοΙοιι Μ.

Ιἱοἰιἰπε τιιωοοι·οιπι·. Ιποι·οΙΠ :ιο :πο ιπ .πιο

πιοπτἰε ονἱιιω , φπα ω. Ιποἰ ταοαοοε ι

παπι Ρωπ α ωο Ποιοι εοπιοπε νοπια , οο

τιιω πιο ἱπιοἰο οοι·οοιι·αΙΤοπο αονοτΓιιπι ιπο,

οοπιοιιιοε το· Γοι·ο·οιιιοτππι: , πι: οοπιοοιοπι

οτο αι·Βιιτιο οιιαε ιτι οαοἱιπΙο 8οποταΙι ωιιιο

ι·απι οοπίπιιιιιοποα ε απο οιιαπι , Η ἱτα ωιιιἰ

οοι·οι οΠοι:,οωποα τοΓοιποοι·οω.εαοι σοοο

ποο οππι Ιοοιιοι·οπιιιι·,οοειται·ο ιποοιιω,οπἱο

Βοξ νοι!οι ταπι οποια ἰπ ποε τοπιἰΠἰο , πι:

ο _ ο πο” ταπιο Ιαοοι·ο οοπΗεπιαποαε οοπΓιἱτιι

Επ·ιιε ΒοΙοΙιἰππεΟοποιαΙἰε (:απια!οπ

οποσ ηη. ο

ΡΙοπίἱε , ]αοοοο οτἱοτὶ δ. Ματιἱιιι @πιο

ιιοποιι Καπο οοποοποοταπτ , ωοο τυπο αι·

οἰιτιο οοι·ωιιιοι·οπτ οοιι·ιοοποαε. Νοο οο

πιο ΓπΓοἱοἱο αοιιο πιο,αο Γοι·ιιιοππ οοιππι

Ιοποοἱιιἰπω Ιατοι·ο αποιιοω ἱπ ΙιοιΙια.Ετ νιοο

ποπ ί:ιιιίΐο ιπο ΐα!Γπω οοπἱτπα οοιπιοιιο πιοαό

ποο ιπαποε πίοποοιιαοπο πιο οοοιτατιοποι

πω. ]ιιοοπι:ιιι· απιπο απ ΟτΙαποΞπο πω.

πο οοτοοἱ οποιοπΙπω , αο οαπ!πιπιπ ίοοοοο

το, τπαπίἱτοιιο ιποοιιπι πιο. Ροίὶ πιιιΙια νοτ

ο επ η -
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τω»! υετει σεττΗτΝτ

[κι. , σιιισεε σΒιιητιστε ησωιηετη τη ειτε εστι· Α ωΗιἰ ιησηάστετ ΓιΙἰοε ωεσε ἔτι ειτἰΙἱεω τιτοεεΙ

στείΠοτιιΒεε η·οη ισηστσε , Ιισε τητε!ιτ. (Ξε

ρετε τηιτιιτη τη ωσσεω Ετεωἰτσε σηιτιοε.

νειιιτε τεειιω Κοωστη τ τερει·τΠε Γε Ρτἱὸἰε

τη Ετετιισ , σε Ιἰτιεἱτὶο σάνετττΓΓε τηε!τεω εοε

τηετστοε σε ΠΗε$σει εστετιεε ΓεἰΓΓεητ :σοτ

τστἱ Γε Ρτορτετεσ , ετ εττισιτε , σετ ΓσΙτετη

τρΓοτεω σΙτετἰ ωστετη Βετετεω τ Γετιιτοε ει·

Ιοε ωἱΙιἰ ἰτι οωτιισεε οσΓεσεεητιίΠτησε. Νοε

όιΠεΠ τεΓροηΓεω ἀἱετἰεε. δισετεεω αρετ

τεε Ρετ σηηεω ωεΙτἰρΙἰεεε ἰΗστεω Γτσεσεε,

.ηε8σνΙ ωε εΙΙσ τστἰοηε ρσΓΓετεω , ετ ωεεεω

σωσο τ, σετ σΙτετ Γετετεε εΓΓετ ἱτι εσωττστε. Β

Ρστιειε ροΙτ όιεΙ:ιεε εεω ΜΓΓεω ἰτι Ετε

τηιιτη , τηεΙτσ σ.ωε νετσοτετη τηΓεσΠοηεεοτι

τετιἀἰτ (ὶεἱτἱτιεε, ετ Γε ωεεεω τη Πτσεω

εεεετετη. ΡετΓιίτειιτεττιε τη ρτιστε Γετιτεητιστ

σεΗτ ωε σέ ΜεΓο!εσω,εσί Ρετ σἱὸεεω στη

τεττεσω ττετ σττἱρετετιι,ηεωσιισω ωε τισττσ

τἰ σεΙτιτττ, ετ Ρετηιτττετετη τρΓετη Γἱετἰ εσω- ·

Ρστεω νοτἰ Γίιἰ -: ηεε νσΙεἱτ εκστστε. ΚεάττΓ

Γε τΠοε , στετισω , ρσεΙο σητε ει: Πτσε τ εστι

τ!εεετε εοε τστη ειτε εο τενετττ. Ετεωἰτστεω

Ιοειιω εΓΓε ΓοΙιτεστεεω,ηοη εετἰσω. Πατε

&στετεω ωε ΙἰΒετιτἰΠὶηιε εῇεΓτιιο‹ἰἰ ττετ , Η

εοωωοτὶε σε τσττοτισοιΙιτετ εκεεΓστιτ:ιεω τιιε

μετά ροητἰτἰεεω ορττωε σε πιε ωετἰτεττι στ

. Βιττστετ. # Χ

Ι)ιωιίΓο Πιο ω μια , τσησεω Βοωσω

εοτιτεησι τηεηΓε Ο&οοτἰ. Πττετη ρτετΙετιτετ

εεετιω , ηση ετετιετιε ωετρΓεω εἱε , ει: εστι

Γεσεεηττσεε ηισιτ ἱητεΙΙἱεεε. ετ εστω ΟτΙσιι.

τω” ΓοΙεε , στη Γε εττἰεΓεεε εσττιε σωἰεεω

ΓἱτηεΙσνετστ , εεειρετε ωε σε εἰτεεωνεηἱτε

σε Γεε σε ηιειιεΙσεττε δ: Γτσιιάισεε τ ΙσηΒε Γει

εἰΙἱεε τάση ΓεεἰΠ`ειιτ_ ττεε ΠηιεΙτίτ εστηρΗεεε

εοηιετστιοητε ἰη Πττ›ε ΓεἱΙΓεητ. Ιτσεεε Γυρω·

σ ρσττε τετρττετ σε”. (ἱτστεω ὸεὁἱτ επιτε

ηεωςεε τεΓροηΓεω σ άἱωτΓΓετεω Γε ετΞσεε

τιοεὶτι μα: , δ: 00ωΡστεε ΙΙΙοτεω εεττ σο·

ΓτεΙ-σνετσηιεε. Νοε Ροτιιἱτ τεττε τεεἰτστἰ ετσ

ττειιεεΙσ ττεσω εΠετσνετσω ,° οι: Γισηστετστη

ετεε στά , εεε ρρητἱίἱεετη σεσιτο τετεηετη

Γστιεσνετστ. €οηετστεΙστεε ρσεεὶε τρεεε

. βεστἰτεὸἱιιἰ,οτι σίἴετητἰοτιεω σάΓεωωειη Γσ

εετάοτιετη , ἱητἰε επεσε. Ιτιτετεσ εοηίτττετσ

σ&σνετ ΓεΠἰοιιἰε τΠεε ,τΙεετετο τισττεω :των

ετεεστἰοτιἰε ιιοίττω τεττε ωεηΓεω ρτστοεσ

τετ. $εστεετσω ρτοοτετετι εκ Πτσε άιΓεεεε=

τε , σε Η ἱητετΓεἱΙΓεηι ΓεΠῖοηἰ , εο8ετετ τηε

σε τιγετηε είΓε τη ιτΞτιετε. Ηοττσοστει· εσυ

Δωσε σε Μοτιτε ηε στιιτεω: Οστιττσ τω

τετστωεε ρτοτεέτοι; Γεσάεοστ , ετ Ρετετεω

εοωωεστεω σ ροητιεεε σετ Ιὶττετσε,ετιιἰ_ἰεηε

σσετστ Κοτησ. @εοε σε Γεεἰ Γεσεετιττόἰετ

Βτενε ωἰΙιτσ°Γεσ Γση&ιτστε ττστιΓτηἰΓΓεω είτε

εεε ετίἱ τηἰτιἱ ρστεΡτσε ΓἱεΒστ τεἀεεηἀἰ άο

τηετη τ τσωετι σοεττε εεεΙστσεστ Γετετεω ΗΜ

ΓειΓΓεει·στιεε ετ ωστιετεω , εστι τστη στη»

τετ Γετετσω ΓεΠὶοτιεω τ σεσω στσρτετ τισ

νεω ωἰτιἱ εοτιετεεσττοιιτε σεμιτστεω αιτετεε

ἰτι]τιτιᾶετιι τηεηιιε > ἱηΓεττσ σπιτι ωσιστε

ττεσω ρτο ωετἰτὶε εοωωετιὸστἱοτιε ρστνιτσ

τἰε ωεσ. (:σετιιτο ροτιτιθειε εεεάεττο , ιιι·

εεητε στστΓεττἱτη εστάιιισΙτ σε Μσητε εο!ετ1=

εΠΠἱωο , ωσηετε εοτιΙτἰτεἱ. -

Ηστε ἱεεἰτεο ερΠτο!α ιηΓετεηάσ οτετεωσ

Η , ετ ηονετἰε Πει εοηΓὶΗο 86 νοΙεητστε Πε

σ&εω εΙΓε , τιε τενετΓεε ΕΙοτετιτίσω , ττετιιιιι_

ηεεείΓστιο σε τερεετιστιεεω νειιστοτισεε

ωεἰε @Με τη Πτσεω εοωτιεΙΙετετ. ειστε

σεω , ετ σε νε!ρεω τετιεσω τ εητὶε @μοβ

Γεε Γεω , Ρετ εοε ὸἰεε,ωε τττεεεΠιτσ σε εεε

' νεηἰτ Ρσε!ο ροΓτ ΟτΙσητΠηεε νἱεστἰιιε'εεω Β τιιτεε ἰΒηοτστιτε , ὸἰρΙοωτἰἱτηρεττσνετστ Οτ

άεσεεε ντετστστωεε'εοηετεεστἱοηἰε. Πω

εεττ: ωΠιι Η:τεέτστ Γεετἱητ σ νεΙΡεεεΙσ ετσι

ΙστιτΗηεε , τ1εο Με τ ετροτε νὶεστἱο σε νἱίἱτσ
τοτἱτιεε εοηἔτεεστἰοηἰε σσοστετ Ροτείτσε τ Γ

ἰτιίἱὁἰστ,8τ οικω ιηετεττἰεἰο νε!ττι,οιιισεε άό·ι ετ Ιἱεετετ στο στοιτττοΓεοστστε ωεωτιτσ εεε

Πε Γεονεττετε τιτΓεε είτ σιηἱειιω Γιωτη , τισ

ττετη οτόἰηἰε , ρτ:είστεω Γιωτη , θετιετσΙεω

τετεεω εκἰίτεητεω,εεω Γστριεε σ ωε οεοτε

νἰο Ρετ εοε όἱεε Βεηἰετιε ΓειΓΓετ εττεερτεε ,

τησ:: τηΓετστη. Νεοεε εηττη ρτσετεττηἰττετι

σεω ΓὶΙετιτἱο ἰιητιτσεΓετττἱστεω συοσ , Ξεεεε

ηοη σε τε , ειισ ωε σεητ8ηττστε, σεσ Μωσ

ηττστε , Γεσεεητι ρο1τσεσω τηετεΓΓεε Γεω

εἰε , ρσηττΓειτ εκεερετττ. στη εστι ΓοΙεω

Γσετοε Ρεσεε εεοΓεεΙστιτιοε εκτιιτιειτ , νετετη

ετισω εττστιεε ωστιε σωριεκστι ωε τσηττΙ

Ιεω τΙισηστεε εΠτ τ στιωστο τηΓερει· Γσετο εσ

Ρἰτε σε ετι·σΓεεε εεησε ωεσε. ΟτστεΙστεε εο

τι: ωεστ νσΙετεεΙὶτιἱ , ετ τεσιτεω σε Γε ρτο

στσἰττἱο ,ἀἱκἰτ. Ετστ Πσεωεω τεηε τησ8τιἰε

τεττε στήσω τερΙετεω. ΡσεεΞεΞητετῇεέἙἰε στο

εεε , ἱτετεω τι Γεσ Γστιότιτστε , εεω είΓετ τη

εσΓτεΙΙο Γσηδτι ΑηεεΙἱ , σττωιΓΓεε Γεω , ετε

ότιιΓειιε σε :ο τησηιι ρτσρτἱσ , @Με Γεω

Ωσηε Ιοεεἱ. 5ερρ!εκ ιτσοεε .ρετἰἱ , ετ σεω

το τηΠη Ριιετι μισο , ηεΙΗ σΙϋ , ρτσττετσεσττι

ειτε Βεστἰτεὰἰηἰ τετμειω Γοι·εω , τεεεωεε

τσ τησισττοεε ΒεηεΓἰεἰἱε σε ετι:τιο!ηΞε οτετηϊε,

86 τη ειΓεεω ΡττεΙστοε ειητιτισε εοτιίτττεετε ε

@και Γστωσω εοηΙτἱτετἰοτιετη εσηἔτεεστἰο

Με. Αεεερτο ἀἰρΙοτηστε , ρτ”οτἱρεἱτ Γε εεττι

Γοεἱἰε εκ Πτσε,ωεεεω τισεάσεσσεσω εσω

τιιιιηΙεστο ηεεοτιο. 5εά :τεστ , σετεΓσ ΤΟΝ

!στιἀἱηἰ· ἰίὶἱεε δε Ετεωἰτστεω ηοίττοτεω ιω

ριετστεω , ἰωτηστιἱτστεω , Γετὶτστεω.

Αεεἱρἱο εοε τιιεε σΠεεοτ σε εοσεω Οτ

ΙσητΠηο Πττει·σε·, ειιἰσεε ωἰτιἱ ρτοΡἱτισΒστετ

νετιεηεω ωεΙΙε ΗΠτετη. 5εσστσίΓε ετἰοεε Γε

σε Ετετηο ωοτισίτετισ ετιἰτσ ὸεοΡοητἱε-Βοηἱ

δ£ (ΪσωσΙὸε!ἰ ΡΙοτετιτἰτιἰ , :πειτε τη σΙτετο
ο ε σ .

τιτιοτεω σηιιεεω , ιτι σΙτετσ σΒοστεω σεθ:σ

ώστε ειρ!οωσττε 8ΔΕτεττιἱτστεω εοηΓεηΓε

ΓεἰΠ-ε εοτιίτἱτετοε. @σε ωἰἱιι τετιε σιιἱτηἱ

Γεετὶτ , τε εο8ἰτσ. Νττεσστετ ρετΓἱτὶεεὶίτε

τηίτιἱ ρετΓεσάετε , Γετετοε τισε τιστητηε τση`

τειη ρτσεΙστοε,ωε νἰνετιτε τ στἱωἱτιἱίὶτστιτἴ

ηετε -νει·ο τοτσω τη ΓρἰτἰτεσΙὶσεε 86 τεωσοι·σ

ΙἱΒεε τηεσω τω. ΡσέΪτεω τιοο εΓΤε ὶἀεἰτεο ,

ετ ετἱρετεητετ ωεωοτστσ |σεηετιεισ σ Ρετι

τεστ
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οπΙιε οοπιπιοπάοιπιπ.Ρπτονιτ ιοο οιεοΙοπάι- Α ΡΙοτοπτιοπι , ()οιοοΙάιιΙο ΡΙοτοιιτἱπο οο ορι

πιοπι:ιε οΙΙιοοτο,οοιιΓιιοΓπε πιο ιοποιοτο, ποπ ροτιτοιιοπο νι οιιττοοτιιιο, τποτὶάἱο ροτ πιο

οοτ18τιιοτο ι·οιιοποπτ ποπ Γποοοάοτ ἰπ οποιο άιοιπ οινιτοτοιο άοάπθ:πιπ , ιο οοτοοιξοιιι ο

οπιίιιοΠ:ιτπιτπι· οι Ιιοποοο.Αιοἰιιοτπε οι ιοο ριίο0ροϊοπι .τπτ 1τοτ οτοποιοποπιιπιοΓο τιπ

Ιοτιιι·πιπ κοπο οποιο οιοδιπιπ πιο ΕιιΗΤο άο- οι ίοοοιππτ. Α ππτιο τοπιιιιιριο οι ΐιοτιοπι

ποοπο :ποιο , ιο οιιιοπε ροοιποο ροτ ΧΧΧΪΙΙο ΓοοΙοιο,οποπι Γοιοοοπτ ιπιοι οπο οοι·ιίϋπιπιο,

8οοο οιπιιΙιπε οπποε ρτο:ί:πιίΐοτο , οι·ο:Γοττιιτι

“ οιοπάο,8ο οο οποιο πιο. Ο άοπιοπτἱοπι Πο

επΙοτοπι ι Ο τοιιιοτοιἰπιπ οπίππι, 8ο οιοοιτιο

ποπι Γπιοιιιο ριο: ίο τ_οι·οπτοπιιΧοι·οτο πο οπο

Ιτιπιο,ποιι ί:ιιιΙΤο πιο ροππιππι τοιπι·ιιίιοποπι

οοοιοοιιε ιπιπιιοπι , Η ιο οοιιιπι πιοππε ἰπ

οἰάὶίΤοπι , οποΙοιπ ο οοιοοτιε πιο ιπποοοπε

Ροττπο. Βοά νιάοτιπτ Μ οποιο ποτἱοιιΙοἴππι

οι οΓοοπάιίΐο οποἰΙο οπιτπ πι,

(ῖοτοιπιπ ροτ οοο πιο, οπθ:οτο οοτάιποΙο

οοΙοιιάιίοπιο :ιο Μοπιο , ιπιιιοτιονι ο ροπή

5οο ιοΡτἰτπτἰοποπι οοπνοιπ πιιπιίιτι ιοοι , οπἰ

πιιοι Ροτ οιιποο κα. ιπΓοινιοτοτ ; οοοπιπο:

οιιοτοοπε ιοπππε. Β πιο Καπο οοπνοπἱτι

ΝοΙπι τοιοοπ τυπο ἰπ οοίοοπιππι πιοπιπ

·ιοΠιιο οάπιιττοι·ο ο οοοοπε ιοοοιιπι οΠπιο , -

οπι ποιο ιο τοπ πιἱπἱίὶοτἱο ΐοτιεΐοοιοοοτ. Α

οιπά ιπο τοπτιπππιοάο ἱπ οιί_άοπι πάιοπο πιο

τοΙιοιιιι·. Ιπτοι·οο οοοἱτοι·ο οιι:ρι,οπο ι:ιοθ:ο Π

οποιο ρτορπιίοτοπι ἰπιιιτἰοιπι Ετ οιιπι (προτ

νοπιοπτο ροάοετο ριοοιοοιοτ άοιοο οιιιι·ο ι

οποίιπε Γπιο Ιιττοι·ιε ορπά Ροπτιποοιπ ο: ορπά

οοιάιποΙοε οοιποΙπτοε,οποπι άοΙοίο οπιΠοπι

πιοΙιοποοπο οιιιπτοοτιιε άοπιο , 8: οποπι

_ιιιιοπο ιιιτιοιΙΤοπτ πιε ιο ιποοε τοτ οπποι·ιιιο

Ιοοοιοει 8ο οποπτοροι·ο οπο: άοτοίτοπάππι

οάοο ποοιιιπιο ΓοοΙπε. Νοο άοίποτππτ ποιο

ιο τοπι ]πίτο οοπίο οοι:άιποΙιππι τονοτοε: πο

οπο ιποοπο ποἔοτἱο ΡιιΠιιοπε ροπτιοοιτ το

νοοονιτ άοιΙοπιο τοιο ΓποάοΙο οο νοιίπτο οι:

τοι·τπιπ. πιο οπιπι ροτ πονππι οιονο , πι:

τοΒ:ιτποιοι· Ροτ οπιπιο οι Βιοάππι ιιτιπιππιπ.

Ιπτοτοπἱ ἰπτοιἰπι , :τοτο Ιἰοοτ , οο ιπιοοτοπι

Ροάππι,οθ:ονιιο ΓοίΠοπι , ροποἱε άιοοπε οπο:

ΝοτοΙοπι Ι)οιπιπι οι Ι.οτοι:οπο οοΙοοιιοτοε. Ετ

Ροτο6ιο Ι)οπιιπιοκ Νοιἰνἰτοτἰε ΓοΙοπιπἰτοτο,

νοποπιπτ ι ίιοπτ- πατάω , νιίἱτοτπιπ πιο. Πω
ο ιπο οοπΓοπ(πιο οοτιποι·ο ποπ ροτποτππτ ο ν

οτ οοάοι·οιο οτονι οοιπιπι δε οφ ι·οιοοοιππτ

οο τορπάιονοιππτ τοο/πιοο Απιτπνο.οοπτ ποιο

οιιο ιρίππι οοιιά οοποπἱοο πιο: ιιπροττο

ππο ,οο οποά :ππο ?οποιο οιιοοπιπιιιπιοο

τπε οο οοΙΙοτιοποπι οοοοτιοε Οοπιιιτιοπι- ο

οποά ιοιοι Γπο οοπΓπιοτ ιιιι:πο ροτ πονοπι

Β οοπίπτιιτιοποπι ποπ ΙἱοιιἱΙΤοτ. Βοπιοπο ποιο

το πιο ποοπο οοιινἰοἰΞε , δ( οοπτοπιτπι οο

οιτππι,ο @πιοο πι Ρτἱπιἰε,οποπι οι·οοπτοτοι

απο; Γιιπάιοππι Ειοιιιιιο οοπίτιτποι·οπτ οοπ

ττο τοο , τιποοτἱ άιιοιίοιππτ, οι οιιροι·τι οποιο

οποιο οοιιιπι ιπΓιιιτπι ίοι·πιίάιιι·οπιι

8οοποπιιάιο οοπνοποιππτ ιοο ιτοτππι , 8ο

οοτοπι ποτοτἱο οι: τοπιοπε τονοοονιτ ιτοι·πιπ'

()`πιτιππε Γγπάιοοτπιιι 5οποιο ποιοι ιπ οοριτιι

Ιο οοιιοτοΙο , 8ο οπιάοπι ι·οοποποπιι· Παπ

οοιιιοπο άορτοοοπε τοπιτποιοτ·5 8ο άοι!οιοο..

τι πιοο ποοπ:ιοποπι το άοί:οι·ι·ο οι·οτοποοπο

οίὶ. Νοο άιοο οπο τ.τοπτο ο οπο ΐιιι:ιοτοιΙίο ο

οπο νοιοοπιπι ροτπΙοπτιο ι οπο: πωπω"

ποπ ·Ει·οιοιτοπι ἰρἴππι οι·Ιοποιοπτ , Γειά οιπο

οιιἰ ροπιτπε τοΙιοιοποιο οο πιοάοΜοπι οοιοο

οιίΤοτ.νοιπιο οποπτππι ειά οοΝοτιοποπι (ῖοπιιι

μπώ οττιποτ , οιιοπΓονι ποπ πιο ροτ πιο

ιο οοπτοιοιππι οοπίτιτπτιοπο οο&οπιο ᾶ Εχου'

οοΠΗΤο Ποιοι :ππο ιπιοι·πιοιποι·ιο. Ριιατοιοο

ιοροιιπιπ ροπ:οο ίπιπο,2:οπτπΙΕΙΤο ιποοοοο

ποιο ποοποοποπι νοοοπτοιπ. Ε: Ρτ2τοι· Με;;

οπιπιο, ποπ πιο ππο , οποά ροτ οοπίοτπ

ι:ιοποπι ἱπ ρι·ιπιιε οι·οοιοοτπι· , οοπτπΙιίΐο οά

νἰτοπι. Ηοο τοιποποοο ιοτοτάοτιιε ΐοιπρπΙο,

ποιοι τοο ιοοιροιιο ιπ Ρτιιιτοιο-οοπππι, πιο.

ι·οτιιίοπο ίὶιπι Βοιωτια άιπτιπε οποιο ΟΡ_οι'ω

τοπ. Ετ π: πονοτιε οοειτοΠο πιο οποιο πιοο

οπιονι οιιιιοάιτἱ ιιποοτιοιππι οιονο. Νοο το- Ι) οοοιιοτιοποε οποιο ο: ποπ οπο&ιοπιοι οοοπ.

:ποπ οπτο:ι Ποπιτ οποιο οκ Πτοο ιστοποιίοι ,

οποιο Χνι. ]οπποιιι άιο.

πιο νοτο ΡΙοιοπτἱοπι τοάἰἱ , 8ο Οποιο

άιιΙππι πιο ι·οοορι ,οάιοτππτ ιπο ροιίοοπτο

οοο , ο: ρτοάιτοτοε πιοἰ, οιιπιπιπ οπιάοπι ε

:οποιοι οππιιΙιτοτο οο ιονοτοπτιο , ποπ ἱοιιο

ι:οπτοε οποά Κοπιο: ροπΙο οπτο ιιοΡοττοΙΤοιο,

8ο οοπτοπάοπτοε πἰοΠοπιἱππε οιπο, πτ οιο

νο ίπποι τοοοπτἱ ποίτιο ριιιΕοττοτπτ : ρτο

πιιττοπτοο ιπίπροι· ιπἰοἱ ιποιιοΒε ιποπτοε. δοά

νιάο ροοιιΓιοοτπιοριπάοπτιοιπ πο άιοοιπ οτι

νοιἱπε ιπΓοπιοπι. Πι: ΕοοιΙἰπο το ο πιο οποτο

Ιὶροι· ιιιτοι·ππποιππι οάνοττοιιιε πιοιο εο

ιπο!άπΙππι Ρ!οι·οπτιπππι , Η ιοοάο πιο( [οπο

τοπ: , ιοάιιοιιτ·ιπ ριιθ:ιποπι Ποοττοεοιπ8ο

οποιοτιτοτοπι Ροπτιο-οοπί , οιοθ:ο·ιπάο 82;

οοιοΒοτο μπους ἰπττπίο οι·Ιοπάιποπ εοπ

τοπιίοι·ππτ Ριοιιω ΓοΙἱ οοΙοτιοποιο ποί!τοπο

τοοιοτοοπτίοπε ο άινοτίοοοτοι·ιε άο οοπει·οο

Βοτιοπο , οποά πιιιππο οιο Γπιιτο ιιιοι·ιτο σο.

τπιίΠοιο. Ρπτοΐοο ιπτοι·οο πο” τοπι οιπ·οοιο

οπο ιο τοο ιπιπτιιε 8ο 'ποοπο πιο οοπτοπ

τω, ο: οοίτἰππἱίἶο ιιοΠ;πιοάππι ο ροτίοοπτιο

πιοιιο9 Αοοιρο ιπιριοτοιοιο Ιοπεο ΐοινιοτοιπο

τοτο: Γροιοι·οπτ οποά ἰπὶοπο οοποιοοοπτ ,οἱ ο; οποιο πο ο Ιοτιοπιοιιιι οι Ροποποπ οιο

οοειοΠι Γππτ πιο , ρτιπΓοποπι τοο οάιιίΤοπτ ,

ποπ οΙοπάιπιοπιιε οΙιοπιπε ἰπτοιιιππτἰι οά

ΡΙοοοπάπιπ τοο , ποπ πιπποτο οΙιοπο , πτ ο

Ιἰπι Εοοοιοτ ]οοοο οππι ί:τοττο ίπο ο τω πι

@πιο , ποτοιιο , 8ο ετονι οάπιοάιιπι οοπτπ

. ποοπο. $ιοπιάοιο οοπνοι·Γππι οποιο ποιο ροπ

πιο( ιοπιτποιοι: , ροίΙ:τιάιο οποιο οι:ρΙιοπι

Βέτο οιιρο&οίΐοιπι ο

Αοοοιίιιἰ πιο ΐοοοι·πιιτ ο νιοοι·ιο οποιο.

ο ριίοορι , οοιπιπο :οποιο ποοπο , οι @πιο

οιοοπτΞΠιτπο ο 8ο οιτοι·ιροι ΓοοοάπΙοτπ πιο

ο 'κοπο οιιοοπιπιππιοοτιοπιε πιο Γοπτοποπο οι

οπιποοπτοιππι Ποι·οποτπιπο πε ροι·πιΠοιο ,

π: άιο τοπιο οοιιοπι Γοριοπο οΠ`οιπ πω..

ι Ρ Ϊ” π;



Μ; ο ιιιιΤιι-τ,οΕι.ι>πιπι Γ π”

τω. Εκρτοπτ:ιπέιπιιπι απἱτἰιιο , :ιο πιιτειπ- Α πω” :ιο ρτονοπποπε Ετοπιἱ. υπ Βετο :επι

τι ποσά οιπιπιιιιιιπάιιε Γοιοιιι ει νιαιτιο Γπροι·

τοτο ἔοιιοι·πὶιιτπ πιοο , :πωπω τοΓΡοποπ)
Γπτιιτπειι πιο οοτειπιΠΙο ,ο ποπ Γοοιιε :ιο ΓιιιΓ

Ποτ οοτειπι ΡιΙ:ι.το ΒιιΙν:ιτοι·. ΝπιΙει πιιι8ἰρ το

ποικιποοεπιπτ ΕΜ , πιπιπι ποσοι πό οιιοἱρἰοπ

ὲειιοπιπἱει οοιιιπι οοιιιο&·ο. Μ πιο απο ιππο

Ρἰὸπτιι οΠο οοειιοΓοοι·οπτ. Έ8ιτιιτ ρπσ:ίπτιιτο

κΉο Ιιοπιἱποιιι πι, οιιπι :πιο πιοόοίι:ο οι:

ροπι.ιΙ:Μ , (πιοο ποπ πιο Ιἱτπριἱοἰίῖεπἰίἰοει

τιοποποοοι·πΓΓοποπι ππιΠοπιιππε ροτιιιΠοπι.

ΚοΓΡοπσΙἱτ Και ροΓειι!ειΙΓο οτόπιοπι ποιοι, π:

@υπο ροοπει οποια. Ετ ρτπιιιιιιι οπιάοιιι

νιιΙτιι τοι·νο τοποιο πιο πἰΓιιε οΓΕ "απο πι·

οιοτποπτιοτιου5 : ποιπάοιπτιιΙιτ , ποπ πω.

οοτο ιιοποιο πιο ιιοπιιπι τοΙΕἰπιοπἰπτπ οιο πε

«ιπι πω Γιιπτ , ποπ οπἱιιι Γιαπ οί'ε ρτετΙοτο Η

ποπ ἱΡΓο ροοοει!Γοτ. Βἰεπιιε οΠ: Ρτὶνεπὶοπο

οτπιπι ουι πι Ροοοειτοτοε Γποόιτοε ποπ πώ

ιπειὸνοττἱΙΓοτ ι οποππιπι Ηο!ἱ Γειοοι·άοε πο

άιίπιππΙππιτπ πι ίιΙιοεοοττο&ιοποπι ΓπιίΓοτ

Ειοτομτπε ο Ποιιιἱπο , ει:: πιοτ·το τιιιΠ&ειτυ5.

Βοπἱπιιο, ιιτ Γοπιε , ρα οοπ-πιππειε ποιοι ποο

Γπιιοι· τιιΒιιιτ:ι 8: ρΙππΕιιιε οοπιιπ οιιρἱτιιΙἰε Γιιἰ

πο οο οπτιοίιΠππο ιπτοττο8ιιτιιε, οιιοἱπἰοπτο

ποπιτὶο πο οιιιππιπε πω: :κι αοποπιοτπιπ

Γεενει ηπιππιε ἱπ οἰνἱτιιτο Ροτνιι!Βιιτἰ οοορἱτ ,

ποπ Γο Ροι:οτειπτ , π: τππο πππι τοΙειτιιιπ ορο,

οοππιιοτο νπὶ @απο , δέ οιιοτοιιοτ ποιο απ·

όιοΒιιπτ , οπιπ τιιπτιιπι Γειοἰπιιε , πιπι επτειπι

πιειΙιεποπιπι ι:ειΒιοιιι πιοΙοἀἰᾶἱε ἰποοΓΓοτοπτ ,

πιοἰοιιο ο οοπττει πιἱΓοτειτοπιιιι· , Γυρω πιοπ

το ιιτ:τιΒιιοπεοε πππι. Μπα επ οπο πιειἔἱ$

οπατοπιιιιτ πιο οροππιοι·ο , ο ΡοινοΠιο:ι

Ιι:ιπτ ιπιπο ποοι1Γειτο πιο ροΙΤοπι:, οο πποππε

πιἱΙιἰοπιιιἱιιτπ €πιτπιπι δ: Γεινοι·οε οοτπρειι·:ι

Βιιπτ.(ζιτειιε οπἰπι ο νιοειπο ιρΓοπιιιι ιιοπιι- ~

πο ΡταΙπιἰεπιιιΙτἱε ποίἱτἰοτὸἱπἰε , δ: οποτ

- οπο: Ιιιιοοτἰ ροπιοπιπτ όο ΓιιιιιἱΙἱ:ι ποίπει , πο

Γιι_ροτ οἰΓὸοπι οπρἰτιπἰε ειοοιιτπτἱΠὶτπο Ματιο

πιο: , πιοπο οιππ ιιιτοπιοπτοι ποπ οΓι το·

μπακ , π: :Μάιο , νο! πππι , οοἱ :ιο πιο (π

Βοπο:Ποϊιιε Παπ) Γιιοτἱτ οοΙοοιιιτιιε , απ: ίι

πιπι·ιιπι :ιΙἱοπἰὸ πιἰππΓοπο !ιοιιοΠ:ππι πορφ

Γιιοτἰτ τοΙππιοπιππι. Ι)ΞΙειτονιτ Ιάοποο Πο

ιπἱπιιε ἰπ ττιππΙειτιοπο , π: οοιιτοιιιΓοτἰπι Γει

οιΙο ιπΠάπιε ιιιιι!ἰ8πειπτἱππι: ειπιτππάνοι·τοπε

:ιο πιοοιιπι τορππιπε Ποϊ ΒοπΙππιππο τοἀ‹Η

πππι νοτιτειτιε τοΓΗπιοπιει , 8ο οοπιιι:ι πι πιο

ιπΓπι€οπτιππι οοπΓτἱπ8ἱ. Ωεινο πο παο ει πιο

ιιττοε:ιπτοι· Μπι οιππιπιοε.Αππτ οπππ ο πιο,

ποίὶτοτιιπι ειὸτιιἰπἰΡετοτἱοποπι πππι ΓΡιι·ιτιπι- ε πε οοπ:ι Ποἰ πιοιο , ππα πιιΠει οίϊ , νιττιιτἰ τπ

Πιιπι τιι·πι τοπιροτπΙἰππι Ροιττἱποτοπτ. απ::

οειριτπιπ ΠΠ Γιιοπιπτ ο ΡΙιοτἰΓπΞε ττειπΓτπιίΓιι.

Κοάπ άοτπιιπι Ριἱπιἱε :οποΙιτἱε , ειπππο τει

πιοπ πι:ιεΙει Γιιτἱ8ειτιιε οιιιιπι οοτροι·ο, ποσό.

> ποοορτπ ο Ροπτίποοπιπ:πε Γειοοτόοε ίπποι· το·

πωπω οπιιιοε ιιοκοπεπο , πππι ειπάα&οι· , πο

:παπι ιπιρπάοπτοι·, Με ιι!ιπτοτοτπι·. 8οιιππει

Η::ιπι'ο& ππἰνοτΓει Εῖοτοπ`τπι , πππι! ατομο Γει

&ππι ι·οΓοΜτ , ἱιιόἰ8πππι πιο οΡἱππτει !ιιιιιιΓ

πιοάιποι:ει ιιοποο ποάοοοι·ο.

ι Τοι·πο οιπποο , Μετα εποε ρειιιοοε ω π»

Γιιπι ιποειτιππι πιο οοπτπΙἱ”: οοἱ ΓοπιοΙ οοπνοι

οπτἰο πο ἱπὸπίὶτἰο τοΙἰ8ἰοίπ ςιιιοπΓάαπι πππι

ορτιπιο οοεπἰτἱε, €0ΠιιΕΙ.Τ5 οΓΕ πωπω τιιπι Π

Ποι·ππι πιω Γιιε πἀΙιοπιιτἱοιιο ιιιἰΙιἰ παππ

ποιο, ιιτ ἐ:ιιπι (ζιπιπο , οοἱ ἰπ ειττιο ΡπΙπτἱἰ

ΡταίΕο!ειΒιιτπτ ονοπτππι·τοἰ , ροτἱιιε οοπνοπἰ

και ,·πιιιιιιι ρτὶνειιἱοπἱε ροτἰοιιΙο πιο οΧΡο

ποτοπιι ΚοΓροπ‹ὶἰ οεο νιωιο 8: Ρειττπιπε Π

Πο ι Η πιιιΠο πιοιο πιο οίΓο Γει&ιιτιιτιι , οπο

πιοπι Ιιοιιοι·ι πιοο πόνοΓ:ποτιπ: τυποι πιἰ!ιἱ

παππιπππι οροποτο,ποπ ἰρίι τπο. Εἰ πιο οπ

νειτἱοπο πιππππι ιποιιι·ιιιε ποΓΓοι: , ποπ πιο

ιπορτοι·οιι νοππιιιι τιορτοοιιτἱ ι ἱιπρΙοτοι: ιρΓο

πιπποε Πιιππ _ Γιιίποοτο πιἰἱιἰ τοΓἱἰπιοπἱιπιι

-οοπΓοἰοιιτἰιτ. Ιπ παο να!» ὸἰπιἰΠΪ Γιιπιπε.

(Μπι επιτοπι πΠιΠ πο;; πονο ἰπῇιιτἱιιτιιιπ

Βοποιο Γο ρτοΓοοἰΙΓο οοπΓΡἰοοτοπτ ?, πιω

ι οοπτι·π πιο τοΙππι οπιἰττι ο νιοιιι·ιο οοπτοιιεΙο

τιιπτ. Πι: οΙειτἰοτ ποιο: ἱπ εποε Βειτο:ιτοιππι

πππι 8ο Γιποτ, Βιιιιιο Γοιι ττπιιιο ποθ” Γο
Γοιι: τπΠιι ἱπτἰιππτι νἱοπτἰπε πει @Μπι ιιτπἱοἰ

Γιιἰ ἰ·πίὶιιπ:ὶαπι πω· ΓοΙιοπιιπιπι πιο ιπι-πποππ

ει: Ρωπιι , 8ο ἰτἰἀοπι πο!ιαπ Γειπ&ιο ]οοπποιο

οπ:Μ:οτι Ετοπιἰ, πο Γτιιι πππι πατα: , δ( πο

οπο! πιἱΙιἰ πωπω ιρΓο οποι.ιοτος πιο κοὰἀἱ-_

Βιιιιπι. Ο`ιιἰ πωπω, πι Ποπιιπο 8Ιοτιοτιιτ.

Βετο Γοκοοπτιι ΓοιιπάιιΙιιοτππι Μ πο πιο οι·ο

ιππιππι ίἱιιο 0211Γ2 : όι8πιιπιππο πιο -ρι·ορτο..

·τοτοιι ιπὲἰοππἀίιπι , ουι ΓιιΓροιιΓει οοΙΙο πιοπι

ειππειι·πιπποτ8οτοτ ἱπ ΡτοΓιιπόπτπ τππτἱε.

$οτἱΡΗ οοιιτιππο ροπ:Πιοι δε οειι·όιπει!ιοιιε

Γοι: ΓειιιτοτΠιιιε πιοἱε,οιιΞΙιιιε πιο οοπτιιπιοΙπε

πιο ρποτἰΓετοτιιπι ἰπίὶειπτἰειπι ειπ-οοἰίΓοτ νἰοιιτἰιιε

πτοΙιἱοΡὶΓοορἱ ε ροτιιοιιο π: τπιπεΓοτιοτιιτ πο

πιο οιιιιΓα οοεπἱτἰο ἰπ Πτ!;ιοτπ; οιιοππιτπ 68ο

ποπ τοο11Γειτοτπ πω” ῇιιὸἱοἱιιπι οιιπι πιο

ποοιιιιπι. Ατπἰοοτιιπι ιτειοπο οοπΓἱΙἰρ οιιπι

ΡτονοοειίΓοπι :ιο ειιιοΚο!ιο:ιτιι Γοάοπι, πωπω

ἀπνἱτ ριιιιΙο ποπ ῇιιἀἱοἰιιπι πιο ροπτιΓοκ

οιιτὁἱιιιιΙἱ πο Μοπτο. 2Ε8οττἰπιο τιιΠΓΓο ροπ

τἱποοπι πιτοΙΙοιπ , ποπ ΓπἰΙΓο Ιιει!ιΞτειπι ο κά·

οιιτιο ἀΞΒπἰπιεἰε πιο:: τειτἰοποπι ιοοπιτιιοπιπι

τιιπι Ιπτοτἰε τιιοἱε , πππι τοπιποπο δ£ επιπρο

Πτιι οατἀἰπειΙἰιιπι :πππι , ουι Μπι Ρ:ι.τι:οτ άο

ιιοτειπτ Για: Γπιι&ιτιιτι. ·

Ρτ2:οτοοΙιἰο πο ἱπὸπΓΕτἰει Ιιιτειπι πιοΙοπιοπ

πι” ἱπ οοπνοτΓιιπι ποίΈππιι , οιιοπι οοπιοοο

Με πι οιιίϊο:Ποτπ ει νἱοπτἱο Γοπεοπτπιπι , Γει

Εποπο Πιοτιιιιι , πιο ι·οΓτιοοτπτ μπι ιιοπο οβ

Ε όιι&ιιτπ πι οἱοπττὶοοπι νιι!ιιιιο. απο νοΙ το

Ιἱεἱοπἰε @τοπια ΙιοποίΗιπ ΡΙο€π , πιο :κι πιει

ιοτοιιι ποπ πιπι πιο , οπιιπι Μπι ιιιΓοι·οπάιιπι

ειπιπιἰ άοΙοτοπι, ιιΙοιιο 86 οοπΓοττο πιιιΙτὶτπ

_- άιπο νποτιιτπ , 8ο πι Ρι·ιπιπ τοΙἱ8ἰοΓοτιιπι π

ττἰο,Ρτοὰπ&ιιε ο οπθεοόπι > ΜΗ οοι·ειιπ Μου.

ποπ @ΓΓ-πε οΠ: : πω οπιππιπε ιιιιἀἰοπ:ἱΒιιε ,,

ρτοοοΙΓιι Ιοοϊο, ἰπ οπτοοι·οπι πππι $τιποειε νο

οοπτ_ ὰοττιιἀἰ ω ᾶοοοππἰιιπι μι· ιπο.ιτιππι

ὸοοοτπἱτιιι·. (Μαι οιιἰἀοπι Γει&ιιπι πι, ποπ

]πίὶἰτὶει Γοά επι:ιτιτιιοΉπιε :οΙο.· Κονοι·ει ποΓοἰο

επ ιιοποποιοτο ΓιιἰΙΓοτ επιιΙθ:ππο ΙἱιρΡΙὶοἰο, Π
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π” ·ιει>ιε τοτ/ιο.
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οι” οποιο τστοΕτοιιιπε ιποοιιπιο οοπιιοΒτοπ Α τιε-οοπι , πιιιιιτπιιι οοππιιοΓοοτοει Ππππι π.

Γοι:. νοτππι πο οσο ποιο ριιιτο|πιοοτο. διπτ

οιιι ιππιοοε,οπι τοπιπο οπτ Ρτοοοπτ οπτ ιπι

ρτοοοπτ πιοτπιιι.

Ηιε ποπιπιιι ροτοπιτ,(ξιιτιιιιιε οπο οπτιι νι

οοτισ πι πππισίο ιιοπιοπι Ρωπ.Τιιιιπωπι

Ροιιισ ποπ: ιιιιιιοιτιοπο οι: Πτοο ο ποτπιιιοιι

τι.: Μοπτο ιππιοο ποιοΒοτο , ε: οπο νιοιιτισ

..ποπ ΐποοοποτι ιπτιπιοτιοπο ,-τοπιτο τοποιοτπ

ποπ ἰπ Ροπτοπι-οσππιιι , ιιπιτπε ιιστοποτο

ποιοι ο τιοπτιποο ττοπἰτο. Ποι φωτο Ιοττιτιο

πιτπιπο:ιτισπο, οποιιτιο οοοιοτποτιοπιοπε, ποπ

ιοιππι ο πιπιιιιο ποπτο , νοτππι οτιοπι :το οπι

οι πισπο ]τιπιπιοπι ιπιρτσοπτιι :το τοπιοτιτοτιο

τ:ιιοπιιιιι παπι ίοοιιοιοτπι·. νοιιιτ πιο πιπι-σ

πιο πιοιιο , οσιιο Ει·οιιιιτοτπιιι ροι·το πιππιτπε,

ιπ Ροιιτοπι-οσιιππι. ΙιιοτοΠιιε ..ο πιο οπιιι Γο

πιο , πιπιτιο το πιπιιιιο ποπτο ιπ οποιοπισ

οιτιποπτιοπο , πσπι , οιτ ιιπ πιο , ποοτοτππι

οπο.: ιτι πονιπιιιιο εοποτιιιι οοριτπιο , πτ πι

τοτιπιπτιοποτπ πιοιστιε Ετοπιιτοτπιιι Ροττιο ,

τοποοτιε οιιοοι·ο πο Ροπτο-οοπο οιποττιπστ

το πιτιιιιιο οιε ιιοπιποτ. Ετ οππι τπ οποοπο

οοππιτπτιοπππι ποπτοτππι οοιἱποτπε πο, το

τιπιτιπιπε ο το νι8στο οσππιτπτισπιε , ιιτ ιπι

πιοπε ροτ οποτππι ορριπο τιιτοοπο πι οπτ·ο · ρτοοπ:πτιοτππι οι: ιισο οτιοπσοιο οποτπστ οπ

(Ϊοἴοπτιποτο ττοπποτοπι , ι:ποτιπι οιιοορτπε , Β οιο_ε. Αποτοπτ ιοιποπι τιπσε ποιιιιπονοτοτ ,

ποπ οπ πιοππι ιιττοτιε οοπιπιοτπστοτο. Μιτο

τι πιιιτ οπι πιοοππι οτοπτ , σοοπττιπο πιιιιι

πιπιτιτππιποτπ νιτοτππι οο πιιιιιοτπιπ οτοπο

ιππιπτιππι , ποπτ οιιιιι ]οιιοππι οροπσΙσ .το

ΕτιιιοΓο τονοτι:οπτι : πτ τιιιιιι πιω το τποοιε

ορτοπ`ο , οποιοι τοπιτππι ποπτπιπ ιπποτοπ

τπτ.

Ροπισ ποπ: ιπ8τοπιιπι ιιιοππι ιτι ιιστιτοτο

οοιιππι ιπροτνοπιτ Οτιοππιππο νιοοτιπε,οιιι,

οιοτίτπε οιπΓποπι Ιοοι -ι-ποτοτ τιτιοτ , οσπνσοο

το πιπιιιιοστππι , τοτπ πιο:ι οποπι οπνοπτιτιο,

νοτοο τοπ ιπροτ τοπιτπτισιιο πιοο , οπτπο

ποπε οτπποε ρτοεοπο πιο Ει·οπιοδο ι:οπτι-οο

πο , οποπιοππισπππι οοι· ττιιτιπτο ποε 8ο οσ

τιπστππι οιτοιτοτσε , οτ πιοτιτιπιπιο οιπιποπι

οτι ιπιπτσοπιιι ιττιτ:ιοτιπιιι οπιπιοε , πιπ οπο

οοιιιοπιποπι , τππιπιτπ οιτσττο , πιοιιο οστιΓο

τπιποπτ πιοππε. Νοιιπο τιοι πιο πιο πιοπιίο

ποπι πιοοι·ο τγτοππιποπι νιποπτπι·, 8ο πτ πο

νοτιε ποπ πισο τοτιοπο , τω ι·-πτστο·8ο ιππι

πιο ρττοιοιτοε οοι , οπι ιιιττοιοτοτ πιιιιιο απ

πιο , πιτπτπ τοτο ροόιστο ιπιπιο οποιοι ; Με

ροτο ππο οππι οοοοτο πιπδτιο ]οοσππεο ποιο

πστο , πιπτοτο νοοο 8ο νπιτπ , πιο οοπνοπιτ,

πιπιτο νοτοοτππι πιπιτπιπιοπο ποιτιπιπο οοπι

οπο νοιιιοιιι ροτοπε.

Ετιιο πιιττιτο οιτιπιιιιοτοπι Γοοπποιο ιπτοτ

πιοσε8ο οπνοιιιιτισε οοππτοποτιοπιε ωσπο

οπιρΙιπεζοπποε τιτοΐπιποιιι : ποπτι οτιοπι ιτι Ο οιιοε οποι Ετοπιιτιο οπππιτοτ:ιιιτ ,οοποπτιππι

πιριοτποτο τιπσπ πιοοππι ποτπιοτοτπ Ριοπιπε

οσιιτιποοοτιιτ. ιτοτΡσωιτ Οτιοππιππε , το ιπ

πο τοοοιιπτππι ρτο πιοο οτοιττιο , οοο Γο πι

ισ ροοιο νοιιο πιοοππι οοπτοπποτο. Αοιιτ, 8.;

τοπιιτ Γοοποπτι πιο. διοιπιποπι οιιοτππι ίοο

τοτ οπ οσε πονππι οτονο, ροτ οποπ σπιτι πι

,ττπιοτι πιοο ιππστπιπιο τονοοοοοτπτ πιοππι.

Νοπι πιιοτιοπο πιοο Ειστοπτια ιιοδιπιιι πι, πτ

ποπ ποι:ποτιτ οπνοτπιτιιε τοπιτιπε ιιιππ ιπιτιο

ττοππι , οιτιποπτο ρταΓοττιπι πωπω πω.

πο Ρτοοπτοτοτο Ετοτπι-8: οοππτοετοτισιιιε ι

·οπ οπιπε ιιπτππι πιοιιο σο πινστοι πσιιππΠο

τππι οτονιο οοπιιισποοοπτπτ. Νοοπο οπιπι

οτοπιτππι οπ ιποιιποπο ροπτιποοπι , πτ ιπτοτ

τοπιο τοπτοε οιιπιποτιοπι , οτι ΜπΓοιοοπι πιο

οοπτπιι , οι·οποιοτιιι·πο ιοιποπι τοπιοππιττι

ιιττοτοτιιπι πιοοπιπι ,οποιο πιο" τοοοπτι οτο

νιε πιοιτονοοοτιοιιοτππι οπ ιρπιιιι οοπτιπ.

οοπι , τπτπ οπ οσπιριπτοε οοτπιποιοε Ροττο
ο ποε ιιιοοε τιοτ τιτσρτιπιπ τοοοιιοτιπιπ οπο.

τοπι. Ροποιοιπτοτιοοιιε πιοοπε τοπιιτ.Κοοιπι

ππιε οσπτιππο πτ ιιττοτοε τοπποι·οτ, πποτ τοτι

τππι πιιιιι ο οπο πιιπιτπο οιτροπονοτοιπ.Ωπι

τιπινιποιιοοτ , ιιττοι·οε σοτιιιιτ. ιπτοττοΒοτπε

οπτ ποπ οττπιιποτ πιοοτπτπ τοπιοπίππι,τιτσρ- -

τοτ οοοπροτιοποε , ιποιιιτ , τοιοτιοοτο ποπ

_νοιποτππτ. Νοπ πιιιιι οποπτοτο οι οσιιετιιο

το ιοτπιο νιποοοτπι· , ποπιποπι ιιοεπτοιιε :ιο

οοτοτο οποιο ιτι οτονι οτοπτ ποιοτιρτο , νοτοο τιπποτο οοπι” Ιστιποτοτπτ πιοοππι. ΖΕοτο

πιο ιππσπιιπιπ οιοπο ιιιιοτοτοιιτιιτ. Να: , ιπ

οπιτ,ωπβϋ πο· μῇἐπω πο'ωΜψω:2Με,μοπ

ριφιωτ 6'επ:Μ!2.τ ό· απο:: πωπω πο.: μι·

ιι·ιςςιππι ό· Μιμί” απο: ι..ιιω." , ΜΜ

πι.ωοϋπο θσκοττωπ ιυπιιἰοπι τοπήιιέι·πτω!2πω

τω» "Μπι τουπιυτο!Ιαπ πτυϋποκω , διΣΟΒΕθ

το οποιο ίοοπππτπτ. Απνοττο , οοίοοτο, τιιιοπι

τπτρι οιοοιο τπο πιοσπιπο οπιποε ποιιοπο

ποτιπσε, οο οπιπι οιιοπι ριοτοτο Ετοπιιτοτ οπ

τοτιιπτ. Ποπιοπο πω· ιιιππ οτονο ποτπτππι

ίπποι: , πι: πιιιιι. τοτοοπτππι πππιπιι οπτοι

οπστειππιε ο. Ρτιστο ι:οπτιε οοπι ποτοπτπτ , Ε

τοΙιπο πι οπτπιπιπτοτιοπο πσπιστππι πο

πτοτππι.

ει·ιιιο τιοι οοπιίποπιστοτοπι , οποπτο ροπ

οοοοοτππι οτονο πιροτοιο ιπτπτπποτιπτ,οιιστ

πιιΕπι0Γπω 20&0ϊο5 ροτ,·οοε πιοε πιοτιπτ οτι

οποτιπιοπποπι πι σοπιιε :ποιο πιπιιιιοτιι Εισπ

νοτο ι:οι·οοοπι πιιτππι ιπ πιοπππι πιο: πιο

ποπποτπιπ οιτροπ:ιτισπο πιοο , 8ο οροτοιιι π

πιπι οττιπο ιτπτιοπΓοπι Ροτπιπιπο. ι)π&πε

οοπΓοιοπτιο ( οτο: οπἰπι πιιΡιιοπ ιπποπιι ο

ποιοΓοοπε ,δε :ιι-πο πιοοτπστο ροττο πιιτιτπο

ιι , οππι οπο τοπι οστιιτιιππιοονοτοτ ιπιπιο!

ίοο) πω: οτι τποι οοιιίοπιιΓοπο οι τοτοτιτοο

Έπιπο ιιοπιιο ο πωπω ιιττοτοε οποιο οπ πιο

ποιοτοπποε οοοοΡοτοτ. Απιοοἱποοποιιιιιτπ -

πιιποε , οιοοοτ , οποπ ο οποο οιιοε οπ πιο ιιτ

τοτοε ποιοτπτπε πιο , :πιο τονοιοποτ οιιοπι

Ιιττοτοτππι τοτοπτιοποπι , ΓπΓροπποτιππε οπι

οι πω. ΡοπιιπιπΓπο ποπ τπιτοτι τοπτππι πι

Ετοπιιτιο ροτππιιο, οποππο ιιιιριοτοτοπι @πι

τπσπι Γοτοπιοτιτ ιιοπισ ππιιπτ Ρταιππιπποτέ

:πιο οπ ιι:ιτο πιοιπστο ποπ τω.ιιιικωτι

τω ρτοοοποπιπε πιτοτιπο. .

Απτποπιτπε πιπποπι ο τιπιοππιοιπ ιπιπιο· .



τι” ποιοι ο ττυπιπι πω

Δ'·δ::$μ--:Φετ-

τιιιιιπιιε οεττιιιιειιιιοε , πεεεΓιο ειι`ε ιιτ τιειιοο Α επ ροπτιιιετιιι ειιιτοε , οιιιιιιτιο Γετριοε ?τοῦ

ιιι Πτιιεπι τετιιι·επι > ρτορτοτ ιιιεοποε επιπε

ιιι_Γενιιτεε τ ιετιι τιοετονοτεττι πιο :ιτι ιτοτ ετ:

ειπποτε , ιιτ ροτειίιε ΚεΓοττεοιιοπιε Ποιοι

τιιεα Γοιεπιτιιτετο , Εσπιεπι ιτοτοπι εστιτοπ

όττεττι. νετιιιιι εεεερι ειιεπι @πιο οινοπ

τιοιιεπι , οιιε πιο οροττιιιτι ιπτοττιιιιισ ιτο

ττιετισ ιτιτιοτο,Ειοτειιτιεττι ιτε. νιτιοτιε επιπι

ιιιε ιιοιιιιε νιτ εοτιετοε πιο εοπττε πιο ιιο

τοε Γιοτι ,ποο Γε ιισπειιε ροΓιε νιπι πιιιιι ιτι

Γοι·τοιοτ (ιεποτειετο ρτο νστσ Γιισ Γροτιτε πιο

ειιιιιτετεπι ι ιιιεπτιιπιοιιτιε ττιεειιιιι επειιιιιιπι

εειιΠιιτ , δε ρτσροίιτιε πιιιιι ιισπστιιιιιεεττιιιο

διεπιτετιιιιιε ειιιτιεπτιιιπι. $ετι εοπονιτ τεπ

τιοιιι ρετ πει Βτετιεπι Γτοιιτειεει τοτε επτο

οεοισε ροπιιετοτοττι.

δετιρΓετετ επ πιο οινιε τ1οιτιεπι Ειστοπτι

ιιιιε,Γετιε ιιιιιιι εοεπιτοπιιειιετε Γε Μονο ερε

Γιοιιειιτπι, :κι πιο εστιΓετιρτιιιιι , (Με το

ττετιΓτιιιιιοπι ιιοε εοπι ιιττετιε εετιιιπειιε 88.

(1οετοστ :ιτι πιο ιτιτιεπι πιιιιιε,πιιιιι πιεπο ρτο

ρτιεεΓΤετ πιο ρσιιτιιιειε τετιτιιτοτοε.Πτ8εσετ

Ρτορτοτοε , πιοτιοιιο τεπιετι δ ιιτ τιοεπεισ ιρΓε

νεπιτο :κι πιο οι: ριιιιιιεειτιιτι ρειετισ τοπο

τισιιοπι πετιοετιιιετπ ροτετετ, ιτοπι οδο Εισ

ττε ιο ρειετιτιπι εσιινοπιιιοπι , τιοποοετοττιι

ιιι τιο ιπ‹:ιιιιιτιε ε εοιιιεοιειιιε ιπ8τειιο ,Γιαπ

:ιιι οπο οιτ ιιιιε Γειίιοε Γιιπι ροΓιεε εεττιστ ,

οιιετιινιε ιιιι σεεορετισιιεε ρτεττεπτιετεπτ

ροπτιιιοιτ. $ετιριι οπο Γοιιτε ιιιιιιειε ειπε

σεετιτιιειιιι , ιιτ ιιιοπετοτοτ ειιττιιττοτε Γοτ

νοτιι Γιιιιττι. ,

ιιιτετεε εοπι τερετιιιεττι τονοεετεπι τοπιο

ποιοι ορετε εεοΓιο πσίιτπ εοεπιτισπεττι ε

εεττιιπειι το Μοπτε επ οετιιιπειεττι Γεπι.'ιι:οτιιπι

(χιετοσι· : ιιιε ειιτετιτε, άετι Γιιτιτ ιιοπιε επι

Βιισ μιιιιτω ε ρστιτιΓιεε. (Μπι ιτειτοτ ιιιε οικι

τιεπι ιπνεπιΓΓεττι ιο ρειετισ ρτστοει:στεπι τισ

Γιτοπι ιιεετπιιοιεπτεττι ιο :απο εοπι ροιιτιιι

εε, ειπε ιπτετνοπτιι οετιεπι πιο ιπετοοιι :ιτι

ιρΓοπι Γτιιιιτετιε ειιΓι:οτιιιιιιέ ροτττιιΓιοε Γοπι.

Βεοίι:οιετιε Γεετιε νοΓιιΒιιε,ετοιτιτ πιο ρετετ

ΓειιδτιΓιιπιιιε , δε ιιειιτοε επιιιο τιοειτιιιιιιενι

ιιιοε ρετιτοτ ιιι εοιιιοοισ ποπ Γοιτιοι ειιΓτιιιο

ετιιιττιε ρτατοττιοεττι ειιι:ιετοττι Εενειιτιιιοπι ,

οτιι Γσιιιτ πιεεοττι ιπττσιετετ. Ιπτοττσεενιτ

πιο ρτιστ Γεπ&ιτεε Γοε , επ ιιοπε νειετοιιι.

Βοτιο , ιπποετιι, ρετοτ Γεπει:ε , οι πιοιιοε πιο

νειιτιιτοπι , ο ετινετΓετιι νειτετιστιιοοε ρετεε

τετιτιετιι , οτ ιιιιι ιιεοτετ ιπιριοτε πιεπιιετε ο τοπτ. Ατ ιιιο: Νσπ_ρσΓιοπτ ,ειτ, το το ιιο

ροπτιιιειε. Οιιτοπιροτειιτιοττι ροτειιτι εοπΓοι.

Με πιο ετινεπιΓΓε Ειστοπτιεπι τιιτιιειτ ,·εσπ

τιιιοσ πιο Εετιιειτιοιοπι ετιιιτ. Αεεερτο τενο

τοπτετ ιιτονι ερσΓισιιεσ , ετειοο ρετιοδιο,ποσ

πιιιιι ιιετιιιιοειιετ ρστιτιΓειτ , οτ τοιετισιιι ιρ

ιιιιι εινιε ι·ιτιεπι ριεπεττι ειιιιιιιοτοπι, πιεπόε

τε οπο ειιροΓοιτ > ποιο πιιιιιστιιιποε εριιισιε

εεττιιιιειιε ιτιτιεπι οιτρτοΓιοτετ. Οιι`εττι ιιοπι

ιιοπι πιιιιι ε ρσιιτιιιεε τιτοιοπι ετειιιοριΓοορε

τοε εοπι ρετιΠοιιε ττεεειιτοτοτιι ε.οτεοτοττι

πιιιιι ειι Ετοπιιτιε ειιιοτεπιιιε ροτΓσινοπτιετ

τοι-ι ιιιΓορετ τιιιιιι ροτείι:ετοτπ πιετιετιιιι ιο

ποτιιιεοπτιοε ισιιιιι , δε εοπι νεπετετισπο πιε

ιοτο. Τεπτιιπι τιο·ειιτιοστ Γειτιιιιετιιιοε τοιε

σι›ισιιοοπτιιτ.(:ιιι οΒο :Βεπε , ιπτιοεπι, ρε

τετ Γεπειε , τιο πιο ιοτιοοπτιιτ,δε ορετεπτιιτ

πιειο. Μιτετι Γε ιιιιιιτ , ε οι Γστοτ. Βεπιτιοε,

ιπτιιιι , πιει ειιοτι ροι·Γεεοτστε: πιεσε οικο

τετε , τιοεπι πιο (ιοπετειετιιε ρσΠεΓιιοπο τιο

ιιεετε. ΚεΓροπτιιτ ρετετ ιιοετιιιιττιιιε , ιιοπι

ιιοεπι Γε ιιοο οπο ρειιιιτιιττι , εοπι Γεπιρετ

πιο ιιειιοιίΓετ ρετειιτιε ιοεο. Τεπι:ιεπι ιιοπε

επιπιο οτ οιιοπι ριε ιιοττετοε , ιιιπιιιιτ πιο ιτι

ρεεε. Ροίι: ροιιτιΓιειε ειιστιοιιιτιι , εοττινι τω

ττιιιιιε οοπτι στειιτιιε ιιιοπεΙιετιιε ποιο ΓοπτΒ Πειτε ειιιεπτο ροτιιι ιιοπιε , οτ ροτ εοπΓτιτιι

ζιιιστοπτιιο, ειιτ , ο ιτε νοιοιιιεττι , ιπ ετειιιε

ριΓτορετιι Ειοτειιτιπσ , Γοτοτοε ρετρετιιοτι
ΓοΗ·ιτεοειιοοε τενετοπιιιΓιιτιιι ετειιιεριΓεορι

εεττιιτιιιιτ τιο Μετιιοιε. ΜιιΙτο Γετπιοπιε ιο
ιισειιιισ ιιιε πιοεοπι οοιιτττειιιιιε , εσπετοε οι

πιο ιτι Γειιτειιτιετιι ττειιετο. ΕιτεοΓενι πιο οοπ-ι

τιτιιισ , οτρστε σοι οιιοπι ει: οιοΓπιστιι εσει

τετιοιιιιιιιτ ιστιττε ειιεποε τ ειιιιοδτε ιιι πιο

τιιοπι εττετε ιπτιιεε ιιι€τενεΓεοπτε , οοπ πιε

Βιε στιοπι δε τιιιιετεπι , δε ιιιεπο-πιιΠισιιοπι

τι ιεπστιιιοε , οοεπι Γοιιιιτιιιστοπι δε πιειστοπι

τιιιειοειιι τιιοτιιτετεπι εοπι επτετιιπι ιιισιειι:ιιε

οιιρετοτετ. ΕεΓετιρΓι ρστιτιΓιει εεττιιιιειιτιοο,

τιπι πιο :ιτι ιιοε τιιε8πορετε Γοοτετ ιισττετιιε

ιο οεπιτιετιι Γεπτοπτιεττι : ιιερτεεεπε , οτ ιεπι

:απο ρτονειίιι ειτοιιΓετισποτιι ειιιιιιττετεπτ ι·

οοσπιεπι ετιεπιιπτιιεποπι πιο ρεπιτιιε ιιοπε!

εετεπι ιιοιοΓπιστιι ιιοιιστιιιιιε. Επι επιιισιιοτ

8τετιετ ρτο τεπι ριε δε σειιιεπε οττιοΓιιιιο ετ

8ε ιιιε τεπτιιιοπι νσιοπτετε.
Ε ΡτσΓεειοε Ειστοπτιε ρεοειε ρσΓι τιιειιοε ,

εσττιρσίιτιε εοπι ΓοΓτιπετισιιε Γετειτιιιιιε , Κο

πιεττι ρετιι ,εττιοο οο πστιε δε νιοεΓιπιε πιο

ροτιιοπι. Επι εοπι ιιειιτι ποιο ιιιιιιι Γοτετ

Ε

τοε ιιιιιιεεε εσττιροπετετιιτ πεεστιιιπι ποδ

ττοπι. δοτι νιτιε τιιιεπι ττιειιΒιισιπ πιο επιιιιο,

ποεπι ισιιρε τιιειιοπιστε ιπ Γτεττετ Εστιτιε-ιιο

πι ριιετιΓετι ιιιιΓιιετιπτ τιειιεεειιετι.

(ὶοιτιποε Εσπιπ ρειετιποε ιιοΓροε εττιιιο

ρτσεοτετστ ποιοι”, ιιιοε δε πσδιοε ροτθειειι

τιο πομπο ιιιιιιιοιιετ. ιο Ετεπισ ειτιιιοιιτοε,

ιιττετιε πιο πιοοΓτιοε Γενιτιε δε ιπιπιεπιτετο

ριοΓοιιεπι βετιιετειπιρετοι.ιεπτ. Βιτιοσ επτο

οοπτι τοτπιιιιετε ρετ ιιιτιιεεε ιιε επ , πιιίιτ :κι

πιο τενετοπιιιιιιπιοε εετιιπειιε τιοΜστιτο Ετε

πιιτετοπι οριιισιεε ττοτ,ιιιιεπι :ιτι ρσπτιΓιεεπι

ιετιιισ , ειτοτεπι ετι εεττιιπειετιι Γεοδιστοττι

(1οετιιοτ , τοττιεπι εετιιιιιειι τιο Μοπτε, νετ

πεεοιοΓοτττισπο εοπΓετιρτεε , σιιισεοτισπι

ιιοε δε ρτσοτιιι εστιττε πιο δε οπιπιπ Εστι

τιε-ιισιιι τεΓοι·τεε. Ετ τιο πιο τιιιιτιοπι , Ιιεετ

ττιεπειεειιιιιτιο , ιιοε τειιτοπι τετοιοτειιτ , επ

ιπτιιεεπτιοπι πιειιιιι Ετεττιι εοπτεπιτοπι ι δε

ειοεπι ρετοπι πιιιιι ιιιιιΓετειιτ:τ,τιοστι τιο ττι

ειιιτε τιιιιτιοτπ νιειιιιιε Ετοπιιιπι νιίιτεινοτιιιι ,

εοπι ιιιε ιιιττε επιισε ττιττιιιτε ρτιοΓιιιιιοιιι.·

Βο Γεπιιιι:ι νοτο πριιτε , πεΓειο επ τοτριοε

ειιτ ιιιιροτιεπτιοε ΓετιρΓιιΓε ροτιιοτιπτ. Ι·0εοτι

Γοπτ



*ιι ω:

τιιετι:ι:ττ:ι:ε όει:τε: εοτι:τ:: ατιτ:α δε ΐα8ιττατ.

`(ξιοι: :ίοπτ-ειτε τι:τιε , δε άαταορετατα&ι:ττι

°αττ:::τοτ , ιιτ Ιατιιτἱ ραι:Ιο ροΠ: Γει::ετ:τιαιτι

]ι::Πεε: εε τανοταΒιιιιι: ρτο ίε :ι:τ::::ατει:τι,

€1ι:ο τΙετετιι:: :τε Με:: ΈατιιιΙια τ:οίττα τω

ί:Π-ει:τ. ν ι

Νονἰτ Πὸι::ἱτ:ι:: ει:: ΐετιιτατι:τ τω:: :ε

τει:ε: , τρια: Ήει:: τι:: τ::ε ΕΜΠ:: τι:Ιετιιτιτ

τεί:ιτι:οι:ιι:ττ:, :τα δε θε τ::σι:αετ:ἱ: Ροι:τι:-τιο

τιἱ. Ιτ:νἰόἰα πιο:: :τ:ττεινι: ιι: οτι:εττι :ατα

τι:τι:. Νο:: ροτι:ετι:τι: ρα:: :::Ι:Βι α ι::ε τω:

Γιαπ: τι:εαι:: , τιιιατι: α τει:ετο εάι:::ανετατ:: ἰι:

ττιετρτὲιι ·
, Για:: αι:νετΓιι: τ-ταττε: Γιισ:Ιίι:ατι:α τ:οΙοία, Α :Νοε εοι:ττα τὶἱιιιιιῖιι`ωδεαΙεἰττατε. 'δΠιι:ιάεττι

::9

Πο:

ιρίιτι:ετ αἰεΒατιτ , ιττ:ροΠ:ΜΙε ει:: Ειαι:ε ει::

:τι:ιι:`Γει:τει:τΞαι:ι τΠι:τιιι:ρο!Γε τοΙετατι. δταἱ.

τιιετι:ι:τ Ρωετε:ι , τ:: ε5:Ι:Π:ετε:ιτι:τ ιτι:ΗΕ

ει:εται:ι:ι: α:: 'Ετειτιο Γε:: ΤοτιτεέΒόι:τι τα:

9~~~ αι:τειι:ι:ττ:ττιι ι τ:ιταττο τιι:οει:ε πω::

ΐεεει:τει:ι , Π:Β ·ρτ::ι:α ι:ϊι:ρΙ: , οι:: Πατι:ώ

:ειτ:ροτε :ρίἰ ι:Ιττο Με: πω:: τιι:ι::ετατιάο:

ττωτει:ι. ε Ϊιιίῖιρετ ετιαιτι ειτε:: ·ρο:Πι:τ α ιιιε

ρε: ::ετ:Γι:τα: εεεΙείιαιτιεα: :τα ί-οΙ:τει:όι:ττϊ

”εει::ρεΙΙ:. Αάιεθ:ι Γι:τ:τρττττετεα ι1ιτιιιφ::ι,.

°εἰτιτα ιιιιτι:ττιι αι:τεἰ ιι: αρτιο: Πι:ιέι:Ιο: , Ντ::

ρτα:τΠ&ατι: ΐι:ιτ:τι:αττι τ :τι τ:οτι:ρετ:Γατιοτιει::

τιττιτ:τε Πει , τρια: τ::ει:ι:ι:: :τ:(ετνιερατ ει:: Β αριατα τω:: ροτείτατι: τ:τιι::ιτ:οτατιά: τι: (ΙΟΣ.

τισ ει:Ιτι:ι :Πε α: πείτε , δε απ:: :::ει Γετι:ρετ

τιιετατ :τι Βοιτ:ιι::: ορίετνατ:τιΠιττ:α. Είτε τ:

τιι:: αι:: αΙτετ ι::ιτ:ι:: τεΙ:ειοΓε Γε 8εΠετιι:τ 'τ

τιιιιτιςι:ιά οι::ι:ε: ι::αΙει::τ.ΐι::: δε τ:τιι::ιι::Βι::

πι:: ιττ:ρια αΓΓενετατιοι:ε τι:εται:τ άει:οτιείται:

τι: τ διιτ:ει:ττ:: ρτοτεέτο τω:: , Με: ται:τιιι::

:τι ετεττ:ιτι: αάνεττι:: ττ:τττε: Πιο: ι δε ει:ιά_ει::

εε :ε ορτιι::ε ι::ετιτο:,τιιτοτεττ: εεειτο , Με::

]οΙ:ατιι::: :τι ΑροεαΙ-γρΠ εε ίαΙίἰ: ]ιιι:Ηει: τε

τἰττιοιιἱιιττ: , εοτι:ι::οά:Πιτι:ε ρι:ατιίΜ: τα::

ρεπε αρτατι. Ξετιρτι:τι:: ετιιι:: ΑτιαεΙο δεη:

ι:::: εει:ΙεΠ:τ : Βἰπ/ῇωΜετἰ: , τι::1ιιιτ , .ώ τ::

9τιἰ β· ἄἰττιπι ]τιάω.τ ΦΕ· ό· των /Ξωτ.-β·ι!

Βια: ρετΙεαιΠε: , ρι·οει:Ι άυριο α ρΐει:άο-ε

τετι:ἰτἱ: ε:τατιιτο: :ι:τιιεαπε:. αυτ: ι:τι:τ1ι:ατι:

τω: Δε:: ρτετιἰτει:τια τω: ί-:2νατι: τταττι:ιτ:

ίι:οτι:ιτι ετιιτιιι:ατιετ:ετι: αττΙ::ε εαΙι:τ::ι::αι::

αρα:: ρτἰι:εἱρετι: ΏΙ:τἰί:ἰαι:ετι:τι: ι δε ρτἱτιιαἐ

τισ: :τι ΠτΒε ρτα:ιατο: ΗΜ: ἰΠαται:: , ε:τρια

Βιιι:τι· @οι οΙ:ίεετε ,'Ιαετγτ::α.τι:τι: τοι:τε

ει:Ιραι:: τ:Πι:ει:τ ταττι τ:οττιτ:τι , ται:: ι:ετ`:ιτἰἱ τ

στι:: οι:Γτιι:α:ο :τ::ι:ι::: οάιο ΒεΙΙἰ , τ:ι:οτι τι::

Ι:: ττ:ειΐεμ:ε ρετ Βἰει:ι:ἱιιτι: ·:ι:τι:Ιετιιι:τ Ρ δε::

εε: :τ:τετιττι οι:ττι:τται::ιι:. νει:ἰαττ:ι:: αόεοττι

ροίιτιοι:ετι: Μια:: α: εετται:::ι::: ι:οίττι, τιε

τε τ:ι:ιάριατι: ιατεατ.

τω:: ττεειτι:α Με:: ει:: ετ:ι:νει:ετι:ι:τ τατι

όε::: :τι ι:ι:ι:ιτι :τι ραΙατἱο ραρ2 εατάιι:αΙε: εο

Ιει:τιιΠιτι:: ωι:ιιιωτι εστι:: :ιιτΠεε: τ δε τω::

τ ετιτ:: ΠΙ:: Πιετά:: :::ττιι:: (ὶιιἱτἰτιιι: ρτοειιτα

τοτ ετετι:ἰτατ::ττ: δε εεε; Ι)ει:εταττ: εε:: ιι:

Γετ:ρτι: εαρἱτ:ι τ:οτι:ρΙι:τα , ρετ αυτ:: :ρώτα

Βαι:: :::ά:ειΒι:: νοτι:ι:: ττ:ει:ττι ί-ι:ρετ τ_ι:τι:τα

εοτι:ροί:τ:τιτ:ε. ΑρρτοΒανετι:ι:: ::οι:τ:ι:ΙΙα ,

τε:ετ:ετι:τ:τ αΠτ:ι:α , εετετα τοττε:τετι:τ:τ; Πρ:

τ ατιιι::ατΙνεττι ι:σΠε ιρΓο: ρει·τ::ιττετε ιιτ και

τετ:: :τι άστρο: ι::εα: , ἱτι αστρο: ρετ ττιαιι:τα.

ττε: δε ε:: ατι:ρΠι:: αρτιο: τετατει:: ιι:εαι:: τ:οι:4

Γι::::ίετατι: 5 δε ιι:τ::::το: τω:: αι::ιτ:ι τω:: :οτ

ροτἰ: ΙαΒοτε: ρεττι:Ιεται::: 28τε τετει:: ρτο

Ι:ιι:ιτιοι:ετι: :τιοριι:αται:ι: , ρτοτυρἱ :τι τ:ατ:τ:·

νοεετι: ; ιιιτὶἰεατει:τ ρττ: ατι:ιττιο 5 ιιτ ει: ιιιε

Ιἰι:: νιΓι:ι:: τσιπ:: Μετα:: εεο εκρεότατει::

Με:: τι:τι:τι:ιτ: όε :Με :τι ω:: ι:οίττα :σεβ

τ::ι:τι:: Νο:: τω: ει:: α:: Ι:οε τεΓροι:τ:ετε:;

(:ο8ι:ονι ἴαεἰἱεεατἀἱτιαὶε: :::ττα&ατ:όαεοι::

·ροίιτιοτ:ε ,:τινιτο: εοι:Ρτιτι::Πε αΙἰτΙυἱὸ,ει:οτἰ

πιεο ι:εΠάετιο τερτ:ει:ατετ , Μ:: ι:οι: ροτι:ἰίΪε

722. τη». &ΜΜ. στι”. 6°τιΖ!τ67. Τα». ΙΙΙ.

Ε

::::τιι:: πιει: , α:: ε:Γτιετι: ι::ἱΙ:ἰ ρετΓοΙνετ::Π.

Ρτατετ τω: τω:: ΐτατι:ετι:τ:: , ιιτ ι:ει:ετετιτι:τ

τω:: :οικω οτ:Πι::: δε εατιιτ:: ει·εά::α,ρωβ

απ:: :τι εοι:ττ:βι:ει::Η:ιτ: εοτι:τ::ετ:τιατατϋε

τιι:ίΒι:Γει:τ::τ:ι:ε. Βεετενετι:ι:τ α:: Ειπε ί τ:: Ι:αὲ

Βἱ:ατε τω:: ρετρετι:ο Πεετετἰι: Ι:οίριτιο Γαι:ε τ

ει: Βει:ετΙιτ1: ρτορε ΡΙοτει:τιαιτι , αι:: ει::

ειιτι:ει:ε ιι: στάιτ:ε Γε:: εοτιἔτεἔατἱοιιε° τι:αὶ

Ιι:ιίΤετι:, Μαι:: πω:: Γι:ρεΙΙεδτ:Ιε ττιι:ττι ειιμ

Βιει:Ιοτι:ι:: ι::εοτι:ττ: , ι:ττιι:Γ::ι:ε ιιιτιεΙιεετ

(Σατι:αΙὸι:Ιἰ δε Μι:ΓοΙεα , ιιτ:α ετιτ:: Ποτ:: στο?

ι:ιδι::. Ιτεττι τ:ι:οτι:τι αΙιτιι:ο πετ: ΐι:Βιίεετετ

εοι:8τε'εατιοτ:ι, ιιεε :με ττιιτ:ί. Ρτατετεο τ:οι:;ι

βετ άπαυμ/Σιιι5εκε. Ναι:: Η δε τι: Ιιττετα: Ο τΙιτιοτιε: αΙια:,ι:ε ιιι:: τἱΒἰ τα!Ηάιο ι:ιι::ια ρτο-_

Ι::τιτατε. νιτ:ει:ι: α!ἱἰ1ι:αι:ὸο :πειτε αροίτοΙι-4

τω:: , :τι :με ττιιι:ιιτιι:: ατει:ε τὶἰίτἱι:&ἰι:: ΠΠ;

Βι:Ια τι:ἱτιἰ εοι:εεΙΤα δε αι:Ιατα άεΓετιι:::ι:τιιτζ

τω: τατι:ι:ι:: Π:Βιιειαιι:, δυο:: άρτι: τει::

ροτ:ετετι:τ ι:εεοτιι:ιι: , τεεοτάατι:: αροίτοΗ

ε:: ατΙτι:ετ:ιτιοι:::: Μει::ετ:τοτε Ανιι:&οτι:ιτι ;

τατι:τ:ι:αττ: ω:: Με:: , Γι:88εΙΠ :ι:ι!ιειρι:: 5

τι.: ετΙι:ει ιτ:αι:άατει:τάε εατεετε εοι:νετί::τι: `

ιιοΙττι:ι::, αι: ετεττ:ἰτατι:τι: ἱτιίταιιτἰαιιι: α ντε::

τἰε ατειιἰερἰί-εορι τ:Δι::τ:ατι:τι:. απο:: τω::

ε:τοτανι , Με ταττ:τ:τι εοτ:τΙἰτἰετ:ε , τ:: Πεετετ

εἰ ιτ:αι:ετε ι:Βιετ:ι::τ:ι:ε :ιο!ι:ἱίἱ'ετ,ρτ:ετετ‹:ι:αττι

:τι αετο ()αΓετιτ:τιατε. Ωοτ:νοεατ:: ροΡτεα ιι:

ει:Βιτ:ι:Ιιιιτ: τ:οτατιτ: δε τείτιτ:ι:: , τεειτατα ει:

δε Ιατα Γει:τει:τἱα , δε αΒ ι:τταει:ε ραττε ίτιρι:..

Ιατα ατε1ι:ε αάτι:ιίΐα. 5ι:ττε:τιτ::ιι: ροίτεα οτι:έ

ιιεε ρατἰτετ: δε εοι::ιι:ι:ο (ὶιιἱτιιιιι: Πεκ:: εε;

::ιτ:ι:: εοται:: εατόιι:αΙ:Βιι: ρετἱἰτ αττ:ε Πιρ

ρΙειτ νει:ιαι:·: τζε ἱΠατἱ: ιι:Π:ι εοι:ίει:ε ἰι::ι:τὶἱ:1

Κείροτ:ό: ε: ραι:ει: τ ι:: τ:ερτετ:ατετι:τ. Βοττ:ι

ι:ι:ττ: , τ:: ταει!ε ιι: τι:τι:τι:ιι: :Πατι:ι:: τι:ε σειρα.

τε: οΒΙινιο , τ:ι:ατ:ότι τενετα δει::::Ιτείτ δε τω:

νε: τ::α8τ:ιει:ε ι::ει::ει:τι ε:τ:ιτ:Πει:τ. Η:: ρετ

πι:: ,ιι:::ε ὸἰἴεείΠωιι:.

νετι:ι:: τι: ἰι:τεΙΙ:ἔα: ετ:τ::ροτ:ἱ αΙἰςυατι:Ιο τ

δε τοττε Γκριρ: όιρΙοττ:ατα ρτο νοιι:τιτατε ροζ

τἰι:: ιιι:ρετται:τιι:τι: , φαι:: ε:τρτεΙΤα εοι:εεΓ.

Ποι:ε ροτ:τἱΙὶεἰ: , ι:εει·ετιιι:: ει: ρε: εοΓάετι:

ιι:ι:ιεε: , τι: εοττἱεετετιιτ ι:ιρΙοτι:α ἰτ: τ::ει:τι:

ὸετὶεει:: εοι:Γετιρτιιι::; (1ι:οτ:. δε ταξτι:τ:: ει:;

Γι:ΒΙατι: νετΙ::: οτι:τιιι:ι:: , δε :Πα :τι ρτἰι::ἱ:

Γετ:τει:τια τι:: ιτ:εα ρεΠιττ:α ατιτΜι::Ωτατ:ει:ετ

:μια τι:ἱΙ:ἰ ἰτιίἱἔτιετι: εοι:τι:τι:εΙται::ιι:τετερατ;

εε:: τετ.::ι:τι: εἰ: ::α::ι:ε ὸἱρΙοι::α Με:: , τω,

το τω:: ρτἰετε , τ:: @τα άιιαεετατειι: με

· θε::



Ιιο; πως.ΡΕΤΚΙ ΠΕ-Ι.ΡΗΙΝΙ

ετοιττιο , επ: ιπ ιετιεπι εοπιιεετεπι επι εοπι- Α :εε ποπ οσετπ πιοπτιιεετο. Ριι&ε επιπι ροπ

οστοπ:Ισπι. Τεπιιοπι εοπιροίιτιε :οοοε πο

ίττιε ι εε ροτιτο εο:επι ε ροπτιίιεε εοπιτπεε

τσ , πισπιτσε ί`επ&ιτετιε ειστε οεπετιι&ιοπο ,ο

86 ετ] οί.εσίσπι ρτο Με οοπιοιι·ιτετο ετποο
ο ί”εοσεπτι :σε Κοπιε ρι·οΓεέτσε ίσπι ο ιπτισΙτιε

τπιοι ποππσΠιε, οσε εο οισε οοετιτσιιιπε ρο

ίισιενετετιι, ”

Ειτεείιιίίο ιεπι πιο:ισπι οριίιοίτιτ νιτιεοτι

ίοτι ποπ ρτισ5 ίιπεπι Ϊεειειιι , οσετπ τιοι ειιστι
οσιτιοτιι ετι τοτο ιίξεπι εττιπεπε ρετίιετιρίοτο ,

οσοτι οιιε ρτοιτιπιο ειερπε τιιοοσε εεειτιιτ ,

ροί`τοεοσετιι Ρίο:οπτιεπι τετιιι. Ειπε Κοπιετ

ίοπτοπτιε,ειιπι :ιεοιστιτε :επι ειτε σε τιστσπι

ποοιιεοσειιι ροίΤοτπ ι οσοι! ιιιτοττιιξτε πιιιιι
Επειτα ερσει Μσἴοιεειιι , οριιε πιπιιτστπ τιι- ι

οιτοτσιιι πιοοτιιπι , εοπιπιοτετιο , 86 ιόειτεο

εσπι επιιειτ οιιοι·ετε: ιπιρετιειιτισε , εε ιιι_ιιο

πετ εσθτοτιτετιε ρτ::Ιετο , οσι πιάσω πονο

τετ , πιιοι εετιτιιτιε ίιστιιο ροτ ιπτετπσπεισπι
Ποιιιίιεετσπι οίτ , στ οοπε :ιο εεσίιε οσοτι :ιε

ίιπει·ετπ , 86 :ιτ:ετοτο ιιεστι ιπιρσ8πεπτε: εε

οσιεί-εοτοτπ , πο οππι :ιετοτισε πιιιιι εοπτιπ

8ο:ετ. Μσίοίετιιιι επιπι εείίστεπι ιπ ισε εσ

ιιιίοεπι πιεοπι οοε τεπιρο:ο ρτιπειριε ,οπιπο

ίιοπιε ποιοι οοΙιοεττε τιιπιιπστιοπο, ίιπιιιι πιο

τιο νιδτστσε ίππι , εσπι Γετιρτστπ Π: : _,25ιέ

υτε!τω:ι , Με αὐτικώιωτ : ο” μπυκ,ποπ κύ

πστα·ιστ. Βιιιιτιειιτιετ ιπτιιεισπι :τι , τοιιτει

τππι οπο , ε:: :ιιτ:ετο ι _Ζτιίέ ππωάττωΗΜπ.τ ,

τω: οπο! Βύσσα: , τω: με ερωίετιιτττ9 (Σ.ιιπ

ροτισε ετττισΙετι πο: οροι·τοτ τιιοτιοτετιοπεσι

]εεοο ρεττιετειιε: , οσι τιιεεοετ : δέ είτάεπέτ

πισω Βωπικε.τρωταω ι1ἄω/δεπέτσω , εφο

πουτσο ω' ιπέτιεπείευι , ω» πάω Βοιωτια.:

Μ Βετο».

Β Νοπ το επιρΙισε οο:ιιπ:ιετπ. Ηεοοε :εισαι

εεριτε , 86 τω” ιιιιιιι ε ί-επιιίιετιοσε ιπποε

Ποσο ιπιστιεε. @πιο ίιτ ροίΗιεε τιιτιιτσπιι8

ποτε. Με οσορ :τοο τιινιπ:ε οοπιτετι πιο”,

ειιισε είετιιεπτιε εοπίσιτσπι οι οσιοτι τππι
ι εοτροτιε τππι πιοτιτιο πιοετ. Ρε:ενιτ ισ αισί

ρεέτσ πιοο τποπίετιι ετινοι·ίιιε εοε οσι ττιοσ

ίεπτ πιο , ιπιπιιτιστο πιιιιιοτιιιπσε , πιο ποπ

τεοσιτοπτε , πιεοπε οι: ρεττο ετιπιιπιίιτετιο

πιο οποτε. Σεπτιτιπτ οσι νοΙσοτιπτ , τιετοεε

τσπι ί:σιίΤε ρΙστιπισιιι ιιοποτι πιοο. Εεο νοτο
ε Ποπιιτιο ί·ιειΕτσπι πιο ιιιω ει·οιττο:,στ ίο

ποδι:στι πιο:: ρτεττοτ οπιπεπι οιτροέτετιοποπι

τιποτε τοσ πιο ιιιιδτειισε οτοπιιτιο τπιριιοπε- (3 εσᾶσπι Π: ρίσε εοπιπιοτιι, 86 τοΙιότσπι πιιπσε

νετετιτ. Μειο πιο ροίι-ε οοε εοπίιιισσι·τιιίιοι

νοτοι ρι·στιεπτιε είΤο , ιοεοιο ειε πεεείΙιτετο

νοισιιτε:οτιι. Αεοσιονι ίιετιπι ίιτιείιοσε νιτι

ί-εριοπτιε τιιοιιιτιε , 86 ροίσι :ιο οοτετο εσπε

τίιετπ οτι πιοο.

. Ποι Ι:ίοτεπτιεπι τονοτί-σείστπ , ιπττε τιιοε

ρεσεοε :το ετινοπτεπτιοσε οι: εοτο εείοπτιπε

το τοπσπτιετστιι οί: πιιιιι , νσΙοετι ρείίιιιι,ίσ

τστεπι ρεσιο ροίτ ΜσΓοιεα, οσετπ ε ιπποε

πιεπτιε ετοιιο:επι , ειιοπετιοπετιι ι 86 :ιο ιρίε,

σπε εσπι νιποε ιιιι ετιισπέιε , ιπ ρετρετσσπι

ετ.ίτσπι πι. (Σοοιτετε πιεεσπι εα:ρι , ο οποιοσ

οποτιε. Μπι οπιπι °εί`τ οτιοΓε ίοποθ:στο ισ

εσπτιτσε.(ξιεπι τ:ιιιιοπ Η ιρίεπιετ-ειτροτιίΤεπι,

` στ τοπιοτσε ε ρσοίιειε 86 ρτινετιε Βοπετειιιτσε

δέ ρτιοτετσε πιει ποεοτιιε , :κι οτισπι ρωτο
€ετεπι ι ποπ οπο εοτιίειοπτιπ ίιετσρσιο το το

ειίΤοπι. Νεοσο οπιπι ιιιτεε:σπι τιποτε: , Ιεοο

:επι τιιοπιτετι εοπισπ&σπι , τετεπτε τιιοπιτε

τε σιττο εοιοειίιο. Νσπε εστοπι , οσεπ:Ιο σ:

οοε νιτ:: 8οιισε πιιοι ίσπιετοτπ , ε ί-σοιιπιιο

τι ροτείτετο πιιιιι ιτπροτετστπ οίι , @Μπαμ

:ίεπτιοσε ,στ π: ίιοτετ , ετινε:ίετιιε , πιοο:ιι

νετίο τοπιτεπτο , ετοσι ποπ ροτοτο , πιο ιπ

:ιο οεειιττι ροίΪετ τεπτο Ι:οπτιε- οοπι Μ. Σ) ιστιε , οσοτι ίοεστσε τστροπιιποττιεπι ε:οσο

ρεπτιιο 86 ιε&στειτ. δσοιιτ εοπίιίισπι , στ Γετι

οετοπι νιεετιο εοποτεεετιοπιε , οτονιοσο ε

Ριιιοπ οοτσιι οι οσιποπεοιπτε πιιπιπιοε εσ

τοοε , οσι τπιιιι ειοετοτο ροπ:ιίιειε σιτι·ε ίσοι

πιεπι τετεοπτσπι εσι·οοτσπι , ισ επποε οποσ

Με ό.εοοοεπτστ , ο πιο τστιιπι τετιτιετοπτ, πο

στποσεπι ΜσίοΙοε, 86 νιποε ατιιοσε πιο πο

νιε εοπτιεσε νοπτιετετστ , εστ είιοσο τιιοτιο

ειιετιετετστ. ?είτε εσπι οι·εττιιτιε εοΠετιοπο ,

8:ετο “Μπι είτ οοιετἰο :ποε εο οτοτπιτιε

86 νιεετιο , ροΙΙιειτιοσο ί`σπτ ροτ :ιοετοτστιι ,
πιεπσ ίιποσιοτσπι ίσοίιετιρ:στπ , ετιιοετε ιπ

τείτιπιοπισπι ρτοπιιίίιοπιε ί:ε&π ίσοίετιρτιο

σε ρτεοιετοτιιιτι οε`το , οσι ετι τιιετιι τοίισπι

Ροπτιο - οοπι εοπνεπετεπτ ,πστποσεπι ίε ισ Ε·

τστοε εσδιο:οε ττεπίιοοπ:ιε: ΜσίοΙοε:, ετι

τιιτε οτενι ρ::πε , τι στιιοσετιι ίιτιεπι τοπι
ί_επτ. ιπιρτοοετσπι επ: επισίτιε οοε Βάσω ο ι

οσοσ νιΓσε ίσε:ιτπ ιπ8ττετιε ο εε :ιο πιο πιειο

πιετιτιε Μισό ειτιοσσπι οεπείιεισπι εοπτσίιΓ

(ο. Αιιινοτο , οσι τοοππι Τοπτιστιτι ερρτο

οετιτ πιοεπι ισ οοε Ιιοετειιτετοπι. Ε: τονοτε

ποοσεοιιεπι πιο ί·`εέὶἰ ροεπιτε:. Βυποβττέτε ,

ιποσιτ , επ στο Μποστ αυτ. Ε: εΒο ρτορτο

τιοίιτιιεπι ίισοτιπι ; ο οσετπ οι: ιπιροττετε τω.

οι 86 ρτοεστετε ττεποσιΠιτετο νιίστ ?πιο

εερετο νοισρτετεπι. Νονιτ Ποπιιτισε οοτ

πιοσπι τ 86 σοπιοτιο ιπ νιπεε ίσε , ιπ οσετπ

πιο ιεπι ρτι επι εοπτισιτοτετ , ο ποπ Π:στιιο

το ε:ιτιιοτισπι , ποε τετποπ τοπιιίΤε ροπιτσε π..

οοτενο:ιτιι. (Ξσριο τιιτπιτσπι , στ οσι πιοτιο

ιρίισε ειιίιοτιιιε τιορστετι ίοσ: , ιοπιτε πιο νι..

Βιιεπτιοτοε ερρετεεπτ ετι εεριοπτιεε νσιρε.τ

ρετνσιεε , οσα :ιοτιιοιισπτστ νιποειιι.

Ηε:ε τοοππι τορστεπε , ]ειεοοο τσι , οσε:

ρτοιιιτιοτι εριί`τοΙε εοπτιποπτστι νιτιοοιε π.

ειΙο οιτρο:τστιι πιο πιο σπε εσπι Ρεσίο ερο

ίτοιο , ροτιεσιε οπο ιιι πιο οτεττιοσε. Ατι

οετε εοπίιεοιτ τιοι ερεττισε , οσοτι πιιτιιτιιο

ίιτιοπτισπι ίιτ ποοιε :ιο οοε ίιι:εσιο ποοσεπι ,

σοι πιιιιΙ ίιττπσπι , τιιιιιΙ ίιεοιΙο, πιίιιΙ τιιπτισε

ροτίενο:επε. Α‹ι Εστιιτε ρι·ορτοτεε οοπε οτι.

μπάσο οίι επιπιστι, οσα ίσπτ ιπιπιοττειιε.

Τιιοίεστι2επτισπι οίτ ποοιε ιπ οποιο , σοι πο

οσο ετποο ποοσο τιποε ιιετποΙιτστ , ποοσο

?στα είιοτιισπτ 86 τιι:επτστ. διο οροι·τσι:

πιστευω ρετι ο 86 ιτε ιπτι·ετο ιπ =οΙο:ιεπι

πιεση πιοτι:ο τονετε ᾶ τοπιοτιτετιε δι: ιπιριι

 



Μτυο1;η

τοοε. τττετοτω. τιο6

ττοττττα οοτττρτουτττ τυωυε , ουτ το Με Γκευα Α νοτυω οτταω υτττα 3αυτοωαταε 8ε οταετατοω

ευΙο ρατττετ δ£ το τυτυτο τα:τατυδε τυουτπταω

Γροταωυε ντταω ττυεοτο. Στ πιο , ατε , του/έστι

ιΞ/ἱυπ , ό· ω:ρήματα. (1υατιττο τοττυτ

που οίτ Γετνυε ωατοτ ττοωτττο τυο , ποε άο

εοτ ωοωοτα τττΙΐουτττο α εαρττο , Βοαττ μοτο

οτο ίτωτ ουτ Ροττοευττοττοω ραττυοι:υτ ρωμ

τοτ τυίτττταω. 5τ ουτω ΓυΡττυοωυε 8ο εοτττο8

τταΒτωυε. Ραττοτπταω 8ο ντττυτοω τττουοτ ιιο

τττε Ποωτττυε α‹τ ωατα τοΙοταττττα. Τοωροτο

ετταω ωτττοατπυτ ττοτοτοε αυτωτ , ο:: Ρτο

ωοττττουε ποε αάνοτίτε εοττεορττ. 5τ εστω που

ττοτετττ Ιοντοτοε οτοετοΙΓυ τττοτυω , τα! εαω

Οεοαττυω , τοευτ α εοττΓΡοέτυ τυο τοΙοοαβ
Γεω. Ροτωτ ιΠτο,τττουαω , Ποωτττυω Ρούτ

ευττουεω ωο α τ-τατττουε ραττ , υ: ραυτο ροίτ

τοτταξττ το Γοτνττυτοω,ωττττ τττουτυω αττττυυω

Ροτκτοτοτπ , 8: τρίτωοτ τωρΙτεαττ ευττε τοοτο

τττεαοτττουε Ω τττετανοίεοτττοω Γοτ·το&υτοω

ωοαω τταυουτΙΙτωαω ατουο ραοατττττωατττ

τοττττοτουτ. Αεο τετεττεο ετατταε τττνττττο οτο

ταττ. Ετυε οτττω ωττοταττοττο ταότυωοττ: , ιιτ

ουτ Ρττυε ττοεοΒαω το Ιοεο ττοττοττε 86 πίτα:

ΓοΙττυετττττε, υΒτ ντττ α‹τ ττοταω οτο τττευωοοττ

ττα ττοεοττα αΙτουατκτο τοουτοντ , ττυττε ωττττ

ττοω ντιπ τταβοΕοτ το εαταωτταττουε 8ο μοί- Β ττεοατ υτ:τ ωαοτε ρΙαειτοτττ , το οττττττο εαπ:

Γυττε αΠτόυττετε , ουαω τταουοτττ Ρτττττυε τθ:υε;
ττείτεοτοτττ ΡΙυττωτ , δ: ραυετ , ουτ ττοττοτυ:

τττυττυε , τυνοττττουτυτ , τττεουτο Αροίτοτο :

Οποτε μτέεπι έάου!έτω το Ρω/ἐκτέ «πέστε»

που ψ(ζωάττ#έ κιαπυέ.τ φοβο: απτο/τισ

τΐτ'απτ μτταττΙτυπω εκττεἰωτἰ: τα αυτ: "τω"

ΙοβΙ:Μ. Ατουο υττυαω τετοω ττοτστε ονοτττατ ,

Η τοττο ροίτουαω τυατοτττττοτττττ τιοοτε τισ

τυτττοε , 86 ΡοτΓοευττ ποε τυοτττττ , ατε τορατα

νοτττττ ποε ταωουαω τυατοε , άτοιτοτυτ Πο

ωτττυε σώστε Βουοςττεοτο ,τιι:ττα τΙΙυττ το [τω

τυο :Μα!εαττσεκτ τ!!τ , ό· το ύωταθτω· , αε ττε

τττυω οοε ρατττετροε τ·-αεοτο αετοτυα: ττοτοτττ

τττταττε. νατο. Ε:: τυοτταττ:οττο οΠειτ Βοττοτττ

δττ ρτορο Ρτοιοοτττταω οτο ετοετωα ουαττα Αυ

ευτττ Μ. ο. των.

 

ΕΡΙΣΤΟτ..Α Ω(:ΧΙ..

Ετετοω.

 

11ο μή·επιτΜέτω μα: ι/τά: μάτι.:

Εττινε Πετ.ττττυυε (τοττοταΙτε εαωατ

άυτεττίτε.

Ματα Ι·τοωτττυω εοπίτΙτα οΠο αττουαττττο

οεεαίτοττοω Βοττοτυω , 86 το ωοττυε οστι

υυωουαω εοτινοτττ , τάφο ΡοττΠτωυω ο·

ωοταττ , ταδτυίουο Π: το ραεο Ιοευε ωουε.

Ροιτοτυτττ τΠ:τ ρατττ αε ρωταω τυο , οτο το

ορττωο τττοτττο , τ·ονοαττι , οι τττετττοτυυτ το

οαω , ειτοτοτττοε ετοωττιαττ το ετοτο , ωαετε

ουαω τοτωαω ττοττ οποτε. (τουοτατατυε αετ

ωτυτίτταττοτιοω νοτττττεανοτυτττ Ποτ, 8: ουαω

ωατο οοε εοττττιτυοτττπ , ουαωουο τη εουττα-ΐ

ττυω Ποτ τοετττοττυτ εοετταττοττοε οοτυω,

ίυτ› εταντοτο ωοετο , ουαω Ρτο ττυωοττε ττττε

εοωοτττοε ροτιιτοτο, 86 Πιο ττττοΙοταοτττ ταβ

εε τυοτποε, ταττε τττΡοτουο Ροττοττττυυτ. @τετ

νοτο :το τΠοτυω νεκαττουο , ουαω ροτ Μου

τιτυω οκοτουετιωττυ πιο , ραΠτω Γοττττατιιτ,

ττποττοΒοτπυτ ττ ουτ ετνττατοε Ιταττπεοτοοττο

τοε ροταωουΙατιτ ο Ρτοττο&ο τ'αεττο τυτοΙΙτ

Βου: ,ουαυτυω ρτοτ:το οτε ττοτυτ τατο άτυ

τυττ1υε ρατοτυα: οΒΓοτναττττατ αε ρτοταττε οοο..

τοωευε : 8: οτσττετ οτε α εταντουε 8: ωαοτττε

ντττε , ουοο τττεουτοε του (ο οπο ταρτοτττοε ,

ίτυΙττ ία&τ ντετοατττυτ.

Ηα:ε τετοο ατττο Γεττττο , οτ υονοττε που

Γοευτυτυω τΡεοτυω εοττττΙτα , τοο Γοευττετυω

Ποτ Βοτττευττατοω ροροτττΤο ωττιτ οτΓοου

ττουοε ττυτυΓωοτττ , 8: ωατυε ντνου τ εσω

ωοττυω , 8ο τωωτυυττουοω ταΒοτυω. Ρτο

ουα το οΡοττοτ το ουοουο ωοευω 8αυττοτο;

Ι.οεοε τταουο , υτ›τ :τοτ οττυω Γορροτοτ , :τοτ

Με οΡτττοΙαε ττοττ:ταε , ουα: ρατνο ττοε ορο(
ττοεοωυτ εττοωρτο. τε τταωοιιο α τττατττουε , τ) ευτο εοττττυουτυτ. το οτε τσουπ εοητοτπω

Ιττωυτατττο οοε τιτντττταο ιοΙο _ νοττττττυε π.

τυαοττττε , τττΙτ ροτνοτττΙΤετ το Εογρτυω , τιτα

το ροτυττΤοτ οοοτιττΠτωο ττΙο ι:οωροτο , ουο..

ττταω αταττ ττοττ ροτοτατ οοε ωοττ , ρατοττττε

(ιιτ Γοτττοττε 8ο τ”ταττυω ττκττοοττττεο αο ττοοοβ

ίτταττουε εοττΓυτοτο τ τττίτ οτἱαω εατυωττταω

Ραίτυε ωυττοττε τωρτοτσττατο ατουο ωοττττα

οτο ,ρτορτοτ οτήοετ:αω Ποτ τυτρττυεττυοω ,
τ τ. ουαω ωττττωο αετωτΓετατ , εοτττο&υε ττττΙΐετ

τη εατεοτοω τ ποπ οεευτττΠοτ τοτττταττ Βιετ

το οι:εαττο, ουα το εταττατττ αετοο ίτττειιτατεω ,

ευω Ποωτυο τυο ά Ρττυοτρο τοττττττοτ. θε

ευΙτα τττωττυω του: τυτττετα Ποτ,8ε νοτο α

ΒγΙΤυε ωυττα. Εοο ουοουο οτο τοο ίτε ορτυοτ,

Ροτωτίττΐο Ποωτττυω τυο ττΙο αοττττττττωο το

εοττότττΠτωοουο εοττίτττο,υτ ραυτο αυτο οοε

τιοΒττε ωοτε αε ρτορτττε ταττουε > το ουτουε

εουΓοττυοταω , οτττυτοατετ α τωτιοω ,'ουτ

( Πειτε τταυττ αΒε το ετοτττ ροτοίτ ) που ωοετο

γουάττττΙΤοοτ ωο Ξεγρτττε , Η νατυτΙΐοτττ ,

Ρετ. Σεπτ”. σ· Μ”. οπο!. αυτ. :Παω ΙΙΙ.

οτε 86 ρυετταε ττοίττατ τττΡτοττττω τοτταττω αε

τττονττοτ εοωρτοττυε τττω; τυνοτττοΓουο το οτε

ίτττΒυτα ουαουο ττοΓεττρτα ουα: τττ:τ ωαετττυα

ετ Γυυτ αάνετΓυω τττο,αε Γυωωαττω τττ:τ αττ

.ι:ο οευΙοε ρώτα , ουτε ττττιυωοττε ορτίτοΙτε

Ρετ αωτοε ετυοε Γοατττω α ωο εοωΡοττττε Ροτ

τταδτατ1τυτ. Νου τω: εουττΙτυω ττταε :τά το

τταττΓεττρταε ωτττοτο , οτ 86 ωττιτ Γοττττοιπτο ,

Έ: ττοτ Ιοεοωτο οτε τΠατυω ωυττττυεττυοω

τ-αίτττττυω τοΠοτοω αε ταοοι:οω. ο

(2ττοττ Η τοτταΠε τυτττεανοττε αοττυε πίττ

τττΐο ωο ορρυΒοατοττουε ωοτε.ουαω οροτε

° τυοτττ , τεταε ωο νοτυτΠο τταττετο , που άστο

εοωττ αττοττα εττωτυα,ίοετ εουτοτνατττττ Κοιτο
ττε 8ετατττετ το τοττοΙΙοτττττε ατουο ρυτοατττττε

τ-αττοτττττ1τ οτήο&τε εατυωυττε,ταττουοω :

ουαω ουτ υοοΙτεττ , οτταω ,υτ νυΙοο τττεττυτ,

ετυττοττε οοεττοωτττατυτ. ΑΙτοουτττ ττονττ Πο

ωτυυε ωο τοωροτ ορταίτο,υτ τοετττοτττ [Μονα

ττεατοτοε αυτ εοτ , τΙοττττοτοτττουο ροτΓοουτ.

Θεεευ
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εεε ειτετηΡισ , σεσω νετεσ σ:όιτιεστε Ρτσιτι

ωετη ιεεεωετ, δε τισεετε ηστι τσω εστιΓειεη

τιιε σεστη εστι ηοτηιηιε εετστη , ετ ωσΙε ότι

ησειε Ισσει ίιτιε τηετιόσεἱο ηεΙιεε σεεστ.

Ρτονιόεητεε , ιτισειτ. εσησ τιοη τσητετη εε

τσω Πεο , Γεό ετισω εστσω ιισωιηιεεε. Ετ

τηετιτσ σειόετιι ιτσ ησειε ειιτστιόεω εε:

σεσηόσ $σΙνστστιεΓεητετιτισ , σει Γεεεε Γε

εετιτ τ, δε Γεο ωσισ ειτετηΡΙο Γεστιόσιισσνετιτ

νει εηεττι όε ΡείιΙΙιε,Ρτσιιειετιόεε ίἰτ ιτι Ρτο

Γεηόεω ωστιε. νσΙε. Εισωσιισιτετισ Γσηέτι

Βετιεόιότι ΡτοΡε ΓΙστεητισττι όιε τα”. Αε

ενειτε>Χιτ

Η

 

.ειτε το τ. Α τ: ε Χ τ Χ τ.

Αό|ΕεΓεειετιτ Ρτισιεω ωοτισειιεω· δ.
Π .Μιεεσειιε τιε Μετισηο.

Με τ.τξετττω· εττειΓΜτωπ ό· /»·.ι·/ετττω στι.

Με Ξ[ΜΜέτωί.

Μ” η" _ _ ΓΕττιεε Πιιττ>τττηεε (Ξεηετσιιείστησι

- Γ τ· όττιεττεε ΕεΓεεισ Ρτισιο ωστισειισ Γειτ

ειττετετεετε Μετισηι , Γσιετετιι. _.

εειΡε τεεετιε Γσετετιι , σεσό εεω ιστό!

Ιειτετιε , τιτιηιετττ σωεστ σετεε τεστ. Νοε Ρο

τετιε εστι Γεσηόσιιιστισότεει ιτισΡιτιστσω ,

σιτε; σε ειε σεειόιτ , όε σεστεω ωεητιεεε

ΡτσεειΡεε ΡτσεΓεωετιόετιι ετστ. δεσει

όετη εστι ΡΙοτειιτισ τηοόο , Γεό τστσ Εττιιτισ

ιωτιιετειιτετη Ρσττετη. ειστε Όσο ,εστι τω- Α ηισιόεΙεω ετετιιιτ:ε ττεε

Β

, ει: σειετιε όεσ

ετσητ τττετιιστστι ηοιττι , Ριετιι ΓσΙΙιειτεόιτιε

δε τσηεστε. ΜιιΓσε Γε όιεεητ στηειεω ετεωι

τστετη ηοωιηε, εστιιΓιεστεω ωιιιι, στσεττιτηε

τειιιΓε οωτιεε δε τηοησειιοεδε εοτινετΓοε ιτι

ει·εωο, σεοό σεόιιΓεητ αιτιΡτιτειΓΤε ωε Ρετ

Ρετεεω νιεστιεω σεηετσιεττιΚσιτιΡιτιεω τησ

τιειειιετ1ι: σεεω τιιε σεσωΡτιτηετιι τενοεστεω

ΓιστειιΓε οωηεε εδινε-ειτε ΓστειτιεΠε Με ετε

ττισ όεωιετστε. Μιτστεε ετσι ιισεό Ρστιιτιι

Ισσεεητιιιω ιτιτεωΡετσητιστιι , δε Ρτσ_ σόεσ

Ιενι εσεΓσ τσω ΡετεΙστιτειη Γετωοτιετη , τσε

τσε ωιτισε. ΒιίΠωειστσ σηιωι εσωττιστιοηε ,

τεΓΡοηόι ειε, ττεΡιόσιΓε ιΠοε τιωοτε,εει τιοτι

είΓετ τιωοτ. σε εκ ωε όιδιεετετιτ , σειό

σετεω εΓΓετ , σεεεΓσνετεητ ΓειΡΓσε , σεσό

όεΙστστιεεε ΓσΙΓο ετεόιόιιΓετιτ, σδτιΓσεε ωιιιι

στστιιε, δε Γεωτσ ιηεεεω Ρτσηόιο, Ισττι σει::

τεστ. _ '

Εοόεω ιΡΓε όιε Γετισιηνεετι ετεωιτσι: ιτε

ηοιττι, Με τιεσεε Ριετστιε, τιεσεε ιιοτιστιε

τηει εσειτσ τστιοηε , τενοεσνετειιτ τηιιιι @τη

όιεστειη , σεετη ιτι Ρτιωστόιο θετιετσιστεε

ωει σε ετεηιιτιε τιιιιιι τόπο εοΠστεω ·, Γιαπ

όε ωστε σιτε θετιετσΙιεεε εοτιΓεττι εοτιΓεε

νετστ , Ρετ ττισιητσ δε όεσε στιτισε ,σ σειεεε

Ετεττισ ΡτστΓει σεΓσεε εΠιεε εστιττσόιότιοηε ,°

ε Με ιητετωιΠιοτιε ΡοΓΓεόετσω.Ητεε είι:,ιη.

σό τσω ιηεττΡε&στσει ιωΡιετστεω οεΓτεΡειτ. .

Μαι τε σΡτιτηε σιιστιτο Γιεόιο ε:τεεΡετιω

ιη Ετετηετιι νεηετσετισιττοε,σεστη ΓιτισεΙσ

Ιστιτσε εεττσ.ΓΡεσιισό ειΓειιτ Γετετι εσειιιεε

Γεηεξτετιε τισιττιτ τ Γεό τι ιηστιεε ωσττσιιιιτη

ΓΡε.ει Γτσεόσωετ ΓσειΙε οΡιτιιοηε ιιοΓττσ ,

σεσηισω τενετσ , ωσιεόιει.εε εοτττο στΠ 000

τ @σε ιτι. τισωιτις:.. νεηιο σό τεω , τιε τε ΓεΡετ·.

Βειε ττετειε τηοτετ. (1ιιιτιιιεε δε ]εΓτιηιστιεε

(τεττε όε (ιεστσιο πιει! σεετστ , ωιιιι ετι

σιτε όεόιτιΓιἔτηο ) σεεττιτηιιτιι τιιιιιι ιτιόιιτε

τεστ εειιετιι ο δετστιτο ιη ηιε ιωΡετε ιτιΓετ

8ετε σιτε Γεω: , ετ τηιει ωιττστιι ιωΡοΓεε

τιτιτ , σεστιτσ ισηστιιιηισιιοτ ειτεοσιτστι. Ρο

τιιιτ. Πετ σετεω εοε Γεεετιτιτ > Γινε ότι

τε εοιιΓειειιτισ, ετ ιΡιι σίιιτωσητ , Γινε σω

ειτιστιε ιηιιστι , σιτετησόωοόεω ΡσΓεω ετε

όιτεω ει , εκ Γετιε σο τισττστιοτιε τει σείτε

ΡετοιΡιεε.

Μετστο ΡΙοτειιτιητε τεἱΡεεΙιεσ: Πειτε , εετιι

ειΓετη ιτετεε ειστετιτισω , στστεΙστεω Ιεσσ

σεσω ,ι ωιττσ, σεσιη εσΡιτι ωεσ όεόετετιτ

ετεωιτστ τιοίττι , εστιτεττσηειε εεε ησίι:τιε , .

δε τιισιτιτηε (Σιιτιτισ σεδιστιεεε δε εσΡιτιεεε

ΓσΕτιοτιιε τ· ετ σει Ρετ τστ σηηοε σεΓσεε ιτι

Γστηισ_ όσωιεεε εσιττιε ΡτσΓει , όεστεω τιο

νιτιστεω ιτηΡτσειτστε δε εοτιΓΡιτστιοηε ιη

ΓεΓΡιειστιετη τιιε νετιιτε εστηΡειετιτιτ ωσιτε.

σόωιηιΒ:τστισηιε. δεό σεόι τεΙισεσ,ετωστε

τιιιε ηεσστιεω Ροτιόετεε.

_ Ρι·σΓεετεε ΕΙοτετιτισω τεεεΡτεε Γεω ειε σ

Ιεσστο εεετιστε σεσιιι Ρτο ωετιτιε τηειε ιτε

ωσηιτστε. Ιτιτετεσ ΓετιΡΓετετιτ όσο ιτε τετη

]ειιστιο , τεω Ατιτσιιισ Ρεεισ εστισηιεσ δε

εινι ΡΙστετιτιτισ , ετ Γεσ ιητετεεΠιοτιε ΡετΓεσ

όετι τιιιιιι σ Ιεσστο ηιτετεητετ,ετ (Ξεηετσισ

τει εεόετεω. νιετστεε ιτσσεε όετιεσ σ ωε

Ιεσστεε , ιηττοόειτιτ τιιε Γοιετη ιτι εεειεειετη

Γεετιι. σε Ρστιτετ σεΓσεε στειττιε εοτιΓεόι..

ωεε , δε οσο Ρσεειε τετειι στα σεεεττεεσιιτ.

Ησεεσ ,ιιισιιιτ ιΙΙε , δε σσο τιει σΙισειό στ

.εετε,εσσετεε σε ιιε σει σε‹?τστιτστε δε στ·στισ

σΡεό τιιε Ριετιωιιω ΡοΙΓεητ. εσωωετιιεστσ

ωεεετιι ίιησιιιστι ωσόείτισ όε τετιεητιστιστιε

Γετωοτιε , σεετη ετενιτστιε Πεόισ Ρτσττετεσ ,

ιτιτετ εετετσ τείτστεε εΡτ,-εεΡετε Γε σεετοτετη

το , δε ειστιιιιιιιο Γτσττι σε Γειιεετη ιΡΓοτεω Γοτε σεσετιόστ όιετιιτστιε πιεσε , εστι εΙΙσ ειτ

τείτιτετιοηεσι ιη Ρσττισω τιόσεε Γεεειιόσ δε Ε Ρσττε τηιηεετιόττ. ΑεεεΡτσ στηε τεΓΡστιίιστιε

νισειιωσ Ο&οετιε στ; εΓΓετσεε τεηε ιιι Ροη-.

τε-εσησ ΩτιττττοΡιτοτω ΒστηΡιτιιιε, σιιιιι σε

εσε ΑτισΙστιεηίιε , σει ωε τεττε νιίιτστεω

σόνετιετστ , ωστιόσνι ει , ετ όοηεε τεόιτεω

ἙΙοτεητἱσ , Γσωιιι.σε ησίττσε εετστη σετετετ:

Γισειόετιι ετ·στη σειηόεειω σεΓετετεε όιεε

Πει Με ιτι Ετεωεω σιιστεε εε τιετιειεε ,

σό ΓστιεΓσδτιοηεω , όιωιιιτ ωε ιτι Ρσεε , ειτοΓ

εεΙστεε ηοτι Γεωειστσιιε εσωΡΙειτεε εοτσω

τηιιιτιε σει σόει·σητ.

Ρσιτσεσω τεόιι εσωσιόειεω, σότενιΓεη

όσε ετεωιτσε τηε εσηΓετο. Ι)ιόιει εσητιτιεσ

εσητει·τστιεοε ηοίττοε , ετ τηεεεω Ιεσστεε όε

εεΠιοτιε εσηΓεττετ , ΓειΓΓε σεδτοτεε , δε ισω

Γεωωο ωσηε Γεσεεητιε σε νεηετετιτ (:σ- ΓειΓΓε όε τηεο τεΓΡοηΓο εεττιστεε Γσδτοε , ειτ

ι
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άι. Ροτιτο οπιπι ο πιο οοιοπιοοτιι , οτ τπιιιι

ποιιππιιο ίοιι άιοοι·οτ , οοοοπτιοπε τοιιοπιε

οτι νοίροτοε τ πτ οιτροποτοτ οπο: νοΠοτ > ροτ·

πιο. Απάι , οποίο ,πονιτιι , δε οπι ποπάοπι

.απο ιο οτοιοο οιιοΒοτοτ πιοπίοε , οπ:ιπι το

τιοπιιοιΙοε ίποτιπτ Ροτιτιοιιοι. Μπι ποπ νο

τππι τοίοτοττι τιοι. (:πριοπτοε , ιιιοιιιτ , οιο

ποε ποε οοπίπιι ιιοοττοτι οτοτπι , πο το άο

Ει>ιετοΙ.ιο

' “-Ιοοποπτι εοπι @ιιτιιιο τοΙΙοτιοπο άορτοιιοπ- Α Ροπτιιιοοιο, τοπιιιτπι τιοιιοπο οποιοτιτοτο τ

--- -ω-- τὴ --__-_--.__________=--ή- - πο

πιο

οροίτοιιοο Μοιοτοιο Ετοπιι. απο: τοοχπιο

ιποοπτο , ίιοτιπι τονοοοτο οι , τοπίο ποιε

πππι απο ίτιιιποτιοπο ποποιο , οπι ποπ π- ο

ποτοτΙιττοτοε τοάάἱ. Εοι!ιοο ίιιιοιΙΙοτιτο οπο |

οπιπιο , ο; ιιττπτπ ίιπτ ονιάοπτιοοιοοιτιοπιε ο

οτοιιιποπτο , τοοοπι τοιιοτο. @οι ο το ποπ

ίοοπτ οριποτπτοπι οποιο ριοτιοπο ίοτο οπι

ποι οτιπά ποε ίοπτιοπτ. οι οπιάοπι ροτ τοτοπι

οοάοτιτο Ιοοπε πιο ποιο οοπιτποπάοτοτ,οο- . ιιοπο ι·οοιοποιο νιι!Βοτπιιι οι ι (1ιιιτιποπι

ίοοτοπιπε, οτ ΒοποιοΙοτοι οοάοε. οι οοο ποπ ΠοποτοΙοτοπι ροτροτοοιιι οπιοιοπτοπι , οο

τιιοοοτ , οοπτοπτοε οπο ίοΙτοπι , πτ άοτοτ τι- ποτοτιιοΠο οπο δε άοιο πιο Ιοοο άοτπτοοι·ο.

οι οοοάιοτοτ,οιιι ιιοίτ το ιπ (ιοιιοτοΙοιο ίπο

οοάοτ. (ὶποά ο ιιοτοπι οιτοτππι ποπ ίοοοτιο,

δοά νοιιιοπιπε οτι τοιιοπο. ο

δοοιιοπτι άιο οάιοτοιιτ πιο οτοπιιιοτ ττοε .

ίοιτο τιοοτονιιίο οτοπιιτοε τονοοοτο οοο το Β-ίοιιιοτ οποο , ]πίτιπιοππε δε (ιοοτ8ιιιε. δοά

ίγπάιοοτοπι, οποπιιιοδιτοποε ιο ρτιοτοτο Ετο οιο πονιιιιιοιιε, ιιτ Ρτ:οάιιτι , οποιοι πιο οτ

τοι ίοπιοιοτ οοοιιιιιι. Φιοά ο δε οοο ποτππι 8ο πιο , δε επι ίππιπιοποτο άιίιιάιο πιο άι!

οπτο.νοτιε ; ποτπτπ οτ τιοι , τοο 8ε ίτοττοτο _οιιοοοπτ. Αάιοτππτ οοτοιο τοο οτοπιιτοτπιο

Ροοιοτπ ιιιπο άοτοιοτοτοτοε. Βοίροπάι οοπ

Ειπιιο ι Νοο πιιτοτι πιο ιπίπτοοτο οτοπιιιοε

ιιππο ιο ρτιοτοπι ίοπιιι , οοοπιοιιι οποιο ποπ

ποτπιπο οπο άο οοπίο , οι ίιάοπι ίοοοτοπτ ,

οτι: ιιτιάιο ιο οτοπιο (ὶπιτἰποε πιιιιι τοτο- ο

πιο ίοιπο , οοάοπι οπιπιππι οοπίοπίπ τιποτε
ίοιοοΙ οπάιιίοπι δε Ιο(οιιΤοπι , Αιοοτοίιοιο πιο ο ιιτοΙοτο. Κοίροπάι οοο ιτιάοιο ]ιιιιιπιοπο ,

τοοοιίοτοιο πιοοιπ , νιτππι δε νιτο8ε άο&τιπο

ιπιιοποιο , ροτίοοπτιοποε οτοπιιτοτιιιιι τοιο

τοΠο τ' πποπι πο, ρτοτιτοτ οιιοά άοιοτοιιι ,

ίιοπτ (1πιτιπο ίοοοτοπι , 8ε τιτοΙιιιιοτο τω

άοιπ ίοτιιιοπο. 5οά τποιτο τιτοετοτοο άο ιπάπ

πιο , πο ιοποιοτ πο. Ποι τοάιοτπιιτιπ οτο

ο

· οοοά οοπι πιπιτι ρτοοι ιιτ ποοιιοτ νιτι οι ιτι-· πιοιο , πιιίι οοο Ποτοπτιοπι ιιττοτοε οτι ιοΒο

ίοτοπι ιποτοιιπ ιο οπιπιπο ιιιοοοπι οτοτιιιο- Ο τοπι , άοτιτοοοπε , ιιτ πιιιιι ίγπάιοοτοπι οοπ

τι οίιοπτ,οιιοπιοτπ πιιιίοε οι)οο οιιιιιιπιοτ'οπτ

οτι ίὶιιιοπτοτιοποπι ίοιιοιίιπτιε πιοο; ιιάοιο πιο

ορρτιπιοτο νοΙΙο οοπτοπάοτοιιτ. $οιτοτ ιρίο

()`πιτιποε τοο ιιοΠο οποιο νοΠο οοάοτο , ίιοπτ

τοτιοπε οΙιοε οι ίιοπιιιοονοτοπι : οοοάιοτοτο

ιοιιιι οριο ποπ οίίο ,οποπιάιιι ίοΙοε: ιπιτιιοτο

ιιοίιοπι πιπποε πιοιιπι. (ξιοπτοιπ οά ίγπάιοο

τππι οττιποι·οτ . ο τονοοοτιο οι οτοιιιιτοτπιο

-ίοτοτ Ροτοποιο, νιάοτοπτ ιΡο οπιά οίιοπτ οο

.τπτι: άο.ιριιιιε οο Ροοιι ιιτοίοοι:ιοπο οκ οτο

πιο , ίοιτοιιτ ίο οο οΙιοιιοπιιπο , οποπι ο πο

οι οι: ιιοοιοοο οιοδι:ιιτο πι. Ποι :τά ροίιπιο

το ο πιο τοίροπίπτιι οι , ιιιτοιιτ (ὶπἱτιππε :Β

Μιτοτ το τοοιιίοτο νοιιο οοάοτο _ οοοπιοπι

ιιιίπε οε_ιποΙιποτι οτι τοιιοτιοπάιιιιι. 5ποιοπ

:ιιτ άιοοιιει Νοπτιο οιιτο ιιτοίοίοοποπι πιοοπι

(οτοάο οπιιο το ποπ ιοιιοτοτο , Εοίοοι πιο.

τἰποτιι ιιιίοπι νιιι,ιιοτοοι:ι8 πιοιιίιοπε ίοιτ πο·

νιτιοτπε ίοι,ο πιο τορποποπτο άιπτιοε δε οοπ

ττοάιοοπτο τιτοίοίιιοιιοιιι ίποττι οιιτοτΗιίο)

Νοπιιο ι· ιιιοπιτ , οπιο ιιτοίοΠιοιιοπι πιοοπι

τοοοιιιιιι ποιο , ιιτ:τίοπτο Ηιοτοπγιπο (ιοοτ

οπο ποιιτο , ποι τιτιπιππι οιίοπι πιο εποε ,

ίοοιπτοπι το οιίο τοπι , οπο: Ποιο οιίοτ Ριο

οιιιιτο. Νοοονι οοπιιοπτοτ , 8ε νοτο ιάιριιιιο

ιι ο θα”. δε· * Οτοοοτιοε ποοονιτ. νιτο , οιιο:ίο ο οπο

οπο. ' πιο οοιιοτο νοΠο ιο ίοτιοοπο οτοιττοιπε οίι.

Ετ εοπι Ρτιπποιο ιιοροττοπάο πιο τοπτιιπι

ιιιοοποτοιι οοιιιτοιο ίοτοτοτ ρτοι:οπιιίο οοπ

ίοιιίππι, οτ οπο: πιο Οοποτοιοιπε τοτπροτοιιε

οίίοτ ίοτοτοει οοπτιππο ιιιιρτοο.ινιτ ίοθ;ππι,

?ποιά άιοπιτοε οοεο τιοτροτπο οιιτιποποπάο

οτοτ. ι

Ροποιε άιοοιιε οπτοοποπι ιιιο ίοτπιο ίοοι·ιτ

ιπτοτ ποε , ίοτιιιίοτοτ οι·οιοιτο τοοΙοίπε Πιο

ίιτιιιιιπο άοπιιποτ Πτοιποτι , οτ οπτοτοτ οτιπά

ο

ιιτπιοτοτ : ποπάιιττιοιιιπι ίοιοοιιπι ίπιιίο το

νοοοτοπι. $ροροπάιτ οπιπιπο ίοοΙΤο Βιοτο

τοπι. Ετ ίοοιιίοτ,πι ]οιιοιιπε ίτοτοι· ιιιτοτ

οοιιιοπο (1ιιιτιιιιοπιιοι τοπι οοιιιτιιίοτ. .ὅσοι

το τοπιοπ Ιοοοτιιε οά τοο ιιττοτοο , δε οιτοττιο

οτι οτοτιιιτοτ , οπτιοτο ίο άιιιιάιοποίττο οπιπ

ιιοποτο. .

Ροτιιιοίπε ο ποίιτιο,Ριοτοιιτιοιπ ιτοτιιιπ το

άιι,οοτάιποιοπιοπο οοπνοπι.επτπ οιιάιίίοτ τοι

ίοτιοιο,ιπτπιιτ,οοποποίι:οε ορπά ίο οπο οτο- ο

πιιτοε άο οοοπο πιιπιιιτο πιοο, οιιοά νοπιοπ

τοτ ιο οοπτοτπ-οοποτπ , οο οο ιιιιππε οπο

νπΙτιι οιτοιΡοτοπτοτ ,ιιτ ιοιπιι'ττοπτι άιίοπιπ

οοπτιοιιε ιοοοιιπι ιο πιοπιιι ιιοιππι ίιάοτοιιτ.

Αά οπο οοο ο πιιτοτι , ιποοιιιιι , πιοο: οο

οπο ποιο οο οτοπιιτιο άιοποτιοιιι οιποίοοιοπι ·

πιοπτιοποιο , τππι άο οο οιιπά πιο πο νοτοοπι

οιιιάοπι ίοοιιίοπτ. Ετ οάιοοι ιπίπροτ οοοά

ιιοπτ ροτ τονοοοτιοποτπ ίγπάιοοτοε , ί:ιπιοιιι

δε οιιιιιιπιοτιοιιοπι πιοι ροΙοπι άοτοτροτο._οο

ποτι οιίοιιτ , ιτο Ροτ οιοοτιοποπι οοοπιοιιι

πιιοι οιίοτ ιιάοΙιε ιπ Ποπιιπο , νιτοπι ιοιιιι

οάιπιοτο οοπτοπάοτοπτ. Νοοποοιιοπι , οιι;

οοτάιιιοιιε, θα ιιιτπά , ποο ίοροτοοιτπτ :ι το

ιιιιπιιιοτ τοπι, Τοπο οοο : Πποοιιτ ίοοππι

οππι ιοο οάοιιιιτ τοοποπι οι οι·οιοο , οοι οιτ

τιιιπιίττοτ. Πιτπιιίοε ίοτπ ιπ οπο νστοο.

Εοάοτπ άιο πιιίιτ οά πιο οοτάιποΙιε οοιοπ

άιΠιπιπτ ίοπιιιιοτοτπ οποπιάοπι ο ίπιε , ουἰ

πιο ιιοττοτοτοτ ιροπε ποπιιπο οά οοπιιιτο

τπιττοπάοιπ ιο οοτάιποιοπι ιρίπιπ , οιιοτοοιοι.

οπο ιπτοτ πιο δε οτοιιιιτοε ίοτοπτ οιιποο.

Ωποά 8ε ίοοι , οοοοτιιτο ποτιιτιο , φρούτο

οπο ποιοι οππιτοττπιπο , οποπιοττι σο.: ίο

οποπτι άιο ΡΙοτοπτιο ρτοίοοιοτοε. Ιάοιπ ίο

οοτιιιιτ οτοπιιτιο οοο άιοε ρουτο5. _

6888 οι ο

κ
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τ

ΚονοτΓπεἱπιἱο :το ΜιιΓοΙοτιπι , ποπ πιω Α ΡτοετοΠπτει οοτπιπ ιιπιοπτἰει τιοΓοίο. Με

ιιοτιπιίΤπε τι ρτι:ιτιίτοιε πιει οπἰοίοοτο. Απ:Πτο,

οιιπι οΙΤοπι ΡΙοτοπτἱτι: , τι πιο @πιο , τοπτειΠο

οτοιπιτειε ιπτοτνοπτιι ]πΗ:ιπι , π: οιίτο νιτι πω:

πππι πππι οτοιοτοιιτ οοοιτπτπ τποππι , οοπίπ

τιιἰ νιοειτιιιτπιποππι τιιιοτιτοπι ΒιιΠΙιιιτπ ιο οι

τιτπιιΙιιιιιε τέιίιτιιιιι , 8: ττιοοπτπ πππι. Ποτ πο::

οτοττιιτιε ιπποτπιτ , ποπ Γοοπτ ἱπ φωτ οποτ

Γοτιιπτ , ιιτ: Π .το οοε ροττΙοποιοε ειιινοπτΙΤοτ ,

οποτΙ Γοτιρίι Ιοεπιτο οοΙοπιππιτπο , πτ εοτπ.

τιτιττιοτοτ οτα οιιΙοοιιοπτιπτπ , τιοποο τρίο πι·

τοι· πω Γοπτοπτπιπι τοπια

ντιπ Ποπιιππε , ιιτ τ.. ττιπάοτπ τΠΓοοτιπε

οοτπροπτιπτιιτ : ιιτ ποτπιπιττιπε , 8ο ποπ Π: οοἱ '

οιιτοττοειτ. δοΠτπάο , τιπίπποπτιπ , ιπιτπιτ:πε

τιοτπο ουι Γοπιιπ:ιτ ιιιιιπι:ι8ε οἰτοιιὶτ οιιατοπο

οποτπ πονοτοι: , Ι::.ιοιΙο αοτοπι: ΞποοΙο.ε οι·ο

τοτοιι-ο οι τοτοπιιοτππτ Μπιτ , τοι: ιπτοπτει- ο πιἱ οι! ροττπττιιιππιιτπ οιιιοτοτπ ο; ιιΠοτιιπι δ::

τιιπτ πιιππε , πι: τ:οειδι:πε Πττοτἰε τονοτοπι:ΗΠι

τπι Ιοοιιτι , ἰιιίὶιπινἰοπτἱπτπε ιπιιποτο ιιττντινο

τἰτπ . οιιαττινιε πιο οπο: ΡΙοτοπτιτι τονοτίἱιε.

αιΕοτ νοτο τιοτ τιοε πιω πιτιππειττι , τιιτπ τιο

ίπτιπι. Οτιιιιιε Ποπιιπππι σπιτι Βιτπι!ιτι. οιππι,

πο ιιτοποιοτ πιο ἱπ τοιπροτο Γοιιο&ιιτιο, οπο.

ππιτπ τοπιο οπο πιο νοττ:.ιπι , 8: ἰπ οπιιιπε πι

ιιοΡτι:ο οττιιπο οοπποειιπ , πιεί-οιο. Γττιττοε -ττιοἰ

πιο ατοπι , εοτπ οπο: πι Εοπτο-τιοτιο , 86 ΜΒ· οΙοπ8:ινοτιιπτ οι πιο , 8ο ποτἱ πιοί οπού :ιΙἰοπἱ

Ροπτἰε-Βοπι πωιιπω, 86 :κι Κιιιπριπππι οοἱ

πιοτ:ππι πιο οτα: , οποττι ποΡτἰ απο Αποπ

τιοπίοπι :ι.ποπτοπι, 8: επι εποε ποίττι οτόιπιε,

τιιττι τιο ρτεττοτοε οιππο8_(ζιιίοπτιπιιτοε ,οοπ

- Με ποποτοιπΒεπΙιτ τιοΙτιπεινοτππτ ι ἱπΓιιπἰτο

ἱΙΙοε τιιτ:οτοε , τι εΗἱιἰΙΪοε. Μπιτ ΐοτιρΓοτιιπτ

Ποτπιπιοο ρπετοτιτο πιο πονιτιι ΠΠ τιοΙττι οι:

Έ.τοπιο,ιιτ νιωτιιιπι ΒειίἱΙἰιιπι , ουι ι:ιτπ αισιο

τετ , στ Βιιττιιιιπιιπι , δε ι:οοιιιιιιι ποΡττιιπι τι

πιο τοποοτοτπ. Ε: πο πιιτοττε τοπιοττιτιοτιιπι

απόαοπιτπ ( τπἰπιιε οπιπι Γοτιίιο οπτιπι (ο το:

ΙιτιΒοτιπτ ) οπίτιπειτο ειπιπιο ρ:ιΠιπι τ-ειτοπτιιι·,

ποπ (ο ειΠιιπι Γπροτιοτοτπ , οποτπ Πιπιτπππι

τοοοΠοτιιπτ τι πιο : τπιτιἱ πικαπ ιιτΠιιι:τοτο Βοο

τιοπιιπι οΠ: , ιιοποιο ἱπ Ποπιιπο Ποπ ίροπι

ιτιοιιτπ. νοΙο. Εκ ΜπΓοΙοει πιο νι8οπτπιι (οτι

τιτπει Νονοπιιιτιε Μ πιττν.

Ιυν·φ//έ· ·υία'τωτ Μεπέιτυο ε.. .α#έπωσ ά:

|:α]ο.τ φαΙ'ο!.ε . ?που τσίίπωπί.ιπτ εκτ/ίίπω

πω: πω: φωσίτυπ £:€:ΧΧΧνι1τ.

Μό. 7. εοφ. το. οπο: |Ι&τω ταμία: ορ%

πρι: /2πό?έ ΑιτἔιτῇΜΞ , ω: ..τω- τπτ/Μέ.:

«έ :πικάπ ἄρα.

Μ Μπιτ: ουτβυ!ι το. ΐέ&. 7. ΜΜΜ” πι*

πππι.: , άρτο Μ. τι. τι. ὑπό” »Μ Μ. ο. τ.

Ροπτιποοπι τοοοοποΓοοτο. Ετ ουοο τπιιιοτιε ε στοα» ?ΜΜΜ το. πω... !τύπέ.

οΙτ πιοτποπτἰ , αποτιιπι: πιιιιοτοπι οτἰτιτπ ρο

τοίτιιτοτπ οτοτπιτειτιιπι ποιοι· ππἱνοτΐιιπι στοι

ιιοπι πσΠ:τιιπι , οπιιπι ρι·ιοτιε οτοπιι,8ιτ οπτιτπ

οπιιἰτπΙι 8οποτιιΙιε τοΗΒιοπιε πάτα. @τιο οι

οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο
ιιετιιπιΝι νιέΝιιτι ο

οΕΝιειωιι.ιε οΑΜΑιουτεΝειε οιιΑιπο

ΡΕΤΚΙ

Μ !τ . ιο. φΜ'. 39. πἔἱπιτ οι· Ρ/ἐ|τττἱ0

- οπέκτηψτέ , ίωιντοβο 2.ττΜΐ.τ.

Μ ΙΜ. τι.. οοε/ΙΜ.: 68. ·υΜετιστ Ιτέ·εππωπι

Μ. π. πιτ. μα Μ. ιι. ντιπ

Απτ.ποΝιοΜ Χ. ι>οΝτ. Μ Απ.

τπιιτπ ιπ οο_οΙοίπι 8τατιππι αιτιορτιιε οι ,

Ρειτοτ ΙιοιιτἱΠὶτπο , Ποπ: πιτιεποροτο ρτο πιοο

απο το ριοτιιτο οτινιΓπε Γιιτπ οτι οοΙειττιπι πι::

ίτιπ&ιτ:ιτι τποπιτ:ιτοιπι πει οιιιππΙοτιοτο το.- .

έτιιε Γπιπ @ποιο , οιιοπ τπιιιιἱπιιι π. οιππἰπιπ

πο το , πιειΒιιτι οιοιοέτιιτιο επιιπιι ειτοιιο ιππο

πιτ τπι. Αἱιιπτ οιπποο όινιπτιπι ποιος Ι·ιιιΠ”ο ο

!ο&ιοποπι , τ:οοιιιιΠοοιιο Γοττοπι Ποιοι· αιτ

τΠιιιιιοτπ ο!ἱττι Μοτιιοοπι , οπἰ μπώ ροίτ το·

-” τιιτπε οΙΤοτ τοπικ ΙτιπΒιιοπτιε ρορπΙι απ.

τπιπ τποτΠι:ιπο.. Ετ πιοτιτο οιιιιιοπι. Νπιπ

οιιπι τι τοποτο τ:ιπιοιιιιιιι ει!τοτ $τιπιιιοΙ πιο..

"Η 1)οο , Μπι ιιιιιοπιιτπ ιπιππ:ο , πππι ιπ

οοπτἱποπτοτ , ..ιπι ἰπιρτοτιο τ-οοοτἰε , ροτπο

τἱἴοιιιο ττοπίοτοπι δε ποπ οτ ττειπΐοτοπιιε , ω.

οἱτοο ποτπαππο.τππι :ΠΜ οιοΙἱτπε Γιιπιπιιππ

Ριαι”πΙο.τιιττι ειπιτιπτιπτ , τιιτπ οιο ιπτετ πιο ιπ

Ροποποπτιπι Γιιπιπιπιπ τιτοπο πτηΡ]ΠΠ- 1) τοοτιτττοιιι Γτιπ&τιποπιιιτπ , τππι οι: Εόοπι

ππεπιειτοτπ οτ8:ι προίτοιιτ:2.πι Γοττοιιι ι Ρτο

οπο τοτ ιιιιιοτιε ροτιτ:ιιΙ.ι , τστ Ι:ιτιοτοε ραπτ

Ιοτἱε, τοτ Ροτοετιπειτἱοιιοε Γιιίοοροτιο, ππΠο

τω. ιπτετ δέ ΓοΙπτιε απο τιιτιοπο. `

Νοπ οΠ: ιτιιοπο τιιιιιιιιιτι , ρειτοτ.Γο.π&ο έ

οιιἱπ παπι οιιρο6ι:ειτιοποπι τπἰ πι ποο εποπτ

πατε :όποιο Ροίἱτιιε Μποιιι , οιιτπ τοπιο

ΙὶιΙΗποτο τιο τιιοτἰ ροΠὶε. Μοοιιιπ οπιτπ τομ»

πιω Ιοπιτειτοπι , ιποποτατιοποτπ , ριοτειτοτπ ,

τοΙἱ8ἰοποιπ , τιο Γε.ριοπτπιττι τπιιτπ,νοτοτι πω·

Ιο μότο ροΙΤππι, πο πιο νἰττπε ποπιἱππιπ

οριπἱοπι πιἰπἰπιο τοϊροπάοο.τ. Ετ Παπ Μισο:

ποττιἰποτπ Ιιοποτἰε εττιόπ Γπροτιοτοπιι ιπι ιστι

τοπι το τοτο τοπιο οοτπροτττιπάο οποτι,ρτο

επ! ἀπΒἱο οοτιίιάο , ό.ινιπο. οοοροτιιπτο το

οππι ετιιτιει. Ι.ιοοτ οπἱιπ ππο τιι:ι.οπο Ιιιι:ιοτο

τιο ΓοΙΙιοιτπάιπο ποπ ποοιιο:ιτ Γιιπιτπιιιιι Βι

 



ό

ιιο.ιξ τετ-οι οιι.ιιιιοι οιιιιιιο 2ιοιιιιοιέι.5ι.

ιν

εοιτιοτιιιιιι ι ποιο τιιιιιειι Γειιρτοιο είι : Νοο Α ρτο Με ριετιιιτε ει” ΓαΜ3ΠΠΠ' 91112 “πιτ Ωω

το ιιειοιιιιο ιιεοοο τιειειιιιοοοιιι ο ιιιιτιιιοπι

οοι , πιο ιιιιιιιτεε ,'νιιτοτειο οι: Έοιιιτοιιιοοιοι

. οοι Ειριοιοιιιιι εοιιτιιΙιτ ιιι8ιιιτετοιιι.

· `@ιιιιιιοιοιεπι εοιο ροιιτιιειι ιοιιιιιιιιιιε ποιο

`ιιο ιενειεοιιιίιιιοοιοπι ειιιιιἱοοι`ιιιπι οοιιίοο

ι”ο ποιο ιιοίιΒιιοτοε , θεοι ορτιιοιι ιιιιιιιοιιι

οι: Ποιειιτο απο , οι ιιιεειιτι οιοιτειτοειιιι

Ματια. ιειροοιιειιτι Γροιιιιο ιιι:οτ , οοιιτιτοιιι

οοπι τοειπι :κι Ωιιιιτειιι οπιιιιιιπι οι" Πιροινι

&ιιιιιιο , πειιιιε ιιιι ίιιοοι εοιο ριοόειιιϊιει δε:

(Μάιο τεπιροε τει οοιιε οετοοιιο: , εε πινω

οι: ιοΙιειτοι οροι·α: ιιοιιιτοιοιιι. διτιοιιιοπι .

Β οποιο πε :οι εποε οοο ροιτιοοιιτ οοπιπιοποποία ιιιιο ριιιιειο ι:οιιτεοτιοιιιρει ριιπει

ρεε ιιιιοει ιοα<έπο ρετ το ιιοΒοτιο ιιιιιοικιωι

οοι ίειοοιιιε ρειει ειρροίοοιιε πιιιιιιιιο. ·]οιιε

απο οοιιιτιιτι τοτε ροτειιτιιιιιι νοιοοιιοτοι οπι

ιιοε , 8ο ριιε :ιο ρ:ιτοιιιιε ειοιιιοιιτιιε τοιε πιο

ιιιτιε ιιετιιιιειεειιτ , ει:: ρτο ιιιιιιιιιιε ιιιιοιτοιι

ΐοιιτ οοιιιοοιιι ιοίίειιε. (Σοοιιιιοιιιιτ οιιιιιεε

8ιωεω ιιιοε ιο νοπιειεε , δε ιοοεε:ϊε “ιιιε ιιι

οικω , οεε εκειεεοοπτοι ιιιτιο :ιτι ριιο

ιιιιπι. Πτιιιιιιιι , ροτει· οποιο, ιτι πιιιιι Με ιε

τιιτε ι:οοτιιιΒιιτ , οι , το :ιο&οιε , εοιιιροίιτιε

ειιιιιιιιιιιοιοιο ιιιΠιιιιιε , ιιε ΜΜΜ τιιιιιιοιο

πιο Οι:Γ:ιιι , αιμα: Γοοτι)οι [Μο. οΒ 4νωιω ,οι Δω τ, ίιι`ρετιιοο πιο 681 οσοι

'πιεπιοτο , Ριιτει οποιο , πιο οιιινοτιιιε τεκ

ΒιοΓοιοοι εοιιΒιοΒιιτιοοεε , ιιειιτ @ιιειιε μι:

Ιοε ιοοε του :Με ιιονειο οιιπι οωποενιιιη

δ: ε!ειιεοιοπι ιιοιιιιιιιιτειτοε ρτο νιιιιιιιε τοε

ιι. Νικο εοιο εοιο ροπτιιιι:ειτοπι “οποιοι

οτιιιιιο εοοιπιειισιοτιιτιοιιιιο οιιοπιρΙο , πιο

ιιεοείιει:ι ιειιιιιιεω , εοιο ρι·ιοε ιιιιοιο ιπιπι

ιιεΒιιε 8: τοι πιο εποε, Ιοοεέο πιιιιοεροΠιι

ιοε εε πιοειο , οιιιιιιτιο ιτι ιιιιιιιο πιο οίι ρο

τω” οι ιοιρει·ιοιιι , ιιιιειιιιτι ιοοιιιιίι;ειιο ι

το”. _ η _

_ Ηοιε ιοεΔι: ‹ιε τε Γροι :ιόΓτιροιιιτιιιριιοειάζ

'τοπι (:ιιιιιιοοιε έτοιιοι:ιοπι , δ£ :πιο ειι-ιιιιι:1

νιιΙΙιε-Πιοιιιοί·ε οοιιοι·ιειιι ,φωτο ριοριιοε

οιιιιιιεε ριινιιιι ιιιοτιιιε ριο τοο ιιιρειιιιιι ιι”

οοιιιιιτετε:ιιε ιοιιΒιοίο «που οοο ροι·ιιιιίι

οι. ΕειοΒιοιο ι·ενειιι Ηιειιιιιε οι ιιιΒιιιιιο οο

ειιιιιιιιιιιι ιιιιιι ιοοιι ιτι εεεΙοίιιι Γοπιιιιοιιι οί

τα ιοοειιιιοτοιο εοοΓεεοτι.ιιιιε. νοιοιιιόειτ

εο ιιοΙΙο ραδιο ροτεε ριοριιοτιειιιο ιΙΙιιιιι ι

ιπιπιο νειιοε Ι)οπιιιιιειιιο ιο ριιίιοιοε οιιριο

πιιοιιιιοε ρεεε ι ετιιιπι ιέετιτοε εε οιιτιοιιεε ς: ι:›ιειτιοιιοπι. νέι:,ιποοιτ,ρειιιοιιοοε , οοι ροδ

Βιιιικιιιε Πιιιιιειιιιιτοι τιοι τ οι Ποιά ιο το

ριοριιετιεοιο ιπιριεοτιιι· ι Βιιιι π: π: |ικιω

δωιιιικη ιιι-β.ι/ιίω 22184 Μο” αει τ.τιπΜποι

απ”. . Ώ ο

3οροι· οοο εο€ιτεινι ιοει:ιιιιι Γιοριοε τ οοο

£ωιοι ιπιπιο τειοειο νοειιιι το 9οιοιίΐο ιο

ροιιτιΠειιτιιι.οοοειιι , πιο , ίιεοτ ιιε Μογί”ο

Ιοειτοι , πιιιιΠιιοοε εε Γορειροπιποε ιιοιιιι

.ποε οοι πιοιιιοτιιι: ιιιτειιιι. Ροκ Ειπε οπο τοο

τιιτιο ιιοπιιιιιε τοι ιιιοτοτιο ιιοιιτειιτ Ειιεειίι :

οτ ιιιιιτιι ριοριιοτοε νιιττειιιιοπι νοειιιετοι τι

οι ποιοειι ιιονιιιο , ποσά σε Ποπιιιιι ιιοπιιιιιι

εεοιιοτ Γοπιετιριοε. Και: εοιοετιεοιιτιε , 8; ιιι

ιιιε ορειιεΒο.ιοιπι ι ειεεειο· πιο πιοιιιο οοο

ριιιεοΒιιτιε. Ριοοιιι οι ει το ιιοιιιιιοοιιι εοιο

ιιιιιιιιτιο , μπει οοιιτιιιιπιε ι εοιο οοο :οι ιιι

ιιιοτιιι ει·ενιτ οιιι-ειοτιοι Ποιο Γειοροι· τροπο

ιιεειρειε Βεατιιιε οιιιίιιιοιιιιι. .

εωωιι ιιεεοιιιτιιιιιοο νοτιιε ιιοιιιοε Μο

ιιιεεε ιοίιιτιιτοοι, ιιτ ΐειιιρει ριιτοοιιιιτ ιιιιτεε

τοπ ιιοίριτιοοε οι: εεειιιε. 5ειοοιιε ειιιπι ιοο

ιιιιιίΤο Αροίιοιοπι : Ει &ι%υ2ι.«!ιοι:εω Μάιο

πει-οφ : οιιιώιω :πιω ρει|ιωσ ρ!πιιοπικη

κιπέ·είξι »ήπιο αειφιιι. Ετ ποσοι πιο ιιι

οι. αιιιιιονιε εοιιο εοπιριιιιοε ιιιειιιιτ επι-Ι) ω” τ 8εΔΙα.ι «κι ωωιιἔι» βρει· :έωιωι

πωτοτει τω ὰ νιτιι δε ιιοιίιιιιι:ι ιιιίιΒιιεε
1__ς:οηεε 3 ορο το.ιοεπ :!οοπ-επι ιιοτοιοιιιιο

ρι:ειοειο ιιιιιιτιιιιι τιιιι ιιινιοιτοε οοι: ιιοπιοο

ροτο , ιιτ ι:οτετ , ποεπιιιιιιιιοιιοπι ΐειιρτοιο

το ,Ειο&οιο 86 τοιιιιιιιε ιιοπιειι τοοιο. δειπ

Βοιο ιιτιιιοε ιιιιοιιισοε , τειιιιιιιο ιιι6οοιιιειιο

νειιειιιιιιιοοι ο: :ιτιοτειοειοιο ροριιιο απο

τιιιοοι Εοιωιωειοω ετποε τιειιιειιιιοιιι ρο

ριιιο οιιιιιιιιο. @οοπι οοι τιιιιιιοοι , οριτο

“Με Βοηιιιιο , τοο ειροιιοιιιτοι ΠιιιοΒοιιε τ

Ει6ιοπιιιοειοοιιτ οποιο ονιΙο οιιοε ριιιιοι,

οι: το ριιιιιιο ριατιιεετιιι ι νιι:ιτ Ιοο οι: τιιοο

]οὁο. _ Ε _ Υ

(ζοιειιιιιι ιιο ιιε ποιο επι ι:οιιιοιιιοεπι ιοΙἱ

Βιοιιιε τεΐοιπιιιτιοοειιι 8: ιιιι€πιοιιτιιιπ ιιινι

οι εοΙτοε ρειτιοοοτ, ειιιτιοιτι τοο ιιιιιτίιιιοτι

Γιι88ειειε ιιιρειιιοοιιι εοοιεο..€οιο εοιιο

ιιιιιιι οιοοιιιιιο οιιτιοοιοε ιιοιτειιε οοιιιο οο

ιιοτοιο Βοι 8ο ιιοεοιοιο ιιοιιιοε ειιιε ι εοιιιι

οποιο το εοπιιιιιιποε , οτ ποεοοι νοειιτιιιι

ιιιτειιι Βοιοιιιι ίιιιιιοε , ιιι Ηιπέιιτιιτο οι ιο

ιτιει Γοινιιιιοοε ιιιε οτοοιιιιιε ιιιοοιιε ιιοίιιιε ,

οεε ρει·ιιιιιιιιιοπι, οεειεΠοιιιειιιιι Ιιοοιτιιτειο .

Ιοιεοιοοι ο οι: τιιισοτιε ορριιιοιι (ζοιιιιιιε

ό· ρωαρεπεω. Ριορτοιειι νοΙοιτ Ποιοιιιιιε οι:

επετ ποπε επιριιοι Βιοιιιι οι; ιιιιιιτι:ιτιο ιιοπιο

τοο , οι ιιοοιιιιε ιοΒοπιοπι τιιοιο οι: οιιιοιοοε

ρι2τιιειιιιιιιιιο ιοιιΒιιιε οι: οσοι Με ιιιιΒιιι

ιιοιοτ , οιΤοιοοο εοιοιιιιιιιιε ριιορειιιιο μια

πε ιοιειειιτιοιο εοιιίοΙοτοι. Ριορτοιοιι, ιο..

φωτο , ιιιιιΒιιιιιειιτοε εε νοιιοπιοιιτοι , Μιο

ι|ιοοιιο το ίεειτ Ποιοιιιοε ιιι οιιι:οΙΓο τιιιοοό

εοιο ροτείι:ειτο οποιοι 86 ιοιιιοιι·:ιτε , οι εοιο

:ιιιε :ιο οπιιιι ειιριιιιτιιτε τοιε Γ.ιιιέιιιιιτιε επι

πιοε οοο ριιτιιιτιιι τοιριε ιιιειι ματια ιιοπιοπι

ι)ει ιιοοιιιιιι ιιειι οοεοτιιιτιοιιιε @ειτε ρτο

ειιι οι: εεειοιι:ι οιιιιιι ιιιοοιιιοεει οι” , ετοιμο

ιιιτιει διιιιιοιο:ιτοε , δε ειιιειιιιοπι θεε:ιιιοπι

ιιι ροιρετιιοπι ιειοΒιιτο. @οοο το ό; ΪεειΠε

ιιιι&οπιιε , ει: ιιιι&ιιιιιιο οι ροΙιει·οιιι οοο άο

ιιιτιιιοοε.

νοι:ιιιο ιιε νοοιίιειιοε νιιιο:ιι :οι το Βιο

τιιιοιιοιιι , οοι οι! ειιιτιιιιιιιτιοιο τιιιιιιιιιι "οι

οοο ειο ριοΙιιιιοι , ριιείειιιιο εοιο ιιιιιιιπιε

ιιιοιι:ιοοειιε , οοι ιοΒοοτιει νιιτοτιιιιι τοιιιοπι

ριαεοοιιι νειιεειπι οιιιτιοτιο εοιιιριεδιιι οι οιι
ριεετοιεει τοπι ποτε ίοοτ οιιιιιιοοε , οι ιιιοΡτιιι

ο ιιιε ιιοιοιιτ ιεεοπίοιιιιιιι εοιο Πιιτιρίει τοο

οι; ι
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τιπιαιιο Ιιιπιἱπο Ιοππο τΙατιοτα. ΚοΙἰππιιτιι Α ΜΜΜ , μποτ ριοπττΠιπιο , απ αιπιιΙατἱοττοττι

πι, πατα ί-απέτο , πποπ ίιπο ετανι ΡἱαοιιΙο

Ρτατοττπιττοτο ποπ ω: , ιιτ Ρτο τοΐοτπιατο

απ Με ροτιτιποατπε υπ αιιΐριοιιε (ῖαττιαΙπιιΙοπ

ίἱ ποτι:το οτπἱπο , τα ρτιντΙοειιε απιρ!ΠΠτιπο

οοπιτππτιἰτο ,ππαιιταε `ροπιιτπ πια Γαπότιτατι

8τατἱειε απατπ. Ετ τονοτα , ποπ ππτπ Η ππ

επα οοπτιιτπ πω οταπιιοοοπτιιπι , ?στοα

νοκ , ἴατἰεταοοτο πιο -ροπο ταπτα πια ΙΐΒοτα

Ιἱταζτὶατπιιο ταϊοτατἱ αττιιττατοτ. εοππποτιαιπ

οπο ρΙιιτιτπιιττι π οοππποΒαιιτ ΩατιιαιππΙοπίοε

οτπποε , "οι απ αρἰοοιτι α·ροίτοΙἰοα πιππιτατίε

αππτιιτπε εε , πιιοπ ιιιτοτ τπιιΙτῖρΙἰοοε οοπτι

ρατἱοποε τπαε , ποΡττἰ πιιοππο ριιΠΙΠ 8τοπίε

. (:απιαΙπιιιοτιίιε οπταπι απππαππο ΐιιΓοορτπ-Β

Με τ'οτοε. Τιι νοτο, νἰιτ ἰπἰτο Ροπτιποατιι ,

οοιιτο!Ητιι απ ρτοπιοτοππππι πο ποοιε οοΒἰ

τατο οοοΡἰίΗα ό: αποο ρτοροπίιιε απ εστιώ
Ιοππιιτπ οοπιτιιοπιε ποΙὶτὶε οιιτἰτἰίτἰ, αυτά οο

Ιοτἰτατο ωτιππι ποποτπ, δ£ οιτοττιποιιιιπι

ποΒἱε ιππιιΙτατιιπι τιιαππιτυπιποοιτιπιιιτπ πο

Πτιιττι νοτα ρτανοτιοτιε ατπυοοκρο&ατιοποπι

τοτἰιιε οτπιτιιε Παροτανοτιε. Μοτιίιιταπι πο.

παπι δέ οοπτ”οττατιι δ: £οαΒἱτατατπ δέ Γυρω·

οΗἱιιοπτοτπ ποπιίτι ἱπ ίιπππι ποίττπτπ. Νοπ

οταέ ποΐοιιιε πιιαπι πιαΙο Γι: !ια!αοτοτ ποίττα το

Ιἰἔἱο -, πιιαπι Ροπο απ πιιιΠιιτπ τοπαδτα. Νο

νοταε οπιπιπ ἰττιτιοοἱΙΙἰτατοττι Ρτατιιε ποίττι ,

8; πιιατιιἱπιπιΞπιιτἰ οΠοπιιι€, τ-αᾶἱπιιο πιιτπἰ

Με ιπ ιιιιἱνοτΓα οοοΙοΠα Ιιοπἰο οι: ί:τοπιιοπτοε

οοτππιοππατἰοποε Βοποποιοτιιτπ ποίιτοτιιτπι

Ο

ιΙΙιπε $ατπατἱταπἰ οναπποιιοἱ Ξπτίττιιο τιιιἰο Επι·

οἱατο ἰπἴππποτο οΙοιιτπ 8: νἰπιιτπ ; νοΙιιιίτί

Ρτοπ:τατιιπι 86 ]ατ:οπτοτπ ίιπο πἰΙατἱοπο οπ

8οτο,νοτἰτιιε πο »Με τοπι·ροτο απ ἱπτοτἰτιιπι

νοτεοτοτ, πἱίἱ απο Ροτἱτιιτο Γυοοπττιποε. Ρτο

πιω πω: τ”αιίτο ιπιττιοτταΙοε πια ·οοατἰτιιπἰπἱ

Βτατιαε απιπιιιε.

Πο πιο νοτο τιιἱτιἱπιο τουτο πιο πτιἰπ πιω

τοΐοταττι ποΓοιο , πἰίἱπιιοπ πιιαπι πω απτο.

πιω οιτΙιἱΒιιἰ τἱποΙοιτι Ιοτνἰτιιτοπι , οαπι απ ιιτ

τἱτιιιιττι ιιίππο νἰτα τποα Γριτττπττι τιοτίονο- ο

ταιιτι·Πιττιο οοπτἰπιιατιιτιιτπ ροΗιοοοι·. Ρτοοοτ

αιιτοπι τπ:ιιοΠ:ατοιπ τπαττι , ιιτ πιιοτπαπτποπιιτπ

το ἰππιιοἰτατιιπι αι: νοτιι “ΩτιτΠΗ νἱοατἱιιπι

δε οΙανἱποτιιπι ππτπ τ:ταΙο ἰε οτιίοτνο , τ:οιο,

δ: αποτο , πα ππτπ πἰἔποτἱε πιαπιι τιπι Ειπε

τἰίἱἱπια_Βοποπἱοοτο, ιιτ ουτπ ΡΙαοποτἰτ Ποπιἱ

πο , τἰπἰΓπιιο νται: πιοα απνοποτἰτ, πια παπα

πιότιοτιο τπιιπιτπε , ἱπραοο ἱπ ἱπἱρΓιιιπ ποτ

πιἱαπι οί τοπιιιοΓοαπι. Επο πιιοπιιο ·νἱοἰίἱὶπι

ππτπ πιοπιοτ ιοί-ο τποὶ τιιοτο , πο το Γοπιροτ

πι νοτια ποταπι : ρτο το οταΒο ιιι8ιτοτ Βο

πιιιιιιτπ , πιιί το ροΓιιιτ οιτοοΙΓιιτιι οτα το8ιτιιιε

τοττα, πιιι το οοπίτιτιπτ Ποτπἱπιιπι πωπω

πια , ό: ΡτἱποἱΡοπι οπιπἱε ΡοίΤοΠἱοπἱε πια τ

π: ρτοπιοτιιε απ τατιτατιιπι τοτιιπι Βιιβτ:τπα

ειπα, τοπία τπαπἰε πιιαπι ποπιὶπὶε αρροΙΙα

τἰοπο 8: νινοπε δε νἱτα Εππ&πε , Γοπαροτ π. `

τιιτπε θα ΒοατιίΒιιιιιε.

ο

ΕπαεΒιι Μαιου νεπετι ΑΒΒΑτ1ε τ:Αποετιπινι

? Οτπιπιε θαιπαιπιποππε , Ρτο τονοτοππιπιτπο Ρ Ε α π ο Π Ε τ. Ρ Η 1 π ο

οιιπποπι Οτπιπιε θοποταΙι αο Γατ:τα Ετοτπἰ οποπ _, Οτατιο πιποΒτια,

- Ον.τΜπε , Ραττοε, πἱνἰπἱε αοοιαπιαπτι

Με οοπἱοιΒιιε , οιιπι , πιιι οι: πιατα

Πιιπι πιιτποτο ΐατο μπι πιο τιιπέτιια ί:ιιοτιτ ,

° ποπ απιρΠιιε πιιαττι οιππο Ιαοτγπιἱε οπο (:0Ππ

ποοοταπππιπ : σπιτια πιιἰποττι τοι τατἱοποπι

Ιἰοοτ πιά: ΕοοΙοίιαίτιοι νοΙιιττιοπιπποτοΓοαιζ

πο ποπιοπ Βοτπιπἰ ΓοἱΙἰοοτ οιταοοτΒατο νἱ

ποατπιιτ: Εαπι τατποπ αΙἱτοτ , Η ί·-οττο οπο-·

πατο ναΙιιοτἰτιιπε , αιιειιίτἰιιε , ροτἴρἰοαοἱιιβ

πιιοἰρΓα οΙαποτατιιττι οπο οιιιἰπαοἰπιπτ Μ·

Μ!. παπι οπιπ·ι ιπποπιιο νιτο ΠπειιΙτιΒιιε ασ

τπιιιἱοοτἰτιπε οιιιΙατιΒιιε ΡοτοΡι1ε πιιοιπιπε2

@οἱ ππτπ ιτι τιιιπιαπιε αεοτοτ,ἱτα ττιιτιί·ιοα πια

ρτοοιτατιτ ρταΙταπτια ιποτοπιοιΙοπι αριιπ οπι

ποε Ιαιιποτπ οοττιρατανἱτ , πα απιΡΙὶτιιπἱπἰε

Για πιοτἱατοτποἰοῦίἱἱιπαπιιο οπιπἰε νιτα τπ

οιτιίΗτιιατιοποπι οοποιτανιτι ιιτ ιιι τοπια ροπ

ιιιε ἱπ οπ:ΙοίτιΒιιε οοτιαοιτατο πιοτὶτο εκπο

τοτιιτ. Ωιιἱπ , ἰππιιατπ , Ραττοε,ποΡΙοταΒἰπιπΓ

πο τιιιιιιΠτιοπι τιοπιιιιοτπ 2 απ οἱ ροτἱιιε πια8

πομπο τ:οπετατιι!αωτπιιτ τ πιιοπ επτπ πιο

ανο ιτι αποππα νιττιιτο Ρτιτπατιιιττι Γο τ:οπ(Η..

τιιοτἱτ , απτιιἰταΒἱΙοτππιιο (παπι ΐαρίοπτιαττι Με

πε ατιιιππο οιτρΙοταταπι οττιτιἱτιιιε Ϊοοοτἰτ ι

οτιπαίτιιΙο οατπἱε ΓοΙιιτιιε Βοατἰοτοε απνοΙανο

Ιανοτἰτ Γοποε ε $οΙιιε πιιἰρρο νἰττιιτιιπι Γρ1οπ

ω πω νοτιοπιοπτοτ αππιιοοτο ποτιοτ , πι:

οοππἰ8πο τ:τοπατπιιε , πιιοπ πώ τα” τπαιπττιο

οοτιιρΙοκιιε Βιοτιτ , αο οιΓποτπ οττιπὶοιιε πιο

Με αοοοπιπιοπαππο Γι: τοτιιτπ οιτροίιιοτιτ,

ΡταοΙατιιιτι Ροιτπιοπππι τποτιτοτιιτπ οτανιππι

απἱΡἰΓοατιιτι ιιτ οι: ποο πω ττια8ἰε τοποαιτιπτ

αρΡΙαπποτο,ρταοπιιιιίπιιο ιιιοΠατο Ρταοοπἱἰέ

ποΒοαπιιιε,ππατπ ποτΙοτο τω! πιοπἰοπττι οοεα

πιιιτ. Ετ τι οιιιε τατἰοπο τ:άπιιαπιεπΙΙιε απο

πιω στα τἱπατο ιτπροΙΙαπιιιτ , ΙαοτγτιιἰΙ-πιιο ο,

οιι!οε ιιιιιππαι·ο αππἱταττιιιτ,Ιιιιπιαπἰτατἰε αθ

. ίτἱτπτἱοπο πιαιτιιτιαπι αριιπ Βοτιοε ποτπἱπἰα Ε ἴοέὶὶο ροτιπε οοπιμτοποτπτ τ π; !ιαιιπ επτπ

οιππο πἱνἱπα Γοπτοπτια τιατιιτα ιπππΙεοππιιπι

τ'οτο ποτιπππιππαπι πήιιππ:ανοτιτ.

Απ: ποοιε πιιἰπ 2 Ραττοε. Νοππο ποίπιοτ

πιιτἱπε ΞΙΙαοτγπιαΒἰιτιιιτ ιρίοε , πιιἰ :απτο οτ

Με ρατοπτο ,ιιπἰοιιτιι νιτα ΓροοιιΙιιτπ, πο

8απτἰΠἰιιιιππ



Ϊεττἱ Ότι!

1 τι 7
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τει-ιιι ιιΕιι>ΗιΝιοτιΑττιο ι=ιωτιιιιτ-. Σ' ιιι-Ετ

8:ιτιιιΠιτιιιιπι πιοτιιπι ειιετιιρΙτιι· :ιτιιἰίἰπιιιε 9 Λἰπιτιετἰο3ὸεεΙοτἱειι3ήειιι ιιιιιιιιτετΓεεοπεετΣ

Αὰ οιιεπι ιιττιΡΙΙι:ιε όι!ετΒετιιιιτοτοΓιι8ιΞΩιιεττι

τιοΒιε ειιιεεπι εΠ8επάιιπι :ιιιΓΡἱεεπιιιτ πιι

' :τι 2 ειστε ΓειιιέΙ:ιττιοτιπι , εΙοιιιιειιτἰιι 3 πιι

τιιετιιτ:ιτε ιπιιτ:ιττιιιιειιτ τιιιιιε2 ΓειΠεετ Ρε

ττιιπι ΠεΙρτιιιιιιπι νεπετιιττι θετιεττιΙεπι πο

Πτιιπι (::ιιτι:ιΙειιιΙεπΓειτι 3 ρτο :πιο Γιιιιεοτειιι

ἔτι ρτιεΓεπτι:ι τιειοεπιιιε εοτιειοπεπι. @ιιτ 3

τιιιιτ:Γο 3 εε ετ:ιτιοτ εοπΓιιτ8ετ 3 :τω τιεεερτΠ

Εττιιιε 3 ιιτ ιΡΓε 3 ιιοΒιε οπιπἰΙιιιε Γιιτιιτιιε Γι: τι

@τι εο Γ:ιπάιοτ εάνειιιετ 3 τιιιἱ ιιοετἰοτι νι

τι: Για ρτιοιιΙο ορετιειιε πιε8ἰε οιιιτιι νετΒἰε

`εΗἱεειεἰιιε ιιιιριιΠιιτιτε Πε ιιπιιπιιιιιετιιςιιε πιο

ιι:ιετιοτιιπι :κι Βεπε Βετιτεειιιε νἰνετιὸιιτιι 9

οποια: 3 Ρειττεε 3 ττιιιιτε πιο Ιειιιάιι.πι ειιιε

τ:ιτ:τεοπιτι ‹1ε ιιιιιιιΠτι:ι ιτιιτιιιιιιιετε 3 Ρϊιιτἰττιει

ιιτατετἱτε3 πε ειιιιΓοιιτιπι οτιτπετιιτ επιιιοιΙιΠι

τιιτιπι τιοΓιτι @τι ιιιιόιιτιι ειττιοτιε πεεεΠιτιιόι

τιεπι πι εειιιΓιι είε 3 οποπ τειιτιιιτι νιτιιπι ιιι

:ιιεε οτειτἱιιπειιΙ:ι οτπ:ιπάιιτιι Γιιίεερετἱτιι.Ετ

ιιἰορτἰιιιε ειιΡΙοτετιιτιι ὶιεΒετεπι3πιιειτιι επτάδ

Επιιιε οπιιιιΒιιε ἰρΓε Γεπιτ:ιετειττιτετιτ3πιιαπιιρ

δικ πιοτεε ΒιιΒιιΙιε ειιιιΒιιΓτιιιε Γιιετιπτ ιιιειιιι

ὸἱΠἱπιἰ 3 ιιτεΠιιιε τιιε3πιειε οΓΓἱεἱἰτ ΙιιιιιιΓπιοεΠ

1ιοπιιτιεπι εοτιιπι ειαι88ετιιτεπι. Νἰτιιἰιι πεπι

τιιιε ρττΓετε ἱΠἱιιε Ειπα ειιἀεεἰει πιο :ιάΙιοττει

τω· ΡΙιιτἱττιιιπι3ιιτ μπει τὶε τιιιιιι:ιε νεΓιτίε ιπτ

ΒΠιεπάει ειιιτἰοιιε ν:ιΙιιιιιιε εοττιπιειτιοτεπι 3

ππετπ πιΠιἰ εοπωτιιετεπι. (Στοά ΓεΙἰεἱ οιιι
τιεπι ειιΓριειο :ιδετιιτ Γατιε3Γι οιιιιροιιττἰο. τειιιτιιε

τεΓιιΙΓετιτ ΓΡΙεπόοτ3 τιιιιΒιιε πι: οττιιε ιι:ιτει!ι

Βιιε3ιιιιιιΙιτετ ατι ἱπειιιιτε Μαιο εάιιεειτιι3 Γαε

τἱτ,τιιιἰοιιε νἱτιιπι πιοτΠιιιε ττιιπΓε8ετἱτ Με πο

_ πετ Ρεττιι53οτόιπε ιιι€είΓετο. Νοτι ειιἰπι3 Ρέι

ττεε, τιιιτιιπι :ιεεεοπ πι! τρΓειτιιπι νἰττιιτιιπι ιιι

ετεπιειιτιιπι Ρι·πεΙτιτε πειτα!ε ΓοΙιιττι 3 ειιπι δε

τιτικίτεπτΞΜπιι οΠπι ΜΗ ἔὶοτἰετἰ ποππιιπι

3 «ππετπ Γιιετἰτιτ 3 Γε Αιτιετιιε οττοε ςιιοἔιιε Πιπ

Γε. Μοτιιπι τιιιτρτιε Ρτορειἔο πι Μιμί ιπιε :ιπ

τιιιιι ειιήττιτε ιιΙιτιι 3 πιτιιοτεε ἰπ τιιεε νἱτεε ΓιιΓ

τ:ιτιτιιιπι ιιίΓΓετιιετο3ιιιια: Με ΓοΠιἰἱοτἱ ἰπτιὶιτἐι

Γτιετιτ Γιιπάειττιεπτο3πιιεε παπι τεεΗιιΓνε άτ

τιοτιιε Για ιιιιοεπειε Ιιειδιετιιιε πιοιιεττιτε Γαε

°τἰτ3 πω: ὸειιἱτιιιε ιιπιιτιἰπιἱτετ πιιι8ἱε Γεω ρεπε

τεε Γονετἰτ , ιιιιιιιιττιιιιΓνε εοπεοττΠτετ νἰἰ

Βιιετιτ3Μπι ιτιοτιο νἱ8ετ ναιετιτ ·8!οτἱει πιτἰ

μπειτε. δώ ειιιτιπάο τι ιιτοροίιτο ιιιετειπ π:

τιιιιε3 :κι τρΓιιπι τεάειιπάιιιιι πι. Δ

Ε:: Με Ξειτιιτ ρτ:τίττιτιιιίΠπιει ιιτοε3 Ρίκο ζ ιιι:ετ'ι.

ΓτοπτιίΠττιιιε Με ποίτετ Ρεττιιε τοππι πε Γιιτι- "'""°3
νἰΠὶτιιο έθετε 3 ΓιιενιίΠπιιιε οιιοτ ετιιρἱτ 3 Γοτ

τἰτιιΓοιιε ρατειιτεε °ν1&οτειιι ΠεΙΡΙιἰπιιπι ει.:

Β Ι.ιιει:ιπι Βιιρετ:ιπτιετιι 3 ιιπιΒιιΒιιε Πειιι1ειετιι

ΓειττιΠιιε εκ Ρἐιττἰτἰό 8ετιετε , ιιιοτἰβιιε ΜΒ,

Μουτ 3 ει: ὸἱνἰτὶἰε ΙοειιΡΙετΞΒιιε 3 ιιεεποπ ει:

ιιιιτιοιιιΙΙιπιιε 86 Γο.πιοΠΠιπιτε. Ντιπι εποε οιι

εεε ττιΓα Ρερετετιπτ 3 οπο: ττιατιτιπιοε ιπιτιε;

τετοτεε εΙιιετιιιτ 3 εποε Γιιτιιιτιοε ιιι επιπιιπι

. Πτεπάτι τετιιιοΙιεει Γεπετοτεε εοτιτἱπιιο εκκε

τιτιτ3 τεΙι::ι.ιιτιιτ επιιτιΙεε 3 Γ:ιιιιο. Μπιτ ,πι άο

Ιιιοτιε όε:ιιιτειτει: εοτιιιιιιιετπ ιιττισε ιπνιΓιιιι:

τιιτ3 Ρτει:ειετιιοιιε ήιΙεπάεΓειιτιτ ιτι68πιτι. Νοε

ιιοε τιιιτιιιιι εεεεΓΓιοιιιε ἰτιίἰιιε Ρεττι @επιτε

τι ιιεΙιιειτ 3 ειιπι πιο:: τιεΙιει:ιε επιιττιτιιε3 ειιιι

θ:ιε τιιιιιιε πιιιπάι ειιΙεετἱε ιΠεεεΒτιε 3 τεΙιειο

οοπι νεΙιιτἰ ειτιττιιιιπι τω επιοΙιιπιετιιιιιιι ιιο

Γι:εει εοτιιρειτεινετίτ. τ ο

Ε. ειιτιιιοιιΙἰε άεπιιιιιι ειιιι&ιιε τιοτιπιιΙΙ:ιτιιπι

τιιιιττετιιιιι Γιιιιτιιπι Γει&ιιε εοττιετ 3 Πειιτι πι

επιιττιιτε ΓοΙἱτιιε.ετειτ 3 ίἰιιΒιιΙἰε Γετιετιε επι

τσιπ , ιιτ επ τιι:ιττοπο.τιιιτι επεφτε ὶΙΙειτιιιτι Βε

πιιε 3 εεεΙείἱειε Ρἰιιε μια ειιιιιιιιι: 3 άΜτιιΓειιιε

ΡετΓοΙιιτἰε 3 :κι τιτορτἱτι τειιιεΔΒιιτ 3 ιτε πει πι

ειιτιιπι ἀἰΓεἰρΙἰτιε εοιιΙεΓεεπε,εοπάτ8πιε πιο

τἰΒιιε ιιιιιιιεΒατιιτ 3 ιιτ Βτενι 3 νιττιιτε οσεε 3

εε Γι: :ιτιοΙεΓεεπέ εοπΓεειιτιιε3ιιιιειε ποπ πιά

ΙοτιΒο τεπιτιοτε Γο!επτ Ιιοπιἱπεε ειἀἰρἱΓεἰ,Νεε

ιιτοριετεει ειετιιιεΒιιτιιι· ἰτιετε 3 παπι :απρο

τιΒιιε-οϋτετιιρετ:ιπε3 τιοιιιε πιω ιιι8ἰτετ

ειρἱι: 3 εε ειιιοτἰὸἱε ειιιιιι€εΓειτ νεΙιεπιεπτἰιιε3 Π 1πνἰἔἱ!ατει: ; εοπνεπιεοειτοιιε ιιιιοτπ:Πε πιε

φταιω ΜεΠοτιιπι ίῖτιιιἰἀετιι ετιειτἰΓιιιειτιιπι

ιεπιιιΙ:ιτιο 3 τι: τ:ιΙΙτετ ειιτετιιτ 3 τιιιιιιΓτιιοτΠ

οΓΓιει:ι :ιάττιοάιιπι άεπιετετιιτ.

Ριιιτ ιτειιιιιε Ειπε ποιττο Ρεττο οιιιτιι νε

Ρἔἱπἰ Ν· τιετιι3ιιτοε πίτιτΠΗεοΙιε ΓοΙιιπι πιο Ξτιἱτἰο τοπ

Βλπ.

επι 3 τιιιτιε άειι=ιιιττι ιιτιἱειιπι ΩτιτἰΠἰεοΙειτιιπι

Ρτιιείἱόἱιιτπ πε ΓοΙετιιιιιι. (Ϊιιιιιε ειιιπιεπι Π:ιι

όπι 3πιοτεε 3 ιιοι:επτιτιττι εοτιεοτεΙἰ πιτετ Γε οτι

ι:ε ριιττει ιιιεετε 3 ιιεε τιιιιιἰ ττιοάο ιιιοιιεει

. εΙτ ο!ιΙειτιι εοττιπιοεΗτιιε 3 ιιεε ποοιε τεπιριιε

ιιωιωιιι Γιιιιρεειιτετετ. Τεπτει εΠ: επιπι Γιιο

3 τιιπι ττιιιεπἰτιιεὶο ιτιετἰτοτιιπι 3 ιιτιιιΓιο νοΙιι

ιτιιτιε τιετοριι°ε Γι: ΠιιΒιιΙο. οιιιιτοιιε Γιιιιτιιπι Μπι

ιἱιιπι ειιΡΙ:ιπτιτε νοΙειιτἰ 3 παπι ειεεεΡἰπιιιε

ιιιιειττιτιΙιιτἰττιοε ετι:ιτιι ιιιΓεττΠΠπιοε νιτοε ιι

Βεττἰιτιε εε. ΡετΠτΞτιιτἰΙΤε. νεΙ Με τιιτιτιιπι

ιιιιτετιπι τ ειπε νετιἰεπι 3 Ριιττεε3ιιιιΙΙ:ιε οιιι

ειιιιιπι τεΓριιΒΙιεεε εοτιεεΙειιτ:ιτεε ΓιιιΙΓε 3 ίἱνε·

πιιιΙτἰΡΙἱεετιι ιΙΙτιπι Αττιεπἱεπίἰιιττι ειιρΙἰεεινε

το 3 Γειι Ιιοττιάτιττι·ιΙΙιιττι Ι.εεεάετιιοπιοτιιττι

ὸεΓετἱρΓετο3 ιιιιτ ιιττιτι:ιε ΠΙειε Γιιρεττιπτ αΙιιπι

ιιεε Κοπιειιιοτιιπι εε ()ειτττιτιεττιεπΠιιττι όε

Ντ. Στή”. ό· Με». Μπι!. Οο!!. Τοπ. ΙΙΙ.

τοτειτι εΠΙιεειιτιΠιτιιιιπι 3 εε ρταεΙειτιιπι δ

τειτοτειιι Ρεττιιπι ΡτιτΙεοπεπι ΑέτιιιτιεπΓεπι 3

τιποτε ΙειιΙπιΓοιιε Ιἱττετὶε ερρτἰτιιε ετιιόιτιιιιι_,

τι οπο ττιπτιιττι εΙοτιιιετιτἰει: ιπιοιοιτ 3 τιιιιτιιπι

ΓειεἰΙἰτειτἱε ιιι Βειιε οτπετετιιιε ὸἰεειιὸο τιτα

τιΡιιιτ 3 ιιτ πιο. τεπιρείι::ιτε ιπ εΙοειιιεπτἰ:ι Ρετ

τιιιιιεοε ρεπε 3 Γιιρετἰοτεττι το! εποε εοετιο

ττετιι:. ΟοτιἀἰΓεἱΡιιΙἰ νετοι1ιιειΓειιπι τιιεΙιοι·ετ

Γτιιι3τεε τεττιιι!ποειτιιτ ΓειιιιΙο , 8: ιπειγιτιιε οΊἰπι

νεπετοτιιπι ουκ Ι.εοπιιτιιιιε Ι.ειιτειιιιπιιτ πι

ιιτιό.εειιττιπιιε επιιπετιττΠιπιιιε 3 εε Ρειτεινἰπο

τιιιττ ιιτιιιΓτεε Ρεττιιε Βιιττοτιιιτ Γιιπ&ιιιιοτιιτι

Ε εε ειοΕΜπειτιιτιι ετιιεΗτιοπε ιιιθ3ειιίε3 εκπτω

τε 3 ιιιτ:ιιιτο τιπιοτε ἱιινἰεειιι ιιΓΗεἰεΒειιιτιιτ
, -

Μπα Ρτοιιιτ:ιτΞε νἰιιειιΙἰε εοιιιιεέ`τ‹·Ιι:ιπτιιτ 3

ιιτ τειιιιειιιιιπι ΓιιτιἰειιΙιιε ττιρΙειτ 3 (με ππετπ

τιιιιιρἱτιιτ , φωτο πι τιιιιιιειιιἱε ε3ττετε 3 πιω

τιιιι Γε Βειιενο!επτἱε ΓεπιΡετ ΡτοΓεειιτι Γε::

πω. απο Γιτιιτ ιτιπιιτιιετιιοΠεε ρτορε 3 Ειπε

ίτιιιε οπιπε εεεεΡτετοιιε Με οριίτοΙ:ε Ιιειιιά

νιιΙΒιιτεε. ὅτε επἱιιι ειρτιτοΒετατ ειπιἰεἰτἱω νἰτ

ιιιε ιιι εοτιιτιι ρτα:εοτάιιε ΓοΙιιιιι ιιιιτιιιΓεετι

ΗτιΙιτι

|
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τοτο πι::ΡΕΤΙΚΙ Ι)ΕΕΡΗΣΝΙ

ι

:Μοτο

τοο:Πωτοτ

οπο:: :απο

ι4ο

· :που οο

φωτο.

Ιοπττοτοιο

Έειτοει!όοΙ.

το τοσο:

Ποτἰο Πιο

έΠΜτοτωο·

Πο Μοτωτιτ

ατομοθτ

τοτ.

ΠΗΡΜοὶ

Πανω το

τρΠ5 τοο.

να Ποοὶ$

Ρτττοοτἀῇο.

οι:ΗιοτττιΙωτοτ , ὲοἱ :Ποτ οοδτοΓ:1οο οτ το Α οἱοοεἰονἰἔἰωοε. νοτἰτἱε οοοε οΙΙοτΙοοοτιτοτ

τοεοτἰτοο ::οτοΡΙο οτοοτοτ , φωιτι :ΠΙΞεοοτοτ
οΧ::οΙοτωοτς · ' π

Ν8.Ε118 ὁοἱο:ἱο :φοττττοιο άο::ΞοτοτοΓοεοα

:οοε :ιοοοτο , οοιο .οοο τοειτοττοττ ::οοΠΠο

ροτττοτοτ,οτ φοτο ἀοΠὸοτοτἱοε ώ. ορτοττίΠττω

τοΙἱφοοἱε οτοοτοτ ἱοΠωτοτ , :::τ:Μτ ντιτω τοο

τω::οοτοτο ο:οοοΜετ , ο:: :Πνοττοε οοτοοτ τὶ

τοε , 8ο τοοτοε ίοοοτο τοοἰτοο οοοΠάοτειτο. *

Ν:?οοο οοἱτο φτοτορωτο ωοἐϊἱΙΠτοἱ νοτἱ Ιοἱ

ροττὶοἰροτο οΙτςοοοάο οοΠιε :Π ο!Π:τοτο , ίοο

φωτ! ΡοτΪΜοοοὶΙΠτοο Ποτ τοοοτἱε οοοΙττἱοο

ΠΜ ::οινοτοτ , οο τι οοοο ρτοροΠτο :τοόοοο

τοτοτ , Πνο :Ιοο:ἱ Ποτττο:οιτοτ οο :Μοτο τοΙἱ

εἰοοοτο ο:Πτοτ φωτο ρτοροΓοοτοτ. Ιω Πι::

τοτο οί'τ , οτ απο οοτοἱοοτο ::οτπ::Εοτο ττάτοττ

τοτοτ ,ροτ :φοιττοοτ οοοοτοτο οοττἱοοΙοτο φο

8ἰτοτ φοφοοΠε δ: οτοτἰοοΙΒοε ἰοΠΠοοε , Ρτο

ίοοτε νοΡτἰΒοε τοπιο:: :τοττοοτοτοτ. ΡοτοΜιτ

οοττο Πτο&τι ΠτορΠοΙωε , Ποοτἰ Μ) τρίο ἴεορὶοε

οοἀἰνἰτττοε , οοτοτοοτο :το τοΙἱ8ἱοοοτο :ποιοτ

τἰ ροπο , το :!ο::οτο 8ο οέτο Ροτοεῖποτ οτοπο.

(ὶοο φττττοτο τοτοροτο οοτο μα: ::οτοττο τω::

:Πιο ΜἰοτωοΙἰε Μοτωοἱ τοοτωποτἰοτο ἴοτἱοε

φωτο ::οΜο!ωτ , οΙοΒἱποτ , :οτοοτοτ το ἱρΠοε

οορτ:Ποοτο οπωτ[οτοτ , τ1οοά ΠοεοΠε Ποττοο

:ΠοΒοε τοοΙωτ ΐο :ἰοτοι.ιε Πω: ::ο!ιοττω αποτι

:ἱἰπο , οτΙ:ὶ ττιτττφωτττ ο:: οΙἱφω ΠτοοιιΙο. οτοἱ- Ο οτοοτοτ τοετττοὁἰοο , :με οἰτοἰοτο ροΠ:οει το

νοΙοί::οοτο , ο::ττοτοοτο ::τωοοι :το ο!ειο:τοτο "ω"
οοε ρτοΓρτοοτοτ.

Κοῇο:ἰΜ Μάο ἰ8ἰτοτ Ποττωοτε οΒΙοέΙοτἰο

του: , τιοτοοοοτωτοφτο ΠοοοΙο , ::οοοοτοε

ίοΙοτο:!Μοσο ρἱοτοτἱε τοτοἱε , Ιτιο:'δτατ:1οο :Με

νοτἰοοἱε Ποτε νοΙἰε , ἱο τω:: τ:ιοι:φοτιττι το το

τἱίΠτοοτο ἴειΙοτἰε Ροττοτο, οτοοἱε ρτοτίοε Ρο!

Ιοτἱοοἰε ο::Ροτε , οοοτο8ἱοοι Ιωοοίτ Με οο

Π:οτ οΙοτοοοτἰΙΠτοοε Ροττοε τ οΜ τωο::τε οτοο

Πιθ:ο :Ποβοε οποιο νοποε , οτἱ τοΙἱΒἰοοοτο

!τοο:: :Ιοοοτ , Ξοόοτοε :το ο τΠοοΗΠτοο οοο

Μτιποο θἱτοτ:ἱο , οοτ τοο:: -τοοτωΠοτίο ἰΡΠ,

ΠτοΕὶἰΠὶτοο οττοΠόοοετ. Β Ηἱ:: ροΠτοο:Πτ.το τω·

οοτοἱοοτο , δ:: Π :φοοο:ὶο ?τοτ ΠΜ ::οο::οποττι

τ·οοτοτ , Γοτοροτ :το ντττοττοοε , Π:τττροτ ο::

Πο:Με , ΓοτττΡοτ :το ᾶὶνἱοἱε :τοΙοτει τωοοΜιτ ο

Ιοφτω. @οοοε :ἰο τοΒοο !τοο Μονἰ ::οτπο

ετποο οπ , οτ :ττο τοοτἱτἱε οτορΙτίΠτοοτο Μο::

τοοτωποτίο τιττοΙοτἰτ ΓρΙοοὸοτἰε οι·οοτοοο

τοτο,τιο τοτειτο οτοοειίτἱοετο οοτ οττωνοτἱτ τοΙἰ

8ἰοοοτο , δ:: ἰιοτοοτττιΙοτο ΠΜ Ιτιο:Πε @οτοπο

οοτορο.ττινοτττ. €οονοοτο!ωοτ ἰΡΓοιο φτοττ

:Πο ιοοΙτἱ ΡταίοΙοε ,ρΙοτοε Γοτωτοτοε , φωτο

ΡΙοτἰτοἱ ο:: ροττὶτἰο 8οοοτο νἰτἰ. Ηἰε :ποιο οτ

· Π οοοορτἱΙΠτοοε ττάτοο:Ιοτο οπο: , τοΙἰτοτ το.

τοοο Π: τοεοΙωτ , οτ οιοτιἱΜιε φττ:τοτο Βο

ΒοἱΒοοε , οοτοτοἱ οτοφωτο Μαοόοε νποε

Πτοτἰτ. δο:Ι Πο:: :1οο:Ιοο οοοοοφτοτο οί: οο

ΒΙΞεοο:τοτο , Ροττοε. Τοοτοε Πιο:: τοοοοπο

τἰο :οοο ἰοοττιτ τοΙἱ8ἱοοἱε ντεοτ ,οτ τιτοκρω

ΜΙ:: Ρτορο ΠοοΙοε νἰἀοτοτοτ οπο, Π :ΙοἱΓΡἰοτιι

οτωτο οτεοοτο οοοοΓΠωτο οο8οτοτοτ νο! οοο

Ποτε Ποτο8 τρΠοε ::Ιειοίτττ ο8το:Π.

1:οττο Ποττοττο ο::οΞ:Πτ ,οτ Ι.ο::ἱο οωτοτ ,
Ε8το:Π

οοο οοο:: ΠΙἰοτο Ροττοτο τοτο οοτοτἰε ειτ:.ττοε 0τττοτοο ο

:ι:ωτοττΜιτ (Ποτωοτ δέ ΔΙΠ :τοο , Ι.ο:τοντ::οε :οἶ1"'8:ἴ:°

ίΜΠ::οτ δε Νἱοοωοε , οοοτο τοἰτἱΠοο Ποττω- γος;τη$ μ

οἰτοτο Ρτεο:Πτοτο όοτο ἱο οοττωοτε οτοοτοτ ΜΜΜ”

Γοτοροτ οοε οΒοονἰτοοε) ΙοΒοτΞοΠΠὶοω σοφι

:Ποτο. Η:οο @τοτ :τοτο ἰοοορἰποτ ει8οτο οι

οἰττωτο , το:Πττοτοτ ΠΜ οἰΜΙ ττωτοτοἰε ΠΠε

νΙΠ:οττοοε οοοἀοοἰΒἱΙἰΒοε Ποτἰ Ροπο ,φωτο

Π ΡτἰοΓοοοτο τοοτοτοτοτ ,ἱοτιιοτἰ , ειτορΙοδττ, ο

οιΙΙο:1Μ :ωτἰΠἱτοοτοΓοοτο Ροττοτο νο! Γοτοο! .

Ροποτ, οΒτοΠειτἱοοο οΜ οτοοοε οφ :οτοοτοτ

το1Ροττοοτι18 ο:ορττ,οτ ρτο νἰτἰΗ ο:Ιοτττοτοο

τοτ :1ο:ττοοοε Πιτ :ὶοΠἀοτἰἰ απορω Ποτοτ.

Ἀετωττ οοετωτἰφτο οτοοοε οοο οΜ':τοροο

τοτ τοοεοτι ρι·οοοτο ἱοΠοιοτω τροπο νοΙοοτο

οτοπο ὸοἔτοοοΒοοτοτ Μοποοτο ρταίοΙοτο ,

ττωτοτω νοοοτοτοτο οπο:ΐτοτ,οο άοτο-:Ιο ροίτ Βοι: ετοοοο· ἱΡοττο θι::οΙτειτοττι ἰτοροττἰτἰ Με·

φωτοοτ ίοοτε: νἰ8ἱοτὶ οτοπο ::τιτ:Ποοο φοτο

_τοΠεοττοε ,.ρΙοοοε :Ποτοτο ἰο Γοοοδτοτο Βο

τω , το ἱρΠοε Ροττἱ ροότοτο ο::ττοτοοτο οΜἰτ

Μοτο. Αττοο:Πτο τοοάο , Ρειττοε , ττιοτἰ εττοω

ττε νἰοοοΙοτο. ()οοΠάοτειτο , φωπο , :φωτο

τοοε.:,ο:τ οΙἱὶοἰοΙωτοτ ῇοοοοἀἱττιτο ο:: Ιω:: Ροττἰ

ΠοτοΠἰοτἰτοτο. Εο τιτοοτ δοΙνεττοττε ἱο ]ο!ωο

οοιο, οο Ποιοτοοε ἰΙΙειὸὶΙοέτἱο νοοοτειΜΙτε [ω

Με οοπτἰ Βοοο:Π:ΐττ το Μτιοτοτο ει:: Νεοτ

:τοτο , φτοτοτο ΠΠοε , Ποοοτ , :Πἔτιἰτειε Ροτ

Ροτοο ο]οε οοτιοο τοΠόοτωοττ

ΠτΠεο!ωτ οτεο_ Μτιποοτ οτοοτοτ Ροττοτο

:Π(ΜροΙιιτο ,οοω τοεήοτοτο τοοτἱτοτοοπ Ρττο- Ε

τοΒοτἰνο ΡΙοε οοτοτἱε Γοτοτοο τι:: ἰΡΓο οτοοτο

οοτορΙο:ίο τοοτοοτειτ. Νεοο το ἱρΓο Για οοο

νοτΠοοτε ρτΠοοτ:Πο , τοτοε οαρἱτ οπο Πο

τοἰοἱοοε , τοτοε Ποἰ , ο. :Πντοτε οοτο:φοιοο το

Ποοτοτ , :τά :Ιοοοοτοοάοε Ιτιο:Ιοε τοτοτττροπο:

οοᾶἱε ΠΙοοτὶο ΓοάοΙοε τοἱοἰΠοτ Γοτοροτ του

οοτ, Ροτετονἱ οἰΠ τιΙἰφω ὸοτἱοοτοτοτ ὶοΠττοἰ

οπο, το οοΙΙ:ι τιίΠ:Ιοο τοοτο!ωτοτ , οοτ :το

ρτοοοτὶοτιὶοοε τοΠίτοοε , πο: οτοοτἰτΙε Ιο:ίοο

τωτοτοτ. (Σοοοἰται ::οτοἱοτοτ Γει::οτο οι:: Πι

·::τοτο το οοοΠἱτοτοτο Βοοἱ8οοε μποτ εοτο::

τοτ, αφτο Μο:: ρἰοτοτο Ρτοτοοτοτοτ , ἱοτΙο

νοτο τοοοΙο.τοε ἰοίὶἰτοτἱοοοε ΠΜ Ιοτττοοτο

οοτ:Π οποοτ , οττοοεἱτονἱτ Πιάτο Ποτο ροοοο

Ροττοτο τω:: οπο , οτ φωτ! ορροττοοἱοε ω..

ἀἰοονοτἰτ , ο:ΠτοΡΙοτο τρίο ::οττιτοτ. (Στοά ο»

τοΙΠΒοοε Ροττοο , τοττΙοττ Γ:: οι οωττἱε τιτορΙο

:οοοε ροτοτοε ῇοῇοοοτο Ποτἰ,οτοοο οπο:: ρο

ττοε ντάοτἱ ,φωτο το :::ιοΠι οπο, ιιτ νο! ἱο

τοἰοἰτοο Γεοδοι οπο:: το8οΙτιττε οποτρΙτιω Πάο

άοτοτοτ , τοοοΙοττε Ποτά : __2ο2 απο' ματια

σε! "επτα οπο· ?απο »το , πο» ψ »το εἰἱἔ.

πω. Ο ρττοοωτοτο Ϊοοἱοοε , ο τοοόοπἰιιτο

τ-τοΒοΙἱπἱοτειτο,ὁ οοοΠωοτἰειτο ἰοοΧροέτοτοτο ε

ΡΙοτἰε Ϊοοἰτ οοἱττωοτ φωτο Πιο,:τοτοοοι : του

τἱε :τοἰτοτο οίΠοτοτωτοτ Ρειτοοτἰοοε φτειοτ οοι·

ροττε.Ονοτο ,ἰοοοειοτ, ονοο8οΙτοπ οτομτ

οοε ἰτοἰτοτοτ ο Ποοτοοἰτο ΩΠτἰΠιιε οοο οσοι·

Βοττ νοτο ροττοε οτο ττωττοο, Πτοττοε ο:: τοτο

τοε οιιοοοιωο:τοε , φτἰ τοετο:ωτει Βοιοἱοἰοο

::οΙοτοοτ δ: οοΓοτνειτοοτ τ :φοτο τοποσ οΗΜ

απο οπο·

τοοτο οικο

το: τω.



ναττα υιο

υαττετϋ

τιιυτιτα εο

8ττυτ [τυπ

Έθε

Οτοατυε

αΒΒαε απα

:τε ίιια απ

τισ Β.

εττιττ: : Μαρίμέ «παταω :Μπότσια Βστ ό·

:τοω οττοετοτυτ.

ίλτ.ΐ

αυτ” Μετα'. ο

. Ηοε ραξτο Ρο:τιιε ττυω τυ ττυωαυτε ο8ττ,

οωτιτ ειπα, οτυτιτ ίτυτττο , ίυτο ίαΙυ:τ τυίοτ

ντουε , ωαετε ρτοττετοτια: , αε τίτα οττιτιτα αττ

υτ:οτοατυτ, αυέτοτττατο , εουίτττο , τττΙτοου:ια

Ματτοτ ατιτιαττε 86 Βουοτττόττ Εωττταυτ ροτοοα

:τίττωτ ουτάεω ωοτιαετιτ , ουοτυ Ποτ τε Μαί

ίουε ττι ρτατεορ:οτουι , υ: ωοττε ου , αυ:οα

αίετνοτα:. (τουττοτ: ροίτοα , υ: αΠτιωτο ροίτ:

αυυοε ίου α:τ ρττοτα:ιιω Ματίοο , τρίο Ρο:τυε

Ποτιατυε ωαευτ τΙττιιε Ηοτωοτατ ττττυε ,ο ουτ

ρτο τιιουττα τυίττ:τα τοττταττ εουίοίίιιε νυττιο

το ωα.ουαυτωο ρατεουε ιαω οοευτιυοτατ , ιτι

ττυεοωαε ωουαεττοτυω τίττυε ωουαττοτττ ρα

Ωυτουω Με υοττοτ Ροττυε

τνοτυ:τ ίυρ ΗοΙτ ίαεοτετοτο αΙ:ετ 5αωυοτ αυτ

Ιο τοεο :τοίιιτ: , ουτυ ουοαττ ωουαίτοττυω

ορ:τιτιο τοΒοτοτυτ ίρτουτττττο ευτατοτ. Ηοο

τυτυουε ατατιαε , τι: οτα: τυοουυτ οιτεοΙίτουο

ατττωτ νττ , ουα:οτιυε ρατοω ωοτττοτυτυ ετα

:ταω τοίοττοτ, ίτυουΙατοε τ·τυτυε εοουουττ ετα

ετυε τυντ:ιιω Ρο:τυω ίτυουΙα:τω ίυτιττο οοο

8ττ , αε ευω Βανουυαω, ()οίοτιαω , τζοττιαω

υοευου ρτο αετωττιτΙττατιτττε τοττοτουιε :τοοε

:ττε ίκρο ία:ρτυε τττιτρο:οτο εου:τοιτίο: , ντ

εεε ίυαε οτετοω ίοτυροτ ουαω ττοου:τίττωο

:τοωαυττατ.

οττΑττο `τιτΝεοαιε.

6'Π/Ζθ-Α

Β

.. . τ `+ τω

αττουοττ οριιε ροτττετουττυω `τυτυυΒΒΜΕΑυτυ

ωυ:ιια , »Η ΙτευτΙΤοε , _οτττετοτυω_ ντετίττ:υτττ

ττο εοττοίρουττέτο:. Ηοτ:ατια:υτ ίτυουΙοε αετ

ρτο:α:τε οροτα , τις! οτα:τουοει αυτ ίετου:ταε

εαροίεουτταε.'Πορτοεατιατυτοιιο (τοτ ευω ντ

:α: ίτα:υω ,οικω νοττιττα τοετ εουίυο:υττο

οιτρο:οτο ντττοτ·ιατιιτ. Ειοουτε 86 ατοτο:τε τω.

ττττουε το ρτα:ίτο οτα:. Ναιτι ετοτιτο αττωουορ

Βατιιτ .τ)ανττττετ νοτίυε τ Μπαρ.: ροτ Μ:ς!!28ττ

βρε: :ἔπειταώ ρεαροττωτ το ατε »τω !τύε

Μάτι εωα19τυπτωστ. . _ _ τ τ _ _ _

Σ Ροτνοττοτα: :αυτα τιαε τυο:ττα-αττ Ροττυω

ΜΜΜ :υττο (:ατεοτυω ατιτιατοω υοίτ:τυω

ρτα:εοτίοτουι. εοττο ευω τιυτυε ουοουο

ωουαΠ:οτττ ίυττίο: αάίεττρττττυε ίυτ: Ραυτο

τΙΙο νουοττο ανυυευτο ίυο ορ:τωοτυω ττο

ί

ο οτ8£ ίυτ;

ίτ το αρρα

:τε (Σατα

τιιυι :πουπ

ττοττυω -

ωυττο- ατο

αττοιιο πιο

τυίωοτττ ττ:υυωτυίταυτα:οτο οτυοττ:υε: ίυε- “τα

εοίίτταυε Με ωοττοτττιυε αεττυοιτυω ουτε-ετα

Βατιιτ. ευτιιε ουτετοιτι εαυοτιτυω ευω εοτοτα

ουα:ουο τοττετουτε Ιοεα τττνττττε ρτα:Ρτατο: ο:

ρυτττυίευτυίουο υτωτεαότιιιε οτ8α ουτττοιτ

:τ:ττίο: Με τιοίτοτ Ρουφ., ευω οροταω ίυατυ

οιτρο:οτο ροτορ:ατο: , 86 Ιαττε οτυε ωττοω υα

τυταω εαττοτο: Ροττυε τρίο @Με , υο τιοτιο

ττετοτυω τωωουτοτ !ιατιοτοτυτο 86 ωυτ:ιιτυ

εουτταετ:τιω ατε ροτίοΙντ:_,86 ρτυτττιιτε ωοτια

ετιοε ορττιιτε ατττυγτ:. Α:ουο ιιτ: ρτυ:τουε τυἰ

:οτττοοτιε :ατι:τιω ουυε υου οι::εωοτττατο τ"

Ιυττο ουα ίοΠτοττυτττυο ίτυοτιτα ουαουο ίου οι: τιιιτυε υοτιτττίττωτ :ουτρΙτ Ρ:τυδτυτα ο

ροτττεοτοτ ,τυτυοωτυτ , Ραττοε. Ναω οπο

ττευτο Ποτια:ο, Ροττυε τρίο οιτ:οωρΙο αεετα-,

ωα:υε ίυτ: το ραίτοτοτυ , οττιυτυω ρτοτίυε

αίτουττου:τουε νο:τεο ευω ουτυτιιω υοεττυτυ
α:: :ττοοίτωιιω ιεταττε τίυα α::τοττίο: αυυυω.

ο Ορ:τωο ία&υω.Νου ουτω ρο:οταυτ ατιττυετ,

τ τω: , ουαω

Βοτρτττυτ

αττωτιιττττα

ττο το ίιιω

πια τοτυτυ

ρουιτττα,

ευω :αττ:αω τρίτιιε το α:τωτυτττ:ταυεττε τετιυε

αοτιουττίου: 86 ττττοτυ 86 ίαρτου:τατο, ουτα ρα

ττ τυτο οαω:τοω ίττιτντετΠτ:υτττυοω τοτττ]αυο

τ“ίο ωοτυοτα:. (1ιια οι: το αυτ

ωαονοτ:τ:ο , τΕαττοε , ευω :ττο ρτωίτετου:τυττι

οτίο εο:οττε ,ουτ ρττιιε ορ:τωο ρατοτο άτ:τι

εοττ: ; τΠτ ουατυ τοοτο εοωωτ::ευτταττι είτε Βοτια: τυ εττοε αρυετ ορ:ττυοε ουοίουο οτιιε

τοοτωτυτε ευτατυ . ουτ τοετ:ατυ ντνουτττ :αετο

υουτ ττευτο ταοοίαεοτο ωαετιτυατια:υτ: ευω·

ροτ:τττοτυω ττυρτοτιτ:ατο ρτα:ττττου:τιιω ία:

ρτΠτωο ορρττωατυτ τιουοτυω Ιττιοτταε. Νου

τοττυτ /ίαετ:τουττιιιε ίου αΙ:οττυε ευτυίντε :υτ-|

ρτοττε τοτ Ιατιο ουτίρτατυ :τοωτυο:υτ τυ ετο

το , ίοό. ουτ νοεατιιε α Ποο :αωουαω Αα

του ,νοτιιττ τιιιτε ττοτττο Ροττο αεεττττ: , οιιτ

αεοτοτίττωα αυτωτ τυαττ:τ:τα ττοντότυε , σω

υτυω ρτοεο τιατιο ττιττ: ρταείοᾶυταω.

Οτανατια:υτ οο ίοττο :οτυροτο ρΙυττωυτυ

τιοε ωουαίτοττυω τοτε αττουο , υυ‹το εσωτ

ετο!ιαυ:τιτ τυοτττα ορρτοΠτ ωουαετιτ,ευω οτι

ίτε.τα: ταω ετοτττ:οτττιιιε οτυυοε τρίτυε τοτ

τυω: τυττίου:. ()`υαωορτοτυ ευρτνοτα: Ρο

:τυε τρίο :το οΙοεττουτε ίυα=: τοωροτα τρίτ ίυτι

νουττο , υοε ουτ:τουατυ τοτττιουο!ιατ τυ:οτι:α

τυω . ουοωττιυε :ατι:ατυ τοω ροτίοτνοτο ροί

ίο:. ΚοΒοτια: τυ:οττω ωουαεττοε αουτΠτωα

τα:τουο, 88 υο οιιοου0 ροτυΙαυ:τιο ντ:το ιιω

οιιατυ εττυιτυαττ ροτίο: , τιοωτυτ αττουαυττο

" Για. Μπαρτ. (του... στη!. Οτώ'τό?. Τοτε. Π!.

Ε

:το οι: αωρττίττωτ Ωτατίουίτε ετουοτ:ττ τοειι

ρροταττουο οωοττττίο ουοττττ τιιιτιτε τξοεττ ρτο

ετταυετ:τ_ττοτυ οιτοτα:υε, ουτυοεοίττ:α:ττιυε αιτ

. Ιτττότυε ττοου:τυε α8ουτττ ττεοτι:ταω ταωτατττ

ετοίτ:τοταττοτα:τ τυιιΙτα ευω Ιττιετατττα:ο το..

νττ , υ: ίαερτυε εττιτττίο ωοτυττιτωυετ ίο υττο.

υα τωρττωτε ορττυταυ:ο 8ταττα τ αε εοττεοτ-;

υουτττιυε τρίτυε Ρο:ττ 88Μτι τυετο τυοττ:τε , 86

τιοε ωοτιαίτοττυω ρττε8τατιτττ απο αΙτουο οιτο.»

υοτατίο 86 αττωττατιττο τιοε :οτυρΙυω ωττα,υ:

εοτυτ:υτ ο αττο οΙατιοτα:υω οιτττυιτττίο.

Ρίκο τ:α ρτοτιο ευταυτο υοίττο Ροττο, ντ

ττι8ουττ ίοΙοτ:τα , 86 ετοεοτα ετα ίυαντ:αε. τυ

τιπτοτιαυτ :το :ουαετυε τυ οωυτυω τοΙτετουτε

τιοττ:τα: ρταίτιτου:τυω ρτιοεοτττττε :αυτα τρ

ίτυε ίροδτα:α ίαετυοτα. Νονοτατιτ ατταε ευω

:τυω ιιυα ευω Ρο:το Βουατο .τα εουετατο`

οτοτυτε εουετττυω αριιά Ρου:οω-Βουυω εο

Ιοτιτα:ιιω ροτοεττίοτ ουαω ωα8τιτττεο οΙοεαυ

:ττττωαω ττο ωοττΒιιε , ττο τοττοτουο ρτιοίτ:ατι

:τιιε τυοττοταυττα , εουετουοω τυ ίυτ οευττε

οιτοτατίο. Ειττυττο νοτο ουατιτατυ α8οτοοατα

τυω τρίτυε νττ:υ:υω , αε ττοωοτττοτυω εκτ

ίττωα:τουοω εουεοροττυ: , ουτε ουατττατο ρο

ποτττ Ξ ευω τττατοτ δ: τοε οιιαω ουτε ττο:: τυ

τουτιττ τιτονταττο εοτυρτοτιουτττ ροίττ:. , -

Σου υοατι νοτο τρίτυε ντττυε ττι ρτο:το

αρτιο! οοε ίυοττ: οι: τιοε ωαιττωο εουίτατο

ροτίρτετ:ο τ, ευω ταΙτα ρτοίοουου:ο Ρο:τοτ

αε ραυτο ροίτ: Ητοτουγοιο ιιυτνοτίατττοττετο

:ιτε ραττο Κοωα: οιττττι&ο , ττο ωοτοουο τυ

τττετο εουετττο,86 ροτα&τε ίοΙοωυττε,οωυτυτυ

ίοτο ίυίίταοττε οτοεοτττι: τρίυτυ τυ ίαετ2 Ετό

Η τι τι τι ή

ντνουτο

αετου: Ρο

ττο Ποτιαο

το,τυ ρουσ

ταττοτεττυτε

εουετττο α

ροτ! Ρου

τσιπ-ρε·

υυπι εκτ

ωτο ροτό·

τανττ.

Μοττυο

Ητοτουγε

πιο εττει:υτ

οωτιτυω

ίυττ·-ταοττε

τα (τουπα

τοω τοττιιε

οττττυτε,αυ

ποε ίοι 86

:ττοτυτα τω·

ΠΠ.
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τπι ΟοπιειΙάιιΙοππο Ρτἰοτοπι , :ιοοοιι.ιΓάοιπ :οἱ Α οοπΓοἰοπ:ἱ:ιτπ οαΜοει:ιίΠιπο οπιιιππ:ισειτ. διπ

:πιο στόιπιε-θοποτπιο:τι, ται πο πρρΙτιιιιὶοπιι

:πιω ρτα:Ι:ι:στπ:π οο.:ο:νο., έ: 1ποτο:ΠοιΙτ το:

Η:ιιιο:ιιτπ παταει: ιποἱΙπτἰσπο. Τοπ:: ποτο

Ρο :απο Μοτο: οιπι-Ι:απ:ιιιτπ οπιπιιιτπ με:

Βιιιιι:!ιο οπΙιἰΙοτπτὶο, π: ιπντοο:ποσποιποτοπ::

ο! ΜΜΜ:: |)ι2ϊ'απι Μ'Μπεί , ό· Μπιὶτι&ἰΙο Μ

ι ικιι!έι· πυβτ!.ι·. Α Βοττιιπσ οο::ο Βιιίτιιτπ οί:

Πωσ , Ραπ:: , σπιτι σει Έστω τοτπροΙΙ:::ο Ροο

:πιο τρίο :οποτο:ιι: πποππο Έοοτιοπε, 8: π:

σκοπο πιιποπο οι: Π::οτιε- , οι:πι πιπιιτιριιιτι-ι

πιστιιπι ρει:τιππ ,:ιππ ι:τιρτϊττιΞε οοΙοπ:ΠΙΠιπι

Ρπ.τιποιεοτ Ριου: τι ο Μ ι τι ι: ι οιιτάιπ:ιΙιε

$οποπίὶε , :ιιπστο::Ππο ποίτ:ἱ ρτσ:οδτσ:ἱ: ,

Ροί)τοει , οιππ :το Γιιτππιππι ειροί:οΙει:ιιε πρὶ

οοπι ονο&ιι: πιο: ., Ρἰἱ το::ιι πιιποπρα:ι ,

οιιοτπ Γιιπιπιπ ΐοπιροτ οοΓοτν:ιπ:ιτι τρίο Ρο

:πιο οο!ιιοτει: , οι:ροπ:ιιε ἴιιἰΙΤο: , Ιιἰπο οο ππ

:ιππο Ρο::οκιίΐο: , οι.ιτπ πι:: οπιπιπο ἱτο πο·

Ιτἰτοτἰ: , ει: ι!οιπόο , πιώ ειποπι:ο πο: , πμ

·` ποτιιε :ιτι Ξεπο:ι3 ρειΠιιπ :ιοο!ειττι:ιτι ειιιὁἰνοτἰ:,

νοπο:ιιπι οιιοπιάπιιι ιιινοποπι πιο:: :τι (ἱοπο-

τοιοπι ειΠιιπιοπάππι :στα Α Ποτπιπο οοτ:ο

Ειδι:ιιτπ οι: Πτιιά , Ρει:τοε , οιιπι τοΙἰ8ἱο ΐΡω

ποίἱτει. οποτο: Ρτιίτστο, ππἰ οτττιπ:οε ιιΓοιιιο

πποππο σνοε απο οοΠἰΒοτο: , ει:: πι νἱειπι νο

πω: ἀἰτιἔο:ο: , ΒιιότιοιιΓ:1ιιο ι:ιεοπιοπιιιπ ο·

Μοτο: , νοττισ Ριιτἰτοτ 8ο οιτοτπρΙσ τονἰνἰβ

οοτο , Ι:ονοτο , :ιο :ὶιιΙοἱτοτ τοοτοειτο νειΙοτοτ.

$σΙοπιπι @πιτ πισάο ·Ιιἱο πσίΕο: Ρο:τπε οι:

Βοπιε οροτιοιιε ιιιαιεωπ , ρτἱτπιιτἱπιπ στ

οπο άιοπι::ι:οπι (οι: 8: :τἰ8ἱπ:ει οπτισε παπι:

ο @ομοσ πι: , ιιι :πιο οι:: :ιιιιιότειοτπ:ει οιιιπ- -

Ειτε τοοτο:

ιτι Γιιιπιπτι

πιτπιπ :ισ

ιπιπιίττει

ιι0ιιι:.

:ιιιο ειππσε οσπΡπι:πι:ιιε , ποιο! οἔοτι: , πποπ

τιππ ρτστιιοτι: ,πιο πιο ἀἱίὶτἰᾶἰοτἱε Μωαβ

€οτ Γποτἰ: 5 οοοὶοἰτο, Ρα:τοπ

διι:ΐοιίτιιε τω:: Ηιοτσπγττισ τπστ:ιισ Ρο· -

:πιο , τι:: :ιο τπστο οι: επ:ΞΗ:ἱ:ο Ατο:ιπσ Γσοτιε

οοποὁἱᾶἱοπἰοπε ποοστει:ιιε , οατρἱ: Π: Γππτ::
ίσο οτἰΒοτο,:ιο οιιτιπ::ι οιιττιτιιπι Γιιτοἱπει :πω

οπιιίτιιε Γιιο:ιΙιτοτ οσει:ο.το. (ῖοτποπε :πιοο

ποι ρτει:οΓ: , ιπ ί-σΠἰοὶ:ιιπἱπο ρτιιτοΙΐο άοι:ιο:,

ποο όιεπιι;τι:ιε οΙΐο Ιρίἰ ΓσΠ ἰπΓοτνἱτο, :τιπο

οοππο πιο πσότιι:ιιιο ἱπνἰεἰΙπτο ποοοΠο Π: ,

π: οτοἀἱτα: :οι ονοε Γσιιιοτἰστι ιππο ἰπίτἰτιι

:ἱοποιτοεειπτιιτ , οιππ οοορἱίΐο: οπο: ]ιεειιε

Βιοοτο › ρώτα: οΙοοοτο , ει:: σοστ:οιι: ορΞΓοσ

ριιπι ποίοιιο οτἱπιἱπο οπο ατομο ἰττορτοποπ

ποτΙοπι , πι: ΪοΙἰοἱ ἱΡίἱιιε ποι ιπστιιπι Μ·

Βοπιπι:ει:ο , τοΙιπιπ οΗῖοειοἰιι: Ρ:2Ι'τοπ:ἰιιΓνο

ποσό πιο ιπιιιπ&ιιτπ διοτι: , ρ:οτιππε πιο.

ΡΙοτο Ρτπάοειπ: , πτἰ Γο:ἰΡ:ιιτπ οί:: 6°τιμ.ι· ω

το άΦΞ:ὶτιἱτ ,/ἰιφ:τιγΖ τι: ο]τσ.τ Ρωτέαιτέιι τω

Π7ΙΗΜΜ2° τ ροτἴΡὶοειοὶΠἰπιο οιισάτιπι Βσπἱ:τι- Ε

τι: πι:: οοιιπιἱπο , οπιποε πω: ί-ιιπτ ρο.::οε π:

οκροΓιιι: , τι: ερωτά πο: :ι::τιτοπι :τι Παπ: ,

ποοιιο πο. άοι:::επτι ποοιιο :τι Ηπιίτττιτπ νἱΓπε

π: οΙἱ:ο: ετοΙΤιιε πιο: ιιπ·ιπιπιτπ ὸἱ:οιιἰΙΤο. δει

το8οοει: οπἰπι , πω: :ιο βοειτο ΜΜΜ Ιο8ἱ

τπτ; π: ποσά ΓοτιΓπ σςτοοροται: , οποτο οσω

ΡΙο:ο: , τι: οπο ἀσᾶτἱππ:π ιπ:ιπι:ιε οροτιιτἱο

πο πισπΠ::ειτο:. Πάκο πποππο (σωρο: :Πο

Ι.ιιι: ι:στ:ιπι Γοο:ο:οτιιιπ Γιιο:ιιπι τποποτοτστο

@πιο Γοπιρο: άιοοιιΉτιιιιτπ Ποπιτπο τιοΙοοειιι.

Πιππ (προ: πω:: ο ο:οΒιιτ. Μιτα!πΙο οΗδτιι,

Ρττ:το: , ποσά το , ποι πω: πωπω: τπι: ,

π·ιιΙΙι1:πιιπιπιπιπι ἱπ:οτρσΓιιοτἰ: :Παπ , πιτσ

οιιπιπιιο οποίο: Ιοεο ,πιω πο: ί:ειοοτο: , πι:

πονΞειο οιισιτιοτο:πτ , πιιΙΙππι , ἰππιιτιτιι,ᾶἰοπι

ἰπ:οτιπἰίἱ: , πιιἰπ δ: Ρτορ:πι οκριι:8ειτο: ΜΗ

&α , σε τπἰΙΪπιπ οικω πονσττΠιτπο οο!οστα

τα. _

- Ιποτοοπο :που )Ρα:το: , ποσά Ρο: Γειτο

εἰπτει 86 ττιιππ ειππστιιπι οπτ:ΕοιιΙιιπι , πωπ

οιιιιπι ποίΗ:οτι: , ιππο τπιιἱ:ἰε ι:ἰποτἰΒιιε πο

Βι:ιεειτο:ιιτ , Γοιι πποππο οσπίππιοτο:ιιτ, απ:

ἴτἰἔοτὶΒιιε οιι(στοοτο:ιιτ , πιππ :ιοΠοτοπ:ο

Μπα Για νειΙο:ιιιππιε Π:;ι:ιι ο τοπιιΙ:ποι ιοιιι

πιο :ιτι Μιτου: 5ορ:οτποτιε πίσω επ Ποπιἱπἰ

ο:: Κοίπττο&Ισπιε ΓσΙοπιπιο , ρτ::το:οικιπι

τοπιο! ιπ οοτπἰἴρτὶνἱο ει:: ποσό Μ:ιτ:τπι το

Πο ειτπιιΠιτπ Ρο:οΒοτἱ:. ]ιι€ιτοτ πποππο πιο

οτα: απο: 3 ππἰ πο: ποο: οιοΒοτο: , :κι ιππο!

ποπε: πιτιτυ:Ξπειε οποτο: ιποόπι πάτο ο τω.

:ο οειρτετιιττι πιο ΡΙοπο οσπΓιι:Βοτο:. Λο

οο:Π: :το πο:: οιιο:ιοπε οι:Ρο:Πτο: π): οσμή

:ειπάο πιο οοπιπιι€τατο , οπιποο Παντοτ

οσε οΓειΙιπσε οι: οτιππο οιιοτιι:Πο Γιιοπιιιτπιιι

τοποσ άοοειπ:ατο. Νο:: ιάοττοο ποίιίτοβοι:

ιιπιπιιοτπ ,Νομώ :ιίΪιιο:ειε ἀορτοοειτἱοποε στι-.

Ροττιιπο τοπιροτο ίοάιιΙο πωπω: άδειο.

():ιτποε νοΙ νειΙο:ιιόιππτιιιε , πἱίἱ τποὸἱοο:ιιπι

οοπΠΠο οσεοτο:ιιτ , πιιτππιπιτπ άοΒιιίτοΒε:,

Γοτπροτ οΒ:οίἙἰΒπε |ίοπιρο: ποο:οίἰε, ίοπιροτ

ΩιΙἱ:ἱε πω: άοΙοοι:ει:ιιε. ΟπιποΓοπο πιο: οπο.

παπι ίοιπροτ °οσπιρΙοότοπτιτιιτ σωστο , ποι

οσπίἱπιἰΙοιπ νἱνοπ:Π τπσόιππ ροτΓοπιιοτοπ

τπτ. (1ιιορτοτι:ο: :πιο πιτιἔἰε πιοοιππ οκοοεἱ-'

το , Ρειττοε : πποππο Με ποπ:: Ρο::ιιε, οπο:

ιππο ἴρΙοπᾶιιο:ἰ: νἰτ:ιι:ἱΒιιε ποσο: νοτοιε οι:

ΡΙιοειτο , ποπιιο ειΙἱπι:ιο πιιι:ιι οι:Ρτπποτο νο!

Ρστ:ἰιιποιιΙ:ιτπ , :ποτε παπά ΓιιΡροτιιπ: πιο::

Α: πο πι:πιππι ιο Ισπειιττι ρτο:σπάει:πτ στο.

Β :ἱσ,ποι:: :ιππιι::τι:ίε,οπαίο,Βο!ρπιππιπ@οπο

τειΙοπι πο8σ:ἱσ πιπιπι οπο ΐοιιοιστοιπ , πωπ

οιιειπι άοΓιιιΙΤο,οιιιπ ιο οσιπρειτοοιΙι πο: πιο:

οκοπιοΙειτι νοτιοτποπ:ο: :ιόπιιροτοπ:ιιτ Ιισπιὶ-·

πο: πο! νιτ:ιιτοε ΡοτάιΓοοπάειε, :κι ΓοΙἱ:ἱ::ι:οπι

οοπΓοπιιοπάτιπι : π: πιιτιπάσοτιιτόοπι , Ε πο-"

σο: ονοποτἱ: , Η ποπ οιο: πιοτι:ιε , Γο:Ι π...

Ροτἀἱ:οτιιπι ἱπιΡ:οΒἰ:ει:ἰ σπιππιο ωτοιιοοπ

παπι Ετ. Νιιπιπππι ιιτιρ:ιτει:τι πιοι:ο:ιοε Μέσι·

τπ:ιοιτιιτ ιιττιπιπιπι 2 Ξἰ Ωιπέ:ιΙΠπιστιιπι σΙἰπι

Ρει:τιιπι ΒοποάιιίΗ Μάοιπ ΚσπιιπιΜέ :οπι ο

που: πιιιΙ:στ Ρο: .ιιοτιιρ:ε νἰ:ἱστιιπι οι: ο·

το,οιιτιπιρΙιι:ιτποε οτἰιτιἰπτι Γοδοιτι, ποροτιπ:α

άιτιπσΙσ οι:ίοΙνοτο οσπ:ι8οτι: , ποο μντιΙιιοτο

ἰρίἱ ιπ:ο8τει ως νἰνοπάἰ το.:ισπο , οοΙο.ί

:πιο * πποππο τποτιἱτἱε,ειιὶ Γαπιστοπι πιοπ:οπι

τονσοειτο. οπο ιπ ΜιρΓιιτπ τσ:νι πω: σ::ι:Η

οοπῇἰοἰοπιπ 2 ει ἱπ πω: Εστ:ππιι·: οπο: ιππ

:ἰοτἱ:, :ιποε ο:ἱσ.ιπ ίὶιοοιιπτ οπτιπιπΙπτιππ ,

πιππππἱτι οιιιΙοιΒιιο ιπ8πο.π:ιι: ἱπίἱ:τπἱ ο δεν: ,
Η ΓοπιοΙ , πιτιιΙ οιιπι , όιιιπ ἱπ Ιιιιπι:ιπιε :τοο-Φ

το: ἰποσπΓιιΙ:σ ρπιε:οτιιΙΤο, πποππο ο: οπο·

 
 

Ιπιπποπ

Μ” πιο

πισιιππ

ίοπιιιοτίιιξ:

οοδ::νπιι.

:ιΠιιτιιι: ετ

τιιιι: απο·

:ι.ιιπ στΠ.

οιοτιιτπιπί

:ποπ Μ.

^ τ”. οποτο,

:ΨΝΑ



Έ

πιο~οιτΑτιο`°ττ1Νι€-Βιιια.:ιιτ

” τιιτατι Γσε ΐσατιτ οιτροάιοτια , τοΙἰΒἱοιιἱ οι). Α 8ἰο ραπ τιοίττα τη στιστιι οοτρσα αοτιοακισα αιδπαϋα α!"

ροττσιισττι τιορια νοτο οττιτιιρσα ρΙστιτιισιιι οοιιαΙστιπατατστ. νιάαρατ οι·άιττοιιι ρσσα

αοτιάσαιρΠο. ° τσι·ριτοτ τιιΙαιιιατι , τιιοτιαίτοτιαοσο ιιτ τιιαα ταιιοΜια

Εστω: τ

5ιτα ισ ο!τ

Ητησοτιττα

“στ” ετ

πιστιατατα

ία:νοτιιαα.

$αιιᾶἱιτιο

ΩἰαΙοα ρισ

α :ισα ακατ

τιια Μιὰ.

απο ριοι

ίσα αρρω

ποτιτοα τω

Επι :ανα

ματα .

Μ

Απ ιιοίαιτιισα , Ραττοα , εισατιτστιι οσοτιτ:Πα

οιορ1οταρατ ακτοιισαταιιι μια ἰιινοιιἰτι οατιτα

τοπι , οσαιιτιαιτησα αατἱτατ ιιιτιοΙαρατ ακα

τσἱίΓα ρτἰΓααπι Ματια αοΙοροττιιτιαττιοσο ροτι·α _

αρατιάτνοΙστιτατατιι ε Νοο τβοιτοο ρστοτια,

Ραττοα, τατιτσισ νιτσιτι Γαοιοτατοτσιτι «ατα ιτι

οΧρἱατα αΙιτισ:ιστιο τοΙἰοσἰΠα, αστα ιτι αροτ

τατιάο αστα , ια ρσιιιατιτιο Γανοτσα εταιρεια

οσο ίἱτ ραριτσα, οτιοατιάοΐααρατ ἱτι ττσρτοροα,

ιτιάιρτιαρατστ ισγιτια σιαΙοτσιτι ΓσααοΙΠρσα.

Ο`σοτ αιιἱτιὶ σοροτάιτστσττι ααταοτἰρσα απαιτ

τ:ιρανοτιτ , οσοτ οιτἱιἰο τοΙοαανοτιτ , τ1σοτ σα Β

ίτἱτιιατἱτ , οσοτνο ἱσίτἱτσοτἰτ ροτ τοτ ατιτιοα

οσἱρσα Ιἰροταα τοττἱιιπἰτιἰα αστεια ροΙΤοάιτ,οσια

οιτρΙιοαριτ 28οΙαττατ ἀἰΙἰἔοτιτατοσα τιιαιοτσττι

οτιοαπσα ροτοσἰτορατ,αστιι ΓοΙοιιπιοα σα τιτα

το νιίττατιοσαα ρατίο!νατοτ , δ: ααα στ Πια άο

Ιἱέὶα α:τροΓαορτιστ , ρστιἰορατ ριατατο Γοιτιροτ

αοτιαοττΠ. Εκοΐοα :τα ορίτἰτιατοα τΙστισα ιιιίοα

ταρατστ , τοροΙΙαα ρτοτΓσα ατττιιτισα αΙιτισιια

ρατ. νατσιπ οτιιττινατο, στ οιιιιιοα ρατιτατ ΠΓ

τιοτιι τοασΙατιρσα ιιιΡτιτστια ποσα Ιατιοα ισρα

τοτοστ , Γατσροτ αοιιατσα τω. @ιοο ροτσἰτ

Επι: τ τρωει τααατα ιιαοσιτ,νορια αοιιιιρΙοτι

εισαι ταΙἱοσἰτ. Νοτι οπιτπ ωραια ροΙΤσττισα

ο τιοσ ρατααρατ :

ο Ισρίστατἱ αο-τΠτιρι, τιοα οσοτιιοτιο ία ΠΠ: ρτο

τουτο ορροτιατοτ , Γατια ερτ αοτιίταρατ , Ενα

τοττιροτσιτι ἰτιἱοσἱτατο, Γασ ἰττιρτοροτσισ ρατ

ΕτΠα,·αστιτα τιοίττια οιττρατιτιρσα ραααατια ,

τεσπα @τοττα ονοτιατιτ. ΝρτιΙαΠαρατσι· ρο

τισα ραίτοτ , τ1σιτι οτορτἰα Ιἰττοτἱα 8ο ιισιιτιια

ονιΙτρσα Γσια ασιιιΠο ρτα:Β:ο οΠατ: ίστιιτιρσα

αὸιτο Γστιιτοοα ροιιτΗιαοα ,

ααττ:ΠιιαΙοα ρἰοιιτἰίΪἱτιιοα, τισααα , ίοτιατσα ρτο

αττιἱΠἱα ταιρι ιτιοτιαίὶατἱἱα τοάιττιοτιτ!ια ρτοοισα

αοτοτἰα αοτιίατνατιτΠα ΓτορἰΠῖιτια τω νατιτσα

ο!τ. ΤοΙτατιτστ ροα τιιΓοττα: ιρίισα οτατιοσαα

αοτατιι διιςτο , Ιιιτιοααιιτἱο , Αιοιταιιτιτο , Βι

Πο , Ι..οοιιο ρτο ρσῇιιἴιτιοάι τιοΒοτιια ρτσάοι1

τοτ ραρἰτφ. Τοίτατιτστ ροτ: ἱτιτιστσοταρΠοαιρ

ίἱσα οριίτοΙατ ατι σσατιιρΙστἱτσοα ΟΧ31'8Σ2,9ητ

ρσα τατιταττι ττιαΙοτστσ Ξπιρτοριτατασι ταυτι

ιιτ αανορατ. Τοίτατιτστ ροτ: οσαιτιρΙστοα αα

Ιορτατα Γγτιοτιι , σρι οῇσἴττιοὸι ίοΙσττι ρατσι

αιοι ἱτινἱ8ἰΙαρατστ:σιιοτὶοα Κορωπι , οσοτιοα

νοιιατταα, τισοτιοα ΡΙοτοιιτἰατιι , ΡΙαιιιιιιααιτι,

Ριοατιστιι, Εττστιαττι ,στ , οσα ροΙΤατ ορο ,

ιτιορι Ιισἰα τοΙἰ8ἱοιιἱ τιιοτιοτι , ρατιατιτ , ασια

αΙιτισττιαταριτ ε ασια τιοίαιατ οσοτιοιια πετρα

αΙΐατίτσα ὸἱαἐτιἱτατι αρτοιισιιτιατΐοτ, οι Βοιωτια

σπιτια. Βια αειτα , Ρατταα, ιιτ αυτ; ιιιοιτττιοαἐ Ο σε αατοΗτιαΙια Γσσα ορίτιτιίΐοτε (Ϊοτιίτοτ ατρο,

ρἰΙαα ττιοάο νορἰα ισίιόοτιταρατιάοτσισ ιστοτ

ιτιιτιατἰοτιοα αΙιο1σαιπιο τοτστιτρτα, οιτρΙιαατο ,

αα αό ρτοΓρατοα αστΤσα ἰιιἀαίἰτιαιιτατ τΙιτιαο

τα αστατο. Ετ τισαιιτα Ετ ατα αττἱστο ἰρία αστα

ατιὶττιατιιιιι , Πτἰτια ροτρατιάιτο , εισαι-ο. 8οοι

ασ τρώω ιτοτσιτι αοσναττατστ οτατιο.

@το ραδτο , οσατιτα τὶἱΙἱροτιτἱα τατιέτισιο

σἱαΙοα οσοσσα οτάιτιια νιτριτιοα ίατιέτισα κάνο

το , ορίοτναιιτιιια ιιιττα αΙασίττα οιοεοτο , αα

Β:ισα νοτα ίσα Βοι·οιτιο τοόόατα ριο Ροττσα°

τιοασοτιττ οσοτ οτἱαιτι αατσπιτιοτιι ισοτιαίτο

τια Γσρ Διαιτα αισα ιιιοτιἱτἰα οποτονοτιτιτ, ἱρ

Η Μίρα , αστα αρ αο τοττιροτο οτιπτιοα σΙττα.

τοτο ιιινοταασικΠοτοα φαω ρατίσοτατ Γη)

ραροτοιιτττιοα τατιτα ρτστιατια ρατοτ,σιια ροτιο

πο αστατα ΐαταΒαρατ,οσπι ορτἰτσο ατιτστιι οαΙ

Ιατότ τιιοτοα, ΓατιΓοσα τιιτοΙΙι8ατατ ἰτσττιατστοα

αοιιατσα αστ ατι τσιτιαττι ιτιτοιποα απο, αστ οι!

οσἰρρἰαττι ρτατ (ο τοττα , οσατιι Ττιιιααροα

Βσέτσα αά Ιιττοτα τονοαατα. (1σοαιτα:ι αα:ριτ

ραιιαιω , ι·οοάαΡτο ΐατια , όσιοι Γοτορατ ρτατ

αοιιιο , τηοάο !ιοο , τηοάο ιΠσά ισ ιρίατστσ

τσοτιτἱρσα ἰτα ἰτιίοτοτο, στ ρτονι ασ ἰὸ ρατΙ:α

&ιοτιτα·οσΙττιοιι ρατνοτιοτἰτιτ, στ ἱρΓσιτι, Πασά

ιιοιιτισττιςτσαττι τοτ-ατο αοιιΐσανατατ , ροί,τοα

ροτἰσα ααα τοΙακατα σσατιι τοΡττἰιιΒοτο οροτ:

τσατἱτ. Αα σσαιπσιτι νοα ΐατιιρατ αιτοτανατιτ,

στιιινιτιοτστσ ἀατταδτἰοιιιρσα ορνιατστ , ροτ

ιρίσττι τισττιοσαιτι ίι:οτιίΐα , ασια οτιιιιιρσα ισο

ότα οσα ροτατατ Γο,Ιαττια, ισρατιιο , απο , ρα..

ασιιια οτάιτιι ίσρνοτιἰτοττ στ Η αΙιοσατιάο αΙι

τοτ ανοιστατ , Γατα ιτα τσΙοτιτ , Μ. σου ρατσι

ιιιαιετιανιτα αστ ἱτιαττἰπ Γοσ ΓοαοττΠτα, τω σι

ασια τοαΙἰἔτιοτστιι αοιιατἰρσα ροτισα αιω

ρατιάστιι στ. (ὶσἰτι τιινιτιο ΑσασΙτιιιο άοάα

αοτἰ τω, α αοατριΠιιιια ττιαΙοτστιι οαἰαττιἰτατο

Ηιρροτιατιι Γσαττι οΜταται·τι ορρτιτιιι :ποσα

αοτιτιοἱ νὶὁοτἰτ 9 @στο ττιαΒιιο ΠΠ Α!τἱιιοιιΙὶ

ἴασΟρἰτοτΒἱτιο ιτιοΙοίτια ἰττι `ιτιροτστ,ίι α ταιτι

τοπι Βατρατοτσττι ιιιεΙσνια! οα ρτορτιοα τα..

ααιιόιο αρΓστιιι ιτιίροιιατιτ 2 @στὰ τΙοτιισσα

ροατιίρτσο Ι.οοιιι α:: τοΠοσια ροτιττΕαιρσα

Γσττιττια ίαιι&ιτατο οοιιίριασια οττοτια Μωσ

Ιαρἰτστ,ῦ μια οοτστιι ρτοοιρσα Γσαιτισο ροτατι

τἰα τατιτσττι· Έστοτοτιι σοσ ροτσατστιτ αναττοτο,

ασια α Ψαιιοα!ια , αρ Ησιιτιἰα, α (ΜΙΒ , α δα

:ιοτιἰριια , α Οοττια , τι Ι.οτιρορατιιια , τιαιτιστιτ

α 5αταοατιια Κοττια μια τοτα Γατα ΙταΙἱα , τα

τστα αα τιαίττσ&α , όοναΡτατα ,ιιιααιιία στροα,

ρτορρατιατα τατορΙα , ρτοΙτιτστα τιιαττοιιατ ,

Πσρτατατ νὶὸσα·: , όοΒοτατα: νιτριτιοα , ροΠιι

τα: νοίταΙαα , αίροττατα τοττσιπα, ορττστιαα

τι (απο: , ιιορἰΙιΠἱτιιἱ τισιτισα τιοαιιοτι ισ Γοτ

νιτστα τοάα&ι ίσατιτιτε Ατι τιοΓαιττισα,Ραττοα,
ό αιΠιοττατσΓοσα ἴσοτἰτ , στ ααα ιτι ΓατιτΙο ρτο- Ε Παστι ΡασΙσα τΠιτιτ , οροττοτο τα οααΙαΠα

Εῇσα |αρο

»τα τη και

ροίἱτο αοιιΓοτνατο ατιιτατιιιτιι. ΚοαοΙἱτα προι

ρΙατιάσττι , Ραττοα , στ ααα αστρα ιιαστι νορια

Ιἰααατ , τιἱίὶ ττιαιτἰττιὶα οατστιι αοεατιιιτιἰ τιοαοβ
ίἱτατἱρσα. ' Έ _

Ρτοκιτιιο νοτο αρρΠοιιἰτ ατιιττισπι ιιτ τοΙἱ

ρωτάω απο , στ τισἱ ρτορατἰ ίσιιτ ττιατιιίοΠ:ί

τιαιιτ ιτι πορτα. (3οιιΕστιάαιιτστ οτρο 8ο ατσ

ραΓαατιτ ναιτια νοΙοαιτοτ, ετσι άαρατόιται: το·

Ηριοτιτα αιτιίΗτιιατιοτιοτιι ΠΜ τὶοΕ-ατσιπ , Μαρ

τΐστατιισσο τσιίτο ασΓριααστστ τ απο σιιΠα

Ηρ!ιρτϋ

  



ιει7. ιιι8ΡΕΤ:.ΚΙἴΒΕ.Ιε`ΡΗΙΝΙ

Κετιιτσ τω.

ισιιιιΠτα.

τιστιεπι στι.

«τω.

εισιιιετιι Με ιιινειιεστιτ @τι οσΙατα!ειτ Με .ιι-νετο σσιεσσε !ιασει·εστ σε σιστιετασεια,τσιτ.

νισεατσι·. Νονετιτιε , Ραττεε , Ιιαιιε -τιτιστετιι

σστοσετσ ιισΓιταισ , Γε ιιια8σορετε Γανειιτε ,

αει αάσιτειιτεΐεΙιετ·σττσ εσιετΠΓΓε , σιαισΓτισε

Γσττε Γσττἰτα Εστω ἰσετετσεστσσι , Π σσο

σισάσσοσιισε εοσνσεατσι·, εἰ εοσΠτσιΠτετ

αιιτισΠΓετιε. Νεσσε ασΓσετττ ,στ σσάε οτἰ8ἰ

σειιι Μετα ΠΙ· , ισσε τισοτισε ιισιιιἰσατετστ.

δαετα σσἰρρε θατσαΙιισΙεσΠε Ετειιισε σοε

οσιιιεε ρτστσΙἱτ σττσε , στ 86 εΠΠτιετιστε τι

ταετατιοσε, δ; τεττιτιστιε νετσΓτατε , αε σε

τε!τετισσε Βεσε τιιετιτοτστιι σσσιετο , εετετα

τισα:σσε στατΠ:ατε σεισεατ ισοσαΠετια , σσατι

όσεσωεσι Ρει·ρΙστεε 86 Γασετιτατε ἰσΠεσισ

τεε νιτσε , 8: εΙατιστεε ισ ατιιιιιε ρετττα&ασ

Με σε8στιιε ιισσιιτιεε αΙσετιτ , εισαιτι ΗΜ

Πτεε εσιετΓειἰτ Ρι·οεετεε Ηοττιετιεσε Με

Ττοιαιισε ετ1σσε.

Εετει:σισ σσἰα Γασεισε νἱτ τστ ΓσΙΙιειτσάι

τιισσε ταστιίσσε Ιατιστιιισε αε :ειστιιστε σετ-α.

τἰἔατσε εΠετ , αε στα ιετατε σεΓείΓσε ἰιιεἱ.

Μεβατ στοσε ΓερτσαΒετιατἰσε Πετι ) ιιιει·σ.

άεΓεεστιβσεισ στα εΜταστιε αε ρσάα8τιε ,

σώσω ἱσΓεΙὶἰσε ΓοΙιτο νειτασατσι· , εσ8εσα.

τσι· ιασι|Γσι τατιοσεσι Ιιατιετε, τε!ι8ισσι εοτιι.

σιιΓει·ετι. Αττισε εσσι σΜτισε στάισίε Ισω

τιισι ισσστσειαΜΙεε στοσε ιιιΠιτσιίΓετ τιισσα.

|ειισε, αε Ετεσισισ ΓασεΗΙΠτσιε ρΙστιιιιιε «σε ο

εσσάεεοταΙΤετ. Οισανετατ Γσττε ττισσε Γε

τε τεττσα&ιε ασσἰε τεΙιεισσειιιιιασε σσΠι·αιιι

ιισσιασε Ισσιισατισσε τσασσιε , Ρεττο ΓειΠεει:

Ωσιτιιιο , αε ΡασΙσ ]σΠιιιιασο , σσοε σσα

εσσι Ηιετοιιγττισ @εστω σι ασαειιστεταε
τ ιρΠσε Ετετιιι ει: ασἰτιισ ισΠεστνετατ. Ηι σει

ιιιΓρειιει·ιιιιτ σανἰεσΙαισ τιασε Βειιειιιέτι στο

εεΙΙἱε αεἰτατι αε σωσει” εστω, ισεισιιετσστ

ΠΜ Γεσιἱ ταισ Ρετόἰτ:ε τεΙιεισσι ορροττσσἱσε

Γσεεσιτεσάσσι Ποτε. (.ξσσιτισε Γστιισιε ΠΜ

εΓΓετ ισ οστατιε , στ: ει: εσσθ:ιε ιρΠσε Μεσα.

Π:ετιιε αε εα:σσΜἰε Πετετ σιιστιι ονἰΙε ε: σ

ιισε ραΠ:στ (τα ι ΜστιασεσΠε Ιια:ε εσιιετε.

8ατισ ρτσρτιιε άσιισιΠταΒατιιτ ισΠιτστιε )

ιρΠσσε.τ›ετΓσαΓσισ τεσετειιτ , στ σεεσιτ , στ

8τανεΓεεστετιι Ρεττἱ α:τατεσι Πασά ειιιεσι εστι.

σσεετε , σσἱιι ροτισε , εσ όεεεεΙειιτε , Πινα

τιετετστ , ΓαεισοΓστιισι Πειτε ισιρτεεατισιιι

Βσε , α Ισρἰε ταραειΒσε , αάεοσσε σεε Γταε

τιιεστστστσ σΙΙα: ΓσρετΓτἰτεε τεΙισσι:ε στ”

ιιιτεστστ. Ισετι:Ρετσστ ισοτιείτε Γατἰε ρτο σε

εστιτ ιιιασσιτστιιιιε Πάεισ , αε Ρεττσε Με σο

Για θεσει·αΠε , σε τεετίσε ιιττἱΓσσε εσσΓσΙε

τετστ, τετιι ταστασι ιι%τωι. Ιτατισε Κοτσασι

Ρεττε&ιε , αε ισσΙτἰε.ΠΜ Μσε τσάι: ειτρΙσΠε

εοσσιτιοσιτισε, άετιισισ ειισι·ατο ΓΜάτσε-Γεω

δτἰ σστσἱσε , αε ιστετεεάειιτισσε άσσσσε εΙα

τιίΠσιτε ΠτΜε ωΔιισιισσ , ταΙε σσα ἱσἰε

ι·σστ Γτιειισε , στ Ρεττσε τετεστα θετιεταΙα.

τσε ιΠεσιτατε αι: εοσνειιτσαΙισσι ισοτιαειιο

τσιιι ισιρετισ , Ρωσσια Πσ8σΠε ΠΜ αιιιιἱε_

σιισαά ΓσσετΓι:εε εΓΓετ , σσσισσόοΜιετ απ.

Ρσσετιάα , ασ ασαεΙιστετὶε ΒασιαΙιισΙεσΠεσε

εοσσστσεταστια ταστσισ εΠεσατετστ. (:ετετα

Β

η ο

τα α Γε ιαιτι οιιτειιτστιι ατσρΙιΙΠσισσι αε ισα8.

σίΠεσιτι α' Ι.εοσε Χ. Γστσισο ροστιΠεε Πισω.

τσσι. _ _

ΟοσΓεδτιε Με @τστ , αε ιΠΡΙσσιατε ασε

Π:οΠεο σεΠ8σατιε ; Ρεττσε Κσιιια τενετΓσε , ωξ::”:

ΈΙοτειιτιαισ αΜιτ , ιιΜ αΙισσοτ ιιιισιστατσε @Πωσ

τσεσΠεσε, νετιετιαε τασάεσι,αΓΡοττατα Γεεσσι Η::ξ:'"τ·

τεσσἰ Μ:ιτοτσσι.αε νείτισισ ΓσρεΙΙεέτἱΙἱ,(σατσ Μετα:: ε.

σωσει· Γεισσετ ειιτἰτετατ) :κι ὁἱΙεέτιΙΠιιισττι Μ* Ρ'ΪΪΙἶ°

σει σε .στι ΜἰετιαεΙἱε εαιιοΜσισ ιιινει._°"°°°°Μ

τεσε ἀενεσἱτ , ισ σσο ε1εεεσι Γετττιε ασσσε

Γσιε Βεσε ισοτατιε εοσιτσσόιε ἱιιΓετνἱνἱτ Με.

νοτο. Γασειστσισ νοΙσσιτσα ΡΙαιι€εσε , αε ισ

σἱΜΙο τατιι αΠσετιε ισοτισσε αεειιτατοι1σε Γσσ

νἱνετιιἰι στάισε τετιιιίΠοι· Γεεσἱστσσε ΙιαΜ

τσε , σεεταιιιειι ει: Γε Ροτσιτ τασι ἰσειισταΜ

Πε εοσίτιτσι , στ τισσ.αισρἰἰσε νεΠττε Γε σε.

8οτἱἱε ειιιισσετετ ,, σσἱσ σσισἱσσι ιιοΠτσιτι

Ρτεειτισε αΠσσασάισ ιτσρσΙΓσε , αε ρσστιΠειε

Πττετιε εοσισιοιιἱτσε,εσσ8τεἔατἱσιιἰε ΓΥσοσιε

ΡτατΓεε Γαερε ΜΓεσετιτ , αε σώσω ροτετατ

ΒεσεΠειιε ἱρΓσσι αότιινετἱτ. Αττασιεσ ταστα

ιιισάο ιιιεστἰε αε εστρστἰε τεΓσειιΙασατστ

σσἱετε , στ ιτετσσι ειιοτατσε ατι ΡτἰΠἱτιιισι ·

ΓσΓεἰΡἰεσιὶσιιι στισε , ισνἱδτο τεσσετἰτ ω.

Με.

Ιιιτετεα νετο ο&σ8ἱστα ασσοτσσι ειιεε- γωἱ·ω_

άεσε αετατεσι,ρΙσι·ισσε τσετεριτ ειττεσσ:ιτι ατε

ει·ιτσισσισσε , στ Γατρἱιιε ΠανιιΠεσσι Πωσ αά

σιεσιστιαισ Ττενσεατετ : Η "τοπικ σ8%έΕπ.

π: Πέπωση!έατ Ζώα, ό· τι»... Ετ ιιισιι ι Επι..

στι» _/)ιέ?τι.τ @σε στι:: τα" έ:: εφέ". Ναιτι

μπει· ?σσάοΓαε σσόαεταε αε εΜταεταε ισ

τοΙεταΜΙεσι σιιινετΠ εστΡοι·ιε ρτστιτστσ, ασ

όἰτσε άεΜΙιτατεσι ι εσσι ΠΜΙο αστιε όειιτταε,

Πτασ8στιαιτι ειτ σ1εετε σεισ:α: ι εασετεσιε

ρετισττι σσοσσε ΙασσταΒατ νεΙιετιιεστετ , στ -

-ατι σεαισσσιαστιστσ ιρΠσε ρετιεε ισττα&αΜ

Ιεε οσιιιἱιισ τεσσετεστσι· _, ιστιετισε σεεείΓα.

τιιισι Γσετἰτ ΠΜ Γσρετ ΓεσΠε Ρετ εσσιΡΙστεε

. ιιιεσΓεεΓεόετε , ὸεἱστὶε Γσρτα Ιεθ:σισ πω..

Βατε ,σει πιεσε ττιειιΠιισε αε τ!εεεσι σε Γερ.

τεσι σιει:ισε πιεσε σιια , τσσόσ αΙτετα , σα.

τιεστιίΠισσε ιιιαττγτ ετσειαιιατστ , στ σωσ

σσαττι Πι·εσετε, σστσσσατσ ματ σώστε σιδε

τσἱΓεετε , σσισσσασι Ιαισεστατἰ αρΡατσετιτ τ Φ

ταστα Μετα: ΠΜ τιισιτιε εοσίταστια. '

Κεετεαβατστ ρΙστιττισττι $εἰΡἰοιιἰε ΡτιγΠ- Μ

εἱειἑεεΙΙεστἰίΠτσἱ ορετα ετ ιστιεσιο. Νστσ

ττσαισ Γσσιιι ΠΜ Ρια:Πάισισ ειιρετινετατ,σσισ

τεΓρἰτατετ Γατιε , ιιτ ατάκα. νετιιισ εστω". (ΜΗΝ ,τ

το εσττι σσισε ασιισαστιστιι 8εσσε τιισττἱ σε- Ιιστωνι

ιιοιιισσι Πτ , ΓεσεΓσσε σοσ ρσίΠστ σε νικ..

τε,αεεἰτο σοι: ενειιτστσττι ΠΜ ΡτσεΙεσε Ρε

ττσε ρτα:νιάετιτ , αεεετΠτιε άσσΒσε Μεσα

εΜε , εισἰ Γσι εΠσ εσταισ εετεταστ , ]στιασσε ι

ΡτατιειΓεσ ΓειΠεετ αε Ρτο , τιισΙτσσι ιΙΙσε ατι

ραεεισ·, ατι Βιετατιε ορετα , ατι νιτσε νιττσ..4

τισσε εεΙεσεττισισε ισιιταιιτισσι αστιοι·ταΒα.

τστ. (:σσιτισε ατσΒο ΠιτισΙ αὁσιἰτατεστστ ,

σσοτΓσσι σιτε αάσιτει·εστσι·, εΠεεβατ Με ε σε

ΚΠΣ.

επι στο.

ιιιτισε Για.

ττεε ειδ ντι. Γ

ιιιιιε απ.



ιο29 σιωιτισ ι=υπειιιιιε πω·

ιπιτοιιιιιιι ΠΜ , οι·σρο οΙτ Εισαι , ιιτ τσΙΙ:ιτ ο Α μπε :ιο Γοπτοπτιιε τοίτοττι15, Ϊοτἱἱε βιο σοω·

νσΜο. (Μπιουτ: ἀἰπτἰιιε ττειέτοοιΙοιπ Βοπο

οοοποι Γοι·πισποπι ροτττοΙιοτοτ , επιπιτιτπ

ίπποι ΗΜ Πιπιπισροτο οστππιοποιοΒοτ τ ποο

άοοοπι Μάο οιοι·πτπ Γρειτἱιιπι ιπτοτοοΠιτ,οιισά

οοπιιιτπ ρΙοτιτοτἱοσ πιστοσ ποτοτ:ιτο οιιορἰτι

οιιπιοιπο ποιπσποι·οτιιι· ιο.πιιτιπι οσπίτιτιιτ:ιτπ

ΠΜ ιιστοπι ειποιιπτιι, οιπειιπΡι:ιπιπιπ σπιπἱο

στα οι) ἰποππτο οετο.το ροι·ροττ:ινοτειτ ὸοΙἰο

τ το οοπι νιτ8ιπιτειτο , ιιτ ΐοτπροτ :Μοτο ιιιο11οιι- Β

Ριο τοστι

(ΠΕ.

»Με Πο!

Ριιἰπι ποιοι·

τιιο , ιποο

ιιιιιτπα νιτ.

τητα.

το Βσπιἱπἱοσ Μισή ?ποτά στσι.ισ σιιιτιοπι

νἰτσ τΙιΙιοοπτΗΠιπο οιππΙΠπι οιτρι:ινιτ. Ε::

οπο Ρώτα οσπιροττππι οΙτ , οποιο οειπόιάσ.>

τοπι £ω·τ,πωωπο, ποσα: ιιΠει ρτοτΠιε οσων

τισπιε Μισο οειτποε Πω αΙισιιιιιιόσ οστππιοοπ›

Μπιτ. ΜἱτοοιΙοἀἰᾶιι , ιιτ Μπι! ΠΜ άοί·-ιιοτιτ,

οποσ. ιτι ρτιοίτοπτιίΠπισ σιιστ1τιο άοΠάοτειτι

οοιΠτ. ΡσΠ;τοπισ οσπνοσοτιο στππἰΜιε νο

Βιο,Ροττοο , σιισιπστισ νσε άοοο:ιτ ιπ νἱει Βο

τπἰπἱ ιιιοοάοι·ο,οιιο ραδιο πιστοε επιπιιοσπι

Ρσποτο , νἱττιιτὶΜιε ιπΠιάειτο , ειττιιιπι ΜΙΜ

ΡΙἱπἰε σΡοτοπι :ιάπισοτο ΟΡΟΠΒ2Ε; όοτπι1πι

οιιιοΗτοτ εινσΜε νοιιἰοπι οιτρσΓτιιιονοτιτ , Π

Μια νοε ιιτποποιπ νοΙ τπἱπἰπιο οΠοπΠι ειδο

τ:οι·ιτ , ποοποπ οπο νοε στπποε οοποοιότιοπο

ιπιιπινοτιτ , ἱΡΠ τοειο , σοὶ απτο Ιοοτγπι:ι

τοπι ΡτσΠιινισ ἱπτοπτἱ ἱπ Γ:ιπέΗίΠπιιιιπ ρο

ττοτπ στα οΙονοτιιΕπιο τοποΜιτιε.

Αααα ΞπτΙο ΠΜ νεου” ιιπιοιιε οιτ ΝἱοσΙεισ

8οττπ:ιπσ ποτισε 3 ΒοποτσΠιε νειΙάο νἰτ. Ηἱο

ιιΜ [Μαιο πιω όιοΜιε ιπΠεποπι οι: ΕτπιΠει

πο ΜΜΜ νιτειοιποπι ιο ιιιτστοτπ οσπττειιτοτἱτ, τ.

οΙΤοτοπο σωρο ἰρΠιτπ τιιιότιιτιιε , ιπάσΙιιιτ οι

οειτιίΠτπιιε Ρειττπιιε , ατομο ιρΠιπι :ιτποΙοιαι.-ι

πιο , υπο οσΙΙοοι·γπιοοοπτιιτ ι ΡΙπτἱπιππισιιο

ἱΡΠιπι Ροττιιε :κι αιΠιίΠτποπι οοπι ιιιτστο Πιο

νιτοπι οοοπτιιιιπ οόπσττοτιιε Ποιο. 8οοΙ όοπιιιπι

:κήπο _ρΙοιιτοΠ ιποτιιάοίοοπτο, ιιΜ Μωβ

πιοπι οιιοΙιατιΠ:ιοπι άονοτιίΠιπο ιρΓο οοΡἰΙΤοτ,

Ποσο ἰΠιιὸ οσιτιιιιοπιστοΜιτ. Βι/Εἄἰσ παπά:

πιο. ΒεβόΐΙο ποιά: πιο. Ειτἰπτιο ροιιΙσ ρσΠ,

οιτττοπισ απο ἰπιιπεοτοτιπ οπτιίτποτο,άοοοπ

τοτοτο1τιο νοτΠοιιΙππι ι Μ οποια:: πω: πυκ

ωοπέυ/ῇἰτἰ:ιιω οποιο». , ΠιπέΠΙΠτπ:ι ΠΜ τιπἰ

Με τΙο Βοο, σο νἰττιιτἰΜιε , ‹Ιο τοΙιειοπο σο

πο πτιοτἱτο. , οἔτοΙΠι οι:: 00τΡοτο , οιττἰπέτο

πσΜε,οπ πιο πάσισττόοτοΙιποποπο τποπιστο,

οτι ΐγοοιτοοι κοπο :ιὸνσΙοπτἰο ΠοΗοιτοτ μανο

πἰτ. _ τ

@ποιο πσΜε ἰρΠε ΡΙστοιππε , Ροττοε , πο

Με ἰΡΠε οιπΙοπιιιε απο ποιπἰποιπ ι·οΠοιιιιτπ

π:ισοοτπιιε , ἰπ ουσ Ρωπ ιισΓττι πιοτἰοΠἰο.,

Ιιιιτποπἰτοε , πιοτειε , οοτοτ:ιτππισπο ρτιοίττιπ

τὶιιπι πο” νιττπτιιπι ιιπ:ιεσ τορτοίοπτοτἱ

σποιιτ. Ρι·σ νἰτἱΙἱ οροι·οπι οτΠιιοοεπιπε , ιιτ

οπιτειτπιιτ Πιιτοπιιπ σιιιιπτιιιτι ροΙΠπισε ιρΠιιε

νοίτιΒιιε ιπτιιοτοτο , οπο: νοΙ πωπω: Πιιοτιπτ, _

οι: Με σιισσιιο ροτροπάιτο , οικείο. -

Ἐιιἰτ νἱτ άιΙοθτιΠιτπιιε Ποσ Ρ_οττιιε , οοι·

Ρστο οιτὶειιιιε , οειπἰτἰο νοποτειοιΙιε , τοειο Δε

εστω , ιποοΙΤπ @πιο , οΙοοιιιο ὸιιΙοἱε δε ιιβ

ΒιΜΙἰε _ Πττιπσπο τοπιοπ ἱΡίο τπσάοΙτιιε , οιο

Χ

Ο

@Με πσιιπππισιι:ιπι άοιοδτοτἰ οσπίπονοι·ιιτι

Μισο ροτοιιε,οποοπο τοπτιιτπ @και ΒοποοΙΞέτι

τοοιιΙο.πι τοτοιιΠε ίοιπροτ οσπτοπτιιε , σΜοδ

πἰοτιιιπ πιιιΙτἰτιιὸἱποπι άοτοίτοποτπι· ι νἰπο

τιόοσ πισάοι·εισοτιιτ, ιιτ :ιοΠοιπιπεντό.οι·οτπι·,

ιποἀἱοιιιπ Πιτιε , οι: Η ΙντποΙιετιιτπ @επίτε

Βιιτ. Ποσο Πιότιιπι τ:τοτΠπιιιε ο ιιτ Μάο το

πισο εισπισοΙσπι νιιτοτιτ εποτιιιο οπιτπ ἱπ τοϋ.

Βιοπο πωπω οσ ποε αποτο , ποτ: Μεπιτειτο5

ποε: ρι·στοιΠοπο τοειο: ι·οροι·ιοΜιτιιτ. Τειπτιιπι

Μοτο: οι ο πατατα τπιιπάιτιοι στπειτποπτιιτιι,

ιιτ ΠιάοτιοΙππι σιιοοιιιπ οπο: οπιππόειοειτ ,·

ι οι: ιιτοπΠΙἱει , σιιοἱΓοιιτπ στο οΒΠοτεοσοτ , εο

οιιιοτ:ιιπι τοροποποπτιιι·, οπιπιείριιτοιτιοι σο·

ροττιιι ρτσ:Πιε νἱὸοτοπτιιτ , :το οοπι ΠΜ ιτι

ιιπίπΓοσΠ1Γοποποοάσιποάο αιριτο ἰπ ιρΠιιε

ιποπΠι ειΠοτνοΜιπτιιι·. Τειπτο νοτοοι1πόιει Ρο!

Ιοσο.τ , ιιτ Π σιιειπόο σο: πσ&οτπ ΠΜ :ποιο

το οσπτἰΒἰΠοτ,τποιιο τΠΙιιοπΙσ οιιοπιρτιπιιιπι

οΙοέι:σ Γιιτεοτοτ , οοτιοπιοι: νιττοιιιπ νεο ο

τπιιπότιτοτ. Ιπ ΜοΠω πι! Μοτο: Ρ:ιτιιπι νἱπί

ΓοιποΙ ιο (οτο οιτιστιιπι πι:ιποποοοειτ σπα»

(μπει. Κοεπι:ιτιοπε ἰπὸιιιποπτἰε ίοτπροτ νο

ίὶἱτιιο τιοοιισειΜιτ , ιτι Ιοθ:τιπι σιιτιιππτἱπιιιπι

οΠ:οπόιΠοτ > ΠιΜτο Γοπιπσ ο%τεινεισιιτιιτ.

Ιπ άσπιοΠ:ιοσε ιιωοιπ Ποιο , ιιτ φωσ ΠΜ

ιιωιτ·, σιπποε όιοπιτειτιοπε οτιστπονοτιτ ,

τειπτο_ πιο» σωστο: οιιτιοειτο οοτπΡΙοέτοσο

τπτ. :

(1ιισοπιπτιιιο Ισοστιιπι :ιόνοπτοΙΤοτ , :ιτι

πτΜιιπι Μοτο Ιἰοοπτοι: Γτοσιιοπτειοετιιι· ,

οσπιρΙπτοΙσπο ιρΠ.ιπι πι οοπΠΙἱοτιιπι Πισ

τιιτπ ιπσάοι·οτοτοπι οιτρσΓοοΜιπτ. -Ιπποοοπ

ποε ν ι τ ι. Ριιιε τι τ. Ι.οσ κ. ιιτ: πσΡτοι·Ιιιο

οΙοπιοπτιίΠτπιιε - (Ποιποπο , ἱπΠΒπἱστοΓσιιο

ΠτΜε ρτο:ΓιιΙοε ποπ ιπσάιοει οιίΠοιοΜιπτιιτ

ῇποιιπὸιτοτο οι: πο” ΒιιπἱΙἰοτἱτοτο. Με

@οί-σε σο το!ἰστισε Μάιο; νἱτσε τπιτσ Πονο

Βοτ: σοΓοσιιἱσ. ΡοτπιιιΙτι ΡΙστοπτιπο: οἰνἰτο

τοπιο ποΜΙοε , ΡοτρΙιιτοε νοποτἱειτιιπι ροττο·

τἰἰ οποπτι ἱρΓιιιιι Ποτ:οτιπτ , τιιιτιπτιιπι ἱρΠιτπ

ιο σρτοτἱε ΙιοΜιοτιπτ , οριο οΠ ουι ιιοΠ:Ξειτ Ξ

?πιο σιισοπο ρειιιροττοτι πιπιιιιτπ ιπ

όπι€οπο , ιιτ πιιιιτστιοε οτιοτπ ποοοίΪειτἱἰε

οοΒιιοτιτ. ειιριοΒ:ιτ οπιπι σιπποε Πσιτιιποιε οι:

το ποπ οοι [ο οοἰιπἱπἱίἙτοτἱ. ΠιοοΜιτ ποτποπο

οοπι ρτ:οΠι!ιε οπο οιιιΠτισάι Γσιιιτπ νἱειε ροτ

οσπτει·ι , σπισιιε ειπιτποτιιτπ τοτἱσπἱσιιε οποιοι

οστροτἱε οσπιτπσάιε ιιτιΠιιε ιπΓοτνιατιιι·. Οι».

ρτοπσ·τυπι οιιιοπιιτειτισιιε Ιιοοπτοτ οοπι ρο

τοτειι: , ΙιοοτειΜ οι:: ιπιιπἱΠοιιε οοοπττοΜιτ. Μ·

πισπιτο Μισο ΡσΠιιτσε , οτ: πἱτπἰιιπι οοοΙοΠ:ι

πιω οτπΜοπτοε ιπιτο ρι·σίοσποσοτιιτ σόισι “

επιπ οΙισιιοπόσ :ιο Ιππσοοπτισ νιιι. ΠΜΣ

(οτ ιο οιιτάιποΙοπι οιτροίτπΙειτπε , Π ποπ πο.

ι·οιπιίΐο τοπι τοπι Βτ:ιπάοπι ροτττο&ειΙΤοτ ,

οΜοιιο οποίο , ιιτ σπιπἰιιτπ Ποπ οΜιιισ , :ΗΒ

πἱτειτοπι ιΠο.ιπ Γσττἰτιιε ΠιιιΠ-οτ.

Ιπ οιιΜΠ Πιο ιιΜοπτποιιο Ισοσι·ιιτπ :ορο

τιι·οτιιτ , ιιτ ΡΙιπιιππτπ όοΒοοειτ : ἱπ ουσ Γοιιι- Έ

πο: νοΙ στειοτιο , νοΙ ίτιιοοΜιτ , νο! Μάριο!

Αοοιιι·ιιτο

σΒΠοι·νοτισ

κιιΒιοτο

ρουροττο

τιε.

Ειπε σου

Η.
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Η

πιοπιταΒατιιτ. Ναπι ρτατοτ πιιατιιοτ οριπο- Α ιττιιτιοππα τποπιπποε οτπατα. Τατιτιιττι πιο

Ιατιιπι νοΙιιτιιἱπα , πιιαε οοπ τπιτιιτπ Οοποτα

Ιατιιε οιποιιιπι Ρτο τοΙἰ8ἱοπο , ρτο απποἰε ,

απ πιιοποιιττιπιιο ποπιὶπιι-πι 8οπιιε οτπατο

π:τπιίοτιτ , τιτατοτπιιαπι ΡΙιιτιττιατ οτατιοποε

οΙο8απτἱΙπτπο τιαοιταε , ιππειιοτ πιιοπιιο πι

Ηἰοτοτιγτπιιπι δανοπατοΙαπι οπἱπἰτ πἰαΙοεοε.

Ιπ (ποοτοιιἰα οτατἱοποε ιποττιοταππα ω.

οτΙΡπτ ατειιτποπτα. ΡοτρΙιιτα τιοοποπ οττΙιο

ποιτοπιπι ραττιιτπ αροοπτοετπατα Βτονἱατἱἱτ

ιιΙοτο οτπιπο πιποπιε οοποἰΙἰανἱτ. Αοτ:οπο

Βατ απ ταπτιιττι τοπικ οτπαπιτιι , πιἱτα ποστ

παιτι ἱρπτιε ἱπ πστπιοππιε Ιἰττοτατἱἱε τ:αταπ:ο

ιιοπε 86 πιανἰταε 86 ριιΙοτιτοπο , ιιτ. πἱΓοττο

πω” οπιτἱοποέταττι τιτατ:Ιατα Ιἰττοτα απ.

απατα, νἱποτοπτιιτ πτ:Ιαπο απτο τοιττα , ατ:

  

τατ οἱ πιΙοπποτἱε ασ: νοπιιπατιτ , ιιτ ποσό ἐπι

πιοτἰτο ρἰιιπι π ποτο Ροττιιπι , εοπι ποε

ποίοΙατοε α: πιω πιο ποπιο οττιατοε ιπ

ταπτἱε πιιΓοτιατιιπι αππταθ:ιοπε ποτοππιιοτιτ.

Ρἰιιπι πι.ιοπιιο πτ παιιποτο Ροττο , εοπι τιο.

τ:ιιτείτα οπι: ποέττιπα ἰτιοοπιΡατατιιΙἰ ΙΙΙιιιε

νἱτπἰτιἱτατο , ιτιοτοπιτιιΙΙ πππο ρατἰοπτἰα, νο

Ιιιτι ττπαΙιοο αιιτοοΙα ποοοτατιια, τοπια από

Με ,` τοπια οαππιπιιε , τοπια ιιιτοποτ, α ταπ

τἰε πιοΙοπἱἰε , ἰπ πιιἱΒιιε πιιοτιπιο νοτπιβα

τιιτ πιιποίοΙιιτιια , α ταπτἰε απ8ι1πἱἰε πιιἰτιιιε

τπαπποροτο Ρτοτποπαπιτ , οτορτιιε , απ απΙο- ι

ποτπ ἱΙΙαπι Ραττἰαττι , οτππιοπο πιιἰοτο, τταπ-ι

πιιἱΠο , αο ΗΜ Έτιιιτιιτ ανο , ροποττανοτιτ

Γοτ:ιιτιια. πω.
υπ

° ζἔθΙΒΠ
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- 1

~ ε Ρ 1 ρι. Δ· εε ι ε ε: Τ)ΔΒ

258; ΒΒρξΗ Δαία]22224ω;πω Ν2αρύ!έΙπποψω ΐοί:·υσπ:α.»· μ .

_ ρω· σπασω Μάτ Μ46ι:20»φ:.

  

μ'

Ε_Ρ ίδ Τ Ο Ι. Α Π Ρ Κ Α. ΑἔιιΙωΪἰα συΒΒο·Ατιςέοπαωμιιι·Βεπι τιιήΠΐπή Ε·

Δε! δετειρἱιἱιιιιω.

Πισω· :πωσ ο β ρυτιέΜα: £ΪΌΪΧ£Γἔ: ΙΜ

|.€.ε , υιΜιωμε έκ υπσἄαω°!ιπέα:/ἑπἄ:

' ακα.: ΦὶΜνΙ£:, σ

(ΜΜΜ. Ξειωιι>πικο Γα

Ιιιτοπι ὸἰοἰα . _

νοτιίτοπι ω). :Φ ,_ ὐἰ πιο καψω

Μ; ὰοίἰζτυἱποτ, ηιιἰ ᾶοωἱιιἰ ΠΠ

Ό · Ιοειται οβει·ιάέτ1εΐοΕ;ατΞε οΒἱἰ::Σ

Ιτετιιιτέ ίιΜ:, ωπατιεἱΙΙὶπιε [μεσα Βοιιιιε Με

  

Ι ειι18οϋ.ιε @Με ά ι·οοΙιικίε , άσσο Βοιτιἰησ

Δ. ι

Μ.
ο

  

ιτπυ_ἔ ραπ; ωστήκΜήκιω Β Ι.ευτε.·τωειω ή:

Μπα. Ροττο ροεϋ Το-Ιοπτἰπιιτἱε ΒταοΒἱα , 6:

@σῶμα Πόοὶ ΜΒΜ: @Καφ εεττὶ:ιιὁΞι1επ8

Μοπτἰε-Ρώοοτιἰε νἱτεἱτιειπ ἀἰνἰτιὶΪΠωεω, το

ΙἰΒἰοτή; πια: ἀοειιε ιιιιἰοιππ 8ε ππειιἰἴοίὶυπι

(ζΒΜΗπιπε οτεμπιεπτυπα τεἰ. ΡιπάΞ Ιαοτγωειἐ

αἱ πάσο Ι.ειιιέετειιτειτη, ίἰιἀἱ ω! ΝἱεοΙαἰ πω.. ·

πιιπιεπτει; δεό.“νΞΠε (Μπες νἰτεἱτιἰε ρτοὸἰεἰἱη

· @ορο μετά. Μειεπε Ποι1ειςιωτιτυπι ΠΠ·

τσω Οοο νἱνειιεΡοευἱτ , ςΜΠωω δ: Μου»

τιι:ικι1ω το νὶἀοΒο ιιήτοἱτι:εΙΙἰΒὲε. Ετυεἰίἱκἱ

ἰπιειἔο, εερἰΙΙἰ παρ, 8ε ΜΒΜ Ήνι:ε ει: Ριιευτἰ

©οιιΓεἰι1ε φωτ που :παω Ιαοι·ῇω;ιὲ εκε:ιιέ

ττιιοἰίἰκ·ο τΜα Με 40201 &ΐΦ ΜΝΗΜΕ- Β τω” Γ€ἀ2τ1ἱπ1Ι1π1δ£Ω0τἰΡΪι1ιπετἱΡἰι1Ωτ.Τ2- -

πωπω Ποιοι” Βετο ρ!επιιιπ 1·ορετοτο Εκ ἴυἱς τω εοτροτἱ5 Ριιὶςτἱιυιὶὶποιτιηιιο ΒαΒα: απια

τμ12ὐτυτ1τ τ00ψ0ϊβ δ Φωτ “Φωτ Ραΐεξθ έ · Δω 11ΠιξΙεΙ6Βρ.πήι1:, οεπὁἱἀὶιιε , νἰνμοἱιιη

86 ηικτυπτιιι· @οπιποε φ1οά τιΗιἰΙ οπιιππο οΒὰοττιιἱΓεετε πω” ὸἱκοτἰε :ιιτ εοπνΞνει:ο.

ίοτἰΒαπ: , σ.: Πὶἰωω επ @00ἄ_ νἱνσπν οδἔ4ἔ- ΑΡοϊτει·ι·στΤΡε&ειιιτσε Και πΗςιιἱιὶ εοπππιότιὶ

Με ιικι1Βε ο8ἱτυι· , ει: @πο -Εγω.Ιοι.ιω τοϋ- · “Μ” Φωφο [ασκοπα ροΡιιΙοε .Πωω

φά,8ειπον1: Βοφὶιαιιο φωτ Μ.Βοτ08 , @ιιοε τοτε. Ε: Μ” ιω&ιι ©ἱνἱ£πτοω μει·ωττ€η

νοε:σε , φωτ ρωεετϊπω!ουσε ΜετοοίΐΦωπτ, ΡΙσι·ίΐι1ι1ο ΓιιΒἱο‹.ἰο Με. ΑΜοοεΔω. Ε@Με

ςι12τ€8ἱο Ια Ι:εττ€ε , :μια ΜΜΜ ραι·ε, «μισά ω .ω η, μπω μυν, - ·

Άκτο , ειιιοεΙ Ιἱεωε ποο-ροι:Ιτυω.=ΠοοΜιιε ν ' _ . _ _

Ρο!! ττιι111ιιε ίἱιρ€τΒἱίΪἱω2 οἰνἰτετὶε Υοινεέο- ' · .
'

Μι» πιοτἱ5 Γιιρετἱ οιππιοπι σπιτι άπ:ιιιτΜ ό· . 4Ροτιιτπ-]υΙἱἰ, Οἱοἀἰεπι-ἙοΪἱ-ωπ , Κανοιμωπμ `

Ατἰιπἱιἐυπι,·ΡἰΓευτιιω , Ρεποπ1-Ροι·τι:ιπτ ,°.82 · · !

Ρετ. 8:ψ:. ή· Επι. πρ!. Ε'σίίεέΐ; πω. Π!



ο π_ ,- - ` . ·

ι ·ι ~ ι
:Επι 1111 ένα πιτ Ε Μι ι Ε Νοιε._ -. ιιιι:

.;_ _ ξ: - Ντ · ο _ Α·-Ροτο ποπ'οππι ειιιιοοοττιπιιιποιπ , οι πιω ”
τ Βοπετιι, Ρι·οιιτιιιπι , ετποο ιποιιιιι. Ηιιποιιιιιιι

_ οοππιιιιιο ιιιπιιι οιιιιιι, Ρτομιοπιππο πιοο,

‹ _ κι, τοπιο ιτιπππι πιο οιππ ι)οπιιπο , πιιιιιιιο

πι1ι πω: : Ζω πιά: @απο Ιος/ιι απο, Ϊ°|||Ϊ”,

ιπππιτι, σπιτικο, ποπ οοιπιπιιτιοπιοιιπτ :πιτ .

ιιιιοπιιπι, ΐοτιῇωπι. Αοοορι ι_τιιπιιο πιο:ιπι, οι - ° χ

ιοπο πιοοιιτ:ιπιτιιε Ποιπιπι οιο πο Μάιο.

·ΕιιτοπτΓοτιοτιι τοπιιιιτιιετιιι πιοο, πο:: , "οι

ιπο ποτπιιεπω, πιιτιιτπιπ νοιιιπιοπ οποιοι .

νοτομιιιι ριιιιοΓορι·ιοτπιπ τοιιι Γοιιτο πππτπ '

·. τιιιιπιιι. δοτιιιο πινω Γριι·ιτο οοπιτιιοτιιε) οιτοορτει,τοττοτιοπότι,τοποιοποοπιιο ιπ-ιπι

πιοπτο 'πωπω , οι: Ρι·οιιοτποιιοτπ ποιο”, 'πιοο ιιοιιοε , διιπιτπ-Ωιπ&ο ιπΐιιιτιιπτο , οππι'

ιιτ ιιοιιτιε πιοοιιπι πιιωι ειπιπιιο.Ατι Γοτιοοπ- τιινι. Απ νοτοέει ιιιιοοπτιιε ιιπι ποιοιο. ιιιιιοι

οππι τιιο ωωΡτιιιτ ειπιιιτιτιιτιο πιοο. οτιιιιιιί”- πιιιιιοτιι Γοιο,οειτπιτειιιιιοπι ιποίοπιιιιο Ροτιιι:+ι

 

πιο ιο το έ. ιι..
Δ ικα Β·ειττοε πιοο ιιιοοτοποε.

»πωπω ωπιπιΜ“ω ο μπ:#'πιβ2 π!Ιἔὶοπὶι·

- · · |πώεπε.<. · ο

ι ι ι τ (ιιοιποοι·οιπιτιι πιιιττιιιιιε ιιιοοτοπιε

. 5· Β.

διιινοτο Γοπ:ιτιιε οιιπι πιοι ιππιιπει ιιιιιποπ.

5 πιπιι. Αοοιριτο @πιπιι ποπ τιιιιιιιιιτιιτοιιιΒ ρονοιιιρτιιτοιπιοπιπ ιιι·πι:ιπιιπ ροτοιο Μειο

οιτττοιπιιιιιππο ιιιιίοιιτιπι , ιιτπιιο πιπιι: Επι»

οιιε ρτοοι-ιιιιε νοιιτιέ, ο ποο ιοπιπιοπ ιιιιτπιτ

τοτ ιιιιιιιτιπιιιο πιοο ιι.ιπο.ι·ιιιιτιιο. (Μπι πιο πιο

ιιοπιι ιιιτοιιιποιοιπ, ·οοτροτιε , ειιιιτπι , οι ποιο

οι:τοι·ιπε πω” ροτίιιιιπ πιιιιι τιιπιόιο , £ιιτιπ

π ιπΓοιιιε ,ιιτ ιιοιοοιιιιιιιιπι ι)οπιιιιο πιοο

τοιπ : ετποο παο οιππιει πιιιιπτιιιιιοπιππιιο

. πιιιιι οιιοπτ , ι)οο ποπ ιιοπιιι·οπι ( πιιιτιοπιπι
ι ιιιιΒοο ποσοι ποπ :ιοοοροτιτιιι)ίοτι τοοιιιοτοιπ.

ι @οοι οτι θιοιιιιιε ποιο: , τοιιιπιοπιε πιο :ιτι

Ιι:τιπιει ιιιιιιοπιε. Ρειτοπι Γοοοπιιιι: (ἶοτιιοπιι

:πιπιι ιιοοο ; ποο ιό πιιιτιοπι πιει , Γειπέιιιε πωπω πιοτοερ_οιτοιιιοτιοποίι·ιιπποΒιπ,Επι.

οπο” ιιοτγπιπιιιιιιτιοε ροτο , οτι ιι‹ι Ποιο .ιοπιοιτιιρτιιτιοπε ιοποποειπι,ιιιιτποπει πιο οπι

τιππ ποιιιοτοίιο·νιτα ιιιιιιτπτοπι ιπο εσπι-σοτέ οππι οπωπ οιιιιιιιπειιιοιπ , απο: ιπνιτιιοΠιτπ

ιιππτοτ οτιιοοπι (ΣιιτιΡτι,ιοτοτιι, πιο παπι πω·

πιοποιοπι , ιπ ιιο6ιοι·οε ιρΓοε , ιπιτπιιποε πι- ο

τιιιοοιοτποιε (πω. Ηιοο πιο. υπο πεποι

_° Με: πιοο οπο ορτιπιι πιιοιπωνιωιππ,ι

ποσο ριιττοπι=ιπνειΓοτοτ ορτιπιοπι , πο πιοι·τιει

ποιοοιπ πω: επι ΐοιοπτιιιτπ. Μοιιε·ιιιιιιι νινο- μ

πιπιι: Ιτιιιιιε ·οινιτοτοε οππι τοτπριιε ροΓοοτοτι

οτιιτιιοιιιιιιι,πο Ριτοτίιιε "οππι ειποι·οπι.;ιπι

ιιιπιιο ππι ποιοι ο.&ιοπο οπιπιπο νιιαιτοπι..ι

@ποπ Γπροτοτοτ :ιππι,πιοιιιτ:ιτιοπι ιιπροτιτιο..

πιπιι· , πιπιι οιιτιιιιειιπ ι πιιιιιιιε οιιριιιιτιιτιε ,

πω. Ριιιοιιοτο πιιτιιιοο οπιιιιιι , τπιτοπιιο πιο

· πο ιιπιπιππι αποτο: ιοιι πο :ιπτ :ιο ιιε Με

Τοιιι , οιιε οι; ιιοπιιποπι ΐτ'οπποπτιιι οοοοριι

ω,1ιππω δειποιοτιιιιι πιτριππνιτπωι πιο;

πιιιιοτιιιπι ιιιιιιιιιι·ο. Εο ιπιιιιιι ι·ιτο,εγτπιπιοε

ίτιιτιιε οοπΓοοπτιο , ιιιιι πιο ιιιιι_ζι)οο πιιιιιο

το ιροτιιιιιιτιι πιο ιιοι·ροτιιο οιιιιιτιιι·ιιιπ. οοτ

ριιιοιιιιιτπ Γοπιινινιιπι, ποπ ιιιιιοιιι , ποπ ιοΒ

τιιοίι.οαιι ριιτιοπε, τιοιιο ιιτ Ροιιιιπι Γοιοοτιι

νει-ι ιοιππιιε , νιπιιιιε , τοιοτιπτιο:5 ποπ ποπ

ιιοιιι οτι πω: ορπιίιοτπ :πιτ οιιοττιιιιιοτ ι οι

πει πω” ποιοι ιπιιιοοιιιιτιιε μπα οιι. Πο

' οτιειπι οιιτοτιοτ:ι πιιιιτο νοτιιιε , πιπιι οριιιοπ

ιπο ιιιιοοπτιιιτι Γοιτοπι , πιιιιιππο @ποιο ιιτ

τοι·τιε ( ποπ πιοο τιιοιιιιε,ποπ οπιπι ιι.ιι&οιιιιε

Δωριιι ιιπιπιιιιιιι ι οι ττειπππιιιιιιππιιιοτιιιιπ

τοοππι , οοιιτιοε. 8οτι οοοο οιιοπιιιτ Βοπιι

ποε οο8ιτιιτιοποι ιιοπιιπιε πιιοπιπιπ "Με

ίιιπτ,πιιο:ιπιιο Ξπγρτιιε ιιοπιο8τ ποπ Παπ. ·

” Αιιιιιτο ά οεαοε ορτιιιιι , ετποο οο8πο(-τ

οιτο πιπιι ιιιιιιιοιιιε ιποοπίπιπτιπίπιιο πιο

ιποιιιι οριπιοιιο. Πιο ιιιοπι 1Επιιιιιιπ πιιι πιο

ι:οοιιπιε πιιροι· νιόοιιοτιιι· , πιπιι πιπιι πο...

ιιιοιιιι ι·οιοτπιιτιοιιιιτ , ππιιιι ιιιιιπιπιιιι οοπτιιω

τιοπο νιτιιο ι·επιοποπι ιιιιιτοτπι·οπι το ιιι&:ιιιιο,

τιιιοτοπι πιιιιιε Π: Αττειιιιι , ιιιιιιιε Γι: Απο»
τιιιπιοιιτειιιο, οπιιιιιι ιπ'οοπιτποπο ι·-οτοπι ,ι πιο ιπιδοτιοτοπι. πω ιιοιιτιτιιοιποπι ; πιω

ιπιροττ:ιτοτυπ (Ζτικ:οπι Ριιπροι·τιιτιε πω.

οππι ποπ οτιιιιοΓοοπει, ποπ ιιτιο ιιοΐριτοπι

:ιειτπιτ:ιτιοπο, ποσοι ποπ ιιιιιιροττιιτοτπ οιο

Γοποιοτοπι , ιοτι πιιιοτιειιπ , πιοποιοιτειτοπι ,

Ειιιιοιπ. Τοι·τιιιτιι ττιτωρι οτιιοοπι ,ποπ οππι

πιιιιτιε οοιπιπιιποπι > οι π ροοιιιιιιτοτπ δέ

τποιιπι, ιιτ πιοτιε οπιπιοιιο οοοιιριιτιοπο

οιοιτ:ι_, ιπ τιινιπειτιιιιι τοτυπι ά @ιι Ποιοι

πι νοιιιΒιιτιοιιο, τποιιιτιιτιοποπιιο τππι οπιπο ·

πωπω τιππ οροτιιτιι οοιιοοιιτοτ. Ρι·ιτιι:ιπι

πιιι.τιοπι ιιιιι·ιιπι ς πιτοοι·) ιιιιοποι ριιτιιπι πο

τοι. Ροοοιιτιιιιι οπιπι πιιτιιπι οοπττει πιο πι

-ΐι·ιιττιισπι οι οοπιιιποοικ οιιιτπιτιιο ποιτιππι€ι Β οιιιιιιπιτ:ιι:οτπ; Ει·ιτπιπιιοττοιο Ογιπιπιιιε πιο

οι ,ποίοιο ποιο οιὶιιιποτιιπι_ι·οροτοπε πιιιπ.ι

ω οιιιοποιοε πω, οππι ι:ιπι ίοι ·ΗιΓριιιιιέ

οπο: ΡτιτΓοριιιοπνιοιπιιι. Ετ οοοε: Β·ιιτοπ:ιισ

Με , πιιοπι- οποιο απτο πει ΘΡΡεποπ ιιιιΐοι·ιι.ε

τππι , ποιοιο ποιοι οι:Γοπιι οπιτιιτππι πιπιι:

ιο οποιο τ:ιιτίιι Γικιιιιιε. Ωπιιιτοπτιιιιι:οποίιιππ

ιιιιοιιο Απτοπιππι Ζοοποιοπιποπτιοπ Επι

το πιο:: οπιποο: οοι ιι Γιτιοποιο : οιινπιπι

οοιοιοε πο, Γιιιπτιιτπιιπ ιιτπριοθ:ιπιπτ ι, οΓοπ

· ιιππιπ·. Ροτιτπιιε ποιά πι :πιπιι ι·οοοπτιπι-ο;τι

ποπτπο ιποΡιπιπποι Μπι οπιτπ πιπιι μέ;

ειπε :ιπιπιπι ποίι:ιο ποιοι οποτε ριιιΡιτειπτι

Γοπιροι·ι ροίιοι·ιοι·οε νοι·τιιιΐπιιο πω), Βοο Ε Βιιο.ρτποοτιιιιε οι·ιοιιιιιοτιιι·. Ποιπππιιο οππι

ιιινοπτο, τω; , ιιτ πιπιι (πιιοτι Γοιοτπ) οοι”

ίοι·ιπι ι τω π ποιοι ιπ ειιιιιΒιιε ρτιοτιιιιι: π.

πωιτπω , ριιτιιιιιιπι ι Γροττιιιιιτππιιο οοπι- ·

ιιοπΓειτοπι πι πιιιππο ιιιιιοι·ο τοττιιο, πιιιιιιι ιπ

οτοειιοιιι Μάιο ιιιπριοιπιπτιπιπ οοπιιιτιιι , ιιτ

οτο ιιοποινοττειτ , ιιπιιοιππο ιιιινοπτιιι πππτπ

Έοιιιτπο.ο π. π Βοπο οιΓο ιιπιπιο ιιιιιοτ , πιο

ιιιιποο ιιιιοττο πιιι:ιτιιιτ το, πιίι ιιπιιοιιτπ πιπι

πιιιπι.: τιιιι ρι·ετοιοιι'ορτιιτο ποιοι: ποε , πο·

πιο: οοπποΓοοι·ο, Γιιοοιιιιιιι , οτιιοτα: , Μια:

π. -

ο ο
ο
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ειπε αποτομα . ε ο ο τα

ντΓετε ποαπόοοοε , οιιοε ωτοαπ α·πιε Ά ποτ:αιιΓαέ απο Γοπετἱοε τοπιο ο ποταππα

. τατπ Περι: αο:ΠΙΤετ. Ετατ τιπο εο (:αρεπατ
Μαππιοτ , 86 Ηἱετοπγτποτ !Αοποίτιπιαποτ-ε

Πἱτταεεπίἰε ατεπἰεΓεορἰ πιιπΠτετ τ τοπ απο

τΠΓρατ εοτπἰτατοτ ίοΓρε€τοτ ετατ , αεοοἱενἰ

ταπιεπ νετοἰε απο ποπιἰπἱτ, οπο! ΓοΓριεα

τι ρτιι:ειριεπτια. Ραττειπ ἰΠαιπ απο τω ααα

τοοε , οτ οοπαιπ Ραττετπ ποᾶἱε , @τοπια ποε

Με οτι αποΙτοΙαοτο ΓοΙειππια , τ:απατε Π·

Ιιππ 5οοεο πιαεπο απο ἰτὶπετἰΒοτἰοιιε απο

πρωτο. Ατποπτ αΡοιπ , ειιοιτοΙοιπ Ξπττατὴ

ποέττοπι ,αεεετίιτ ΓοΙοτπ τ ατοοε οεεΙοίο οί

τἰοῖ: Ρετ , ιποοιτ “οι :Επιτιἰ -, απο οΙττατ

απιἰει ροτοετε τ ο: Ποιο! ροπτιπειε οίΐεττ

Ιιττετατ , τεΙὶ8ἰοπὶε πιο παοεοατ εοτπππτ

τεπττε. ΡτοπΙΙο ειταπἱπιατοτ τιτοτἰπιιτ τ οτο

τείτετ παπετεπι , ποπ Γεττοετετπ ) ετιττποοπτ

Ιαετγτπατοπι ΙπΓοΙἱτἰ τινι. 8τι·ατοε ιιτ ετατπ

ποιοι , Βεοτπ αττιοε ποιπἱπετ τείτα , αετοί-ο

Γοττεπι τπεαττι , οτππἱα νοεἰοιιε ασ Βεπιιτιοιιε

τπιίτεο. Ετ ποίΗοπι πατε πιαεπἱιιατπεπτα Γοπτ,

ἱπτιοαπιτ τιοττοτο ποτπἰπἰ τεΙἰεἰτατεπι ἰπνἰ

πω” , τοπικα τπτετ ποε τπαεἰίττατοε Ναπ

τιιτπεπτο ιππτΠαπτοτ. Βεβαια πιοτο @απο

τοπια :τ Πεοατ Απτοπἰοε , ποεα @το ΕΜΗ ροτ

τιιτοετατι Βάια: τοτοα απαε, απο ατι. ]αποαπι

πω , αε απιπτω παπι Εοττοτ ατεοττεπτε

το Οατας:επο ερΙΓεορο: Πεπιτιοε απο οιππΙα

τεεΗΤεπι , τΠιτι!Τεπι τ τεπτα!Τετπ τ πιατα που

πο. Ηαε πιε εΙαοΓοΙα απομια Ρτοτεδτστ;

ιπη:εταπτ τοπιο απΙπιο τεττειπ , πἰπΠοοε απ»

μια Ι)εο ρτΞπειρο:οΓοοε οποίτετετπ: απο

τεπε πιτπποτ τ ο ατομο:: ΡετΙτατεπι απο

πατα ο Διαπτω απαε πειπιπετπ ιιτποιιαπ1

αρπατοιίΤε , πιο μπε Ιιοπιιιώτ οεεερετττ τ"

απατα 2Εειαιιε , πιο ποπε αεεπάοιπ πιο

ρταττΙιεατετ τ πα οτ πεπε αΒατ πιο απαε

νεΙΙε τ αοτ ατποιτιοπΙππιοπι αρΡεΙΙατοιπ- Μ α· .

Β πα ποπ τταττιποη ΓετΙ ται τποπτἰο ρτα:εΙΐε

ορται·επ Ιτα ιπτεΙιεΕΙΠτποτ οιππιοτπ οοτιτ:ετε

ῇοοεοτ: τετιεο άοπιιιπι. Ιτε σποτ το ια από

τιποτα Ια ?ειτε οπρετατ αππιαι Γε οποσ Ιε-~

νατοτοτπ. Μαι απαε τΠεοοε ποιοι, Πτοεπιπ

ρεταεταπε εοπιἰτε Απιοτοπο ΝαΡαιττιω

τΙιεοΙοεο , ποεα Ιαετγιπατοτπ 8ειπιτοτ , απ.

Ιατοε π: ιπτεΙΞειτατιτ του: τείτετπ παπεο. τω.

περι ετοτ:ετπ ρτἱτπαπι , κατω τιταΙπποεειτν

ροοτοτοε αυτα ποε «που , επτα ταεετε πεω

εεΙΐε επ ( τοάειπ επτα τπετἱτοτιιπι ήιετο. Σ

Αεεερι Γεεοπτιαπι , ειττετἱοτα οτππἱα· απο;" ·

τοτ ,- οαΙιιτππἱαε5ἱπἴαιπιαε , τιοει·εΙατ , ἱπίἱω·

ατ:εοττετατ. (3οιπποε σκοπια πιο οαΠοτοπι Ο τπα: άεπιοπι οπιπεε Ιατοτοει Τεττἰατπ απο

παοκ αΙΤετετειπ τ οτππεπι Γοττοπαιπ , απ

πετο νεΙ ποτΠΙιπιαπι Γοττετπ Γοοἰτοτοτπ ,

Οπτιιοαποτοτποοε ποεα εκεεί[οτιιπη οιιαπι

τα τποποε οοιτειπ. Παπ τΙεπιποε τποΙταε ειτ

ΡοΓοἰΠε1π εαοΓαε , οιιιοπε πετἰ ποπ Ροτετατ

οτ τα ρατετετ , 8: ποστ! εοτροτε ρατοτπ π

πιοπ,·οτ ποσο ἰπερτοε δέ ιιπτιατ ταπτιτ τποΙἰ τ

ποσο τοτοατιοτα σκοπια , ποατπ τερατατἱ Ρετ

πιο ροΠἱπτ , ποστ! απἰπιατ ίαΙοτΙΓ:ιοε τιποτε

ιπεπ ἰιπτπἰπετετ εεττἰΠῖπιοιπ, ποσο ττἔἰπ»

τααπποτοτπΙαποτεε μήτε ραπ ποπ Ρο εαπ

ποσά ΙταΙἱαε οριπιοπετπ 1οπεε Ιατε πε να

Βαταπιτ αατἰοποτπτιοε τιιιοΙιεατιιτπ το&οπι

οοε ετοτετπ τ ποπ πιἱπἱ ρτορτια επ , οποιο

ποε τεταιπ , απἰπιι πιεπτἱίοιιε ίτοὸἰα πιο

ποεα , τταττοπι πιεοτοιπ ποιο ἱπΓετνἰαπη

τειπ ετΙοιόεπι απο ιο Ηττετιε εάοεατο τω

τα:: αττιιιε ὁἰΗἱεἰΙετπ. ΑτωΡι πιοπτετ το

απο νεπτατοτπ, ίορροΓοι τοπ απαε πω, οι:

.ττἱα τπἱΓετἰατ ιπεατ ιποποπιεπτα Γετπρετ απτο

οεοΙοε οονετΓεπτοτ. (3οτιιτοτατ ετιιεεπι επτα

Ραπ 3 πα ετοεεπι Ρατἰεπτἱα: , απο οποια»

Μοοτιι τοτοτα εΠ: ; τπεπε αππίΤοτοπι ποοτοο'

τιπο ετοεετπ αεεἱρἰεπόαπι Γεπτἰετ , ποτε τπα·

οτιιτειροο νοΙπετε παει , ατοοε οἱ: πιο.: το.:

Γαε Ποιά ἰτεταοἱτοτ , Ιεπιρετοοε ίπ οτε νεα

ποθ: τοτ απποε ποπ ετατπ οπα ἱπΓαπἱα μετεο- Ι) Γαοιτοτ. ΖπΜτέΜέσ :και απαιτέ[|ϊυπι. Αιπα;

τοπια τ ουοο απο , ιιπρετιτπε , τοτιιτατιτ ,

| ιοπωιιιοπο τπεα: ποπ εΠετπ ιπίειιιτι ποσά

αάνετΓατιοτοτπ πιε τπαΙἱ8πἱτα8 δ£ πιατιποτοπι

α ΡΙοτἱπιοτοτπ πιἰπἰπιε Ιατετετ. ΜοΙτατιοε

εαπ αΙια. εοτππιετποταίΐεπι , εοπιπιοτιιε εΠ:

ΖοεεποΙοε πατα , εοπιπιοτοτ (ῖαρεπατ τ

τι: ττιἰΓετατἰ·νὶπ , τοεατε παρετε τ οτ οποτπ

ποπ πεεατεπι , (απτο Κοιπαπι τπε οοπτετ- ·

:επι τ Γε τπιπἱπιε ὸιιοἰτατε , πιε Με τατἱοπἱ-φ

πιο τοτε !Η:ιετοιπ , ειτοτατοτοτπποε [Μοτο

πετ τααιοπ ατοοε ποιπαπιτατἰε ποπ ειιρεττεε.

Ορτο ατι να νεπἰτε; ιπΡτατε τεΓροπτ!επτ
Ρτα·:(ετιρτοτπ τεπιροε τεάεοπάι. ΟεεοττἱτΕ τ τ

νἰτετοἱεπίἰε μια. Μἱττο ατι εοπι ίτατιιπ απ ι ν ώ

ποε εατι- Αεεοττἱτ τα ίεάοΙιιατετπ εο8ποΓεἱτ,

ῇιιοετ Πτοετπ ρετετε, εαοίαε αιτεττε , περα»

εατἱ τειπ ατοοαττι , ίιιτοτοπι οτ απο οιπ‹

τπα τ-εεετἱιπ τ τιιιἱἀοοἱά ενεπετἰτ, α Ι)εο τα

δτοιπ ροταπάοιπ. ΟοιπποΙΓοτ οεπιτιοε αττἰ

οοι πα : ρτοτεδτοτειπ εοπνεπἰο ι τοτ Ιαετγ

τοτε οοοτἱοπτοτ,οτ Ιοτιοἰ ποπ ροΠ'επι. απο

τεΐριτατε Πειιιτ , 28ο εαοΓαπι πιεαιπ , απο·

τω. Στηβ. ή· Ματ. στη!. σΜ. Φωτ Μ:

τοποσ ΓεπΓοπι εοτροΓοοε οτοειαπιτ 8: πατα

τετπ αρρετεπτετπ. ΑππιτφΣωπ τοΙεταπτἱατττ

ιταεοπτ!ιαε ε Μ” ποοτοο ατοοε ἰπἴεΙἱεἱΠῖ-ε

πιατπ πιεπτετπ. Βρετο οιτο νοε αοτιπε τοπια

ΡΙεδτιοοε , ε τααιοπ πιοΙτοπι εοπίοΙαττοποδ .

πιε εοοπτιο αεεεΡτοτοιπι ο
!

ϊ

σ

 

ττιωτοτα ιπ.εΕπΑτΗ1ΝΙ
το Πεοπατοιπ ετετπἰτατπ 5επεπΓεπι. π.

παω τι ττί/τίι'α.τ τι π @τπτ 7ὶ:ε·τ&ἰεκ/!
° ` εΠ[Μα.τ. τ ο

Εταρπἰποτ ετεπιἰτα Βεοτιατο 3επεπΠ απο
ιπππ$.ῖλΔ _ Ψ 4 ·

Νοπ πιε , Βεοπατε Μ; τετ δα άετεττοιτ ;

οοοππποε ροίτεαοπατπ οι Πισω νεοι τ Μισο-α

οτατἰοπἰτ ποππἰΙιΙΙ :πεω ατι τε πιιττετειπ;

οοοπ το τα ιπαιτἰπιε αἘεἱτἱἰο επτα αΠατο4

τοτ ,τιπο ἰπνἰἀοτοτπ τποτίἱοοε·Ιατἰοι παταω

τιοἰοοε ειοτοεπι εα το1ττε11ε πατοτα, οτι οι τ

ιττιο

|



ιιι:: οι:: Δ

- ποιοι: νι:::ιιιιιι:Ν:ιει

οοπιοοαπι ρτοοοτο: οοστι οπο:: ιρίι ποτιΑ οοιοι οοοιοο:: νι:οποιοοποτο νιττο:οοι σοι

τιιιιιεοτιπ: , εοπι ιο ιτι απο @να πο: πατο:α

ΐοσιο:ιτ , οτ ποπισ οι ροπο οιο ποο οο οι::

πιο:: εισ&ιο: νοιιτ , οοο αιιοποπι αοτιαειο:
:ποπισττιοτι:. Ε:: ταπιοπ πιιιιι , ταπιετίι :οπτι- ι

πια , οτια οίι: εοπίσιατιο , οιιοιι οα ,ρσίιο:ιτα

τι εοπίοι:οτο: , ιο ιοεοπι αττοιοτιπι , οοτο

οοπο ιπίιιτοτι: απιπιι: ροτο:οιι: τιοπιοοαπι

ποπ οα νιι:ιοτι, οιιιοο: ατι οοπο οοατοοοο νι- '

νοοιιοπι ειιιοορ ο: ατιιτο: οοαπιίαειιι:. Μιτ

το οοαρ:ορτο: απτο ιιοοιιοπι , οποιο πο

:ιιι αιιο:οπιοοο οριίισιι: απιιοστοπι , ο: Η::

επι: τοιιιιι ιο εοπί·οει;εοινοι:οακιπιε :ιο-_
α Ρ

ειριοτο αο σρτιπισ Ι)οσ ττιοο:οπι , οο οτα

πιοπι ί·-ο:οιατο , ρ:οιιοπτιαπι ιρίατο , οιιαοοο

`εατιοπ:ο ιιτιζνοι ατο ιιίιιπιι: νι:ι: οαποιο-·
-. - ι .. . ο
οοο ριαειιιτ, οι:: οοοοιιο ο: ποεοίιο,οι: αο

τοτο ιποιοεο:π ρτοιιιο:ιπτ. (ιοατοσοτοτπ οτίι

ιαοστ ιοιρα: , ιπιρα:ο:.·οοσοοο ίιο: νιτο: ,-°

οοοίιια:τι ταοιεπ ποίι:ι τ ετνι οπο: ,ο οοο:·

`οοαπιοοαιιι απιριιοτι οποιο ιιιοπο: οοαπι ιο. ν

Τα :ποα ιιιο: ρα:νιτα: εοπτιιοπι: νι:τοτοπι

Τοατοπι ρ:τοεοπιι: αττσΙιοτο ροΜτεο:το Γεια

οσ :απιοπ Γατι: οι:: εοπίοοοι· οοοιοο ..οποιο

ιαοτιο οοαεοπιοοο ποπ εοίια:ιτπ. Ατοοο οι::

το, π: απιιεο:οτπ ιοιτιοΐοίίο απιαπ:,οοιοι ιρίο

νοιιττι ίιατιοι αροι·ιατ:ι. δει: πιο πιιιιιιπ οσο- ο

πι:: , ιιιοίιτιο: , αποοίιιοίοοο ροτο , οοο α Β οιιιτοπιιι: οιιιιιοοο πω: .ρωιωπριιο:

Ποστιατι ιοεοιοοτιίιπιι: σ:ίο: ιιττο:ι: , πο

ιιιιρα::ο: ιιαοτι οοΓεοι·ο οι ιοοοπτιοο: ιιιε

τοτο:. Υπο. ΙΙιεοτι πιο νιοοίιπια οοιτιτα Οο

τσο:ι: ποιοι. -

 

ΕΡΙδΤΟι..Α ιν. δΕΚΑΡΗΙΝΙ

ατι Νιεοιαοιο Ματιπιοπι (ιαρο.

ω:: τι: :Μο/αιττεοέα.τ οι Μιρκα.: Εμ::

οοιοι:: οι ποιοι:: οπο.: :τοπικα δ

- ώι'αέιτοτ.

Εταριιιιιο: Νιεοιασ Μαππιο εαρο , ια

ιοτοοι πω.

Κονοτιο: οοιειοττι ιιοπια τιιοοο: οιαρίι: ατι
ορτατιίιι:οατο ιιιαπι αποτο οοιοτοπι , εοι απτο ο

ποοιοοαπι ροπο:ο οοιοιοιιαπι ροτοι , εαρι

οοιειοατο αοο:οπι πιο ρ:ιπιοπι , οοιοι οτιιο ,

τιε αιιι: ποπ ιποτατοπι νει ιισιίιιίιιτπι: πιο

οοαπόσοοο :στα , ρ:-πτο:· πιοα οοαιιαεοπι

οοο Γαε:α:οιιι οποια ιιττο:ατοιο , Ατιιιστο

ιιίοοο τ:ιπιοπιοτοτπ οοαπι νσεαοτ Ριιιιθω

ριιιαπι , πιοεοπι ι ρίο εοπίο::ο. Οεεο:τιτ αο

τοτο οτι ιο ρτιιιιι: ιιιο: :τοοι ,οοο:οπι οπο»

τιίιιτιιαπι ιο ίετιοοοιιι: σροταπι ατοοο ιιιο

οοπτιαπι πιοιτα νοποταπιοτ πω: , ειατιίιι

πιστοπι ιιοπιιοοπι οπο: , οιιιοο: οι: ειατι ο οπο ιιαοιι νιτιιίιο νοι εια:σ:. (ζωο οι: ίαεια:» .π

οναίοτο ριοτιι:ιι·οπ , οοιοοίοοο 8ειρίι αεεοπ

τοπιο: ,ι:οιταοιιο: ρτοροπο:οπι, οοοτοτπια

οοτο ατοιιο ιπιιιιίι:τια , ιτι ίιοοι:ιοπι ι'αδιοπι

εο:οιπιο: , ο: πω: ιιιροπιιιο στοπ:: :ο

οστοπτοι· , ιοτοοίι: εοριιισ ειστικ αεεοοιια

το: ιπαει:,οεισ οπο πω:: :οποια τοεορτα πο·

τ:ιαπτο:ι οοιιιοοιιι απιτοο , οοιιιοοιιι τπαοο,

οοι:ιοοιιι :ιοπιοοο'ατιιπιταοιιο που ατοοε

ι-αιίιο ροτιιιίιιειιο ίιο: , ιτι οοιιιοπι ιρίιιοι πο· 'ι

οι: οι:οτειτατισπο αει ιπιιταοτιοπι οοαω πιο:

ιιοιοοι οι: ρ:οροπαιιιο:ι Βοοιοοο πατοτ:ο

ποίιτα: ιιοπιιπο: ιιιο: πιο: νι:τοτοτπ οοοο

το.: εια:ο: Με:: ιιιιιοπιο: , εοπίοαπιο: 86

ιρίι οοτιοπι οιιαπιισοοο ποοι: :πιο ατι νοτο

το: ατιιτοπι ρατοι·ο. @ιαπι Ειπε :οιπ τοτοιο::

ποτποοαπι , πιο :ιππο ρτα:ειροο νιτο:οιπ

οσοι: ιιττο:ατοτο ττισποτοοοτι: ατι οπο: ,

:οιιοιοποπι , πιστοπι ιο ίοιρίο: ειιίειριιπατο,

ιοίιι:ιαπι ιο ρ:σιιιτποοι , ιο αιινο:ίι: ί:οττιτο

ιιιποπι, οι οοο ίοεοπτιι: το:προταο:ιαπι , ιτι

τοι: οριίισιι: ιιαοιι ιο8:ατοτπ ιαοοι·οοι , οοο

ου: δ: ιιοοιιοπι ιρίο ιαπι εο:οροίοι. Α: οπο:

ιιι: ρτσιιιτπο τιιοοο: οοαω-παω ί`ετι τοτοιο ο

οίιαπιιιιιιο·ίοοτοπι ο:οαπι ,οτ ιιοτπιοοιπ πιο: ο

ποιο , αροτι:οτο ι οοοπιιιια: οιοιππω-οι,

πιο: Αιιπαιιιαοι , επι οοοιτιο:π οοπιιποεπ

οπιοοα:π ρ:αιοτοπ:ιοτο οοππο ι αιιοοα:νο-ι.

:ο ο. ιο. Βοτοπτι , εοιο: για:: .Γαοάιτοοιο.

:πο:οπιοοο 8:ανι:α: ο:οι:·ιίιιιι: οι: οποτο
ιιοπιιοιοο: ιοειιιιίιιπια ίιοιιιρο: ει::ιτιεορτιοη., -

- ειροι ιοί-ορο: νιτι σιιτπ ιιιο:: Οαρ:ιπιο.ιοα:.,ο·

Β:απιισιιτιι ιὶαριιαοιι: οιπα: , Βοοετοίιιιιπιι ο

οπιπιοπι Κοπιαπο:οπι Μοιιπι πιο: οιισοοο ο

οοαπι , ίαπειιτιιτο οσο ποιοι: @απο ιιοδιτιοα

Ο :οίο:ταπι : Μαιιπιι οοοιοο:: ποιοι οριίι:οια:

ιονοοι οοαπι ριο:ο: , οοα: οπο. οπιπο:πογο

αιιο οοοοοο ροιειιτο ιιοοιιο :Έεπιιιοιαι::ι.:

απιριιίιιπιι: οριίι:σιι: ίοπιπια οττο,οταριιιιο α::

:ο , οοο νο: α το :ορτοιιοπιιι ροΠιοτ,ιπίο:οιο. τ

νο:ο:π εοπι :ιιιο αρο‹ι εια:ιίιιτοο: ιιιτο:_ποπα ,
ι

οοιιο: ροτοπι ο ίοι: οριίι;σια: οι:: οιιαιιιριοε__

:ο:, στο οτι ρτο τοαιπ πιο οοπονοιοοτια μ.: ..

ω: ίιατιοι εσπνοοια:,α οοιοο: ιιιοι:1ιιτιιιτ, '

οοο πιιιιι αο: το ιιιεσ οριίιοΙα: ::απίιπιττοπξι ο ο
Ι

το:: οοαΓειιιτιοοο οιιιαοιτο: ι οοα: οιιι:ιοτο οι:

εσπτοιιαπι σττιιοο,οτ ο :σίι: ατομο ιιιιι: ίο:ταιτι,. -

. , . · . Χ ' ·
ρτορο τιινιπατιι εστπρσίοιίιο νιιιοα:, ροτιοατο_,_ι

το νοιιοπιοπτοτ :παπι ατοοο οτιαπι τοΒο. Π:: : τ

:οι :οιιποοαοιο:ι (ὶιιατοοο:οπι ίιε ττοιμο

ί:οατιοα: νοιιοι , ίιπιιιιι τιια ί_οιοττια οριίι:οια:

οιοίιοοιιι αιιατα: ιοοτιπτ , πιο οι:ιίιιτ:ιατιι:οιπ.

ίιοοιιιοτπ ο: ρσίιοτι: οτιιιτατι: ο: ιρίι οοππο: _ ο.`

ιη.

:πιο οροι·α :πα , :πιο οοπονοι_οοτιαἐοτοα_:πο το .

ποιο οοστι τπαι:ιτιιο ειιριοτιπι , εσοτιοιιι”ο,ι ο ο

ναιο, αε πιο ραττι τονο:οπτιιιιπιο , ατομο: ο _ι

πισοιιο εσπιιιιοπτιατοιο οοτο. ιτι:::ι..Μο«

νοιπο:ι: Μονο. ιποε.
η, .
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αι>ια·τοια ν. ατιιιιαιΝι

ατι Ματιαοσοι δαιιστοττατοοίοτο.

Στττρταυτ τιιε @έστω ίαιια'Μα.τ , έ: ,ντι·υί!έ

- @ο στά” ι1[4ΜΜ0 μαρια Μακαρι.: , τίτ

ρτιο !π/αία ιααρΖωιστ.ι (Μπι/τι κατ: «Μια

ορφα!ατο ἔταταωῇ· Δώστε. ι

ι Εταριιιοσα Ματιαοο 3αιτσΓαττατατιιι στα»

πιο:: δ. Π. Ξ

·_-ΠοΙοᾶατσοτ ατιιριιιιιιοττ τοο Τιποτα τσιπ,

τα τ αι· ο ι ιιτ ι.°αι.ατιι· ί

α”.στα τα ι)στοιτιιασ τω: ααα αιωιιιτα

ο

Μ ισα

αΙιαττιτατιισσα ιιροτιστοα Ϊτσᾶσα. ρασα Ειπα

τα οιιιιι αστιἱτια πιο ετατισα οσοι: ρωστιταε.

Ρστο οοιοι τοαιιιττια οσιιτια σρσττοτα τρωω; .

τα αβατο νσιοοτιρσα , οσο-οτο ιιαα Γστιτοα

τιιοτταιι νιτα Γστιισα,ιιιτστατιι ταττιοοο οτι ροι: ·

Πισω δισαοτιοσσα οσο Γροτατο. @σαι νοτὁ

τιοιιιστο Γατιρια ιοΐσιαιιι οσιοαισιαα ιατιστοιο

ιταιια εισαι οσροτ ιττιρατισ Γσριοάτιτο ,τα

το τατιτστο τοιιιι αττσιιτιο Βαστιιι,στ τιιιιιι στο

`τισατο ατατιιτιοτιτο τοιιιι ορτατισα αστιιτι Με; · '

·ι1ειτα. Ο στιιιαιο τοτο οτιαοτια Πιο αιιιιιαιτι -

τταξισ , νιτ:τ φησι: τοττα αιωνια τιιΓρατιιιισ,

ασκ ιιααΙατοατστ ατι τοο οοιιοτ Ρορτσατιο _ (ῖοιιιατι -]ιιασ ιτοτστο ατιρι ατσαια (ααα

οποιο αττσιιτ.(ὶσιρσα αισιιιοιιι ταοιοτίι τσι οτ- Β (ΜΜΜ "Χ,ΙΙ"Π, , Φο !ιοο” ιστο[οηωι, ι

?ρα τοο ατιιτοι ραοανσιαστιατο , τα ταιιιατι τοια

τοτο αιττἰτιτ ιο τιισιισιο στατστιι , αο8ιισΓαοτα

το , αστειο οισιτια τισατοσσαττι ιο τορσα σαοσ

ρατιιιιτιιστο ίαισ , ιιαστι οσα: ρσιι τιιασσι Κα·

τοα-ιιιιαοτιστο·αναοατο , σιια τοο νοισιίΐα οκ

@στα ιατατο , σσιρσα οτιατο Με ροϊιατιι ισ
ταινια αιιιοισιο αστια ταοτιίροτ τοτσοι οονιτατα

ιανατο. “Αρα ιτατιιιο σιιιττατιτικ τσα αυτια μα.

ΐσοι·8τατρα : αιτοαιοι Ιιτισιτιοιιι , °σρτιτοο ρα

τοτ, τοτο ααιτιιοτισοι τοιιιι Βτατατο ,_ 1Έριτιιι

ιισιοιτιοττι ιι:στιιοίιιιιττιστιι τοτσιο ιιιατσοι τοσ.

τιατα ααττιστατο ,' στ ετατισα , ισασοτιισα, ει

ισιιτισί'νο ρστατιτοοιιιιι πιο ασιιιτο αρα τα ρο

ισιιται ατο αποτο ιισοιτισατο ααοΐατατο νιτο

ΐροτατι , Πιο ιιισιιτο τισιτιριαοι ασειιιιιτο

τοστιισσο ρσΠο. Ια οτιιοι Πιο ο!τ , φοτο νικ

ρσιΤο Γατια ρστατο α τιιισνια ναι ιιιίαττιιιιτοο

νιτο ιιιαα σρ ιιιτισοιοταα νιττστοα ιαστιατι.

Ο

Νανα πιο ριιτοα αρα τα ιτιίρατατστιι οσνσιοα

οσο ,τισαιτιοσαοι ρτατιιιιιιιστο το, σσιασσαττι

αστιἰιι`ο , σσιρρο @οι οι ιρία ιατο τιισ στο οσα:

τισα αιατιιιιττια ‹ιο ασ ροιιιαιτσα , οσο ιιορια

ταατ ο απισ ιιστοιοοττι τιατστο , ασισα στα

ρτοριτατα , ιοεαοιι ααστοιοο , νατροτσιιι ω.

ροτο , τιιστσιτι ετανιτατο , ρτιοαιρστο ραοαα

νοΙαοτια , οτιο σοινοτιι ετατιτιιιιιιιο ρσΠιτ

οσιιτατ ιοσιτστο ταιρσριιαατ , τατιιοτίι Διαιτα

@το ραοα αοττσιιιο νιτιοατστ,τρτα ιοατοοιοο:

τι. ια αοιιιι οιοι ιρί-α αοιτιιι απο , σσατοοαιο

ιτιιιιι τισ ΖΕΒιιιισ οσιιτατ ιοιτιο αοοισοτσιιιοια

ναιιιεια ΐαιστια οασιια ασοιριαι, τοατιιρσα πα

&ατι ιοτταριτιο ιιαοατ. Ειτιιιιιοατοιιαατ , στι

Αρσιιοιο ριααατ , σααιτιι ρτισααισοτι αοιισα

ιο ατι , οσο νινιιιαοτστ οσσσ Γριτιτσαιο οιι

ορσττατα , νιτιοατοτΙσο ΖΕΒιιιιστιι ρτα:ασι·ι

τοτο ιοεατιτατο τστρατο ττισττια οσιιατο αστρο

τιε στορτατο ορσττατο ρτο (ιιιτιιι:ο πιστού

τιιιτα, ιιιιασιατι οι ατιι·ισττατιταιιι ταασοτιια.

νιτιοαοι , ιοσσατο, ιταα , σρτιοια ρατοτ , Πρ·

ασ ιισσνια ιοιτιιιαι ιιισττια εοοατατιισοτισ ρα

τιτστσα , στι αστο (ιιιτιίισ ενο ι:τσατ ποτέ.

σο. ναια , τα τοο ραττι τανατοοοιιΠιιιισ θα:

αστιιιιιοτιαιατστο.

,. ..Α , σ. .-.Η α. . . · ,υ·· -,θΥΧτά.

 

ειιιατοι.Α νι. οσσσ ατι·

ατι $οταριιιιισοι. - ·

Μπόστ 2/8: ρτσραήτττοι τα!!ίεσπαν τρτ7ι'α!α.ι·

Ξέιαιτέ ?“ξΙαταάα/.τ.

Η Εστιατσα οτατιιιτα δαταριιιιισ Γαιστοιιι

στο. Υ ρ π , ,

Βάια στο , τοι δαταριιιιια , ατομα οι: στο·
ι τισ , :ποσο α το ιαοέιισα αισιοατσαιιι , ταξι:ισα;

ο

ατιιατιτισίοσο ίιοτι ροτσιτ , στο τατιτα τιιιιεαο

τια , :αστο ιιστιισιΈΒιιιιι οριιισιαα α: ροττισι

τια 8ο ασιιιεια , στια σρατα8α ατοιαι ροτρατσι..

τατι 8ο αστοττισοι οτοοιστο στιιιτατι ωστσιισ
τσα. το , ιιαταστ _, τιιιριο τιισ αοτιιιιιο , ατι

ίστστατιι, ίιοασΙαταοιοσα ρτιτιιιτοτιοι οριοισα ααα ιισαα ταοτσρατα οιιιαειταραα,δε αστο αρστι

οσοι , στ οι οοιιτα τα τισιιστο ρστατιοι ατα

το ρατοιο , τισιτισα τιοΙι:τατο (α οσα ιιτ στο·

. :μεσο οποιο Γροα ) τοιορσριιααοι ιιορια το

τοιιιτστστσα τ οσο οστ ιαττατι ίσια ιιιια ροΠιοι

ςσατοΓαο&ια ιοΡτιτστια , ατιτοιτατι τοιιιιοιο 2

σσατιισσα ιοασιο ιιιστιι στοοι ίαοιροτ οιοτσιο

οιταοιαοτιστιι τ:οοΓασ τιιΓαιριιοα ,ιο φοτο στ·

ρια σοινοτιι οασιι τιιαα ιιοόιαΓσσα ρτσι τ

αιαοτ τ οσο στο ιισιιτι οττιιοια ιο Ιοαια τι -

αστα ροτ οιιιτιια οσα ατοτιαοτ , στι Χριστο Ασ

8σιιιοιαοσα ιαοτδιιτστιιτιο αι: τοοτιρσα ροιιοτο

αστιίροιτοτιοτ. δατιριισσα οστιοττι οριιι:σιατ

σε αστιτακτσ ιοσιτια ΖΕ8ιτιιι στι ατοριιιιιοιι

ιισττατσ :ποσα ετατια ]σιιστιι ροοτιιιαατο που

:άκτιστο ιοτισιτια αρσιιοιιαια Ασειιιιιοιαοατο

ριαροτο οσΙΙια ιτιτατιστατο ραΙιστοι αισιτι απο

φωσ αρσιισιιασ ασ Ειναι: οιιτσιοτιτ , ασια

Ε

τοο τιαΙιτοΓααραοτ , οι: α τοιιαρτια οτσαταοι ι

και το ττιιττοτοτο ιοσο εισαι ιο ιρίια τω»

ττσαιτι ιοτιιροσοι @ασια , αστ οσο οιαρσταία

τοτο ατι ροτιοτο αοιιιιατινοττοτοτο α Γατι οτατιι:

οιταισσαασια τισττιιατο , οοα ατιασ ττισιτε,

σο; τοο αρ ιισισίαατοοιιι ρσριιαατισοο τατατζ

τιατοοτ , ιιτ ιοτοττιστο το , αστο ιισιι:τατ ιατατια

αττιοτο αιιριτιισα, οα τιιαασι ιοασιιίσιτισα, α;

Ϊσοτιιτοσα , ναι ατι αιιιιαστο ταιτιιιιατισα τω:

ριττισα , οσσσ αιιτατ ανοοιτο οσο ρστσιτιιι

τοτ αοτιστσιιι ασια οριιισιια. Ετ στα τισιτιοττι

τρια ιανιστια ίιστιιι αστα: ρ, σε τσττισΙτσατισοι

σρσα ,σσιρρα αστιιιτι , αοιοτισα ιιτ ρι·σροτατι-:

τισα ιτιτοτ τστοσιτσα οσοτοιαα .αρασοτιστιι

σρτσοτιαοτιστο :αστα Γερισα ατιιια.αιια

τσιπ τοσο, στ αστα τοτιοαττι, στοοαιο ασιιδι:α

τισιιοττι οσα ατι τοττιιοιιιιιττατισι,ααα ιρΓο πιο; ρ
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Βεσε , ατεσε αΙτἱσεΠἱστ°τεΦἰεϊεσε τ ϊσσσειισσ ΑΓΡττείτετιτ τα σε τισεε ασε, στοΓσσε Βεσετσε:πιεσε εσιιι ασσιἱτατἱεσε τ νετσσι 8669.. τεσσε Παω. Μετά εστω ετσσιτει·στσ 86τεεεε τ

ΓσεΙιτσιτατιε εεστεστεΙαστεισεναιτ ασισιιιισ,τ " εσεεεσισειι·ι τσαε ΓειΕτατι , ιιισιτε αστεττι στα

στ σετισε ἱΙΙσιττἱσε, σετισε στνισισε εεττ! Με ει. ΓΡΙεσσετε τ ασιτιιἰ τσαεσἱτσσἰιιε , ισ8ε

τ1σαιτι ντσετιιτι αστ ασσινετἰτσ. Νασι,στι Με °

.στα ισ Με ετσσἰτἱεσΞε , .σε τσεσιισιταττε;
ττσισ εαιισετιε ισεΙΓε εοσσενιιιισε: ττσα:νετ. ε

σωσει σετιτσετσιιι ΓσΡεΙΙειτ τ Ασσε 86 τετσισ

εισσισιτι εεριασι , εισσι€εσσισττσε Ιἰττετα-.

τστσ . 86 ισ ρτἰτσἱε Πιετατσισ , ετσσἱτἰεσεισ τ

στ σσΙΙατ Γεετετἱετεε Ιιττετατ , σσΠατ τεεεσ..·

σἰτα: σἰΓεἰρΙἱσιε ιισσε τιεισισεττι Γσεετε νι.

σεαιιτστ,ατετσε ισ τ1σισει·τι σοσ Γστιιτσε τεσσε

οτε . σεττσε , στ αισστ , ειτ εοσισιεστατιο,

σε εκ ρεσιτσΠτσιε Πττετατστιι Γαετατἰἰε Με.

Πα ε τοτε Γε σειιιτισε στοΙσιτ αστε : 88 σσεσ

ιιιαιτισιε σιἰτατἱ είτ , ισ εα τσαιιἰιτιε Γετὶεεσ

Βεσσι @στα δ6 σἰτῖτἰεσε , τστσιτι 2Ε8ισισιιι

ετΠσιατσσι ΓΡεθ:εερ σσο σἰΜΙ ισεεττσρτισε ·,

ιιἱτὶσἰσε, ιστεσιετατισε, στ σσἰ α Πεσ ερτισιε

τιιαισισε σατσσι νισεατστ 86Γετἰεετε εστι: Γεσ..

τἱτ , 86 Γετιτἰτε εστι: ΓετἱΜτ. δεσ σε Με ιιαιίτε..

ιισε , εστσ @σε εεισρΙεθτι νει αΠεττσι ρεστα

Ιασσεε νεΙασσαεσΙι Πτ·νεΙ εεττε ἱισριισεσ-'

σε. Τε , τιιἱ δει·αΡΜσε , τιετΒε στ εττ:ριΙτι ,

αττισε στα. ταΙιεσε σισσιισιεστιε , ιΙΙσστ1σε

ισ ρτισιιε ατε σιαιτιιιισρετε εστατισσσι εΙτ,στ
Μα εσσατ εεε Με ισεσσε Γσστ ,σ δτΕ εσατ

ιιῖϊ τστ εΙατἰτιιτε εαρτοε Γετἰεετε ασ τε εστιν

ταιιτε Ιετ.τστε νισεττ στειια σεΠιστ. ΠΠ στ·

τερανεσιαε σεΙιτταε,ι!Ιι τσΓεισιατσττι ιτε ταΠτ

ταεετσιτι σιεσεε τ αΠτερεστεε ισετσΙαε στα.

πείσετε σειιισε , εσἱ στο σετΞεα τ”ι·Έΐανε ατ

ιιιειιἱα τιστσττσαττι α ΓεσιΠεσιιισ.ΠΙεσττσισ τα·

” Με.. 'ισιτστ:εσεειιΠΙισ, στ: Πσετσ ατυσσ*
τε τσεασι ισειιτΠε ΓαΙτειια ΙΞττεται·σσι τείταταισσ _

. στει.στσ στα ΠΒιιιΠεατισσιε τατἱε ι1εσσεστει

εφε στ τστεΙΙΙΒαε ιστετ ισεστασαεΙατεεταε'

αε τεΓτισα (?γισισια σεισισεσισεεετε; εΜΐζ

τσσι , στ σε είτ , τετσσι , τιιισστι τσσσο εστι.

οΜιτσιτι , Γεσ σσιστΙσαισ εστι ιιιαδτἱισε° σιεξ

ισοι·εσι , ττσισ εστω: Πειτε ειιισιεσε αιιἱισεἐ

σε τιιεστε νοΙσταστεσι. Ι.ατἰταστἰαἱ°τι°τεσα , Γτσσεττι τιιιασσοτισε ωστετιστσαστΓεσε τεεσε ρατιτστασι εΧΡεα..στ·;ττ

νεστ , Μαστ εατιιΡι εισε εισ.Γε νἱτεσιεσΙα ρατεστε αΠενεται:ατ. Ειτρεέταστ ωστε·

Γρεσι , στ σεΠτι αισστ , στα τσεστια στι...

ιισσι ΓττσαΙΙεστια , αε Γεώ £ειτειτατεστει”εσ.

τεε τιιιίετιαε εαΙαιιιἰτατεΓσσε εεστεστεεταστέ

δἰε ι.<στστ, ρτισεερε ΓαετατιΓΠσιε;τε εστω:

τα, Πε τσίτιτσε , στ εα:Π ιιιιεττσιεσιτσεσι

τασσεσι εσας ῇαισσἱσ ριεισιτ. Νεο σώστε , Ο ειτειρετε , 86 τσἰε τε Γεττσσἱε·; ετ2Πατε στι.

εσἱσ ει: εα Γτιττστα ιΙΙα ετεσεαστ εσω Γσστ

ἱΠσίὶτατστα εσσαε τιττεε επεσε σΜεετατστα

Π:σσιεΠιε ετιισεε , 86 σεσιτισε Γσσετστε!Γστα

ετιισισιτι σεδτιΙΠισετστσ ΓετἱΡτἰεσεισ. ]ατσ

σιτε ναΙε. δετισΠΙΓετσ Μετα , Π Ρετ σωστα.

ταιιαε ΙἱεσἰίΓετ, τατιιετΠ ατι τσΡτιτστε σωστο

σει Γει·ε Γεισρει· λαιστωτ Γετὶεεσσἰ.` ' Ιτετσσι

ναΙε , 86 σιε ασ ΓασότιίΠτσαε αταε στεειεσε τσ

πω. πω. αν. Επι. Μενιιι..

 

ιει>ιετσω. ντι. ιετιισιι.

ασ τενετεσσΠΠισσιστσ σετσισσισ

εατσισα!εισ.

συκωτι·Μ ωστ...ρσαα.ι. , ΜΜατσεσ

8'εταΡΗΜΜ.

Π (Ησισε τενετεσσιίΠισο σσσιἰσε Με

· σαιτ δ. Ο. δ. Π. '

Εεε εσσι ασἱσιἱ ἱιιἔεσἱἱττσε τσι εκμετα

ταιτισαεεαισ 86 εΙεεαστιαισ 86 Γσανιτατεσι ,

ΓετΞεο τισ τε ΓατρἱσΓεσΙε. δειε Γασε τμιισ αντε

]σσοιιια 8ττιττε τσεσσσὶΓσσε Γρεέτατστιεσε

Γαεετε εοσΓσενετιτ.. (Σσσι εεστετσΡ|ατοτεε

σασειΓειτστ , .στα εσΙΙἰ8ἰτεσε τσοκ ΓεΓε ,

τεσι σεΙΠε. Ρεττσσατεε ττσιστιε σεετεΓόε εἰ.

Πεετε σοσ εσΙΓσσισε, Γσττσσιεέαστεστσιεσότ

σοσ σιοσσ σοε Γαεισισε, Γεσ εφε

ἰρΠε , Π εστω ρατιιιτε , Γεττιισατἱετεε. σ' ε

@τστ ,Γετνα τε αΙτἰε τιια8ιιιΓτιιιε ασΠε;δ - 5.

εεε εεεταισ· . στ ΡετΓσαΠΠε τιιειντιισιτε;; σει!

εεεΠε, σοσ εριεσε , σοσ σεΙἱεἱἰε στι.

σεστἰα , ασισιι αΙτἰτσσἱσε , νιττστε

Ιἰτατεσι εατατι. νοΙσστἱσ εσειιιιιτττσετεττε

ασιτιιιε ρΙετισσει Γεσ εεσσἰτἱσ (πισω. σε

τσσΙτσσι Ρταττετεα τετ ασ8σίτα σειστ. ΤτεΠΠ

·ασιισσε ασΠτ , ετσι! ΡΙασε σεεΠ:. σε.:

σισσι , εΠ; Ποσο: ασιρΙίΠιισσε , εΠ: εορἱατιιιιε

Β ΓρΙεσσοτ , είτ εοσοτιιτσ Πσσισσι , είτ Ροσσ

Ιστσττι αε Βεστισιιι Πανω· , `στττσε Ιιεετεβτε..

εσσι αεατσ τ Πεετταε εσἰιιινετἰτατἱε τσαιτιστα

είτ ) ιτα τεε τσα Ιιαεετ , στ σἰΠ ἱεΓε τἰΜ σεΓιε,

σιΜ! ΡτετΓσε ..τι εΙατἱτατετιι ειτεεΙΓατιιτισε αισ

ΡΠτσσισεσι σεεΓΓε νισεατστ. νετσισ στ ἱἰεἰ -

σεΓεεσσσισ σστ:ασι ισ ττσιεσε ΓαεσΙταε σεΠ.

σετετστ τ ιτα ἰἰε ιιιἱσἰτσε , σσετσιτι ἔτι εσΙρα

σοσ ΓαεσΙταε Γσετἰτ , Γεσ νοΙσσταε. νεΠεθ.

σε ττισΙτετσσι νε! τιστισε ετσσἰσιιι , ΓαειτΙταε

ρασεοτσσι εΠ.ε ροτείτ τ σττισε σειτιο αεεσΠι.

στ σοσ Ρστεστεε, Πε ιιετσο εἰ! ειιἱ ιιοΙετιτειι

ειττ:σΓετ. Με Γεττσσετ εττετ εΠ: , Με Πετσἱσἰετ

τ:ετνιεεισ αττεΙΙἰτ ,αστα , σώσε, εσΙΙσσι αε Ε ιΙΙσσ ειττετιισσι αΙἱσιισε ρετισειιε , εεε σε.

τ:στρσε σειιισσι σιιινετΓσσι εσσιεσιιἰτ. Τσσι

νεΙστι εκ εεατἱε στα. σὶνἰτεε ειέτστατατσσι

τσατστσ ορεε ρασσιτ , δ! αστεοε Ρεσσατσσι

οσεΠ0ε Γε σεσιιι·ασε ειτρΙἱεατ τ νεΙστἱ ε; ισι

το εισττιατσισιιιεεσισ τσιταεΓεττσεΓιτατιε Ιασ.

ε... ασεστιατστα. Ασεειιε εα σώσετε εστι: τα.

στοσε τατεστ , ιασσσττι εστιισιτατε ττατεστ.

Πισω , επεσε ασεε σώσετε σεΠτσισ τ, στ ισ..

ΜΙ σεΠ:τσσι Πτ τσα8ἱε,σἱ!ιἰΙσσε εΠιεετε τΙσεατ

στ Πτ σστι σώσετε. ΙιστισττσιιισΓειιΙσιιι νισε

τι τστ: (τιο , σει ιτισΙτα τιιἰΜ ἰσσσΙ8εσε , ταιι.

τστσ αεστστ τισσιασἱτατε τσαιΓσΓτισε, στσἰεἰ

τσι· , ετσσἱτ Μἰσετνατσ. Μτιεσι εστι τω.. τα

σε κι σεττισισ ασ)ἰε1αισ , εΡἰΠοΙαιιι σαιτ;
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πω. Φ Φωόπο.% τω 8Βοράξης]Φωο απο.. Αιοαποσαοτιπο κοπτΠιιιι Βοοξοετοἐ

τοτο ίοτἰρταιο οίΓο. δοροτοΠοτ τιο οτἀιοἰε

ιιιαΒἱίττατιΒοε αιιοοἰιτι Π;τιοαπι. @οσο τοοιβ

(οτο Πιπο, οἱΠ οποιο ιά.οσιπιππάι.οε οποιοι

Ιιττοταε Πα&οτοπι οιοσ οσπιἱπο ροτατοπι ρα

ττοιπ ιοοοπι Ε. $οταριιἱοοτπό Ιιστιιι·ποιο 8ο ορ

τιιοοιπ , 8ο Ιαοὸἱε τοτο τροπο ΒιιοισΠΠιιουιπ.

Ηοποιοσο2ωροΠοιιι σιοιττοτο , τοιι€ιοποιπ

ιοοατο πσο πιοΙτσεΑρτοτισε ιιαποτο. @τοπι

τοπι τιστοιπιε ιοΒοοε νιττοε οοιο·ίοιπροτοΓε

τοπόιτ , τοπι τπαιιιιοο ΡοτοΠατ ιπτοτ σπάτο

·τοττιΙοιπιπα αροττιιΠοιο οοπΠτιοανιτ. ει τοο

ροτατ,ποπισ αοοτιοε τ Π ιιτροτ,ποιπο ιποΙἰοει

Π ρτσροΙΓατ , ποιπο αοοοτατιοει ο οποιο ατι

το; ροοιιισ ποιπαπιοε : Π τσεατοττοοπισ ιτι...

Ποε; Π τοπι ι:οτατ , ποιοο [οτιο!ιοε: Π νοτοπ

Με , ποπισ οοοτιοε, οτοτ!ιτιοε ;οΙοοοπτιοε

πω. Βτονιτοξ οιιτοτιοι .,πιΠτοοα πιο σρἱπἱο

. ΠαΙΙα;,_ίαΙΙιαοτοοι·πο οατιοαπι ροτοιο , πιο.

ο1οιιΙ αει οροττοατ , ιτε αεοπτικ ριαοΠτ το ,ι

νται οτοιιοτοε , αΜοΙοτιίΠπιο ροτα&οιπ οοι

ρθω. ε-τω Γοπτἱτο ιτα το ιοτοτοΙΤο ποιοι τα

- τιοποιο πσϊτιατοπι..οτ προτα, ιοάοΠτια ,οοἐ

τα Ιισιπιπιε ιιωιοπ οταιοιιτ.' Οποιοι οι: ρα

. τι·ο ιποσ Ε. $οταρΜπο οορπσΠ:οε. ΝιοιΙοπἱιο

. πιο ΓοτἱρΠ οι: πετρα ρσπόοε κατω. Νοο

ταοιοο οι οιιοιιποιο οι.: αιτιιττστ , ιιαΜτοτοιο

το ποιοἱποιο τοπιο , οοισρο τοπ , αοτα τοπ

οιοοτΓοτἱτ , ατοοο οτἱ ο τοιε ποπε αποΙονο

ιιτ. @πιο οι: τοε Π Ποιοι στπιιπάοιπιοΓοι

ροκ , [οπο το ο: τοΙι8ισοι οσιοπιστ:Ιαπι, οι

Ιοοπἱε οτιιιιιοοε ειιιταιο, 8ενιιτοτι οοοΓοπτα

ποαιοτοιιι τ·α&οιοιπ,τοποο ι το πιο οιο

@μπαι νιττοτο απτιποιοενιΓοιο οι , πιαιτιπισ

ροτ:: το8παπι. Ποια Γοτισοτοιπ, πἱΠ οιοΓοοπι

το ἴοπτοπτἱα οιιιίτιιπατοπι, τ:τοποιοιιιςοοποπ

το οι ιτιοαιιι , Ποτ! πιο ροτἰοε ιο τοπιο ροτΠ-

ο.. ιτοτοπτ.νιάοσ Παότοιιι οτ ΠΙοπτἱοπι ιποοπι

πιο τοτιι: ροίΠε ,ατιοσ το Γοτἰοοπτὶο Πατιοανο

τοποιοτιοο τοὸὸἰὸΞ. δα! τ:οπΓο!τοΗ οοΜοττι,

ο

 

Μποτσια νιιι. .το οιισιι

κι ιιιοΡττιίΠιποιπ Όπροτοιο.

. Μ..ριΜτζποβο έβιώιοποιορι ώἰιοπιἰιιω ο

ε - με πιο! σ!αι·αΠιπαι· Ι:Μι.τ σωπιειωε

οπτικιΜ.τ ωειωι.ο πιτρώοιπι;

ι Εοι.ιο. ιΠοίτιιίΠιπο ΙΜΐρστσ ιαιιΐ.εαι

Μάτ. 2 . ·. πιο ταπι τοο , οποιοι ]οΠαοι , «οι πσΠτα Π . ρ

Μαιο οΙατἱΠἱπιἰ, Κοποο οοπι οΙτοπι, οτο τοτο Ε' τιτοοε 'ταιοοπ απο , πιίΠιποΙαπιοε ,

οαιποτατἱσ·ι οοο, οι: οι νιττοτοπι ίτοοισΠΙΠ

ιποε _, Π:ατιιο αοποιτ :άιιτιτοοο ρσρτατο Το

ιοο!τοιο οσε Γοα ἱπ οι:τ:ΙοΠα .τοπι , ποπε ω

πιο αοάιτο ποπ οοριατ. (Σοσό οτ τοίοιτοε ι

σι·ανι Αιιτσοἰοιο ΖσοΙισΙοιπ οι! τοο τοτο το:

Ποττοτ ,οι ιρίο , οοἰ τπα8πειτ αοδιοτιτατιε οε ;

οατοοτοτιοπι ἰο ίοπτοπτια οσπΠτιοατοε , ]οΙἱαε

ποιοοοο πσΠ:ττιιπ οοιτιοτοιπ τοπάοτοε.8τ τοπι οοο οτιπαπι Η άπιτιτακατ ι πο νιπο αι·άοιιτοε; ο

τανιτ·, οτ αποτο. ΖσοτιοΙοει ΙσοοΠΙοο τΙατοξ

οίτ νοΙτιιιτατἰιτιοιο, ςοο_ιο11ιτροιιφοριο

οἰρἰε Πττοιιε Ισροποίε ιοαιιἰπια θεωρώ· τω.

διο οπου 'Ιιαοοτο ι@οι οπο οοπι Γοιο“5 Μ..

τοτο: οοπι Ιοεο ..οι ,οοπι @ο τω.. Ισποστ

αοτ οσοτιτσι τετοιο αοτοιοιι:οο οποιο Γιορἰίἱῖἐ '

πιο , ίροτατο πιο οοιτἰΠὶιοο ο οι οι Οτἱοιι..

'το νἱᾶστἰιο. @οσοι Ριοεροπτ;Ποιτ ιτισττι ρτο;

τω.. ιοοοοριτ,οοστΙ Χιετιίε τι τανἱτοποᾶ

ίίποσοτιιτιοε νοΙοἰτ ο ο οτι Α τιτακιαιτο

ία&οτοπι το ρτατιιοανιτι ποσο Οτι .τα τω.

ΟαΠοιοιίι τοπ ΝοαρσΠ αφτα τοΙιτιοιτ.αποπ

Β ποιο τ ποσά Αοποπ τοιτροτιτ , :μισά ποιοι

τ'

τοποε α88τοΠ`οτσε (ο τορτσιπιττοτο ποπ .πιο

οιιοτ, ρτα:ίτατο·πστι ἰποἱρἰοοτ , οοοι:Ιοοιοοε

ΓαπὁτἱίΠιποΒὸσιπῖιιιιε οσίτοτ [ποπε τ...ι...

άοε ὸἰο πο&οοιιο ιποὸἱτατοτ πισιιτοτοιιο, οι

οΙαιΐοπι ρατοιοοε ;σττωτοο ροταπιοε , Ποίο

οι τοΗρισπιε ατιοα ιοσνοαιοοε, ριστοπι ΠαΙο-`

τι , τοιπρΙοτοπι Πιπότιτατι , Πο[οι ριοτατιΓοοο

άιροιτατι οσπΓο!ατοτ. Ηα:ο , ιπποαπι τ σιποια:

το ΓοΓριτο, ποπ ρο!Γοπι οσο Γροταιο αοτ ροτ..

αποοιια ,.αοπροοττο _ τιστιταοτο τοΙοιιοπο, τοο.

ταποα. δοἱσ οιιαπτι το τ-αοιοπτ ποίττἰ τοειο τ·

οοι Π οστστια ΜΒΜ οπο νοΙιπτι, σπιποοστοιπ

Ποάιοιο , οποιοι , οροταπι ἱπ το τοποοοοπο

οσΠστατο όοοοτοοτ.(:οροαΙοπιι @Φο το;

Ο τοΐοιτιοο ΠΙνιΠε ποτοτΠταε τοα οίτ. Ωιιοπια..

οἰποοιἱοἰε Μοτο αΜτοΙιτ. (ζοτοαιτι ιιΜ νιο

ποδι ποπ τοΠιτοατ (Πιιιίτιπποε ο Ιιοπι`ο ντιπ

αιπιΠοιο τοτρἰτοτ ταττι ιιπροτιοτο μ:1ι1α,ιη·ηοα.

ιποπ,(Πιτιίτιαποε τοποσ τοτρἰοε τοπιο ροτοΙΗ

Λο ποΓοιο πιο ποιττα οι οοΙαιοιτατο ονοποιτι

οτ (ΪΙιτἱΠἰαποτοπι οπΠε οι τισΠ:τσε Ιιοίτοε σ!» ' ο

τω. Πι ι ιο απιἱοοε οι: Πταττοε ατοτΠΠιποε.

Επι· οστρστα ιπιριστοπίτοιοτπιιάατ_Γαπποιε

Πιτιίτι-αοι αρροτοπτἰΠὶπιοει ΡοΙΓοε Νοαροἔ`

Ηταπο τοποσ τοΙἰ8ἴσοἱε ΠοτιιοΠΙΠιοσ πιο

ιιιοετοτ τοροε, Αι.τττοιτεοπ , ΡεοτιΑππι-$

ο ο τι ιπιπιο . Εποπιιιιιοοιι τταττοιο πολο

οσπιοπάιΠιιποοι , (Μποτσια σΙ_ἱιπ ο οι: οτι-ε

Β ροτ α Εοοειιι.νσ Ρτ.ιιιιιιππο ΒαΙΙοτοιπ το

ποιο αΙτοτοιο; τοπια ιοιροπΓα ; τατιτα ίτιαΒο;

τοπιο οτιιστο, τοτ Βοοιιποιο ιπἱΙΙἰΒιιε οαΠε ;-°

οι ιοοιοιοιΠοριεοαττ Ιπ τνταοποιο ροΜιοοιιι,

ο: οοιοπιοποιο Ποι αο ποιοίτιοιπ ΙιοΠοτο-,Ιι

οοτοοστιάιο ποίιτα αοτοτατ ,πιο Ποιοι»

ρσροΙοε Γοτνιτιο ριοιοατ,ιιοοτ- τοτ νοΙποτα

ιοΒιιιοτιτ ιοἱροοΙἱοὡ ()|ιτιίτιαπιο, Ποπ τιοΙοώ

τοτοπι πιο» στο Πο ιοἰοοτοτ ο Ποοτ ποστιόιο

,οιοε 8Ιαάιοε οοινιοίποτ ποίιτιε ἱτοιοιοοατ, Η-6

οοτ πσΡττα οπιπἱαἱσοα , άσιοοε, Πσι·τοοιο, Π;

οποιοτο ιπαπιτ”οπο Επ-ροτο:οΙο Ππτ,Ι'τοτ-ϊ “

ποτε ι το ποιοι Πα8ιτιστοιτι πσΠ:ιστοιο τω.

Με Π:ιοοτοε οι: νοΙοτιτοε τταΙιιιποτ.ιπ ω:

·τἰοπι. Ο_ΓοπιοΕοοΙσΠι ποιοοπτια 2 Ο οο:οαοί

ιοΐαιιιαπιπστπιποιο πσΠτστοιο τ ιζιοοιτ οι.

.Με , οσε Ιοτιίτοοε τ ἰΙΙο οτοοε,οπίτοΙΙιι_ ροζ

Ροιω πσΠ:ι·σε Μπι: «πιτς, Μπι: ναίτοιτ ι ποε °

ραΙΠιο Π:στταπιοτ , ΒιΜτοιιε . Ιαι”οινιιοοε , ατ

Ο

·

 

. οτο

οοο!ιοι.€ Π



Ρ

πιο: π

ποοιπ·ι ιαιτι Ροτ πππο: πο” ιιπινοτΓαιπ Ιτα

`ιιαττι ροταπτανι , - οτιτιοιροε πω, ροτιοιοο

οοπο,τοπανι : :πιει ποιπ πιποοτιοε οιπ:τ , τοπι

απτο οοοιοτ ροπιι,ποοοι τπαιο απι ποοιπ:ιιτπ,

° ποποε ποπτοε οτοποοτο ,οτοπ:οτο ιο οπο.

παπι απιιτιοε , δοτιπαπτιποροιιπι οατιταιτι

ποπτο τοπι-τιοτο ι οοπι ποα πιαιτιπιοπι οποπ

πε ιτπροτιοπι απιατοπι , Εοποιιππ οροοττο

τιιΠιιπαιπ ιππιΙατιι οι·ορτατιι τ ποιαιπ Ροιοτιοπ-=

ποπιπι Γιιροτποιίπο , πο:: ιιοε απ ιιοπο ποαπ

τποτο8 ποιπαιπ-τοοτοτοτ: τω Αι.ειτσιποπτ

Ροιιτιποια τοπιροτο οαριτ ιιοπιε Ροιοτιοπποπ π

ππτπ , οαριτ ροι·τοε , οαιριτ οπιοοττι αο πιοτοπι

Ι.ατιπα Γοοοτιτατιω 86 π ποιπποοτατ,οαριτ τ

επιπροτοτπ Πιτταοπιοττι ι οτ πιπ οπιπιπο
π ποπροτποο ποττιιιαπιοε,οιιροτειποαπιοτ πο ειπε

ποποο νιοιποτοττι ποπιοπιιτοοιποτ , παπα·

πιοΓποο τιιπιΙ τγταππο ποοπο , πιο οτ πιο

]απι οπιπι Ρτο_οαρται 86 πιότπαπι 86 οπινοτπιπι

ΙταΙιαπι παποτο. Υιποτο πιο: οτιποιροε , πα

Ρο πιοοτο,ίαρο τοοιτατο. Ηαο ποιο ιΙΙιτιαιατπ

παότιταπτ,αιια νοΙνοτιτ απιπιο. .ποπ ποποπι
π τοττιοπι οπο οο:τιιτ , αΙιοπ πιοοτο , πιιοπ οσα

8ιτατο. Οττιπιπο διαιτα νι&οτια ποιΙα οπ.,ποα

@ο τιπι νπιτΕππιΕΝειε

παω ιτι αποπιο” ωιωιιι. @ο πι» Α;

οτοπιπιιι απιπιι ποιοτο πιτποιατοε ποατοοτ- -

Ρο-Γ%·ο

`

:απο

 

τοπιο τ. α ιιτ. π: ο ι ο ι
Απ Ιαοοποτπ παρπατατοτπ.# ι

ΡΜ: απ το ιιτριάκα ?παταω Ξεκιαπιστοπ

(πππο ]αοοπο Ξειππαιειτο Γαιοτοπιι

ιοιτ. -

· πιο” τ οτι οπο οιτιπιπιο , αοπαοιοΓοοιιιιπ

πιο μποτ ποπιιποπι τοΙιειοιιι πιοατοπι α πι·

οιιΓποο ιιι ατιιιοιτια αποτοππα ιπιροττοποοι ,

ποοπ οο οίποο οι νοπτοπι , ιιτ οιιοτοιτατιοέ

ποο το” , πο” πο· απο ποιποττι οτοποτοε , ·

Β ροτιοτιπτ, οπιαειτατιπτ,οιιτοτΓοτιπτ. $οιε ιο

νατι α ποττοπα αοπαοοε , οιταειτατι τιτπιποε

86 ρτοπιι. Ροπππι οπο αΙιατ ποπ ρτοτίποτο

τποτατιοει, παο οοπ το ποπ νοιιτπροττοιιιιπ

τποε,πιοπο ιπ αποποι Ιιτ:οατ,ποοπα το ποπ

ίοροτιοτιποε πιοποε αποοοτοε. @πα πιιιο

ο τοε , ποατιιποιιιτι απιριιπιτποτ πιιπι ποοτιπιο

ρατιτ πτοέτοε , ατοοιιίπττιαιτι ιιοπε οιπιπποπ

αποττ νοιορτατοτπ : ροποτ ταπιοτι86 ριποτ

ταπτοπι οοριπιτατι αο ποπιο τοτοπι 8ταοαπι

οατοτπιπποιππο , οτ απιιοο τατιι ιιοοπτιοίο·

ταπιποο ιπτοτπροταπτοτ ιιΓοε πιο.. Μαπτι:ιοι

πταοπο παπα ποπ ο : απτο πιαιοπτ ποττπιπα- Ο οοπτι οοριπιταε πιο παπα ; οτοοι ι:οιοδιαπ-·

τιπιιαπι νιτοε ι ποιρρο ιο @τα οποιοι)-

Ιοπτ 86 τοποσ δεῖ οαιιιπι , ιιι ποπ:οττι τομεα _

τιοπτοτ86 τιπιιπι 86 οπο. ]απι πο ]οτοπι

παπι τοοοροταππα , πι: Αιοιπιππτια οαριοππα,

πο οτιριοτιπα Απτιοοπια, Απαποο Βοι ιιοπι

οο Ποο τοπιτοοππα ποπ οο8ιταιποα. ιιιε τι

πιω οιιτπ_ποπιιποε ποττοπατιοτοτ- Βοοποο τα·

τιοτοτ τποιιοπαπτοτ τ ποπιεπο τιπι ποΙιποταπ

ποιο-τπτ , ποιπτιπι φαω @οι ιτιναποπτια

τοαποεοναπατποε, ποι ιο ιτα!ια τοπ πτποε ,

ποἱ οοπι ια ιττοατ ροτοιιτιιππιιε οοιιιιτι απο.

ιιιοε. Ε: ποοπιαπι ιιοε ποπ απ οοττι , πιο απ'

πο ιιπροτοπτο: ποιος, οοπι τατποπ οα αιμοπ

τοτ , πιια νιτπιτιιι πιιπιοπποο νοτι ποποπιι

τοπι ρτατοπποπτ , πιο οπιτιιτιο παποπιεια-·

πιπιοτ , ποο ποιοποαιπ οοοοττιτ , α ποοοοτ

τοιιτοτ α οοτπι τονοοοιποτ. $οπ τροπο οι!

ΜοτποΙΙιτια ιτιοΓα εοπιοε ι οτιι πιπιι ροτοπ

οπο οατιιια, ποατπ πι! οατοτπ ιτα παποτο,ποοπ`

ποπ π:οπιοπε αιτπιτ:ιπποο οιατ8ιατοτ. πιο π;

πο απ_ποιοποαττι αοπαοια ροποι· οταποοοτιι;

αριιπ τπο , ποοπ :ο απιπιο Γοπι , οι: α το πιο. ·

Ροττοπι παπα πω:: ιπ Τποοοτιτο ίοροτίοτιτ

ιπτοτρτοτοτιο. @οι οοπτι πππο ποιιαα οποιο

ποα. Ηαο 86 απο ποπ τοτ απο-ο; ΝοαροιιΒ τανοτιτ, πιο ίζαιἱποποπι86 Βοοτιε ττιοποε

Ήττα οτιιιοο τοπι οιιτπ,ποοοοπι ιοτοετοεπιοτ

ίπποι·- οα το τταππποπατο , παο νοποτι: ρππ

οπιπιπ 2 παο πιοτοπτιπιε , παο ]οι.ιο ροπ

τιπι ττιαιτιτοοποπια , Ροτππα , Βοποπια.

Ηαο τοπι πιπππωιιω τοτπιε_ Νοαροιι,παο.

_ @οπιπιπ Ροτταππο τιιοο,οιιπι αιιαπτιιιτι οοτπ

οποιοι πιποποπι ουτπ πια ιιτιροπΓα αΙοτοτ ,

απ: Ροττο Ναναττο , παο ποοιποε ρτιποιρι

ποίποοοπιπιποτ,.παο πιοτο οοΙΙοΒιο απο
τ

Φ παιιοπι,παο ιιπινοτπτ Ιταιια οινιτατιποτ μα.

ποιοι , οιτοΙατπαγι , ΡοτΓοποι , πιπιι τατποπ

οπιποατι·ι αποοοτοε πιω. Το ιταποο οιΙτα να

ιοαε , 86 ποοπ νοοιποε ιρΓο ποπ ροτοι ·, το

τπαιοπατο τιοτιιιπιε ,ι ατποο αοδτοτιτατοπω

νατ.`Ειτ φωσ. . - · π· Ε

ποπιοτατο τιοτοπτ δατ οπο ·ροτοτατ οποιο ·

ποοπ ορτατοπι : ιπποπε ταιτιοπ τοατοπι τοτιιπι

ποπποτιοπι πιοιτ , οτ ιπ , το ποπιοπο οποι

›τοποο οοπτοππαπι , πιιοπ οο οοττιοτι (απο

'πιο , ποοπ ροτΓοαποτο ποπ @πιο τιιιιιι

οοπι ποἰ Ιατοπι (ζατιιρατιι αο πττοποπι πιατιτ

ττα&ατοπι ποποτιτ ιιγτπρπα , τινοπι Σοβιετι

πω τιοεατοτοπιι. πταττι πιο , πταττιΓποο ταπι

οιτοτι ποατπ πιιο οοτπιποππατοπι πω. παπα

νι. οπο”. ·

 

οι>ιετοι.Α κ. ποιού

ι ·' απ ΚυΕΠΠισ ν

απο:: μια: @έ πάπια: ΜΜι·τ.

τ θιπιοα απο Ο. ι

ι απο τιιιτατι το πππο οπο: πιο;

86 οοιοα πτπιιιτοπιποτπ ποοαιτπ Φ ποι ιααταο

Ι..ειοτοπτιο , Ματια τιιαττο πω οτοτιιε, πππο

πιτ αΙιοποι, τιτοπιε αο ρτοποπτιποε πππο ρα

τοτιτιποι , πιιι οιιοπι ποτπιποπι ποπ ποοπο.

ο

οι .

[ποπ “π

τοπτ,_



άπο Ει>ιεΤο1:ιΕ επι.ει:ΤΑ.° ιιτο

τεστ; πιο νετο πίττα Ιππιοετε. Νιίἰ ιιιπιιτεττι Α τ-ι·ιιττε πωπω Κοπικ οίτεπὸἱ” πι: Δξιωιι

τε > 86 πιοτεε ιιπποΓεετετπ , ιιπετεπι στ τσιπ!

ἱτιιτἰσε ἰιινεπιΙΤεε ιιιππιιιιτπ. δικο εποττειτει·

»σώσε , ιιΙεπιιτ οπιπἰ ει: ρ:ιττε ΡτἱπισΙιε πεππε

ειεσΙειε οιππιπιιπτιε ρτει:εοτόπι ::οπΓειεπτια ,

πσεε ε τιοι ρεοιπι επι ΡοίΓεπτ, ιπνιόιοίστπ

πιἱπιπιε ισπιειιτεε. Ατ πισπειιιε τιιιοτιιτ τε.

_2αίόττσάςβ &συιΜέ ,βΜΜάωπ τωίνει/Μπ

Μπεται·> Μίκα ω» /ἰω: άσ:ήπισκιαπ ρι

τίπωτ Ρ Ιππιιἱτ Ποπιἱπσε. ]σόιαιτι ετιππινσΙτ

ιάεπι ποπ ἴεεσπάσπι Ϊειεἱεπι , Γεά ρειΐτοτἱ$

Γρεξτεπάιι ΡεπετταΙιει, πω: σπἱ Πεο ίοπτ Ρετ·

Με , ιπιιεεείΓει , πεππε ιιιεειΙαιτιι τποττιιΙἱοσε.

Το απο δοΙοπἱε 86 (:ατίι πιεπιοι·, πεπιἱπειτι

πιω ιοί-ειπε ειπτεπσιιπι ΪεΙἰιι οε:ιτιιΓπσε οοιεε Β

πι. Πο πε άινιπο τοππι: εεπΓε, πσοε! όεΙιιι

πιοπο ίοΙεπτ. @σοι εοιπιτεΗιιιιιοπιτΜο

πωπω @πιά Ετ:ιττε Ρ ιι τ ιι ο όεΠειοίισε τ

παπι Ρ1-:ιιπ ιιτιιιιπο τεπε πσἱετἰιιτι πωσ

πιο Α1.ι>ιιοπεο ιπΓοΙεπτιιιετ @υιό περοτε

ΕΕ1Μ31ΝΑΝΒο ειπι:ιτισε τ ΑΓεεπιιο Ιτει!πιιιι ,

Νοειιιοιιο Ι.Ασπειιτιο ΡΙοτεπτιπο πιοιΙ

ιΙΙιιίτιισε, όσεε Ι.σπον1εο Μπι! Ριιιοεπτισε,

πιοιΙ νειΙεπτἱπο οσεε ιισάεπτιιιε , τοττσπει

τισε , ἰιπρετἱοίἱσε. δει! πωσ τ5ιπάεττιθ πουπέ

υπ,ιππσιτ ΡΩιοπστ , @στα πο» σπιτι. Πιπ

νετΓιιπι νἰτειτ ΓΡΙεπτἰοτεπι οτενε πιοτπεπτιιτπ

Ιειοεί:ειδι::ινιτ. νιάε @τσι πσοε Πειτε πω

. - ττειι·ιε , πε οιιιτιι ιεεε:ιπτ. Ατ οοπι πιιιππει- ς:

πσε νιάεο: ποπ οπιποι νἰὸεε. Πισ Οτιπε

πεε ἱπτει· πινω οιιοἱτιιε , ιιοίτιε οΠνοι·σπι

ποπ ΐια:σπι τα ιιπωιειω Ησπιι , πιἱ

ΕΜΗ: , οσπιἰ ί.σπισε : πεποοπ οΙο.πάοιτπσι· ,

οσπιἱ Ιισιτιιιπει ίοπτ ποπ ·ιπ ίἱὸετἱοσε.. Τιι

ιι πσἰτι ροΠπειε τειΙε τ·στιτε Με , οοίτιε

άπο.

ο
_,.-.-τ-.

ΒΡΙΣΤΟΕΑ ΧΙ. ΖΕΟΙΙ)Π

Απ Μειππισπι (:ειρεπατεπι.

Μπάλα @κι οπιποε υττιπωττΞυπΦω πό ι)τ/&

τσ|ἰἔέυκἰ.τ πιω έι:βι·Μέτ.

4 .ΜΜΜ Μειππιο επρεπ:ιτι δ. Ο.

Νιιπιπσειιιιπε πσετεΙ:ιε εείΤειοσπτ τσκ,

πσοτι πιιιΠ :κι το, πιοιΙ :κι Μ:ιτισττι , πιοΠάε.

τπσπι επ Βοτοιιτσιπ,σ.ό Αιιππόπιπσιπ,ειά μια

:σε ( Ε πιο ρΙειοετ) Γετἰοειττι τιιοει ΑσεΠ πιπε

ω, τοι ΝιεοΙειε , επο πσοόενιπιπτἰ ειπποε

π.ιτσε , εοπτσΙι πιο επι (κι) ΑιιτεΙιτ ΒιιιιιΙι:ιτιι ,

σοι Βετο ιπιτιετιιε , Ιεπι Ατπετιπ Ρετ απ..

πστπ , πο ΗιρροΙἱτο (]τσειπετσΙο εοιιέτσε.

δεπιιεπτι ιιππο Ρειτο.νισπι μπαι, ιπΓιιιοινι

στι Η ιιοδειπ εοπποίοετε πιιιά Ατιθ:οτε!εε , `

πσιό. Ωιριεπτετ ιιιε πε νιτει ιποττο.Ιισιπ , ποιά Ε
πε άΜπιε τεοσε ,ο πσἰά πε ιρΓει τ:ιπάεττι απο·

πιο Γεπτιι·επτ. Ιππε ποπ ιτιιι!τοε ειπποε πει.

«πω πω”, ειτπσε ἰπ Ντιπ οιεππισπι

Μπι , ποδτεε πι: ὸἰετ τ:σιπ ΡΙειτοπε τετεπε ,

ειειιστοι·ε Βοιπἰτἱο θαν:ιτάο_ νιτο ιΙΙσίττι.

Κενοετιτσε ει εειτάιπιιΙι Γειπότι θεοτειι 8.: ιι

. (α) Η :κι οιάιπειιι Ετειιιιιιιτσιπ 8.ΑσΒιιίτιπι , πιιι :παπι

ΑστεΙισε πρρεΙΙ:ιτσε πι.

Και. τσιπ». ό· πω. απο!. ΟσΙΜ7. τω». ΙΙΙ.

Ο

ΡΙστοπιι σπἱνειΓσπι ποιά εισε ποτά: Ιππε

άοπιιτιιε !:ιστε:ι , τπι(Βΐσε ΡΙοτεπτι:ιπι (σπι το·

στο ποετιιειτα ιπτετρτετιιτσισε. Βενοεοι· πιοχ

Κοπιππι , Βιέτστιιε οι! Α1.ΕΧΑΝπιισΜ Ροπ

τΠ·ιεεπι πιο” πω: εσπι ποπ οοΓεσι·ε ω» _

οσἰίΐειιι ειοιι·επτοοιοεοτ. Ε!ἰπἱτ ἰπ ίοεισπι

Παει Μιιτἱειπσε, πσι τυπο οι·άιπειτι :πωπω

πιίιτ:ιοιιτ , πιιιΙτιι ιιοΠισιτσε ι- τπσΙτιι , Η τα

τισιΠοπι ίσοιπιιι:ιτσε. Ποιά Ρετπσιιιπ ιππ

τω. Οτειπόστπ τστΓσε :κι Ροπτιπεειπ ἴσἱτι

πεε πει πισιτο πώ: Νεειρο!ιιπ εοπτεπάιπισ8ι

()οιτ πιο Μ:ιτιιιπστ. Επι: πιοττἰ ειιΡιω,

@πιο κάτσε τοοοτε. Τσπε νἰΩι τπιοι ιπσΙτα

τποττι νιειπο , ίτειτιιἱπσε οστπειποτσπι οπι

τιἱπο οο!ινιΐει, ει: ιπιίΕι οιππιει μπει· Βεσπι

πιατα εοπΓεεπ‹:ὶο ΡεσίιΙγιισπι: απο ποπ

πιιιτπ Πεο. ΙΡΓε πιω τείτἱε επ, πσ:ι ι·ιιτιοπε, -

πιιιιπι Γιιπ&ε , πσεπι ιιιε ιπιττοτ ιιι ΑριιΙπιπι

ο Ριιιιπιειιιεο :εεε , ιι πσο τιιἱοἱ ρΙσε είτ

Γειιιρετ ττιοστσιπ , πσειπι τποττ:ιΙι πιτ ίιτ ο

τποττειιι , ι·ενοεοτ ιιι στοεπι δεπἰε, 8: Ηε

αστο: επ:ιττο ενιιππεΙισπι , Κοιπ:ιπι τεοεο,

ἱπε!ε ΕΙοι·επτπιπι , Βοποπιιιιτι, Ρειτατι:ιπιι,

πισΙτο τεττοι·ε πιοπεο , Ειοττοιπσε ιιτ μι:

είτ. νεπετιιιε ρετπο. Ραειο ιΠοε οπιποε , Μπι

εσπόιιιπ ω. Ι)εσπι νι:ι. $ροπάετε Γεπσεπτἱε

ειππι οπει·ιιτπ εοπσπτ. Ιτστιιπι Ροιιτίπει:ε

ππετπ: ιεττο.ιισπτ , δ: πο ιπίιιΙει πιεο, πιιτιτπ

ἱπ νωωο Ι:ιεσ ιιιεοΙεοειπι3·Κοτπειπι πιο

ειιττιιτισιιτ. Αππτεεοοι· πεποτισπι ενιιππεΙιτ

όιΠετεπάι Κοπιτε. Κεάεο τε εοπτ-εξτε ιιι ιπ

ΓιιΙτιπι > Μάο ιπιιιτο. νι Ιιττετιιτσιπ , εοπνιτιοἐ

τσιπ , ιιιἱιιιιτιιπι πσετ πο ιιτπιειε ιισάΞεο:ιπιι

Ρτοόἱτε, νεΠεπι ποΙ!επι .ο Γσιπ εοιπτισ|Γσε-.

Αοἰι πε πιπιισε ειστ τεριιππιιπάο , ειστ Ρ:ι

τσιπ @οι :ισὁἱεπὁο νιάετετ. ΜσΙτσπι πο.

το ἰπτετ πιιπτειπάιιπι οιι:ι·γιιιιιτσιτι. (`οπΓεεπ- ο

πο (:Υπιιπσπι πειιτάιππΙι Γε.ιιέτι θεοτπιι ότι

τσιπ ορεττι ΑΙιπ:ιοι:ιπι, ΖοειιοΠ, Βοτοπτι ,

ά ιιιτιιεοτσιπ οπιπἰιιτπ. Ηιε πσοπσε οπο.

οι·:ιε ἱπνεπι τπἱπιπιε τσακ ι παπι πσΙΙσπι είτ

Π οριάιιΙσπι , ιιιε το.πάεπι πιιΠιιιπ , πσο ποπ

ιι·εοροττσετιτ Γιαπ το&ιιιιιπι. νιεΙε επο

τετ , νιάε ἀἰἴειιτἴσε , νιόε Ρει·τιετσοε μια

πήπειτιοπιε τποΙειτοιε. (ἔιοά Η επο ροΠιιπι

ορτειτιιΠιπα πιιἰετε τιιιιι ιιι οπιπε, όεοεε

8ε τσ πτπιιε ιιπιιεἰ ιιιε 86 Ιιττει·ιε εο.τετε ροΙΓε

πιεο. ΚεεεπΓεπόπ (Μιά οπιπἰει , ιιτ νιπετειιι

Η ποο ρπέτο πσιεΐσετε απο οιτάεπε Μπι.

τιιτιο ροΙΤετ τω. νειΙε πω” , δ: (οι νεΙ

τοεεσοιπι ιιι :επτα ιττσπιπ:ιι·σπι πιοΙείτιει.

 

Επι" οι Α :τη πωπω

ΑΔ Μειτωισπι Ρἱεἱπσιπ.

Ευ πω:: Ηωσπἰτ ρύΞΖωπέβιω πω” |τ·ι'ϊ'α

πω: /έ/δτέόιίΑ

- (Μπι ΜιιτίιΙιο Ρἰεἰπο δ. Π.

Ρτοτεέτσισε επο στ! στοεπι αστο

τοι·σπι 86 τοτἱσε τοτε οτοιε ρτιτιειΡειπ , ρτο

τεΙΐστσΓπσε ποι ΡΙτιτοπιε άοπιιιει, πιιιιττι

ΚΙ: Ε:
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οιι1;ι.ττι οτι Πέτι:ιτοτοττι τατιιΡοτοπι Γαειιἱτἰατιι Α Ηοο οτοξαέλο τΙαατειτ ἴοτιττιιτοΙτιοὁἰ Ποάιο!

Ρατια ὁτιΙἰταττττοτιι α:: ιιονοοι, όΜτιιίΠτοοτιι

τετιιαιι τ νατιτοε τια ΕιοτὶΙαεοτοτο Ρατἱτιω

τατἰοοτοτιι ττιαὸἰοτιτἱε άατιτΗιοε ροτ ττια [το

:τε (Μπι οοο Ροίΐατ , Ρεττινιτι ΓοΙγατιε , ανά

τα ιιιιιιοι ειοτιοατιιοα 8ο ταριιτειτοταοι 8ο Π

Ιοίττατοτατιι πιο οοτιτοΗ: °όοκιτιοα οοοε! πιο

το ?στα , ουτε το Ραττιιατιἱόἱε ειτ.Βοττιατιτο

Β:τιτιιτατιιε , "ο ‹Ια αΙτο Μαειτοττι πιαδοτιο

τα τΙοοτιοα οοτετο τϋπατατιτα11ι αι191τ©ω·

@οοο τιοΜατιι οοιο αΒἰΙΤαιιι , ατα ΙτατιΠιτιιοε

@τι : οΓτιοα πιοο άοέττιτιειοι, τοοοιιτΠεοι , θα

οἰΙἰτεταττι , νατιαττιαιιτἱειττι :ιὸτιιἰτειτοε ι οτ οοο

ΜειτίὶΙἰοτιι Ρἰοἰτιοοι , ορτἰτιιιιτοττι ετττιοτιι οτα

ίαποταττι δ: τιιοΐειτοτιι ατιτἰΙὶἱτατιι οσονο

Ποτε , Γατι Ηειπιοιιιε , Ποοτιτιτα, ΠαΙΡ!ιο

τοτο , οοτ Η τιοοτι αίτ οαττιοε οτειοοΙοτιι οοιο

[ο!οιΙΐα Πιο τειτοε: τειτιτοτιιτιοα τιιοιιιατιτἱ Επι

Βοἰτ Ιοτιοαοτιε ρτπΓατιτιο, οτ ΑΙοιτιι:ττΙατιι

τιμά ἀἰἴροττιιιτἰε δοοτειτἱε !ειτιιε πιο οτα

ὁἱτὶατἰτιι ι Μαι δοοτειττοο πιο Παο ΡΙατιοπι

αιάναττι. @οσα ασ οτιιοτα Ωιτιότιεοαττειττιι

τιἱΒοεἱτιΙιΞιιτιε,·ιτατ οοιιττι οαΙαττιιτιο οοτίο

οοτιτἰοἰο. Κοτιιτιτιι ιιτιιτιιειτοε ιΠ8τωιοτ, οτο

Ροιιο ΡΙειτοιιἰοο.ε οοπίὶἰοτιοε οοτιττει Ρατιρειι

τατΙοοετιαταοΓειτιάειε: αὰἰοο Ροετια ὸἰαττι ,

τοτο τοοτοτιι ν, ΡΙατοοιε τιιιττιοιια ιτιτατρτατιι..

τἱοτια Βοτιοε οττιοατ ιιοτιοαττιοα ίτοτΠοίοε ταψ ο

οπο; ΡΙοτἰτιἰ·οΡατἱτιο: ατοόιτοτ,τοα.τ.ΙιαοΙω

Βοι οιτΙαΡταε οοιο οι; ττἰρὶἰοἰ ιτιοοΙοτιιαε ,

οοιο τα!τοιοτιο ΒιοδτιΙδτοοε , οΙ:ιτοε ἱτι τοτ

(ο!τε ταὁὶἰτ·ι_.ΪΓἰττιττΞ `οοοιττιαιιτετἰἰε ρτιἰΙοΙο·

οοε , [γτιιι5οοι έΉοοειτιοοαναπατοοε , οι οτο

τοτο-οπο ΡΙειτοτιατιι ετ8οιτιατιτιε τιοαοττιτοε , 8ο

τοταῇοεὶιοτιαίὶἰίἰὶτιιἱε Ιοοοτιττιτιοτιιτιοε τουτο

1:ιτιοτα τι τοτ .ίοτἰιιτἱε ΡΙατιοα ατΐαοιίΠ οτιιιιαε ,

οτ Π:οάίοτοιιιτα Ρειτατιτοπι ειρτιαΙΙατιτ, τιιιοἱ=

Ρἱτι αιτιΜττμιττοιια οττοε οι» άαΒατα τητα-ι τ

ττιοτ , :οι θτττοια: ετοειὸαπιιοτττιἰ!ἰταε του Ι.:ιτἱ-· ·

οτα. Πατιατιτ το , πιο ΗατοοΙα , ττιοΙτοιιι, φωτ

· ἱτιαιιἱα δ; νοΙ8ειτἱε άοδττιτικ οοτ:ι όαιαθτα ,

νατε Γ:ιτιότει:τιοα ρὶιἰΙοΓορτιὶα ὸἱΓοἰΡΙἰοὶε τω,

Βοατἱε , οοοΙοίτιοα το! ὸἱνἰτιει: Ιοτιιατι οοο

τοττιΡΙειτἱοτιιε αταιτατἱε. Νατιοα νατο°τιιἱιιο:

ΠΠ τίοτιατιοτιτ, οοοε οοιο οτιτἰα 8ο Πτιι οτι

ίοΙατι οι Ρτοΐοιιάτίοτιιἰ Ι.οττιιτἱ οτιΗνἰοἴει

- τιοατα ιειοατατιτ , ἱτιοτατὶτΒἱΙΙ οοιο ιρίοτοττι

ἔΙοτἱιι , οι οΒΓοοτἱίἱὶττιἱε τατιατιτιε νατιτΠοείΗ.

@οτι Πιέτοττι αίτ, οτ τὶἰνἰτιο ρτονἰόαιιτοι ττιὶβ

ίοπτι ΜειτίΠιοτιι Ηοιτιοτιι :ιτἱιἰτταττιιιτ , τιοἰ

οιγίτιοετοι ΡΙειτοτιἰε ττιαο!ο8οιτιι τιοΙὶτἰε Γει

οοιιΠοοτιτ :ιοαττἰιιιΞ ιιιἱΙἰταε , ΙΜόει τοτιιαοταε ς: οτιε ιτιίτιτιιτΞε ἰτι ρτἰττιἰε οοοίατιτειοα:ιτιι , π..

ιιιντάοι τ άιΓΡοτιοτιτ οτιίττει ,-όαιτττοΙανοοοα

οοτιο τοττιοταε ρτεαἰἰοὶοιιτ τ ἱιιαοτιτ ναΙιτα8

Ρο·οοετιι ρτττιιει τιοιεΙατιι τετοια Ιανιοτατιι ι Γαβ

οτι :Μοτο οτιιτιαττι τοάατοτιτ, δ: ΤατιτιοιιγΙιε

δ: ο:ιοἱε' εοτἰοτΞε. . . οατιιατα ατα.τ Ρτιετττιτάω

Ττιταοἰειοι τιτιίτο.τιι οι ΡΙειτοοἱε τιαθτοε τοΙιιιτ

τ: Μαιου ἱτιιρατοτο τ-:ιοἰαιιταττι, οτοατιτο πιατα

ιια Ποτ τ”ατιατιταττι Μαπιτιοιιτι , Αιτιειιοτιοε το·

Ρ6τιοι!ιοε ἰττοατιταε , 86 Μοτο Ρειτιοατιι άο

οαττιιτιτατιι.Ο φοιτ απο ἱτιἔτοοοτὶοοι τοτοττ

τι Πε νἱἐτοτοτιι ἴειοἱαε: οοετοτοε τοτἰοε ακατ

οιτ ε οΙιιτιιοτ. Βοατα οτι:Ιοτιι , τιο ταότει οτιιιιἰει

ωιιιιτι ἀἰοατατ , τιτττιοτοτο οοΙΗΓοτοτιι ειο αει

ἀατιτἱοτο ΠΙνειτοττι ί·-τοΒοταττι οορτοο:ιττι , πιο

τοτιοα ιιαιτο νἰτἰΒοτ ιτιοοττιΒατιωιτι οτ οτιιοο8

ΡΙοτοοἱε οοτιιατι Ήτιατατιτοι· ραιιιτοε όαΙα

τοτἰ. Ετοἱίὶ Γοτ:τοτοιιι ειοτἰίὶἰτοτιι , οοοε απ·

οτοοτοτ νοοιιτιτ , οΓρἱτεΠατ ί::ινοτ , τοοτειτ ,'

οτ ταοτ,οοοοτιιοαοόοττι. Νοτι Ροτοἰτ τοοππι

άίνιτιτι τιοαττοιο. τι ΓοαΙαίτοτοοι τετοια Βιοε

Βιέτατι , Παοοοα , τιο Βοτιὶε ΠΠοε οριτοΙτιιι

τἱΒοε μποτ , αντιίἰττιοε ι αιττιοα ἱτει ανο.Πτοοε ,

οτ Γοτιιτιιρ απο ΡΙειτοτιἱε ιιτιιρΙἰτοόὶτια ΙιοΙταε

ατοΒοατἰτιτ. Ετατιι ίτειτἰτιι το τα νατιτοτοε _

οτ οοι ιτοτοοι α οειτοατἱτιοε αοοοτιι οΠἱτιι2Ρ£ἱι

ἰΠοττι οοοτιοα τιιἰτει νἰ&οτἱεα Ι:οτἰτἱα @απο

τοτο νἱὸαταε. $ατὶ οοιο Βατιοε νατιἰΙΤαιιι , Γοτιι

ωΠτιω μια” , ΡταΙΗΐατα Ι-οΓΡἱοἰοοἰε ιιο+

ιιιοτιἱτοε.·Ροτενἱ τειττιατι 1πτωτ :ιοατιτιοττι ,

οοιο Γαοιιε οοο τιιιτατοτ. Ειτραίτο ιτιἱτο άο

ίἱὁατἰο Ηττατ:ιε τοτο ροτ αοτιιτιατιι ιιοτιτίοττι ,

τιοιτιοε ιιἰΙιΠ αίτ τιιιοτι τιιιι€Β όαΠόατατιι. Πο

Ρὶο πιο ΡοτρΙιγτἱἰ 8: :ιΙἰοτοτιι πονο” οροτο

ὶοιρταίΓε Ποτ , Ποία. @οτι οι τα τιΙοε ταἰρο

Ντακ Ιἱττατοτἰπ τα Βιέτοτοττι @ατο , τιο;ιτη

τΙοἱ το Με ορτἱττια τοατιτἰ νοΙ8ο Ροτιοωι-,

Ν».

:μια ιΠοτοττι Ρτεενἱειτιι, τιαοΙ:ιτειτατ. Ηττα Ποιο,

τιιἱ ΜειτΙὶΙὶ, δτιτοττιἱει ταεοει, τοτο τοτἱαε τι- _

δγοιΙΙιι δε ν:ιτιτιοε απο αυτα. τιαοατιτατει.

Ητοο -ΡΙειτοιιιε Με τατιιροτει , τιοιοοε τοτο

ρταοἱοοἰτ, οτ Πιο οοειτιιορττοια Ιτοάιο ποτε

τἰατατιτ. ν:ιΙα. '

` ο

ΕΡΙ$ΤὸΙ.Α ΧΙΙΙ. ΖΕ(ΠΠΠ.

ΑτΙ Μεττειιιοττι (ΞατιτιιαιιΓαιτι Ετατιιιτ:ιτοπι

δαοατ:ιΙοτιι.

Π Μετα Με ω» Ι/επτπωπι ΡτἰἄττἰεαΜ αεέσπὐ

/ἐπέόέι, Ζωάσμα @βατ α&είέσουάσ Ζωτ

]θ·έ2'κω μ·φΜΜπο . __

@Δω Μ:ιτϊ:ιτιο (Ξατιει:αιιίἰ Ετατιιἱ

τατοττι (3οτιατ:ιΠ δ. Π.

τωιοΒιαι πιο το Ι.ιιοτιιιι πατώ ττιιιΙει;

οτ:ιε , οτο 8ο ειιττιοε 8ο Μάτια εἴρἱοἱτιιοτι Γατὶ

οοἰἱιοε ιιοΙΙ:ι (ῖγτιτοε > τιοΠει Βιιτὸἱιιἰει αίτ ω

ο τ-ειιιιἰοτ. δοτοτειτιιοτ τιιτιιατι ίτιτατιιιι τιιἱττιοοΙ:ι

τιποτα ΡΙι!αΒαοε ο:ιιιιροε , οοι Ρατρατοει ω

οαοὁἰει , δ: ιιιιΙΙα τοτναιιτιοπι ειτιο:ιτοτιι ιΠΕ

οτἱτιιὶτιει νιΓοιιτοτ, οτ ταττατἰ ροΠιτ @οοτε

τοτ , τιοόἰαοε πω” τιιπατοτοτιι οιοΙειτοε,

οοτετο ἱΞιιἱοοι ίττωοταττι.δοΒιιιιιιτ ΜἰΓατιοτιι,

οοἱ οιοοτἱοττι οοοε τοτε Ροταίτ :ιαταοε. Ραο

τΙατ ατιἱτιι οτιιτιἰε ιτιἰτἰε ἰτιτοε ταίἱοὸἱτιἱΒοε οτι

νειτὶε. δοΒὶτιιοε ιιιἰΠα Γοϋταττατιιιαοε Γραοοε ,

νἰτιε οοοο!τεια, ΙοιιΒἱίἴῖιιιεε, ττιοΒοιΙιοτιίοιια πό

ΡΙειτοτιἱε ταττοειτ :τάι!ιοτει ίοΗε Ιοοπτιοα Μαι.

Ρατιαττειοιοε τιατιιοοι 5γτιιΙ!ει: ΠιοαΙΙοτιη Β: Η

τιοἱὸαττι ΩοριΠιττια: νἱΙἰ ιιαΓοἰο τιοοά ο: τοο;

ΙΞιτιατα δ( νετἰοἰιιειτἰ , απο αιοε-ετάὶοιι!:ιοι

οοτιοΙιἰ!ἱἱε ύἰτταἰἴτιιια ταΙΪατἱε αιτοτο:ιτειτιι ω.

Βάαιτιοει οοο οοιο τα οι το!ιοΙο ιειοατιτατο

$



Μι ιτιετοιο οοιοοτοι- ιψι

ττο!ιοτοτοιίε , ιιιἰοἱιιιο οιιιιιιε τοοτο : τοροτολοιι:ιοάο , δε ουοο οπο: Ποοε. Ναι οοιτο

οποιο οοοΙιιιι :οτιι οοι ΓΡἰτιτιιε ιοιροάιτι οοι ιτι

ιιοοιιτιιτι οι Γιιό.:ιτιο οοουο ει:Ρτιιιιιιε Ροοο οιτο

ιιιοιιιτιιε ονειάοι·οε , Μ! οιιοιτοβιοτιο, ιι:ιοοο

τοο8τιιτιοοε οο8τιιτιοτιο οιιΒοοδτοοε. ο

Ριιιιοειιιουινι Κοοοτο ουοο οοοοοιε :πιο

ΡΙιτικιιοι τοτε φωι·οοΔιοοφωοω , οτο οετο

$Η5 τοοιιΓοιιο τουοοτιοοε,οιιιοιιε το άοιι:ιτιτ,

ιιιἱτιιοτο ΡειττοοιιοΡο , ίιετιιοοιινιτ ιιττιιοιτιειιο

τιιιιττι οοο ιιοοπο ΠΠ οιιιιιοι τιοιόι8οιοιτιο

:ιΙΙιιτιιτιιοι. οτιι Πε ιοτοΙΙιοτιτ , οιιιιοτιοιιο

το τοοι:ιοτ ἴοοοι·ἰοοοιιο ιοπιάτιζι -ροοιιΙι , `οἰἈ

νιτοτοο , οτιοοιροο , 8ε άοτοιιοι οοο ιιοἱ

πιο : οοο οιτο! νιάοτο οσοι: ΒοοιιΙει Ιοτιιμ Β

τοοε , οΙοειιοτιιιο, νοΙιοτιιοιιτοιο. @πιο άο

εΙοροοοοιιο οι:ιοιίΕτατιι τιιοιε : οιιιΙτο ιοτοτ

πιο εοίοιε τοοε νιοοο ΡΙ'20]21'2; οοο τιιιοοιι

ιΠιιίττιιιε τιιοᾶἰιιὲ· Ποιοι οιτο!. Ρωτ οι το.

που , θεο ο! $οΙοο , τοιιΙτἱ οι οιιιτιοοι

Εοοοτο ι οοιιιο ο:ιιοοτι το οοιιοΒιιιε. ΡΙιιο

οποιο ρτἱνιιτιιε ροτοο , οιιιιοι από απο θά:

«τω. (ζώο τω τιιιιτιιιιι ι:ιοΠιοττοκιπο Μ.

τοορτιιιο οοο οιιιοιιε, οιιοτιτιιιο οι ιιοτο8:ι

τιπο τοίοτιιοτ. Μιήοτ _ριιτ:ιοἐι`τἰε ιιιιροτιιει

οιιοο πιο οιτοορτο τιιιιΙτο οοτο ροτοιτιοτ.διιιιι

νιάοοτ οτιιτο ιο οοοοι!ιο ιιοίἰτοι 180©12ΐο

οοΗιτιιοοιιοοι τοοτο, οοιιττοι·ο αξια , οοιιίι

οιΙιιιοι:ιο. ΡΙ:ιτ:οτ ΡΙειτο , Πιο τοοε οιιιιιιε ο

Βοο _·ιοΐοοιιοτο , τοκοι ιιΠιιε ιιιιιοιιτιοι (οι

Ρὶοτιτιιττινὶἴιε οΠ:. @οοο οο ΑιιΒιιιτιοιιε (ε)

οιιιτιοοι οο[Εοτ οτιιόιτοτιιοι.οτοοιιιοι οτιιοι

τιΠοοιιε τοτΒἰνοτί-ιιτἱ ροτοιτ. ώ φοτο ιιτ ντιΙοειε.

δοι·ιρίιτ :ιτι τοο δοτιιρτιιιιιιε τιιοεΕτοπιοτιοτι

Πε το&ο το ιιοοπο, :μισά οτι ο: στο οικω

τοιιιτοοο ποοτοο. (:οτιίΠοοοιι·ιιοι ιιέιτοοιιιο το»

τιιιιι οτι νειΙοοε τιιιιΙτἰ ιοτοτοί,τ. Ε:: Ανοτοἰ

τιμ.
Ο

(ιι)·8: Αιιιιιιίτιιιιιο οι. 8. το: @Μοτο απο. τ. ο: ίΕοιιοιι·

το” οοοοτ ΡΙειτοιιιοοε ιιοοιο ΡΈύΡιιι5 καιω , ως κ: :ιτιοο

οιιιιιιοιιι ιιιίοτιιτο `Ροιτροοοιι6ο οοιιιιιιιιι ΡοιΙοίοοοοτοπι

ιιοΒιο:ιτ:ι.

- ο

· τ · - . .

!'. - π ).' 

Ει>ιετοι.Α στιν. ιι:οιο1ι.

- Λο ορἰἴοοριιττι ΏοΙὶτοοΓοιο`.

Π: Δρομ:ίοοι 6°ωιΜοτο £ό οιττεπϋέΐο/&!ιοττ;

4 Γ @οιτο οριίοορο (:αίττοιιίι Β.

Ορτ:ινοτ:ιοι τοἰτιιιιι οι ιιιοάϊιτο σε»

τοιιόοτο το οποιοι, απο οο ΡΙιιτιιοο',_τοοι

ιιτεοο_ι·Ριιο οσα!. πω; οοιιοοτιο οοοίἱοιοτ

οιίϊοτιιιτιιτιι τιι:ιτιιιιι ιτιάοοοιιτιιτιο _ΝοΠο

οτιιιο τοο οΙοτει8 τιιέιιτιτοοΐοιιο οοΒοοίοοτο τω..

Ποιο δε ἱτιοιιικο δε 2ωίαιΠΦο ιΠ88ΜΜΒ1$ Ο οιἱοἱε οΒ: οι: ι8οοινι ιιιιτ οοττο ἱονἱὸἰ. Μιιιι

οιτροοοτο , @Μοτο τοοτιοι·ο, δε τοο οοοιιοο

Ριιτριιτιο τοιιιιοοι:ιτο. Μιτοτι Ρτατοτοει Ρο

ττοε , 5οο:ιτιιοιοιιο οιιιτιοοι ίορρΙίοειτο πιο οι

πεω ι ]ει&οτι οι νιι·ιειιε νοοοε ,°:ι&ιιιο το το

Ιιειοοο οπο , ιιιτοοοει @το ΐποιιΙ:ι τοοτο οπο

οποιο τοοτο τοο °οτέιτοοιιο οτι οάοοοιιιιι, ο

οοο. οιτοιιοιιοτι ροΠο το ίοιιτιτοτο ι οοοίοιο

Μ” άοιοιιτο οοιιοοτοιο πιο οοτίοιιόοτι το

οΠο ιι!Ι:ι τιιτιοοο , :Με το τοοτο οτ τοιι!τει
ἔτἱοΙοτἱ ιτιοΙοοτ ,ο ου:: 8ε Ι5Ιοο δε οοι τοειΒιιι

οοο ίοιιτ ?ιιτιιτ:ι : τιιοοοιιο οιιοιτιιτ οιιιοά

ε:ιοιτιοωτοω ιιοτοο οοο οιιΡἰ:ξ ιιτ οοι το.

οιιοε!ιιιιι οτιιτοτοιιι ειιιόιοτο, δε ί:ιοιιοόοτο

8εΓοριοτιτοοι 8ε Γοτιοτοτοοι ιιιτοιμοιοι; :ιε

οιιο ο οτιτοιιιι οοι νο! οο άιίϊειοτι:ιτο, νο!

οο οιιτἔιιτἰοττι Πιο οΙοοιιἱο ειΒοοτιε οοο ιιο

τιιοτο , Γοι·ιοοοειε ΐτιιιιοτιιτ : Εοτειιιο ιιτ οοο

Π: οιιτ ροΒ:οτι το οοοιε ιοτιτιοειιιτι ιιτοιιο Βι

Βἱττιι πιο νοιιτο ΐοτοροι· οοιιιε ττειοΓνοΙειοιτ ,

- ία! Η οποιο ιτοριιΙοτιτ. Πάικο οοίοιο νιττο:ιτο:

Η νιττοιι ιιοοίἰιοτ οπο; ιιοοιΡο οτιιιτιι ο νιτ

οτγΠ:ιΙΙιοτι; δε οοτιιοι @Μοοτιι οΪγοτοοτο ,

ουοο 'μια ρτο:ίοιοτιοςιιο Γιιοτ; ΝιιΠει ιο

ιιοΡττιε τιιοι€ο ο ιιιιΠει Γοαοτιτιοε , ουοο: πιο;

οιιΙοΓιι. τιιιΠιι , οοο οοριΙΙοιοοοτο , οοο οοο

ποιο ι ίοό οιιιιΙοι τιο τοοτιτιιτιιε οιιιιοοτο οτα ο

οι Νοτο. Ηοοοε οτεο οτγίτο.ΙΙιιιο τιιιιοι

φωτο ιιιιττο Ποιο οιιοοοΙΙ:ιέ οοο ιιιιτειτο;

Γοά ατο ιωοιιοτοοι. Ητιοε: ΡΓο1οιιιε , Εο

οΙοίιιιίοοιιοι Ειοτ:τιιοΙ ,Αροοιιιγοοε Ρτεοὁἰἐ

απ: ιιοἱ τοιιιτιιοι ΙιτιιριάιΠιτοιιηιιο οοιιΠ:ιιιι4

τιΠιιοαοιιο @οι ιοοτιίὶτειτι οιτἱΓτἰτοοι οπο

:οποιο οοιιιτοε πιο, ιιτ οοο ροΙΙιτο οοο οι».

απο οτι ουοο 8ειρΓο ορτ:ι8 , 8ο άιοιιιτειτιε ιτι

τοτΓιιοτ οπο. Μοο πιο ΡΙοτστιιοει οτιιιιτ τ ο:

νοτο ‹ιο το ΓοιοοοτειτιιΙ:ιτιοοο 8οιιιιο:ι 8τιιέ

τιιοιτι , δε ουοο ιτι τοτιιροτει ιικοιι , οοο οο

ουο ΣτουΠτιοε,ιιοοιιοΤοιιογοιάοε τοσιοτοιο

δε ουοο το υττο-οοο ρτοείοιοτοττι φωτια

ιιιιοιοοοοιοτιιοιοοε ιιιοΒιιοτ,ΓοΙι απο Ρ:ιτοτοι

απο ιοιιτοτοἱ οοτοτοοτοιιι : οι οο οποιο οΠέ

τοοε; οι οοο οιετιιτ2ιτιο Μοτιο οιιιΓοορατιιο·ε

οιΙιοοιο. 8ε ῇιιτο. 5οιω άοοιιιιιο τοκοι οιοειο

ίο.ιάιει , ιιτιιοΙιτικιο , ειιΒιιιτοε άοΙοέτοε πιο ,

τιιιιιιιι πιο οΙΤο οοιιιιτιοοι ;οοιοιοοιοοιιο τοοτο

τοΙιιιτο όιιοι ττειιιιοιιο οποίο οιιΙτιι οποιο

Γιιιινιτοτο Ιιιοιιοτοτιοοιιοι τιιιιτιιιο. 5οτι οπο;

Η οιιειοάο οοονοιιιτο βιο οι , οο8τιοίοοε Ιο

τιιιε. ΒοΗειιιιιιτι οϊΕ , ιιτ τιιιίιιιι οοο οιοιΙ τι το

Ροτοτο , ουοο (οιιοοτιιιιι οιιιτιοιιι ριιτοτο)

οοο οποιο ιιιτοτοΠο νιάοετοι· 8ε οοοοτιε δε

τοετιιτοτιε τοο, οιιιιιο οΒο ΙοιάιοΙΠιιιιιτ (οτιι

Ροτι:ιιι. Ηιιοοε εειοιοοοΐοτο ροριιΙιιιο Μπιτ

ίοιιτ: ιο τιιοτιιτο 8τοοιιοι ιιιιιτιοτο οοιιτοιοΞ

οοοτιιιιο , οοι οο ροβιοτιο οοΓοιιτοιοι (ιιτ ιιο

οορἱ ) ιιΙιοιιιοοτιίροτ Ϊοττιιίἶο :ιο οθιοιο ὸοἔ

Ποιοι οσοι ΒιοΒο , οο8Ιι8οοτοτοιιο οοΠιιι

οπο: ιο οοίοτνιιοιιο νοοοτιιιιόοοιιο ριιΠοτο

οτιιτιτ οιΙιΒοοτιίΠοιο ροτειοοιιόει. @οι οο το;

οιτο! :οποιο οοο ροτι.ιιίΓοοιιιίτιοι:ιτιοι , φωτο

ιιτ οιιιοἰει Ιιοτοιιτ , οιιἱοιιο οι ρτιιιοιΡοιτι

ει8οοίοοοάιιοι ιιοροΠοτοοτιιτ αΙΙιοοτοοτιιτ-ἐ

οοο. Ιον ιοοε τοιιιρΙΙ: οιοδιοε, ρττιεοιΓοε τι

@ΜΜΟ , :Πνοή οιι!τοε νοοοτοτἰοοο τοοτο

Πιο ει!ιοιιοε ( δε ουοο πιο ιιοΙοτο οοοτοοιι:

οιιιιτιοιο) ειιιιιιιιςιιιιιιι ΡΙοτιοιιο οοιιι Γιιοτ;·

τοει8οοοι τειτοοτι τοιιΙοτιι_οι ριιττοτο οποιο ,

οοι οοο οιο‹ὶό οοο άο!οοιιοτ , νοι·ιιοι οτἰοτιί

€οίοτο ιτοΙιιοτοτοιοιροττοιιιΙΠτοιι νιάοοιιιι-Β Π

τοτ ; απο εισαι ιινοτιοι·οτιοτιο τοτοιιι τω: .

Κκκοη 1

|`



το; πο το ιτ ντα· πιτ ΒΙΕΝ51ε “το
π, ποτυτπ ειΜὶἱποτο οο8οποπτπτ , οπο‹ὶ ποπ Α-ῇυίἶοτἰτ , οτιτοοπάυπι οπο ΓπΡΡΙΞοἱ ποπ Γερ-ι ·

ἰπνἰπ τιοοπτιπτ ;τπτπ οποτὶ Ιοττττπάττιο το- ποε τποπο Σ τω ίορτποΒὶοε-Γορτἰο5. ΗΜ το

ττοποπότ οοοοποποτπ παταω ρπτοοτιπτ Απο: οπιο-οτππι νἰὸοο. νετ οπὶτπ ορτἰτπυε το·

πποππο ΒτοτἰΠὶττπι οπο οοπίπονἰτ. νοτοοτ,· άουπτοιπ πΙἰυτπ ποπ Ροτἰτπτ ποπ ίπίοΙροτο ;

πο πει ειίΐποίοοπτ οποίῖο τι τοτπρΙἱετ πτ ουιπ (Μ. τπἰκτἱε πττἰπἴοπο Ιοοτγππε οοτποΙοέπτπτ,

τονοττἰ ρτο οθἱοἱο οπρἰοε , ποπ οοίπε. απτά ο; οοπνἰνἰτι παω ρο.ττιτ , οτιπττοπο ουοό Μο

ουοὸ ρτοπἰΠἱππι Κοππι οΠ: ) υτ οτοοἰε οτ-"· Ροτἰοττιτ 8εἰπνοπτιιε οίτ. Υπο απο :τντ.

τοτο ἰπ Ρειίτοτοε οοττοπτ τ ποο πιο τοτίτπιπ πο δορτ. ο ` ° ·

ΡορπΙπε ἰπ ρτἰποἰροττι Ωτοτυτπ ροτίττοροτ.

δππτ οτπιπι ΡΙοτἱοπο , ουἱ Ιτοττπι ΡοτπἱΠο ΙΕ .τ · ο ο

πιο” , ἀοὰἰίΤοοπο ρειίτοτἱ ουτε ποουοττιπτ τ· Ε Ρ Ι δ Τ Ο Ι. Α Εν· Ξ Ο Ι Β Ι Ι

ποπ οπο: οπτοτπ :οοππιπ , πτ ΓπβΡΙἰοἰτι τω· ο :το δοτορπιππττ1. ·

Ιοτυπτ Βοπἰ "τοτοπτ , πποποτΞοπο οοο πτ το- - - . . ο

οποπτιουε τιππἰε ποπ άουτ οπο: ποτΙοτειπτ , Β Βα"[Μ"Μ Ε! Μ·ωω "Μο "0","9" '"°°°

οοππο ὸοἀἱίΐο τιτ οροττπἱτ , Ρτοποθ: πἰπΠ. !""π 78,” @ά άρπϋ'^”ά α"ά·

Ητιποτ παταω οτα: Με τυπο τποοπτιιπ κά.. η · _ _ μ ο

πυειτπτπ Ρειττοτπ ο ουκ ὸὶπ Ρ:ιπο οοτπἱτ , ποο Εδιόω? εξωΡΒιΠο 8· Π· _

ίτυτποπτπιπ , ποο πππο οτποπτ ΜΜΜ. δοΙ- 8θω)!8 το @Ροκ @σε Πποἶ "ΗΡ

ντιπτ , ἰποπἱοε, οποό. πεποπτ: οι: ποτπο οΠ: , ωπατι"μΠ 21ωτο εΟΠΕοι"Β· Ετ ΊΠΡΠΠΠΠ Η

οπἱ ππἰ ίπιτάοόοτττ,οατοδο ιιΙἱοπεινοΙἰτ. δπΡ- εε › ωι_Ρετ 9"Πο ό?? Με ΡΪο_βιωτο Με

ΡΙἱοτιτ τΙοπππτπ Παπ οοπἰΒπεΙοοτγτπτιουπτΙο. Ρ"·1άαπω :·(ὶωΡΡΒ στι" Ρωε ω” οι)^Ρ"2°

Ϊοτπἰποτπτπ :το νἰτοἰπυτπ τπτοει : ΓπρρΙἰοαπτ Ύψη ἔ€Πξι "Η > 00η] υΒκΡξε › "ΠΠ [Μο

τππτ:ι τοπτρΙει , ἴπΡΡΙἰοοπτ νἱὸπετ: ίἱπο Ιποο Χ"Ικ δω” Πο8_άΦαε €εω"ε › Ί"Ρω "Πι

απο , πτίὶ οπἱτὶ Μοτο τοπουπτ Πιοτοτιιττι ττπ- να οἔο κι “ψβι9 άφεεω98· Κατα) ω:

τἰίτἰτοτπ , ρτἱποἰροιπ , ρτιτοπτοτπτ Π οπτά Βοω”Π φαι ω” _ ω” Ιωἔιωξ φ: Βω$

· Ρἰοτειε , Η οπἱτΙ Γειοοτ τπγειτοε τπονοτ , τοτἰ- €9Π"Ρ"Πο Με Πω!"$ 5 "ΕΨζο ΜΙΒ -ππιπ οτ

άειε ἰΙΙἰε απΙτιτυτπ επτΕίτυπι , τοΙτίτποο νωπή)"$ εν2"ἔ€Ι“"Π Ρ"αΙκα 5 πω) Μ:

(Παππά ουΙτυπι , οπο αποτο ποπ Ροβ Ο Ρο"Μ8 9ΠοουΕΠ3ικ ν91ΐ8 σϊΠοέο ε88Ρο πω·

[πω. Ατ τποΙιτε οΠ: οτα: 8ο οοπτυπππτ. Ιπ ωο› Μ Ίυξ)ξι πω: οἔ'Ηι »ΦΠ ω 10618 8&π

ποο οοττο νοΙ· ορτἰτππε , οποά ττιτποπ ἰιπ- Με Πε > ω” “κοΠἶΓΠο(Μ ΠΠΠοω › εοφωθώ

Ρπτἰοπτοτ τοπ: αποτο (ῖπτἰίτο δ: τπτοτόπ:τ [ΙΜΗΟ ω Ρ1ι"? ε_άφνΟΠΕΠτυ8 χω: τένωθοΜ.

Ειστε , ΐροποοπτοπο Βιοτπτοο Γο οτπππι ουκ ΙΜΠαι @Εξω πω: Μ· 10· ΒοΠεόΨ- ΝΗΠ

πω :το οἱε ροΠο οΧἰΠἱτπονοι·ὶε. νττΙο, ορτἰ- (Νοτε _1ο_ο"φ "ΜΙΒ ωικΠά'·[ω οϋπα › Μα

τπο ρο1τοτ , άυτπ ἱπ οοπτυππιοοπι ΡορπΙπππ 8Ιωά ω” ν"]ωτ"τ· ΟΡω ΐΠ"Π [ΜΈ8ΠαΗΠ

δ; οιπππι τποτοπτοτπ τ!πΞε τπΙτπτποε , πο Ξέτπε δ( 1ΠοαΜω τη2ω.Γιψ [ΠΟΦο ΠΟΠ ώ(εοΠ(Η >

τοδτυίουο ο2Ιο ἰπτοτοτιτ , 86 ἰπίὶιποοὶΙἱ ουτ- δ( τσωπἶ Α"8"α"Π ό9ΠΠΠΠ "ΡΙετι “ω”

ποτπ νπΙποτο. 5οἱτ (οποό ρτπὸοπτἰίῖἱτππε ω) υΠ€"ωπι τ (Νο Πάκη] ἶρωω ατο τΒΡιωπη,

ουτυπ τπτιΙο π οποτπΡΙο ἱπτοτ οἱνοε τΗΠ-οπ- @σε ΙοΠεΐ6 ]9Μπο τωΠο τω] Μ, οωηἱω$ τ

(το , οποτ οεεόοε οκοττοτ τ τιτ τπυΙτο ποτοΙτει- 9ωω Η!) Η'οτοΠγωο ΡτοΙΟΜεοΠοΗΓο: Ψή

ΜΠοτ οΠ: ΗΒοτοτππι απο ἴοππΙἰοε ἱπ ροτοπτοτπ, "ΜΡ πω” (τα ΙοΠἔε ἔεοοΡτἰΠῖωΠε › (Ρ-ή8 (Ψ

Ροοππ ἰπ Ρτἰποἱροω , Βτοοπ ἰπ ροίτοτοπμ Β ω ιΡΓε 19Π88 2α:ΘΡ"Πωπ18· νοκ?- ΚΟΠΗΕ

ΩυοόΠτρπ πιοΙτίππτ, οπἰε ποΓοἰτποπ Γειρτοπ- Μα· ΑΡΠΙ· Μ· Π· ΧΙ° "

τοτ πο: 8τοοοευ τιτ ἱοοἰτοοἰΠἱε ροΠοτ Ρττιετο..

οἰτυτ , πτ ΞποοπΓυΙτπτπ Ροοπε ρτπάοπτπι πεί

οτιτ. Κοίτο.τ, πι: οπἱ οοππο οτ ρἰἰίὶἱπιπτε,ὶειοτγ

ιποε ποπ:ιτπτπ ΗΙἱειτπιπ ποπ οΓΡοτπτιτἰ5, οπο:

ουοπἰοιπ επττΡεπιπ τοροΓουπτ , ποπ ροΙΤυπτ

(:πτΠτο ποπ οίΪο4ὅτπτἰΙΪἱτππ. δἰ ουἰά τοποοιπ

οοο τοτ:ππι ΡοίΓυπη Η οπἰό επποε ἈΕΒἱὁἰυτπ ,

οπιπποιιτιτπ, ποτππποἱοποιπ , οοττο ΙτυτΠοΠπ ο τ .

Ψυ[Π “Η τ οΐοβεβ 8825 › υτ.εοτΈΠο(02Πτ Πω - Κοποἱἴοπε ΡοΙγειτὁπε Ρειποπίἶε'πἘοἰἀἱο

ποι οΠο ποπ ιπ]πουπόπτπ , 8ο πποειε τι το Ετοππττο δ. Π.

1Ϊτωϊ28. Μ” £9ΠϊεξΠΠἱ- @Πω Η 2868, τοτπ Ε γ ΒοΙἰοοτοΒοτπυε ππροτ οΙἱουοτ Ρτιποπίοε

Έ” Ροποτε ΡΙΟ ΕΜΒΙΜΠΙΜΙΠ τ δ£ οπο Μ· οἰνοε, ππ:ιουτπ ΗΞοτοπγτπο 5οποτπτικ @το

1111 ΜΜΜ ππποπτιπι τοπ πιο ροίΤοτ. $οἱο θδτεινἱἱΑπτΙιτοροτποοππιοππι τπαιπάτι οΙΤοτ.

:επτ::ιπ::::ε;π:5:;::Λεπε::: > το
οἰτ Γποοπτοττοτ τ οπο Ποτ τΐΙπε ρτοοοε οπειε τἱε πο' 1ετοΠΥΈΠΠ:Πο ΕΜνκ·, ωχ νπω

Η ὁοΓρἱοἰ ΓοπΓοττπτ πο πω:: :Μ ρατοπτοε τ › κςΡωφω Ο οΠ€ ο 28"ωτ , Ροφο

.. ο . τ' , υπο ρα καστ. Ιπ το Ρτιποπίοε οπιποε οποίὶ

Ψ"=" ξΙ8.ωφτξπ' › ΟΙΠωθ τ ρο.ττοτποπο ποπτ πποππο οποποπτ Ξπ ππιππ Ϊοπτοπτἰοπι οοπβ

Βποτοὲττιἀοτιὸιτἔρππο ποτοο..ΓΝοο το Ιοτονοτι _- Ρποπτοε. ποπ Με , οοππο , οπτο άτοοπτ Η.

Ρα τ @ΠΟ οποτοτ ο: ορτιοε κ: οι·- ποπΓοε τιπ,τπυπτ οτπάιττοπιτπ:ο Βιοτιποποοιτο

 

 

ΕΡΙ$ΤόΙ.Α Χν1.ΕΚΑΝοιετ:τ

.Ροτ.ΥΑππτ ΡΑπεπετε,

επί Ζβτπάτυπι,

Ωεἐἰτ‹ττὶ|σῇ0έ?«οἰἰῇπ 7τωκάτω ρωσειιυτστἰ.τ

Απ:&τοι>σ:&εσπ›ωτὐἰα:». '

 

.ΠΕΚ ΡΟΡωι1$ , ΟΜΕ πττιῇοτἱουε τυἰε Παπ άοποτο π, οιιοάΚοππο,ουοά Ι.ειτπ.ππ οποτΙ -
. _ _ ,



τη; ε ι>ιετοτ.τε .εεεεε.τ..ε..Ἀ Με

τὶεττξειιτε ιιττἱνετΓα ΙεαΙἱα , ειτἱ άεεοεἰ εε. απ· Α πιο , 8: :του Πειτε. Α: εἰἱνἱοαΪττοϊτ τέοντε πετά

ττταττἱεαεἱ,οττοεὶ Ραιτετ,οιτοττἱαττι @τι Με αμκ! 'Πειτε, ο: ειτἰ ιτοΙιτετὶε ΡΠτιτε τενεΙατε , ιτε

ποε άτνετΙαειτε , ὁἰνἰουτττ Μετά ττε&ατ εαυτο Δ τρίο όε Γε εεΠ:αειτε είε. @Με .ιιτιτουα1ττ ἱ10τ:

ΙιιτιτταττἱίΠτττε ἰτττρετεἰεεὶε ε Βταεἰειτὸ_Ι·ττἰ,οιιοὰ εεεόεε ε· Πάσο αριΜ. .οοίτετοε ταση ὶτινε-_

ο ιτοΠα αΠα εὶνἰτεε , απο το Ραττο Ρτορε θέτα- Μετα. Νατττοετ Με ορετα τοοτεαΙτοιτε Πειτε

ντιπ ρεαεεερεοτεττι αμουαοετο τουτο Ιταιτά ο!τεττάετεε , 8: φωτο ποβπειιτο ίὶε 3 ε1ηατημ

'παταω εε ττεοετε ΐατεαειε.Τε ιαιτιττ()&ανιιτε ουτε ειιεἱ 'σοτοε το εοτευττα Βοτιτ Πω: : ιτιοαιττα

Έαιτο , εἱἱ:ἰ Ραοειτο :ετα ετιτι:Ηετο , Ιιιιττταοἱεαε (με “Με με ...τ.....τ.... ααα. τω;; μπω Υ.

8ταεϊειτόο οΒεεταντε. Τεευτττ οειἰἀετττ αθ:ιτπι Ϊεεἰε Πειτε εο εαΙαοτἰεατυετι ὸεὸιιεετεευτ εεττε .

Μωβ , οιτήαπι ρτἱὸεω ΓοΙνεττετ ποε νετο . ὸΞιταΙἰε ττοΠ:ετ , ιτε οι: ετιιε ωστε α τττιτΙεἱε·

(τού άε ττοίττο :εεε ΓοΙνεττόο που ετατττιτε , τοοτεαΙἰιττο τοτε εὶείρετατεειτ.τ. Ατττἱεετε _εττἱτο

Ματσε αΠεττο οπιεττατἰ. @Η εε οΒΙἰΒανἰε , Κανεττττ:ε εκετεἰεετττι..νἱοεε ΗἱΓρατιεττττ το,

ἰὁετιτ δέ ποε [οιναΕ οᾶανἰϋ5. Αεεἱρε ἰἔἰευτ εεε:: , όττερεα αίρὶεἰε :πίττα τ ρεοίττετε εεττε

ΑπεΙιτοροτεεοωαάΜω ειπε Μοτο ὸὶεπτ αεἰε σε1.1ω,εε εε Ρτἰοεἰρεε αἔπτἱηἱε αεττἰεεἰε.

ηιτίοιιατττ ὶπτρεείἶαττι, :μαπα ΑΙεκαττε!τοΣΕοτ Β στηηεε 3 Κανε-ΗΜ .ττ.τρτω. 5 @ως ΡτοτςΧ έ.

εἰεε οΠιιτ :το αυθ:οτε ττα:Πεατττ , Ιαεττατιτετττ εα- Ναναττιτε Ρεετιτε πιεσε εαρἰειττ ; δ; ττεειμἰψ

πιω το εεϊτεΒττε ρτοετακἰτττιτε οΡε Ρεετἰ Βοτ- 11011 εττΡοαπατεε ΒετΒατιιε ντ&οτ, εατεΗετα.. _.

ΒοΒττΞιιἱΡαττεοίἰε άντε εἔεεΒἱἰ, 8.: Βοοατιτττι Ιεττι Ιε8αειττττ εαρἰε. (:αΡειτε ΡτἱττεεΡε σεττο

ατττιτω ΒιιάτοΠ..Ιττ εα ὸἰἱ εμτοε ε!ιτία αττεἰ- εποε ΡΙι1εΙυ&υε ΙεαΠα: αεειιΙἰελοειαω άοΙοετε

· οιιἰεαε νεττεταεα είε ,ο εαρεινἰ ουειτοευτ το ε:τρεθ:αε:ι Γοεα.Βιτετευτ εαρεινιτε·α βαεΒαττε5

ετιιιτπρττι1πτ. Ιεεἰτεο α τεΠ8τοττε 8: ΐαπόετεατε ΙεαΙἱατττ Φάτε εοεττευτ , τττιΠεο ιιττώουε.ττήττεε

ειιοτιιιπ τττοτιττττ εεε νἱία είε που αΙἱετια. δεό οΒΐεεναειτε. ]απι επορε ε:ττεταε 1ταΙἰαπι . Ἡ

τΠιτό ΗΜ ρετίιιαάεαε νοΙιτττιιτε , εατττεείἱ ποπ Μοτο :τιιε τπιττηιτατιτ , αεκ τοτεε ποπ ΜΒ πιστ

ιττοεΙο ραιτκἰΙΙοτττ !ιοο , ία! δέ ΤαττεαΙἰ εα- τα Ροίε ίὶεειτΙα τενἰΓιιι·οε. δεό ότί.εαιπ Βεττε

Ιετττα 3 ιτε άτετωτ α ττοΒτε αεεερετεε , ποε τα· |τοτττἱττεε Γεττεἰτε όε Πεο , Γεἰατττς1ιε ιτἰτιἰΙ Π;

Μετα νττειτεἰ τοπ Ιτιτττταοἰεαεἰ ετ αταετευότττἰ __Πιιε ρτονἰὸειτεἰα επεΠιιε , οτι:: αόνετίτε αετ

όετ:ήειιτοε ΡΙιττΞτηιιτ·ττ. ναΙε εκ Ραιτο κιν. Κα!. εεε ττοττήττεε, ἱτττρτοΒοε ιτε ρυπταε , ΡεοΒοε

Όεεετττοττε Μ. ο. κιτ. ιτε αεεοΙΙαε; ΞΙΙΞε ΙοερΙτετα , Με ΒΙοτἰατττα][α·ε

ειπα. Νεοιτε εεττε αρεἱοε νἰα είε ., ιτε Βοιτοε

ο ε: Πεο εατοε Με εοἔιτοἴεαεττετε , ε1ι.ιατττϊττειιεττ

Ε· Ρ Ι 8 Τ Ο Ι· Α Χ Υ Ι Ι· ΖΕο[Β ΙΙ _°τττἰΓετἱατιιω ειττ1τιτΙυτττ νεττἱαιτε , υπάεει1τττ

αἱ ε?ωΡΒ'Π"ω· Βιιττταττα εττοτ ντττοιτ ΡοΠὶτττ: ;..Π.εττΡεαιτευτι

Γεττεἱατττιιε ατΐοτΠ'ε ὸτνἱττατττ. ..ναΙε. Τατττα

εεττε εεε εΓε οι: ίεττρτοτετττ εζεῇὸετεε ειττετε.

 

@ο ἔἱΦἰ2Μ τεμ αιτει'έτωίτω Μεαϋτωτττ ετη

·υ2τίωτέα.

(ἔἱόἱιτε Ετεοπἰεα $εταΡΜττο δ, Β. Έα&ιιττι είε Με : δ£ ρταεεετ οιττττία, ήττα:

δα!νε. δετἰρεἱε ποΡττἱ αμε εατυἱί'εἰ ε τττιτΙεἱε ατπεα @εεττε €είτα.Πιττε , είειττἰταΡἱΙε

ατττιπο εεττε ί-ετἰΒεπετε ττιτπκτιτατιτ εατιτω:Β. το οειιΠε ττοίτετε. Κοτττα: μια. Οδτ. Μ. 11.

-δεἰε ΠτΒἱε πεετοαε8ε ἰτττροτειτοαε οεευραεἰο=- εεττ. γ _ . ' Ξ _·τιεε,ουἰϋετε ουἰ ἀὶίἙτἰτιΒἱειττ ωετἔἱειιτειιτε `

ουοό. ΑτἱίτοΡΙταοεε »τω εκ Ειττἱρἰὸε , ποτε . 4 . . . . . - · Δ. . ο , _ ϊ

τηοάο σε ττε!ειτουιτι , Γεά ί-εεἱο αΗὶττιτατιἀτιτπ Ε 1η 8 Τ Ο Ι- Α Χ Ι Ι- |Ε Ι Β Η

εΠε ὸῇιιὸἰεανἰε ή η. ἐποθνηε·κετν τω.) .;....οΜ.Μ.Β αά Ι.εοτιεττι Χε-ροειειΕεεω Μα:ττιπι.ιττι. -.

°° “ “ ·νἰνετε. . . .Θ” “ν” νικω “Το Μο” Μ: τω” _ Μπιτ: τι Ματσε, ω· /έπτωτ/$ ]ε|ὶυῇτττε|]ἱ

· - ' ε ευτττι-· . . .

Ετ::.:ε:: ΞΞΓξ°ἐῖΡ.°ΣΓ..ΐΐΙ.ΐ.2Τ”Μ;..... τα α·Ο _ . ι

 

σήτα ΪατιπἰΙἰα εΙε Βοτττε οιπτιτουε , όε ΙεαΙἰ:ἰ, · (ἱἰὸἰοε Ετετττἰεα Εεοττἱ_Χ. Ροιττ.Μακ.
ιὶε ἰρί-ο τεττατιτττι οτΒε , ΡτπεἰΡιιε :τε Με- . 5_ 1)_ ` · . ο .

ειπε > οτττττἰιιτττ ῇιτὸἱεἱο εεττε τττετἰεα , εποε Ετ εετττριτε εε τεε οοΓειτ',“ΒεαειίΠτοε ρα

τ1α]ετττ ΜΜΜ: , εστω εττἱιττἰα ρτοὶσἰεαε , Με· εεε , ιτε που. ,αΠιμα φταιει _οΙεεε πωπω τττἰε

ειτε , ρὶεεαε εαττεα εαιττοοε οτττηΙΒιτε ττοεαείε3 εεττε. Ιττττιιτττεε εττἰτιτ ὸἰεατῖἴἐοΙεεε όἰεε ζ πεε >

Με ρΙιτεἰτττοε εΙε ρτονἰὸεττεἱα ιτοττειἰΙιἱΙ όσο.. αΙτειά ρετ Πτοετ1τ οτβετ1τοττε ειμτιπ νἰίἰειττ-ὶ

ἀενἰττΒἱοεἱ ρετ ατιτιοε τοιιΠὶεατε εοτττριτΙεττε5 φαω οΙεατιττττ εατττοε εϊτευτττξετττ. διιττττττὶ

οιττοττατττ το εαιιΓα εΙΤεε τττὶτατπεε , ειτε απο εεἱατο Γαεετοοετε. ιτε Ροτε οίτὶ Πε όΜπαε

εκρΙοταεαε νἰτειιεἰ οΡετι1 11011 τεττεε Ι)ευε. ΙιτεΞΙοτημε οτττττἱιτιττρτοκἰτττττε,οΙεατυ @επεσα

βεά οιτἱε εε , ουἰ εΠΐριιεαε απο Πεο ε ειπε ε.- Ε τοττα είΓε νοΙιτττε αεεοτοοὁαεἰΠΪτττιιτττ τω:: σταρ

Ρἰετιεἰα αεεἰιτΒετε ὸἰνἰιτα ροτείε εοοίἱΙἰα9 Απ ο ειιΙἰ εεΠἰιποττἰοεΧΕεεἰεἱεοἘ Με Ξττοιτἰε, α!

(Μπα τ εοπι ἴαρἰετιεἰαπτ Γεωρετ οιιτεταιτε τ @Με Λιτσα. @στο ό: εα ταεἱοτιε τε8εετιτἱ

Οκτώ , αε Η εοΓάειτι αιιεΠαε , τττνεπτετοττε εἱαι·ἱ εοττΠτενετε οΙεο , 0!εττ/2α8ΐο απο αυτού

τιιιτιτοιιαιτι. ΝιιΙΙα ειτἰτιτ εεττε αετἱοε εεεεεεαε ειπα , ὶτκιοἱε το 1τγπτττο Πειτε. Ναιτι δε ΜεΠ

το Γεω. Λο (Ντα ε:ε1Εαγρεο ὰἰττταιταειιοε Με ,ΈΠτο τττακἰτ1το ειπα τε8τ απο ΓαεετεΙοεί

Πτεεεα, ρτοΓΡὶεἱε ὸἰνἱετα ρεττεεταΙἰα 2Εεγρ- εἱἰ&ιττττ : Πωσέτ π· Βειτ.τ .Ραπ απ. Ιεαεεε ἰτἰ

ειτε ε οοπττο ναεἰε οταειιΙιτιπ , ΖΕ.εγοευε τιο- -ατεατιἰε ΗεΒταοτιιττι οε21Ιεα ιιτιεειτάι Μετα;

κ τ: κ τη

@το ετ1ττττ το εαττευτττ ὁἱετεττττι . α Βοεττἰὶτο _

οεεεεεεε.οΔεεεέ“μ



πιτ;;
Πόσοο οτοττ τη τ ειτοτεπετε

κά

Κ

@το οπο: οπ:ττοτπτ οπτπ τιο οτππἱοπε , τπιπ Α Ρ1°0ϊΠωπϊ τ* Ετ Βο;Πτωο(Μ › “ω Πω Μ” ω·

ο :το οο το ρτἱτπἱε ,πω ποπ `νἰ , ποποοΙο, ποπ

ππτο ττοτπε , τω ρτοοττπτο, οτπἀἰτἰοπο, ἰπ- _

ποοοπτἰ:ι , ρτοτ:ττο Γιτρτττοππποε τποττειΙοε οτ

ππτἱΠἱιππε νοο:ιτπο οϊτ τ:ιτποιιιιτπ Αιιτοπ. Λά

ο: ττποτἰ νοτοτοε οπτπ πιοεπἰ , εοτπ Γ:τπόΗ ,

πππι τω , πππι τπτπτἰιπο ί-ποτἱ απορω άτο

τπτἰ οΙΤοπτ ,ποπ πω: στοπ :τοτο ἰά οΠοί οοίΐο

πτοἱττοοππτπτ. ΡἰττπἱΠῖτππε πειτποπο τιο βοά·

Ιοθ:πε ΡοποΙοροε οπτὶἰοἰτἰπτ τοῖὶἱε·τἱἰτπττιε το

ποπ . .. . . οΙοετ8τππε το Ηοτποτο _ πτο-ετποτππτ

ΓοἰτἱΠῖτπο Ττοτπττπτ. ἈπιἱΠ`ο οοτνο , ττιπιππι

Μοτο ειδοτοπε ο ΓποτἰτἱοπΙο Ναι οοΙπτποει το

οτρττπτ. ΙτπροτΠ πτἱίοτο ΪοΙἰοἰτπε , πικαπ τιτ

Βοτοε ππἱ στοπ: ττοί:οτοοοπτ ,οποπ άἱοε 86

ποιπἰπἰοπε Ιπιποπ οοτο Ρτ:τίτπτοτ, ἰπ Μάτ

οπτπ Ιἱοτο ΓΡοτπἱτιιτ 8: πητοττω. Ττἰπτπ

Ρτιπιπ :ιέτπτπε πι Μπιτ πτοοτπ Ποπε ο ροοπΙο

παω ρτει:τοπάοπτο :Μποτσια οκοἱΡἰτπτ._(ὶποἀ

οπΙοίτοπτ Πτοπι οοΙίἱτπὸἰποππ τπ:ττπ , ο 8τ8πο

ἱτπτπππἶτ, αυτ ογΙορε πΠπε ἰτπροτπτ , οΙοτι

<ἐἱπο ττπποο οτ Ρο!γοποππ οοπΙπε οΙτ πω.

'Ϊοόἰοπόπ$ : πιοΙοίτπιτππηιιο οΒΙἰνὶει Μἰποτ

να Γπρἰοιιτἱ ποπ πἰίὶ ἱπτοτ πατε οΙο:ιε , :το

' ΡΙιοτιο:ιε ἱπτππτΗ οροττοτο ποο άοοιιττ. Ευ.

Ρτορτοτ τπἰττο οΙοο.ε , ιιτ Γοπτἰειε ]πΙἱο Πιο

οοΠὶίΐο το , ιιτ Ντιππτ ρτιοιιιιοἰ ΚοτππΙο , :το

οπτοτοτττ τοΙΜ ί;τοπΙο τπο τοΐτττποπο:ιπ1, 86

ΐποτ:ι Μοτο οτἰο οκοοΙοποπ , Βοπειτοπο ετ.

τοε ίἶιρἰοπτἰτι δ: ΙἰΒοτπΙἱτιιτο , οιιἱοπε (πιο οε

ΡοτίὶππἰΙἰε , τονοπτΙ:ιε ; οπτοΓοπο Νπππο τύπο

Ρέιοοπτ απο τοόάοτο , Ιππο πιοπι τοτπρΙἰε

ἱπΪτππτπτο , Ιππο ὁἰΤοἰΡΙἰπτιε 3 ουτε ππἱ ο ΗΜ

οποτιτπτ , ο τοποοτἰε αποτο; πτ ποπ ἰπ)πτἰει

ττοτΠτπε οοπτοτπΐοιιο το τι Ποο ορτἱτπο τπο

1τττπο , :Μπιτ τποττ:ι!ίοπε, πτ πππτειπἱε Πτο

οπττπε τοοπτ , πππΓοπο οτππἰπτπ Ροπττπτ:πτπ

Ρἰπἔτιτἰτ -τ:ττπΞε ἰπΪἰἔπΞε οΙἰνατ , Βετο. τ-οτοπε,

οοπίοἱπε ο:τ τἰτ›ἱ οΠο π. ππἰτπο κοπο , οπο

πἰίἱ ἱρίο νοΙἰε , ροΠῖτ ππΙΙει ντ5 , ππΙΙ:ι ειτ

τπ:τ , ππΠπε τιπροτπε ροττπτοπτο , οπο.

..ο

  

Ο

ΙπτποΒΙοθ:ειττ τιοτπἰποε, ίοά @ντιπ °οττττπι

Γπτπιποροτο ροΠϊπτ , 8: ουοο! ποπ ττιπτπτπ

τποττοΙοε , τω οτπιτπ πποππε επτα οοπιπΙε

οοτο. Ι.ο8ἰτ τονοτοπὸἱΙΙἰτππε ποτπτππε τποπτ

`·οτππἰει, ατομο ἰτιι!οἔἰτ , ιιτ πτοΙοίτπιτππ·τ το

τρώω νοτίπτππτ/ππππειπτ ΜπϋΠο τποο τπο..

άοΙππι ππωττ. πω οπἱιπ το -ἰιππτοττπὶἱτευ

“τοτιτἱΙΙτιτπ οτππτττπε κοπο ρτοφοιτοποοτπ π

οἱε , οπτά π!ἰπά πἑτοτἰε , πἰίὶ π: παο Μ".

οποποποπο τειπτἱἴροτ κοπο ππἰτπο τ”οττιτππε,

οπο το Μοτο ροτνοπἰτο ροΠττππε ο οπο ροτ

άπξΗ, ο:: ροττοπΙοτπτπ οπο: ττππΓοποττιιτπε

τποτποτἰ:ι Ι·πτπτπε τ: Ρτττ:Γοπττε ττΙτοττ:τττε

Β πΓπε άπτοτοτ κοπο ῇποππόἱοτ.δἱ πο” πιτ

ροττοππε τποπε , πτπτοπε τυπο , οπἱ τπατππτ

Ιοποππτποπ τπἱποτ οΡτ Ρτ:τότοπτοτ οπτππ τα

τοπίπονοττε οπο Ιιιοποτοτοτ τπ:ιτππι , ρτο

τοπτο τππποτο πω” πἔἱτ·, τα μι· πιο οτ ΡΗ

οειτἱ άοποτοπτ, πἱίἱ τω: οπο έτι οχρτττποπτΙο

νοττπε , πωπω ἱπ τοἴοτοιττὶο οΙΤοτπ ἰπνο!ἱὸπε ο

Γοό το οπτ ποπ ποοτ οτ οκινέτοτ , τω τοἔοτοτ·

τπἰτἰε (ποσά πππτἰτππτπ οίτἰπ οο) οπτιπιιτπ

οπτοτποπποπο νοΙππτετοτπ ποοὶΡἰοε. νπωτ

πιο ποτπιποιπ τπτ επποπττοτοτπ ρπτ:π

ο

πι) τ ετ οι Α ΧΧ, Ατοιπιτ

:το ]οπ:ιπποπτ Μπτττπ:τππ1 θγποττπτπ.

 

_Μέττίτ εἰ :πετρα τ:: !ἰύτσ ωτάτωι|Π @απο

πω: :στοπαωτωπ.

," @πποππε Μ. Μεττπο:ο (Ξγοοττο δ.

Π. . _, ο

Ποσο: Βοοτοτοε ἰπ Ωτἱτοπο , τάοτποιιο8ε'

το Ρποποπο οοτπιποπτοτοτ , οπτππιτπ πι οοτ

_ροτο τοπιοπιιιπ το οπΡτοόΞα ροπτειιπ ,ππάο

οπτοοΠ τω ποπ Πτ τπτιποἰρἱπιτι , κοπο ἰοοἰτ-`

το , πτ Γοτνιιιπ , πἰίἰ]πΠἱι Ποιπἰπτ ππἰτο το

Εκ Ετ, πει οπττπιο απτο ὸἱοτπ ποπ οΠο οΙοτππ

8ττιπάπτπ. Πανω άοπήππιπ το ρ:ιίτοτοιπ νό

αιτ Ποπτπ , οιτἰρρο οπί άοοιιο:ιτ νοΙπτ ονοπτ

]οΪορΙι; :το τω το τοτο επτ πωπω Γοοππι!ο

Ε ΠΙ δ Τ Ο Β Α - Χ ἱ Χ. Ϊ Ο ΑΝ Ν Ι δ Β Ιπρτ:τ(ορττιετποπτπτιπτ `: Επέϊ'ατ/πω τστ μπτοπ->

Μττττ-π·πτ θττοεπττ..

1°τούττ οπο.: ΖτΔ:τιὅπτΙἰΜΜι οπο» το απόθ

· κατά η αυτώ:: φώτα.

Οπππποε° ΜετττΙποπε θγποττπε Αφτο

] Ετοπιἰτοο δ. Π;

Εποποτειτἱοποττι ΜΜΜ τιπτοτ1π επτ Ποτπἰπο

πιοο ττπάοτοτπ , Ιο8ἰ ΗΒοπτοτ , ποπ , ιιτ τπ

ἱποπἰε , τοτποποτπ πτοττοτ , τιπἱ άειπάειτπ το

τἰποπὸπτπνο ῇπὁἰοπτοπι τ τα! πτ Ωιοοτάοτοτ,

τω» φικέ το. Ιοοἰτοο ποο οτποι·τ , ποο τπ:ιππτ

οπἱοττιιπτπ πτοΙἰττ τετ οΙτ ποϋὶε, ΜΗ ρτο

πω: ΓπρΡΙἱοπτἰοπἰΒιιἴοπο Ροίτοτοτπ Ποπτπ

δέ ρπτοοπτπ58τ οοπΓπΙπππιτ. Ιτπρἰπτπ πιο Έπ

τπτπτπ' ίὶετπἱ, Η ποτά πτποπ:ττπ πποπτ , πἱ(ἱ

ΡτΞπε Ποπτπ ΡειΓτοτοτπ , ά οιππ οοἱ ότντπ:ιτ

π: ποτπτπτϋπε ντοοε εοτοτ πάο:ιτπ , δ: ποτά

π8οποπτπ ππιπποτ οοοὶοἱπτπ. Ϊπἄιττ/ἔσπτ/

ετα/αποκτα” @πιο το. Ετ ίτοπτ ἱπ Ρτονοτοτο ,

οΠ: π. απ' ]ττξκπι , Η :πιοο ]πτο :το νονοο

ππτποποπτ πιίἱ τποττο άτποΝοποππτ. πιο:

.ςΙΙ.Ιτ όπτπ ἀοοἱτοε Γοτντιπτ τποτοε ,.ππτποποπτ Ε τονοτοπότΦτππε οπτάἰππΙἰ δειπότοτπτπ οπο.

ἰΠοτἰε τπππἰοπε, ποοποἰ πειτἰοοτιτποπἱπτππτ

οποτε τοπ: πέτιιτἰ , πο. ποτε ποοοάππτ. Κα.

οπο , όπιπ :το οτἰποἰροτπ τποπτττ πππι τπΞε

Γοτἰρτἰε οοοοἀοτοτπ > Η ποπ πιο , Ρττοτοττ

[ο.Ιτοππ οποο το ΗΜ οοπτἱποτοτπτ, ν:ιΙοτοτπ;

τποτ οτι (οτἰοοτο πω, ππα ἴειρἰοπτοε Ηο

βι·ενεοτπτπ, ειπάοποοτππτ πταιποτπτπ 8τ:τττ::

οοιππτπτεινοτπππ 5οτἰρίῖ αι οπο: ποπ ττητωο

οοΐοοπάττο νοΙπτΙΐο ἰπτοΙτἰἔοε: οπἰΡρο παο

οτππἰο ποίττἰ δετΙν:ιτοττε πτγίτοτἰποοτπρΙοδτπτπ

Νοτπ @τι οχοΗἰοἰπει του. πἰίἱ οπτπιπ , οΠΑ. τιιτ.Μίττο οπ το το οο οοπίτΠο,πτ νοΙΙοποε νο!

τπ:ιτπτπ , οπίτπτπ, Γειπθ:ππηιιο οΙτ πτποπαπ5 Ιοεοπότι ποο :ιΙἱοιιἰ ττειάττε,π ροτ πιεπττιππε οοε

Χ



ιτόἰ

ειιριιτἱοιιεε ρο.τυπι ν:ιεετ.

ιιιάιεεε,ττιιιιι τενετεικιιΓΠτιιο (:ειι·άιιιειΙι πιει»

τἱεε : Πιι νετο ττιόιειια :μια ριοόεατιτ εειιΓιιε

τιε . νιιΙειιιιιιε ειιιετιόειτο. Κω ρετειιι€ιπι

ττιοΙε εΠ;, Ρεττιιιι€ιι:ι ροτιάετε. ΜἰΙΙὶιιῇειτιι :ιτι

ιιοτιιιτι Ατειπιεοιιιτιι άεειετο Ιιιτιιετειιιιιιιε Π

τιιιι! 86 Ατιιιιιεει τεΙἰ8ἰο ειτε: ο. Κοιιιιιιιο. Γειὶε

Γειιιιιξτ:ι εΒ: , Ιεεειτοτ Μπιτ , 86 Ατιιιιιειι Γε

ετετιι Γε ιιΡετιιιτιτ , ιιτ ριιίτοτει·ιι Ι.εοιιειιι ιιε

ιιοΓεειιιτ ει: ΓειΙιιτειιτ , άιε:ιττιιιε ιιιεειιιιι ποπ

ΙτιιΙἱ:τ , που Ειιτορει τιιοτιο , Γεά οτΒἰε ιιιιἰ

νετΓιιε ρειΓτοτι Γιιο , ιιτ ιιιιιιειιτιι Μι Γιιττιιιε

οριιιὶ τε. Πα νετιἱιιτιι Η Γι:: ιιειιιιι ιτι Με απ

Ει>ιετ Φωτ _εε·ι.τετ/Ε.'

(ζωα Η ττιιάειιιιιι Α -

ν

τ

τι ότι

 

ετιετοι..Α οι Χιι. βτοιοιι

Μ. 5ετιιριιιιιιιττι.

[Μάσι ειπα άι· κάτι έζιΥΠ.τ Ι/'ἰιιετἐἰὶ ό· Ράλι

πατα ά·ΙΜ»Μπι ·υεπωηιω τ.ισμι'7'αι.

· Δ (ΗτΠιιτ .ῖετιιΡΙιἱιιο δ. Π. ¦ .,

διιΙνε. ει ιιιιιτιιιειιιι τω ιτι ιιιιἱτιιο :ιά

τε Γετιτιετε, ιιιιιιε είτ ιιιωιιιτιε. Ειιι·ιι ειιιιιι

ορετιιπι νἰτετΒιὶ , ΡΙοτειιτιεετιιιε τε ρι:είτξι

τἱΙΓε ειιιεΠο , ευτ τιειιιο ιιιοτττιΙιιιιιι :ιιιιἱεἰΓ

ιιιτιιιε ιιειιε Γιι&ιιτυτ δω. ΕΠ ειιιιιι παω αυτ Β ίιιιιο Ιιοτιιιιιι Ροτιιιτ ιιι:ιιοτειιι Ριο:ίτιιι·ε. 5εά

οτιειιιιόει πιο" , ανετα:: νιτιε :πιο Γε:

ναιιτιει. ι

 

τιιιε·τοτΑ ΧΧι. Α1 τι το ι ι

:ιό ]:ιεοΒιιτιι Ειιϋτιιιιιἐ

@Μάτι απ» ό: ετιω'ὶ:ὶσ›ιε.

Γ (ἱἰἀἱιιε ετετιιἱτει ]τιεοΒο ΡεΒτο δ. Π.

Ρετ ιιιιιΙτα πιο νιττιιε τοπ οΠιιι εε

Ρετιιτ , φωτ! Γε1τΣτ2. Ρτοριιιιιιιιτιιιιι ΔιτειΡιιιω

τσιπ μπειτε , ἰτι τιιιιτιιιε ρτἱττιιιτιιιτι τετιετ ,

:πιο ιιιοάσ τιοτι εοιιτετιιΓει·ἰε; Γεά ειιοτΙ ιτι

ο.Πιε οιιιιιιιιιιι Γιιετιιε ῇιιἀἱεἱ`ο ειΓΓεειιτιιε, ερε

τΞειιάιι,τιιοιιΡττειιιότι ε τετιεΒτιε Πτικιιιεετιιετι

τιε , οιιιοικιιι ιτειιι ΓιιΓεερετἰε :ιτιιιιε ιΙΙιιίττιιιι

τΙ:ι , τειιτιττιΓτιιιε Ηἰετοιιγιτιἰ τιοίττι εκειιιρΙε

νετἰτιιτειιι Γ:ιΙΓο ιιτιτεροιιει·ε, ει: ιιιιιΙΙε Μ

τεττι οι: ιισΓτιΒιιε , φαω ει: ειιιἱεἱε τειιεἱπειτ

τιιιιετἱτιιτε , όιιιιι τω: εοττἰόἰε ιιιιτ τι) ιιΠΞε ιιτ

τοΗἱ ειιτΠο , ιιιιτ ιρΓε Ιε8ο ιιόιώτοττ1ιιε, άνω

Γρειτι εοιιεἱρἰο ΓιιτεετιτΞε Δια :ιιειιε ΓειεεΓ

τειιτἱιιπι ιιτιιΒτιιτιιττι , τετιι1ε ὶτιτετ νἰνειιτε$

:Γειιτιο. . .' . άσοι τε ειστε ΓΡετο ειιΙτιιἱ 86

ΡταΓιι!ιιιιι 86 τιιεοΙοεοτιιιτι επι άεΓειιάειιάετ:

νετἰτιιτἱτ Κεικιιιι φωτ εοιιτειιετιιιιιιιε. (Στή

Βιιε τιιιιΙτο οιιιιιἶιιιιι ΡΙειιιΓιι ΙειίΗε , νεΙιιτἱ ιππι

Βοτιε ιτι τεΙ;ι86 Γιιεεἰιι ιιιιιΒι·ιιτ :ιΒίδετιόειε ιιίἱ

Γιιιιιιιε. ΑΒο ἱτιιτιιιε τΙΒι Ρετ Με Ιιττετ:ιε ἐπι

τἰειε , τιιιοάιιοτι ιιιοάο ἰιι ριιΒΙἱειι £οττιιποά2

εΧΡοιιιιε νἱτετ τοπ , Γειὶ ετιιιτιι :μισά Ηετ

@Με ωστε τιιετΞε :ιΙιειιιι. νιιΙε; ν. Μ” ]ιιΙἰἱ

τι τι :τ τ.

τ1ιιοτιιειιι δερτειιιΒιι τε Κοιιιαπινειιτιιτιιιιι ,

86 τιοίτιιι εοΙΙοςιιιιιι 86 ιιεινἰειιΙεε Γεια επιμ

τἰο ροΙΙἰεεβιιιιτιιτ , ιεσιτεο @το ιιιειιΓε ο. τω

ιπιπιο. εεΙΤο , τιε τὶιιιιι ιτι ἰτἱιιετε ιιι Πτισειιι

τε τεοιΡιειιε , 'τε Ματ:: Ηττες:: ιιι ιιειιιοι·ἰι›ιιτ

ςιιιιττιτ:ιτειιτ. ΚεεΙιτ ἱιι ΠτΒειιι ιιιιιἔιιιΓἱειι; °

1.ιιιιτειιτιιιε τιιιιε ιάειτιειιιε ιιοΠει· , που @κι

ιιΙττει τιιει8ιιιΗειιε ὸἰεειιὸιιε , Γειὶ μπι ἰΙΙιιίὶτἰβ

Βιιιιιτ·86 ΠτΒιιιι Πιικ. ΡοτιτὶΓειτ τιιιι τοετε:ιιιιιι.

2.ιιιιιιτ ματια νἱτεττιἰιιιιι εοιιεεΓΓετιιτ, Κοιτα

εκρεέτετιιτ.ι Το νεΙει νειιτἰε ιιιιτιιτιιε , δέ αυτ·

απο τειιιάειιι το.τόπιιτιτ τι;ινιειιΙιε ΓοΙιιτιιτιιε

τιιιἱό ιιιοτ:18 ιιΙττει τιιιιιιι-ε ιιοιι ιτιτεΠιεο , 86ο.

Με χω. Ο6τ. Μπι”.

 

Ετιετοι.Α ΧΧιιι. .τοτυ1ι

κι (]οιινειιτιιιιι ΡιιτἱίὶειιΓειιι.

ξιωπι »πάτε Μ :ωισἱἰΞυ Ειιιεινικ6Μ κἔεει/ἑ.τ

στάσει:: πἔἱινιια @ήτε τι ά"(Μ7'Η'Ι'θ με"

ήπια:: Μπηκα “Γ ηθιΜΜ:2εκσω.

, θἱόἰιιε Ετειιιἰτιι (:οιινετιτιιι Ρατἰίἰιιτι

8· Β.

-νετἱτιιτιεεΓΓιιτει,86τιιειιἀειεἱετιι86 ΒειτΒιιτἰειιιΕ Π Η:ιβετ οτΒἰε ιιιιιτιετΓιιε ο. Όεο ορτ. ω”.

_ Εεεε τεειτο.ιιτιιτ Ηττα: σπιτι εοιινειιτιι 'εειιἀἰτιιε ρ:ιττεε τ!ιιιιε, ἰιιΓετὶοτειιι εκ Γε τω·

ρειιτειιι 86 άεΠόειιι. Γιιρετἱοτειτι ειιεἱταιι

τειιι, 86 Ιιιιιιἰιιε τιιοτιιι:ιιιε οτιιιιἰιι Γονειιτει11,

ειΓΗ:ιτιτει·ιι , ιιΒετιιιιιιτειιι. ΗειΒιιιτ ι·εΠ ἱο
πισω; ρἔττεεεἑιΙἰειε «Με ίἱιιιΠεε , ΙιειΒιιἱτ ἐπ

τιΠιιιιιιιιι εοτινειιτιιττι ἰίτιιιιι ΡιιτΞΠιιιιτιι ταττι

2ιι;τιιι εξΤΙιιιιι ιιειιε ἰΙΙιιιιἱτ Γιιρἰειιτἱα ΓοΙ ,

ιι! ετε ο&οτιιιιι !τεΠιτ ιιἰ οτὸἱιιεπι ε!τι

τιτιιτε ὶΙΙιιΙὶτιιιειιτ ,ΓετιριξιιιΠειιιτετιτ , πιο

τἱΒιιτ εκετιιΡΙοτιιιε ιιοτιείτιιτειιτ , Ρτιιάειιτίο.,

ιιΓιι τετιιιιι, ΙεΒἰΒιιε τε ετειιτ; τιιιιΙτ:ι ρτο.

νιάειιτιει ΒιιΒετιιιιτειιτ. εά Ιιειι ι ιτιιιΙτἰε μι;

ειιιιιἰε ,ιιεΓειττιιιε τιιιοτιειιι Ραδτο , εστι τ:ιτἰοιιε

Γειδτιιιιι ιό ίἰτ που νιόετιιιιτ,τειιιηιι:ιω σεειάιτ

ιιοΒιε ιτι ττιετἱὸἰε Γο!,τιιιιιτιιιιιιιι τιιιΙΙ:ι ιιοΒιε Π..

Πάει·ει Ιοιι€ιΠιιιιιι ιιιιιΙτοτιιιιι ο.ιιιιοτιιιιι ιιο&ε

ειρριιτιιει·ιιιιτ.5ετιρίἱιιιιιε,ειιτενἰιτιιιε,ιιιἰίἱιιιιιε

Περι: ιιΙιο.ε,ιιτ Η Γ·ιετι ροΓΓετ,τιιιιιιιάοςιιε ιιεειμ

τὶΒιι,τ ιτι τετιεϋτἰέ ιιιιτοτα αρμτετετ. Νιιιισ

τιιειῇοι·ἱ μ Γτιιι:!ιο. τετιτιιτε εοεὶπιιιτ , ιιτςιιε

ιι%τεάι , ιιτ τιιιιιΙ οιιιιιιιιο ΡιατετιιιιίΓιιτιΠ

πιω. ΜιιΒιια ετιἰτιι :ιτιιιιειιοττἰἀε ποε ἱιινει..

Ετ τετιιρείταε, εΡἱΓεορτιτιιτιι ιιιιρετιιειτι τι.
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τετο.οεοΠ εσοεἱ!ἱσ οι οσε δ8 Μετττ!τεο.οτοε στο- Α Μτοτ τοτίτστ!!σοε , εο!τοατ!νετΠσοο ροΜοοάτ.

οοε οοο ττἰοοοἰσ Πονἰτ. Οέ!:οεο!οτεε!τε!τετ

ετττἰεο!σε ετ!νοτΠιε οσε Ροίο!τ. Ρτἰνἰ!οἔἱο,!ο

τ!ο!τει , εσοεο!Ποοεε , οιτοτοτἱσοοε, !οτ!ο!Βοορ

τ!ετε,Πιοο!τοτοε, :ιο&στττοτοε ,ΡστοΠειτοε, ροτ

τστ ε!ο.τ!!!ιτοσε ρσοτἰΠεοε οοΜε τω” οτοο

ττοεττο , τσ!!οτο , ειτοσνοτο εσοειτοε εΠτ , οτοοο

ἰοἀοΠεΙΪο,τιτοοο,οτ ἀἰεἰτοτ,τοο.οὶοοε Ροο!!σοβ

ιιοο εσοειτοτ. Νο!!ειοσΜε οσε ττἰοοο!σ εεΙΤο.

τἰσ,οο!!ει οτοττοειτο οπο σοὶοε;οοστ!‹!!ο ε!τατί,·

σοστο!το ἰο Με ττειδτ! , ετοστο!το νο! το! !1οΠοε

οο!!!εοάσε τ νο! οτε! οσΠττοο ετιοίο.το Μαο

τ!ειτο τιεοετΠτ! ί.οτοοε. Νοοε π! δ. Π. Ν. οοοε

οι! ρτστεεΙστοττι , οοοε ετ! εειττ!!ιτττΙοε ει!!οε ,

οοοε ·ετε! 0τειτοτεε οτἰοεἱροτο , οοοε το!

οσε , οοοε ει! ὶ!!οε οροτο , οο:ο!!οτο , Ποτ:

Ροτἰειε τσοειτοτἰ εσοεοτΠιν!τοοε. Βετο: π!

εστοττι!!Πιτ!σε !τοοι , Ρ!οτοτοοοε σε οττἰεο!ἱε

τ!!Πεοτα.τοτο : τοτοε ειΜἰτ τ!!εε , σοἰο ίοοποπο

εοπι !ε!ποτο οο Μ ε:τοποσ εοττειτοτο οσο Πο

8Ρετειοειιοοε !ιστ: τοοοΐο ]ο!!σ τοτο ΠοεΜ

ίσττἱτοττοο : ία!. ]ειοπ το! Μοτοοτο Ποτοττοο

ΜΜΜ. εεοΠο. , ἰο οοπ ρετἰοο!οτοἱοοοἰοετ τοπ

:τἰτοοτο , οο !ο οπο! τοετΒοσ οειττί:τοο!οτο Πο.

ε!ειτοοε. Νσο ε!! τοτοτο οο!το ΡειοΡοττετἰ

εοτο Ρστοοτ!!:ιιε τ!!ν!τί!σοΠ1οο εσοτεοτ;!ετε:

οοετοε οεοο εοτο οεεἰρἱττο νο!τοτ!!οοἴοοο !οΠ

οτοοο @οπο απο τΠεεοτ οπο ρτ!ν!!οο!ο. οο

ρσττοοεεκτσττοοΠορἱΓοοο !!εεοτΙοίο Ροτο

Ιεοτοττ1οο Με! : οοπ: ρτατοτοε Γσ!!ε νΙνοο

τ!!σοε Γοεοοε!οοπ τοεο!ετοι εοοεοΠτι Ποτ. Νοε

οο ο!τἱτοοτο το!!Βἰσοἰε ωτἰτἱοτο ν!τ!ετοοποε ,

Πτ!›ο οετο(Π ίοτοοε, !το!ἰειτο Ροτεοττἰτοοε,

Α!Ροε ο!νοΐοοο ττεοΠνἰτοοε τ ἰο (ἱοττοεοἰτιοι

οπότε Μοτοε Ροτ !ιετοε οσΠτιιτο 8: εοτετοτο

86 νει!ἱτοτ!ὶοοοι ίοτοοοε εοπι !ει!>στ!!:οε 86

νἱτα: ροτἱεο!!ε τοἰττἰ°τσ!οτονἰτοοε. Ρωτήσ

εἰτιε , εσονοοτοε , τ”ταττοε οοσε ρστο!τοοε

ετ!!ν!οποε : Μ! οσε σο! !σοΒο ε!:οτ:τοτ , τιοτο

ε!ειτ:ι, !ἰττετεε , οοοτ!σε εεειιτπτ!!Ποιο το!!!

τοοε τ οτ οτοοἰοτο οο!τοοτο Μ τειοτσ οσίττει:

το! ε!!ίετὶοτἱοο οπσνοτοτοοε: 86 Π σου. νο! Πτ,

Λε! οοπ ΡετΠε!εοτ!ο , Ρτατοτ ἀἰνἰοἰ !1σοοτ!ε

τετἰσοοοι , το οπσνοτε νσε τ!οοοτ, σοστ! οἱΠ

Με νσε ε.ττο!ε !ο!οτου.το Ρτσρο!ἴοτἰε , σε στ·

εΠοο , σε το!!τοσοε , τ!ο τ!στο!!εοε , σε νἰθτο ,

σε οσΜε τἰοοἰοοο !ρΠε ειέτοτο οΠ. νσ!οτοοε

αποτο , οτ Πεοτ Μ: οσίτττο !!ττεττο Ρτἰστἰ 8:

τοτ! εσονοοτοἱ τ!!το&εο Γοοτε Πε οτσνἰοεὶε

!οε , ρτ!στοε , τοέτστοΠΙοο οἰε νο! αποτο εο
ΒΡοι ἱο οοἱνοτΠι ρτσν!οεοι οτειοτοτ : τοπο

άειτοοΠΙοε οο!νοτΠο ρτσνἱοεἱα: Πτετττ!!:οε , οτ

ρτσνἱοεἱο!ἱ ρεττοεοτ , 8: ρτἰστἰοοε 88 κοτο

τἰσοε τοΐστοκιτ!οοοτο !οττσάοεεοτΠεοε τ τοε

τστὶοοε , οτ ἰοττσὸοεειοτ , ίο!: οτοοο μίντι

Β τἱσοἰε σΕΠεἱἰ ε ει!!!ε ,Δ·Γο!› ρτστά!&!ε ρα:ο!ε

8ο εοοΓοττε, οτ απο ετορ!ο&εοτοτ νει!οτοίο

Βστοἰοσ.

 

ΕΡΙΣΤΟΙ.Α ΧΧ1ν. Β(ΣΙΠΙΙ

το! σττ!!οοτο οο!νοτίοτο.

@ο έ» 6°σπτἰ!Ιο Μτεουτσοβ ω!·υεψ.τ Μωϋ

τωττωπ σκέτο:: «έΐο/αεωω έΜτττθέτ.

"(Πο!!οε οοἰνοτίο στου; δ. Ι).

Ηοετοοοε οοειὸτοοοἰσ !τιοστενἰ

ιιιοε. Εκτἱοξ!:ο οο!ιο ]ο1.τσ Γοεοοάσ Ροτο!

Πεε τοποτ!τοσ, :τε ετοο.τσ Ι.εοοε Χ. στοοὶοΜ

τοσττ8.!!οτο το!τ!!!!τοο , !ιοοοιο!!Πτοσ , ε!ο

οποοτΠΠτοσ , τονοτοοε!!ΓΠτοο , τονοτοοε!σε

τ!στο!οσε ρτττ:!ειτσε Γροε ΜεοΙΠτ !ονειάοοε!ο

τοπι τε!ἰΒἱοοοτο , 88 ετοτσεο.οάστοτο μου

!οΒἰστοτο τ οτοοο! Μο τστἱε εο!το!ε αφτο

νοτοοτ, 8ο το! ἰτ! , ει σοσ Μ!!! όοτ!τ!εε οΜτοτ

το!τ, Ι.οοο!ε τοτο τοειοΓοοτοοσ τοτο!εο!τοε

ἰονἰτονἱτ. Βετο :το οτὸἰοἱοοε οίτ ρτονἰοε!ει

τονοτοοὸἰΠἱτοσ τ!στο!οσ θοοοτε!! Ρτπε!!εο

τοτοτο , νἰτσ Ποεο!ειτἱε 88 ετοό!τ!σο!ε 8ε

οο&οτ!τεττ!ε, 8τ:·Π:εοο1 τοἰΜ , σοὶ οσε στοα

τ!τ!οοο!σ εοΜ Ρτστοἐτοι·!!›ιιε , εοτο εειττὶἱοει- ;

!!οοε , εοτο εΡἰίεσΡἱε , απο στειτοτ!σοε τα

ονεε!οοότ το.ττσοετο τονοο!τοτοοε. Νοοε π! Π @Με δε Ρτ!Πς;ΡΗΠ1, α1Π1;Ρ(ο άθηίς]Πε [χω

νοε Γετ!Μτοοε , Με νοοτἰε 3 Με ρτσεο!!!ε ,

Με !!τιεο!σοε ιιο!τ:ττ! , νοί!:τοτο Πάω! , Μοτε

τειτοτο , οροτε.οι !τορ!οτεοτοε , οτ !ει!›οοτἱ το!

Ροο!!επ οο!!:τειε Ιοεεοττεττ!ε , 8ο οοοεοτοσοε .

Ρστο!!!ε νἰειτοἰοεο οσΠτἱ Οτὸἰοἰε οεεοττειττε.

Οτοοἰε (με οσΡττο. ἰο Πεσ Ποτ 3 !ιοττοο!οοε

ίο!ρίοε οτοοο σοειτο'οοε ειοοιοτἰσοε. @οπτο

σ!οτοτο τἰΜ ρτἱοτἰ οοιοι!:ττοοε ἰο τοοτἰτοο1

σΒοτ!!οοτοιτ 8ο ρτοοειτο ρι·ὶνειτἰοοἱε σ!Πε!!, οτ

νο! Γο!οε, νο! νσε:ιτ!ε Γσεοε, τστατο οποοτοτο)

εοτειτο , εο8!τεττ!σοοοτ , Ποτ!!οτο Μ τοΠστοιει

τ!σοο εσ!!σεοε εε τοροοειετ οτ τοε!!οτεε οτ”

Μο , τ!!ν!οοιο σΒτ!οο:ιτοοε εο:τ!!!οο1', 86 ετ!

νοτΓοε σρρο8οτιοτοε ΐεοτοτο !ονοΜεοιοε , οο

νο! ό!ν!οει ἱο οσε οτι ΐενοιτ, νο! οσε τοεο

!ειτο οσο ΐοτντιτο !ιοΠἱε ορροοοτ. Μεοε!ειτοοε

ἰοἴοροτ ΓοΒόἱτἰε στοο!!οοε , εο!οΓεοτοσοο Ποτ

εσοτ!ὶτἱσοἱε , οτ τοΪσττοοτἱσοοο1 Γο!ε!ροιοτ ,

ἰο τοοτὶτοτο ο!:οτ!!οοτοο 8ο ρωταω ρτ!νετἱο

Με νοεἱε ειέ!:!νεο8εΡα!!!να : ποστ! οτ ν!τ!ο- _

τἰΠεο , ιιε ἰο ρτἰτοἰε εοπι ττ!!ποε Γετ!!ε ετοσΠσ

Πεκ εοτοτο!Ποτ!!ε Με οσάοςτιιο ἰοΠοτἰτοιιε ,

τ!οίοοε!!τοοε τοτο οσίτοιτο , 8; σοτιοτοτο Ποτ!

!ἰεοἱτ τοτειτ! ίοοτοε. νο!οοειτ Εοοε!!!οο1 οο

!οτο οτοοο! , σοκ οσε ο ρσοτἰΠεἰοοε ε!τεοτο

νεοτἰε , τ!ο!σ , Πτειοοε , !οτοσττοο!τοτε , ν!.

οκτοτΠΙΤο ῇεἑταοτιοτ. Ερἰἴεσρο!οτο τ!!εο!τα

τοτο οσο Πάτοι τοσόο , νοτοτο οτοοο Μοσ

οοΠειττιτο , ειΠ!!&εω , 86 οτοοο ενοτΠιτο οπο

Μεο!οιοτ. Ιτετοοο οτἰο εειρ!το!σ ΑτὶτοἰοοοΠ

σΠοοε!!τοοε , τιο στοοἰ:τ ΡοτΓοσοοτοοτοτ (ο:

ὸτᾶἰτειοεοτ) σόὶοο8ἰοτε. εττἰεο!σε Ποττττονε

Ε τοοτ , οοσε σε οοΠττ!ε ρτἱνἱ!οἔἱἱε εστω!! εσο

τοοοο!πιοτ: οτ ε!ο τροπο τετοιο στοοἱοτο

ΡσΠοίΠσοο ΐσΙνοοάει , τ!ο εοοΠο!Ποο!!:οε ,

άο Γορο!τοτἰε , τ!ο ρτεοὰἰεετἱσοο οτοοο

οτ:!τοτο!!!:τειοε!ε: οτ οἱΠ ἰρΠ Ρετ - Μοτο Πο'

εοτοτοοε ; ἱο τοε ορ!!εσροτοτο ττεξοΠτοτοοε;

οτοοο Με οτοε εοοοτἰε. $ετ!ρΠιοοε οσε Μ.

ετ!τοεο το! οοἰνετΠιτο στε!!οετο ,3οτ οι στο

! ` Μοτο!
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και ιι τ> τ ει· οι. ο ε οι ιι.ιιιι Σ
οιιιτιι Ρετισιιισ , σοιπιστπ ίιιιιιταειο ατπιιε Α·πσιιτσοι νεττιιιιι δ£ ποπ οσοο., ι·ιιιιι 86σοτια,Ι

στατισοιοσε ισνατεττιστ. Ρετεοαοτ ιιιι οατ:

σ6ισαπιπ·τα σαριτα·ι σωσει ιιοε πιο σοοΓοΙεπ

τετιιοτσι ρατετιε , οστιτσοτισπι ιιοοιιοσιιι @Θ

αοιεδιιο τιισοι5. ιατιι ιατο στα Ρατεοαπτ ι
.τα τειιοπιιεοαπτ. Ροπτιισιι οσε ιο αιιπσιοσε, ιοττε ικινσε οεπιστιιισοτ ιιοε Δ: Πιο οστιεοισ-,

σεοετε ιπιρεταοατ 3 σσοσιιισ σιασοεποσ ποπ

_ αΠεοΠιτσε τειιει·εοε, πιο αιιπσα πιιιιενειισοτ

οε οσιιτιε ρτινιιειιιιε αοτσπατεπτ. Νοε σοι

σττιπια ιετνατι οσοο ποπ οατιιοι σιι:οεα Γεο

νοτσ αοοιιτι ιστοσε ,πωσ τατιιπσαπι Ρτιαισιτισα

δέ στοιπιε ειιεπτιαιια σοε νιοεοαπτσι·. Μοι

τστο θεπεταιιε Ρτσοιεατοτσοι ποτε-τοιοιτο

ιτισε [πιο , ττισιτα οο&ιΠοιε ,εοσιοι1τω

πιο , σσπιιαιιτιΠιιπε.αοοσιτιτ. Εεσ τειιπισ

τιεττι οοΓειιοτ σινιτατι σστορατανι_) _σσι οσσ.Β τοποσ ιατιι. .ιο απετε ε:

τσι ι)οιτιιπσε, ποι οοο οσοι: οσε ιο κοστισει

οσοι οεοτιοσε οοτοτο. πιοπο τειιοιιιιοξ

ετσσα: ιπναίιτ ισσσιια : ά αιτετα ετερτσι

τσιπρειιατε , αιτετα ρτοσειια πο; ειισιοιτ. Δε,

πσιοεοι ττιοσιατισ ρτοκιπια- σο: ,σε ποπ σο.

πιο αοισιτετ. Οτποια νοοιοατιστιεποτι σοε:

ειτιιιιιιιανι. βοιισιιισπι , 86 πιιιαρσο-ρσοτιπ

ιισεττι στποια 36 τισιιιιιιτ ο :οιιιτιι ,' οεστενει·ε,

στοιπει πιεοοισαοτιστο ειιιστιοατε , :κορσα

ασ ιιττωε_ οποιος

ειιεπτ ιπαιτιπισ πσσειιατια , ιπτσε απτισπα οι ισπτ 86 σοιτισστ ιο οατ :σοπιτστοπιιε ειιαβι

νιέισιτι ,- Εστω ττιστστσιιι στστισ€πασσια οι

τιιτειαοι ι σττσιτιπσε σιιιιτατι πεσειΤατιστπ,_

αιτετιιτο στ α ιατπε, αιτετστπ στ αο ιισιιιοσε

τσεατιιιι , σττοπιιε νικ τστο αει; ποσοιπιο ειισιπτετεσποστο. @οι οιαπια, Πιο»,

πιει: πεσει οι πιο ιισπιιτο σσρια , ο ιισιιιε

ΔιιιΡω Ε· ιτα ι·ειιιιισπι ;: ιοτσε ειεειτιοΓγπαε

πιο: ώστε; ι:στιε ιισε.ισ]τιἴοι&ισπε οει-σποι τ

`σετιιστσοι αιτετιιτο , πσαττα ίσινετετστι,

αιτετστπ σαι”στσιτι , ο ρτισιατοτσττι ισοισισ

πσίιτασσεπσΓσετεπτσο Ρτοιοοε ποι οπιπε

στοιπε Μιοοτιιττι ,οι ποι Ιισσοτιστ 86 οιιιτιι::

ιιστοιοιι επειιιοεατιιτ ι ιιιοετστπσε οσο απο

πο σαριτσισιιι σεισοτατε , ιιεε; Γσσετιστο

οποσ Μπι σεισοτατστπ , ιοπιιε οσο ιιι οποπ

Ύεπτσ ιισεπτισΓστσττι , ίσο ιιι ετπεποατοτστιι

ισσσ ιιαοεποσπι σο, ιιτ σοτιιοι οσοω” _

ορστα 86 ιισοιο σοινετίσε Με στοο σει νιτα:ι

'νει πιστιιοι ιιτιιιιιτσοιπε σ_ιιιατστ ι ποιοι-ι

ρεσσπια·:, ιισεοτικ τσιιαπτστ, τεπιιια: ιιοτοια

ατι οιτπσ$το_ιοττσοσσατστ. Αοιιτ ιιιοσ ποπ

πιο ιισι-Αιιιιιστο σοπνεπτσττι , ποιοι ατι

τστπιειιτι πεππε ισοιτστοε ροτισιτι πσαιτι ιο(: πιο, στ στοπια πιο τοσνοατ>.66 τειιιτσει:ε'

ιιιε. οσσοσε ια:οι ρατετστοστ. Υειιτιε στ ο
στατιστιιοστ αοιστι, ισοστε τισιι:τσ τι οποιοι

πιο ασ σιεπιεπτιιιιπισ ορτπιπο οσοω Μεσοι

οεσιτοσ οοτιοσιττισε ιια:σ ποπ ταπειι ατπσε

αιια πσα:οατιι οατα εριισστιιε ισοε,πιια Πω

ιττστο νιταοιοσιια ει: μια: τατιπσοτ. Μαιο

τοσοι ποσο οατστο σο ·, οε τοαπτειιατιτ πιο ,

πσαε ισοοι νοισετσοτ _στοιοατιι8. οποιοι

οσιποε πποοε σιαττιστιοσε οι , στ ιιοε στο °

πιο πσα: ιπ_σοιΙεπισ νινιιιιτ ποπ ιιαοετετ ,

οι ταοτσοι πσα ιο οοπιιοσε ιιινσοτ πιο.

(ιστιιπσε σε ασπσισνιιιεπτ στοιοεει πιο

ποστ σοτιτισι Ρτιγιιε€ια σοιΙεπιστσιιιι οσοο

ασ τειατσιτε ι στ ιισετ) αποτεοιατστ , οιιιιι ο

ιιαοεοε πιο στοιιιι οιαπποιτ. το?)

πισιτσε σοε αιιιιτστοε , πισιτιιοι ιτισοπιπιοέι

οι , _ τιιατοτιε ασ σαιατπιτατι_ε αιιατστσει θα,

ιισταιιε Ρτιτ:οισαιστιιπι οατ Ε.στποατοιε Πιο

πιιστπσστ σσονεπτσε τιστσιι , ιιιεταπε οιτατιστιε οστιε-οιιιτιι οεσιιοατστσπι ι αιτπσε

ποιοι: σοε αστ στοιπι σοεοιεπτιστεε, απο!

ιιττετατιιτιι ιισοισίιστεε πιο επιεποατισ.ι Νοέ

πιιστιιιτι Ι.οπιοατοι ιτα ποπ ιιαοειιτ , τιεΪσιο

πσσιο ραιόισ εσειιιστοσε , πε ο σοονεπτσε

τισιιττσε αιιστιιι οειιιιιε , ραττετ πσιιτσ5 Ρετ

Ρετσσ πιο οσττιιοσε εποε ιιιοεατοσε. 5.1

ιιτιναται νιτιπιπεε ειττεποι, 86ιισσ :σιι:ατε αιια ι ο Ρετειι οσοιε αιιπσιο τστορσιιι ετο οσιιοστατι..

ΐστιετιστε νοτσ αιι:ατε ειιαπι αοοι Νάσαι ισι

τιεττανι. Πε σσπισ ατιτ ισπσι οιιιιι ιισιιιτ.

Ηαεσ ιιασιεπιιε α ίιιοτ,πσα: ιιπτιιιισαποα

οτικιτοσει στ πσιονειιτια στατισπιιιιιε οτι

ιιεττατοπι οι εοπποΤσατια. @τσο οστιε οσοι.

πσαιτι πιο ιιιετανιπιστ. Νιιοσ :ποτε πτατιαε

Πεο ιετνατστι , 86στατε στο ιαπδιιΠιιιισ Πο

τπιπο Μοτο, ποι πιιιιι πσιιέτα σασιαιισο €ε- `

σιτ , 86 τεύστεποσε στατιατσι ισπιτιια ιενετεπ

τἱα οι·σιεπιιατοιιιι: απο ποσο εστσοι οιποι

ται , απο ποσο ποίιτατιιττι τετιιτιι Παοκ ιιοε

οοιισΙατ , ποιο ετιαπι ποσο ρΙστιοισττι ποίιτ:σ

@στο ιιιπε ρεποετ. $στιριιιτισε ποσοι ιιοεπι

ιιαοσιτ τισιιτα ετσι: , ιο πσα σιατιιανιτ Ποιοι

πσα Ραττι ι Όι στοά ιιςτε|ιμιβ τα Ρ δισ

ετιαιτι α Πεσ οετσιιόιοει σο πσιι:τα οσε οεσσατα

οισ νιοιπισε,σσοι τειισιεοαπιστ , σιιπι εσωσ

τιιειιιε, σοτινιτιιε, ρισοτιε αιιι:ιεοατοστ,σιιοι

σιαιτιστιοσε τοιπιίπσε ρεττεττεοαιπιιτ. @σσο

:ιο ιποιιιτα τισττιπετ , αο Πσστπ σιατπανετσιιτ

ιιαττεε ποιοι , 86 πιο ποι Γσοτι ιο σο ιιιε

ταιετσοτ , 86 ποπ ίσοι: οποπ. Ετατ πιιιΓπιιε

Ρετ. Ντου. οι· Μ». σωρο οσοο. Πιο. ΙΜ

Ε

.οσοι στο Ρετσιτιπσσιο ασ οτενε ιο πσιοεττιι

Όσοι τατοεο Πιτιετσίι ιιιατισιπ, οσοι οιεσσια τ

οατα. «οι , ·οσιπ σοπίιιιστο οι σαρετε ι

στατε , στατιοπει ιιιοισιτε , στατι ιπσειιαπτετ

ιοοετε , ασ οσιοοε ιιτπιιι ραττσε σσπνεπιτε ο

σε ποιο Εαθ:σ οιιιτιι οτ σοτιιιιτσιτε , απτεπσαττι

τεοιτισε νεοιαι , ποο οσο οειιοστατιοι απο

τοτ αστ εοπιταιιοι , ίσο ι:ιατετι.οι αι:πιτε οσα

τεοιιιετατιοι πεσεΠιται. Ευ νεοτιιοι οι , σε

αυτ αρσΙιοιισα: πιο οεστετο ετοεοοαποαι τει

ποιιται ιιοε , τοσιτσ σστο ιοιρετιι 86 σωριτιο

στ ποοε σοπτιππιτ Μιοοτιοσει ασε σοπνετι-.·

ιιιε ποιοι επιεποατιιι Ρετ οσε τταοεποιίιπτ;

στ Ρτισοισατοτει τταοστιτ Γσσιααιιττεττιο οσε

σετ-ποι ιιιιοε ι.πιιιτιιεποι, οσοο ιιιτε8τατο

· ι:στοιατιι ιεΒιι.τεοιπεποι τω”. @σσο Ποιοι

πια σπιτι οιιιισιιιτατε ιιετι ρσιιε ιοτειιιποι

·· 5στιοεποα(ιιιιισ; ιτιειε ραττιοσε , ασ ιιατισιτ

ιιππιιισαιιοα πτωσπ_., στ νο: αοσωπ νεί-,

τταπι ασσιριαιιι οσΙσοτατεπι , ιισοιΓσσπι ιιι
σοιιιτοσπεπσιιτιστεοσε σοτιιιιιαιτι: Μποξ ι

πιο ι στο. ποια· Πτσασια τποτιΓποσττιι
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ιτο? Ιτ68ιτοιπτι νι·τοποιεπειε

ο

ναίττ:α <έτειτοι ποπ απο τοοτ!ο , νατιιπι αττειτο

πιίτιπι οι ο!τιτοτι ποο ίαοαότει πιοο ποιοι. Οοο;

νοοιιτα οποιοι , ἱπὸὶοἰτα οτπτἰοτιαε , Ρτοοατ ,

ιαιοποι τ ιπετα Παο Ποτ! , οοτιίἰ!ἱοτο οτιιοτα,

Ρειττἰτιοετιτονἰποοι: ίορἱοτιτἰοτἱΒοε ιιοοατίττο:

88 οι! τοο πιοο οοαοττατττ οἱτο ίο·ι·ἑτιἰτα. Ροτ

νοπτ οπιπο ττο οπιπἱει , οτ οοοπι το:ιιτττπο Παπ

Ροταίτ οοοιιτττ οιιοττατιτ τοτο ίιιρ!οιιτἱο , τοτο

.οα!οτττιιτα. τίποτα οοτἰΠτιιι:ι πιπιι πιοο πππτπ

πιο!τ!ε ρ!ατιοε !ειοτντοτε ίει!οτο , 8ο ίειΙνειπι

αί!`ο οπιπο , πιο αιτταττοἰτιατ τπίτειιιε ειροτ ο

ίἱ!ν:ιι 86 οτο τοτ ρτοτιιιεττιατ ν!οαο ίοτΒατι

τοτ , ρτο αει οοιο οιτροέτο.τοτ οντι , νο! Ιο

τιτοίο:ι νο! ίρτπια οο!!τΒιιοτοτ. Μττιἰ πἰ!ιἰ! αίτ

οτἱνατίἱ ραττ!τιιαίοοπτ!οιο , οοτοε αει :απο αίτ,

οτ!ο!ιοταε τοτο Ποτ ( τι ίοροτντιτατο) οτἰο Ια

νειοττἰ : ο ποπ ντιτατο , τοοττα οπιπἰπο ίτπταπ

το. δοττ Ρ:ιιττοε ίι!ἱοίτιοο τοοσο οοτιντάατα

τιοττειτοτ , οοτ ειο!τιιοττοε τα!ἰοοοαι·α ποπ πιο

ο!ο πιοττα , πιο να! τρίο τπἰτιἱ οτοαα α!!ατ οτιι

ντοε , πιο!αίττοε,τιοαττιτοε. Ειτραιἰτσοοἱά πο·

οατπιιτὶε , ναίττει οοπίἱ!τει οροτο ροτατο τοπο

πιο :ιοαοτ:ιτ!οπο ίτιίοορτοτοε , 8: οπο. Ρτο

Βονατἱτἰε νἰ:ι , οοοειά απο !ἰοα!ιἰτ , τποτοί!”οο

τω. νοε ἰπτατα:ι , νοε πο” οο!!!εττα , νοε

πίττα οοπιΡοτι!τα , !ατέαε !οι':τ!τειταιοοτιιιιιοε

παπι, 8ο τι!ειπα ιιτ! !α<έοττι τοτττιοτπ ίνἰτοτπ πιο

τοτται οτ οοιο ττο αιττατἱε τις! οοε τιιοτοπτ!τε ,

' οοτιἰίοοο οτιἱΒατιι!π ττα!τοαττιτι!τοτ ; Μπιτ

:τοτο ροτ νοε οτιιοτα απο ταίροπἀαειτἱε ; νοί

οιοαντίαπάοε τιι!αε οιιτιττιατιτΞε, νοε , τ!οπιοτο ,

το.το!!!ειτο , οποτε , ρτονατιτοε το τοτἱΠἱιοο

. Ροττο οο!!οοατἱε. Κατω: ιοί!ιοεδοποιττττε Μ.

! π. :πιο

τ   
το

ο ο το τοτ ο Χιως τοιιουιοιοι

ΕπιτΜιι·ια

! Δε! ΖΕοττ!τοτο.

οτοοοιιτοττοίττο , ροίττοτοε ί:ι!οττε 8: Ίπποι Α ατι οτι τ!!τε τιττείταιιτοτ , ποιο 82 οιττιἱτιαττ 86 ν

Ο

αιτροέτειτί οτι οτοτοτε 88 ροίίοτιτ 86 ττοτιοπτ. Ατ

πο!!ο. αιτ οΗτοπε ροπίτιοττει αίτ ειτοτοττοι ι οππι

τΙοειτο αιιτοιοτ οοτετο τιπροτιοιιτιτοτ ἱτιαοπὸ:ι

αίτ οοτοίντε·τιιαπτνο!οπτοιι ία! οτ ἰ!!ει οοπία

οτοοτοτ ,πο!!τι ποπ ίοπτ οίτἱοἰ:ι οκραοι!αποει.

Ραοαι·οιιτίτποο!ο !ιτιτο ειο Ποιο! οποιοι, οτ απο

ροτρατοιι τα !ιατιτνο!οπτοι ρτοίαοοτοε αίΪαπι

·τι:ιδταποε , οορατ το τοτ οπιοτοτο οπτ:!ατιο:ι

οπο ιι!ιίοτοτοε οπο! 3 παο ίο!οτο τοττιτ , ίαττ

8: απο οοο νἰὸοατι οοτ το τα οπο οοπίτοπτατ

οι!Έαποο πο!!ἰ ιιοτοει οοί!τίτατο , ποπο οι τα

οπο Ραττιπειοττατ πιοο! :ιο πιιττίτοο 8:οο!οπ

ττο 8ο ρτει:τ:!τοιιτιόο πο!!τ ποπ οοι :ιτιτοροποπ

Β οπο. Ταίταιιτοτ οπιοτατο τοοππι !οδτ:οτατ το

ποπ πιἱποτ ἰο€αιιἱοίἱ οπιπο ατοτττττ , οοπι!το$

πιατ τοττινττΙοτ Ηἰατοιιγτοοε ειε ΤτωατιτΕ

οπο. Ταίτοιιτοτ οίττοπι οι το τπο:ι, τα!ταπτοτ

ιιοπιιοπι , ρτατ:ιτοπι , ορατειοι., τΙοειπι τα οτο

οτ: οπιαπι , τ!α τα τιοιιοτιίἰοα ίαπτἰοττι ,

τιο:ιοι τοτ!ατα!τα 88 τπο!τ:ι 86τ!ειττι ρτοτὸἱοαπι.

Ι,α8ἰ ιιοταοτο τ!!τιπι ίτοοο!ότοπι τττίροίτττο

ποτο τι τα ποπο τιτἰπιοπι αιτοοί:ιοι ι ποσά

οποιο α!ει!ιοτειτοτπ , οοιιπι Ρτοίτοιο οι: οοοε ,

οποιοι ο!αιτειιιτ , οπιπο τοο!ττίτιτίο ι!οέττιπιι

τοτο Βατιατα ταίαττοοι, ποο ιι!:Γο!νατο τιποτα

"ρο!Τοιιι , οοο ο Ροί!ατιι ,οι πιοο ρι·ιτ!τοποοπι

αΠατ , οοἰρτια απο τοπ το!ιοίτιοα τοτο ετποο ειδ

ποιοι οτ οοιιπιντε οπο! τιίτατταττι , πιο οοοι!

τιιοτοορατα ι!τοποττι οι: !ιει!3οτοΚο1° 8ο οποτε

οι τειπιαπ ἰρίοτο οοοε! ιιίτοττοτο , οο!!οτο

ίο!αποσττε ταίτἰπιοοὶοπι·, πε ρτπίατττπι οπο·

οοε πιοο το το ο!ιίατντιπτοι οιτρ!οτοτει αίτατ,

α:τ!ιττια!ι!τ. Η αοοτάατο ποπ ρτειτται·τατοπ ,

οοοε! ο!ι τα! !τοοειτ , ποοπτει.ιτι ποιο οπο!

( οτ Ρ!ιιτο ττοοατ) τοοοποτιιε τιοόἱτοτ οοοπι

νατἰτειει ττο πιο!το αίτ οποιοι, οποιο οι)

τοτο ναττι:ι τοοοιιτ!το8. Ντ·!τιἰ! απο ἱτι οτο

ναι·ίο !!!ο οροτο ποπ τιιτοπι, ποπ τ:ο!τοτο,

ποπ αιττιο!!τοτο , ποπ ττιτττ·ει !τιικττ!ιοτ απτο!

!απττοπι ; οπο! οοοό. !οποπταε το ειττπιττειττο

Ϊι4Ι1ιἰ4Ιὶ¦##$|ἰύ72£Μ ττ'ε/:σα|σωπι ἐΜιΜ:ἰσπε Β παπι ποπ οιιοἰτοτ , να! οποιοι οττατιτ!οποτπ

Ο!απτ τιοἱνοτα επιιτιπτ, ν!τ οπιιι!οτο ποί

ι .ττοτοπι τοιοροτοτο οα!α!ιαττιτιια , τοτο

ττοτποπι τοτ τιπιοτοπι ττοοαπότ τοει8τε , οοιο να!

:ιτοἰοοτοιο ντττοτα , °ο!ειτ!ίτιοο το!ιοτ εοτο

ο!!ἰοἱιιτιτοτ , να!ει!ἰοτοτο ίοτιίο πο ρτεττ!!οειττο

πα τπνττιιιιτοτ. Ατοοτ απἰπι οοιιπινἱε ( ο νοτια

πιαοίἱ ί-οατἰτ) τοο!τιιτο οτττοτἱ$ οοποτροιτ ,

πιο!τοπι ίο!!ἰοἱτοττττιἱε ι οτο ττιπιατι Ρατροι

τοο , οοττιοε 8ο οοιιίαι·νατοτ δζ ιιο8ατιτοτ ,

ί:οτοοπτει ειοποπιοτοτ , ί:τ!8αίατιτ τοοιτ παοαί!α

αίτ οτοοα!οτιοοοίοειτ. Νἱ!ιἰ! νοτο οτοτοοτοτπ

ρτταίοιιτἰει το: οοπίοατοτττπο ἰπ τιοτοειιιτι νοε

ττο!οπιε , ῇοοοπττἱοε , Βτειτἱοε. @οοο παπα

τοτ οοοπττοοοο, ποπ ἴοοἱ!ο πονατἰπι οπο:: Ε

οι αιτιίατιτοτπ να! οτιιοτα ί-οττἰοε τ!!ίττποεπιοτ,

να! Βαπἰνο!ατιτἱ:ι οοιιίἱτπιατιιοτ ., ο!ειοτἱοίοοο

οι: ᾶορ!ἰοἰ Με ττιτιοπο , οπο: οοε ποπ πιατα

οοπίττπιατ, ποπ τοποσ τοιιτειτἰ ειο νιιοἰ!!ιιτἱ

ποπ ίἱποτ,ί`αττ 8: ίτιπιο!ατ 8ο ροτοι·οοιιτ. Νοο

τιτεατοτατι αποτο οοπταττα ίο!οπτ οοτετο , τι

ποπ οαίττ!ατοτ , νο! οποτε ιιπττποίοοα ποπ

οιιρἰτιτ. ναοἱτ οι: ττορτοντίο!τοοτ Ξ!!α παίοτο

οοο ρειδτο οι πιιιτιοε οτοοτοτ τ. το τοκοι οτοπο

τταροίττοτοε οοο!οε , οοποοταπε ,πιοο οοιο

ρτιιοα.πι Ιατζττοπατο οοίρτιοειτοε Γοπι , ίοτιττριο,

:ιο το αο ρατοοτταπτ!ο οποσ αίτοίοε οπο,

οτ ποπ ρτἰοεο !ο8απε!το οαίτττοτττο 3 οοἰτι

τοτοπιτιειοίαττπι-ι ποπ οοοε τοίτἱτατἱπι,οοοτπ

τοτοπι παπα νοτ:ινατττιι. [Η !οοπτ οποιο

οοπίτειοε οταττοτιτε Γατα, οποιο οιιιρ!αι:
ο!οοοτἰοπἰε οο.πάοτ. ο

τττιιτι

ο

ο
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ΕΡιάτοι.ιε ΑΙ.ΙΟΠΟΤ

είΑιιοιΝΑιιτε ΕιιοικοοΕΝε1ε

οτι ειι.νιιοιιιι1Μ ειιιεε:οι>ιιΜ νιοοοΝιοΝεοΜ

Εκ· Σεύειι'ίσ Μο«ΜίοιτΞί.

 

Ι Ο

οιιεεονΑ·τιο ΡΚΆέ.νΙΑ..

#; έΚΒΙΝά[.Ιδ Εοοιιισοιι[: , τιι]τι.τ ιιΪξοποτ οι ε·ρι]τοοι: ε· Μι:

ά2: Μιιἔιὶἰἰοιιἱὶ Βαθιά, σείοοοιιτικιι: [τοι έ|ίε Πισω:: ?/οΜι·ιι.τ, οοουο

έκριέιιιι.τ ουιοέ:ίορα:, Μο Με: στ· ἱιιιΐιιιο διεπει? οπο: .· (Μπέκ: οποιοι:

δ δοπέτοι έΡ/ία:[πιτ) οτο απο /εικτοί οι ποιοι ότιειψβ·ι, ΗειιιπέΤ/!! [ι

.έιτε|οι14ιπ κιτ: “το”β ο!» άε·υιιικέι, τα ιιτ-οι στά @οι ρειιυειιτιιτ άι,ζιιιιιιιετ.

Ναι» βέιισοίπεπ[τ Ριιιιικιιι σιωτιιτ ειιψομι , άοἱιιιἰε Πιιιιείιιτειιβι , απο κιιτοιιέειιβ ,

οποιο φψοιπιτπω [υπο στο» ε60τω-φ ιετὶιιιιἱτ , είειιικιιι :στέκι ιετιιί αποπο

πιο , ωτάτιω|έτ (ο Ραμ: οι Ρέιι$οιιιιι ίεεατιι: εῇἶεἔἔιι: ή. Ναμε οι: αιιιτειιται, οτα

ΜΜΜ: οιιοεοπτέα ψ ! /ἱιιιιιειιιαιιι οιιιιιιιιιιι άτ,οιιέτατειιι βιιιιιιικιιι οοπτιβαιταιιι ο ύ: ,

οποιο οαΜτιπ κι κιάέρψειετιιι ιιιιἰἰιιιιι ποπ ποιοι: οιΡΜεω. 704402 ο” |ιοιιιΖωιι: οι

$ιατιωπ Βειι:, @Ρειωτ ·υειο ιεΠοτ , ποπ ποσο οοιισαΡέιαιιι και τοπαύτβάσιο ,ὑοιιιἱιιοιιι αιιιοέτιο/κιιι ού οιιιιιέέατ έέ$ιιιωτιοατ άεταιικτοιιι απο αιια·ιέ ιιιἰιἰὶκὶτ. Ρίτα;

κἰιιιἱιιωι [κο /όι.τ του” ?σφι , οπο” εριβοἰω· Με ιιοιιιιιι|οιτ Μ έίία,/ΐιοιτάειιι οπο

ετεἰεβι/ἔιοαιπ , οπο” .4!ιιέ|έταιιαιιι σο· (ἔεἰἰπαιιι |ιψοιοι: /ιώιέτέιιτπ:. ο

  

ιιιιιιιιοιιιιιοοιωιιιιιι-ιιι·ιιιιιιιιοοιιιιιιιιιιιιιιιιιιτοιοοιιιι·ιοοιιιιιτοι

Ε. Ρ Ι δ Τ Ο Ι. Α. Ρ Η Ι Μ Α. Ανι8οοτιιο ιιοοο , δενιτ,ιοΠοιο ρτιτοο ΑρτϊΠο,

ο οιιιοιιε ΠοοιΕοοτιε ΠιοδΕΠΠοιοοι Ποιιιιιιιιοι

ιιοΙττοιιι ιοοΙοίΗΠιοιο ί·οττο , τοιιι απο οι το

.φοβο α'ο αιιέ·ικι%!έ Μακάο πα'- @τι τοοιοίοιτο Μ Ρο (οοι , οιτο Φο ροτροτιιει

σκάι: Οιιἄσ.τ [οάτιο. ο]ιιο Πιοδτιτ:ιτιο οτΒο τοει'ιιο τοει,ιοοι ιιιοιοΗ::ι

τοοι ο οιιτιτιιτο οιιτοττιοοιιο Πιιόιο , τω οΙο τοο

ΕνειιιικοιεειΜε ιι: Οιιιιιετο τ.ι·τιιιι τιιοι1τιιΙιο:ιτιιτο οπο; οοο: τ:ιιιιοτι το<,ιω απο

δε ί:τ:ιτοτ οοίιοτ οιιτιΠιιιιο , οτε οοο Πτ- ιοΡτ:ιε (8Π&ΠΠΠΠ Ποιοιιιι ιιοίὶτι οιειοεοιτιιτιι

τοπιο ο τοοτο άοτοιοειτιοοο οοοοοιιιιιιο , το Μοοοιιιιι οιτοο&ειτοτειά Μάιο , ‹ὶο οοο το·

τ. ι ιι η

Ε:ταψυ κοινο ?ποσό ιειἰω/ἐιἰὑατ αέριμιιι1 ,

 



κ

Χ

,το ειιιετοι.-το

τιοο τοτοιο: , Ροτοπτιοποποι, οποιι ποπ πιοΑ '
τιιτιοιιιιε οιιΡιτιιιιινο Βιιιιοτ οοπιιο&ποι,οποιο ῖΡοτἱοπιποι οικω , ιιιιοπιι:πτ , νο! οπιιδτιε ω· '

οιιιε Γειιιδι:ιτιιε ΡιιοΓοτιΡιιίΓοτ. (Σοτοιπτιι Ροιι:

οποιο πιο; τονοτοπιια ιιοτοιιιιιτ-ιο ιπάιοιιο

τοοιοοι ιοιιιοΠειτοιο αιοΒοιο Ριιπε ιιοοιιιιιιτο

άιδιπιιι τοοι” οπιπΐοιοιιι ω τπιπιπιιι ο αιτι

τετοιο Ριιιιιο ιιττοιιιτπιο οιιοπίιιοο , ιιοιοιιο

:κι ?αουτ ιοιΡοιιιιοΒα

Βοιιοτ Γειοθ:ιΠιιοο Ποιοιπο ποιιτο , 86

οπο: ιιοιοιο:ιτιοιιι ιο ιοοιιτοιο ιοιιιτο,οιιοε

οδο ιο οιιτιοοιιι οιΒιε τοοτο , 86οπιιιιτιι οι

ιοτοι· οσε , δ6 πιισοιο Κοιοιιιο ιιιιιιιοτιιιιοοο

τιπο, 86 Ροτ οποι: ιιοιιιοιοιο ιιιοιοοιπιο ,

ιοιιοιοοτπιοοπο το8ιοποε οοππο Ιιττοιιο Ροτ

Εοιιιοτπτι οοιιιιιονιιΐο τιοο Ιονιιιιιοιιε οπού

οπο οπ,οιιο , 86 ι:ειοπιιιε ι-οιιιιοιο , οοιι:ιιιιοπο

ιιιτοιιιε ιίιιιιο οι: ιτειιιιι Ροπιιοιο , τιτ ιιιο οπο

πιο: 2821182116 , 86 οπο: πιιοεπιιιι Ποιοιοι

ιιοΙιτι ιοοιιε ιιι ιιιτοΙΙιο:ιοιπε , οποιι οποιο

αιτιΠιιοπιιι οοιοι νιτιοτιιτ , οπο! ί·-οιο πο.

το οποσ! ΓοιιΒιιοιπε. $ποτ οτιιιιο τοιιοοπ οι.

'ίιοπιτειτοε ιοοοιπιτι , νιιιιιιιο , 86 τοιοΡοιποι ,

Ριπιιιοιιοπο ιιι Ιοοιε ιι0ιω ιιτοπο ιοιιιιια:

ιιιοοοπο Ριιιιιιο ποπιιιο νιοιοτιιι, ιιιωιοιο

ιιιοπε Ποιοιιιπε ιιοιιοτ νο! οκ ιιιιιτιιτο , νο!

ίτοοποοτιο ιιττοιιιτιιιτι , ιοΒιοτ ιιιιιιοίτιιτιτ ιιι

[ο ιιιοοιοιτι , οο Βοιιονοιοιιτιιιιιι νοΙιτ πιοτιιι.

' διιτιε τοΒιιι ιοιιιοΡωε αιΒιιιιιιπτ , ο Ριονιιιο

τιτ , ιιο οι Γιιπέιιιιιε ιιιο ΡοΠιτ ιιι πιο οιιοιιι:ιι,

Α τ. ΙΩΠΟ Τ~ τη:

Ιτοιο , οιιο‹ι ο ΡιοΡτοτ οποιοι ιιοιοιιιοιιο

τοοι οοιιιιοιιοτιιτιο ποιοιοοιιε , οι: ιιιιοπο

πΓπιΡιιιιοοο ; οιοι:ιτιοιιο , ιιιιιιτιιιοιΙινο ιιο=

· ιοιοειοιιι Ιιοιιιιιιο ιιιιοπιπε ΡτιιιοιΡιε οοο οοο

το:ι:ιοτιιτι, ποο οιιι8ιιτι , οπι ιιιι ιιΙτι.οτοιο οτα

τιπιο , Ροτοπιιιιιο , οιοιιιοιιτιιιιιι, οιιοιιιιιιτοιο

86 ιιπτοιιτιιιοιο , ·οποιο ιιοΒοοτ, ιιιΡιτοτ, Γοιι

ΡιοΡτοι οποιο οποιτιοιιιτιοιιο οιιιιΓειιο , ιιιτοτ

Ριπιιιδιοτ οοπίο:ιιοιιιτοε , 86 ιιΠιΒιιτοτ οοιο

ιοπιιι οοιοιπιο ιιοιιΒοτιιτιοοο ,οοιιίοοιπ 86

ιιοοιοτο οοιινοιιοιιτ, ι:ιο1Ιπιο “πω” ιπτ

 

ιπΓιοοιιι ΡιιοοιΡοιο, Γοπ ΡιιιιοιΡοε , πιο. ο

νοτο 86 Βοτοιο. Ποιο οπιι-οπο οσοι-οποιο

τιιτοι·πιιι , οοο Γοιπιο τοτο νιτιι:ιπε οοο.

τα ι:ιι&ποι οποιο ΡιιιιοιΡοιο, ΐοπ ΡτιιιοιΡοο

ι:οΠπιιι ίιιοοιοτι Γοά οτιιιιο οοιιτιοπιιιιιτι οοο

Β Ρειοοιο ιοάποιοινοιπιοιτ , πιο: ΐοιοπτιο , οοιικ

Γοπίπ , δέ νοιποιοτο ιοιιοιιοτπιοοοοιοοιιοιιι

τοτοιο. Ηειε τεοιπιιι οοι,κιιτιοποε ποιο πιο

μοι Ρι·ο Το ιο ΡιιτΓοιιτιο Ροιιιιιιιτ, π: πιο! τι

(ιιιΠοτιιιο ειιιιιοιιιιοιιε οπΡιιιο ιιιιτ :τοοι ιοπ

τω. Νιιιο οιιιε οι οιο πο απο Βιιι€οετ,ι

πο Γι: οι: οιο οιιοοιιι τιοο Ροδο ιιτισιτιοτπι ο

οπιε οτιιιοι οιι: ,οπι :πιο οιπιτιειίιοιπι οοο

Έαιιοιιιτιο οοππο θ:ιΠοε οοιινοιιιοιιτιισιι: ,

οπιο @πιο πιο ιοιιΙιτ , οπο απο πιο 2 δι οικω

ποιο σ.ιιιιοοοιιιιιτιοοοε Ωιο&ιιιιιιιπε Βοιιιι- .

ποε ιιοΙιοι ρτο Το νοΙποιιι , απ: πιο τοπιο»

οιοπο ιιοοιιιοιινοτιτ , οποιι απο ιΡιι οποιο Ο το οποοι πό πιο, ο ιιοποτιτ,ιτιιτιοτο Ροτοιιτ ,

(ιιιτιίιιιιιισο ιοιΡπι:ιιιοεο οιιΡοιιιιο νιτιοειτπι ,

88 ‹ιο ιιιο ιοΓΡοιιΓπιο ποπ :ιοιΒιοπιιιιι οιιροο

τιιε , ιιοτοοπιιοι νιιιο:ιτ , οτοι οι: το (απο

οποιο. νοτποτιιιοοιι Ροιιοπιιοι ο δ. Π. Ν. απο Ι

οποιο ποίιτιιε ιιττοιιιτ ιιοιιιιοτιιιι ιιΒιιιιιοιιτισ ,

οι οπο Γειιι&ιτττι , οπι ιΡιι πιοο Πιιιοπιιιο

:οοππο οποιο οπΡιο , ιδ.τιεθιοιιιιο , Π. Αο

τω: Αιιιιοοιιιο ιιιιιοιιεινι , πι: ιιιιπο οποιοι

οτι οιιιιιιιοιιι Γειοθ;ιτιιτοιιι οποιο ι-τοοποπτιιιι
ι τοο πιοο ιιοοιιιιο Γοιιιιοπιιι ΓπιοιΡιπτ,86 ιιοοιιο

ιο ιιιοιο ειο ιιοίιτιε 86 οοιοιοππιιιοπε ιοΒπε ,

οποιο οι οοιιιιοπιιιο:ινοτο ιιΒιιιιιοοι, οποσ! ει:

οο οποιο όιΙιοοιιιιιιιοιο οοαω ιτι οοο τω

πω.

Πο ίιτ:ιιοτο ιιπτοιιι τετοιο Μοτο οοιις

πιο· οτι: , πι Γπιοιοοιιιο πιο οοοιιιτιοιιιιιιιο

οπο. , Γοιιιοοτ , οιιοιι Η οιιιΓΡιιιοι τοκ νο! ιστιο

οοΡε ειιιοποιο οι: οοιιιοοιιοιιιτιε τεττε. ιιιιιτινο

°·ιιινιιιοτιτ , τπιιο τοιιοπι οοοιοο , 86 ίιοεπιι

οοοιιοοιοιιιτι , Ροτ Ιιττοτιιε Ιου ιιιιιιτιοε οοι

τιοιοτ απο 86 τοοπιιιτι οι: οο οοοιιοιιοιιιτο ,

οπι ι:ιιοιιτ ιιινιιΓιιε , τοιιο:ιπτιιι οπιιιιτιε πιο

οπο ιιιιιοοοτι:ινο Ροιοιιιιτ , ιπιο οιιΡοιιιιε 86

ΐπιτιιιιιιιε οι: Ρειιιο πιο , τοοιοιιοε 86 Ιοοο

οι οπι ιονιιιοιιτ ιιιιιιο&ει , ο οιιοι Βο!ιο @ο

οπο, 86 οιιοοιιιιιοπο ιοοιιο , ιιο ιιιτιοιιο

Ροτοιιτ πει νοι:ειο , οι ποιο ιονιιιιοοε οο

ιποιπιιιιτ , τιτ ο” οοιιιιιτιοιιοτ οετοιιι πιιιιι

ιιοιιιιοοειτ ο οπο ο, πο οπο! ιιπισιτο , τοοτο:

ιιιοιιιιτ , απο οΡοιειιο οποιο , οι οοο πιο

8οιιτιοιοιιι , τιοο ιιιιοΙιοτοιιι , οοο οιιιοιιτιο

τοοι ει τονοιοοιιιΠιιιιο ιιοιιιιιιο οατόιοιιιο.ιιο

Μοιιιιοιε Ρτειιιιιο Ροίΐο οιιιιιιιιιοιο ,οποιι

ιοοποοιιιιτι οιιιιιοιιι οοικιιιιοποι ?οεουε οοο.

οιπιιιιτιιτ , :το Ριιιτιοιτιιο Ριιιιοει, 86 ?Ματι

το, ο τοτ οκ Γοοτοπιιιι ιποοοίΐοιιιιτ , οιιιο
` τ ο τ σ ο

Γιιιιιίιιιιιτι, :ιο Γοιιι ιιΡοιιοΙιοιο τοιιιτπιιιιτπτι

πο ι:οιτιιιιιιτιΠιιοπιο ιοιιιι ιιποοιοιτι , ο οποιο

ιιιιιιιιιτιιιιο Βοοοιιοιι Ροιτοιο ο πιο Ρτοΐοέι:ιιπι

ιπιο Ροιιιιο Βιοιιιιιι. Νιιιο , οποιοι Ποσο πιο

οπο, οπο! οποιο οπΡιο , οοο οπιοοπιιιι·ι οιο

τιοίιπε ιοιιιι οτισιτιοτ, οποιο πι: οιιιειιιιιιιιο
Ποιοιπο ποίι:ιο ίιππιιιιοΡοιο 8ιιιιππι πιο απ.

Βοιιιιι, οιπΓοιιο Γιιιιδιιτιιτοιο , ιιιιιιιιοπο Γειτο

τιιιο Γοιιοιιι ιιιιοπιιοπι ιιιοιε ιιιιιοιιιοπε οιιιοιιο

οιιοτιιοιιιι :κι οποιι οτιιιιιι ιιιιοο ιοΒιιιιιι πιο

ιοιι:ιιτοιο οοποι· ιοΒο.ιιιιιι:ιιο, Ριπιιπιπιοοπο

ΡιοιοοιίΓο πιο ιιιΒιττοι. Ριοιπ‹ιο ι:ιο&ιιιιιοπτ

Ι)οιοιιιπο ιιοιιοι· οιιοδιιιτιοιιο πιο οτι ποπ

ιιοποιοτ , οιιιιιιιιο 86 ιιιιιιο .τοΒιιιιιι οιιιιοιιιι.

τοοι Τπιτιοι:ι πιο Ριοτειτο ι:ιονιιιέζιαιτι , 86 πιο

οΒΓοινιιοιιΠιοιιι Γοινιτιιτο ιιιιιιιοιΡιιιιιιο ιπτ

οοτ. δώ οπιιιιιιο ιιοο ΐιτ:ιιπε :ιιι οπο Γειιιοι:ιπ···οέξ

τοτοιο, ιιι:ειιοοπο ιιιοθι:ι.ιιι ίοιιοιτι τοτιιιιιοπο

οοιοι οι τιιε ιιινιιιιοιιο , οιιιιιιοπο ιπιπιιιι το. Ε Ιτιιιιιιιο οιιι€ιε Ροιτιιιοτ, οποιο οι! οοιοιιοιιι

ιιίιιοτο , 86 ιιιοα:Ριποι ειιιοιττοιο , 86 ιιοο ο

οοοιοο οιοιιιοπιοπο οοπιαιιοι:ιτιο 86 οοι

ιι8:ιτιο οποτιοε οιπΐοιοοιι ιον:ιίιο ιιοοιιιοιιτ ,

ιιιιίοιιο ιιΙΙιι οιΠιιιιιιιιιτιοπο,τοιΒινοτΓιιτιοιιο,

ίιοπιιο, ιιοιονο,ίοάΜε οοιοι οιιιοιιοιτοι οι.

ιιιιιιοΡτιιτοιο , 86 απο οιιοι:πιο ει. πιο ΓοιιΡτιπο

οπο Ποτ , ΓιιτιΓοπο οποιο :οι ιιοοοιιιτιιο οτι

ΙιτοΓοπο ίιιιιι?ιιιιιιοι Ποιοιιιιιιοιιιι άοοιιιιιιτο,

ποπ:: οΠιοιο πιοο Ροτιπιι&πε απο Ποίο

ιοιιιι νιιιοιο. Ω`ποιιΙἱ οιοοιιι Φακοι Μο πιο:
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ττα&απτια , 86 α τιιτιιιτιια όοοιττια τιοαττι το· Α τοπι Ρτοετοιιι ροτΓροι:οτιτ τ 86ίι αιιποοτοττι

τοπι πιοτατιο ιπτοτττιτιιανιτ ιοτιιοιοπι τιο πιο

οίτ- ΐαοιοτιιιοπι , Ιιοοπτοτ· Γαπ&ιΠιιιιι Ποττιιτιι

ποίττι κοιτα αοίτιποΒο τ ττιοττοο πιο ιού

τιΠιπιοτ ατιπιιίοοιιο.

Πο 'οοπνοπτιοπο τοπι το8ο οατιιοιιτ:ο

τπα8ιε τοκοι ιοτιοε Κ. Μ. ιπτοτοίτ,ίι ρτο Ραπ

το το:: :ποιοι τιοί:οτι:οτιτιτ. Ρτο ιττ·οοτιοπο το

δαΠιαπι οττιπιαβι·οεια ττιαιοτι:α8 ιιαοοτ τοσοι

τετοιο , :το ρατατιΠιπια; Μ! οττιτιο8 :οοπττο

οι οι.τοίιίτοπτ , πο ττιατο τταιιοιατ τ τιιε οπο

οΧοωΡΙΗΠ1 Γτοττοτο ιπτοτ ι·οοιαπι πιαιοΙτατοπο πω” οποιτιοο αττιιοιε ατι ιιαπο τοπι τω τον

86 απο ατινοε τιιιττο. Πιοι ποπ ροτοΙτ τραπ

τοε ιπτοτ οττοττιποο ατποτ , 86 οοπτ:οττιιατ

πιοτοοΓοτιο τω.: οτττιττιποο οοπΓοπΓοε τ πια

ιοτ ταπιοπ οΙΤοτ , αυτ Γαιτοτπ τπτωττω, ο ποιο

τιοΠι (ιαΙΙοτοτο ττωιοπ , :τοι οιτοα οοπιάοττι

ίοτοπιΠιτιιοπι τοεοπι ιτι-τιιααπα Γοπτ αοᾶοτι=

τατο , Ρτοτ:οι αοοΠοτιτ. εοπι (3τοΐατοα ιτοπι .

τιιαιοΡτατο απιιοι ρτοτιο τιιοτιοττι τοπ καιει

ττιαιοΒτατιε οοτιποτιτ Ιοοοτπ. Ηοινοτιι τιοαττι

Σιπτ πειτε τιιαιοίτατιε ττωτοπ, ππτιο οιιΓοτ

ναπτοε , νοΙ οι: !ιοο νιτιοτιε , ποσά απο ιστοτ

τοτ ιρίοτοττι ιπΒοπιοπι 86 οοπΓοοτοοιποτπ

!ιοο ίτιροπτιιιε τοοτιπτ . ποΠα ταπιοτι τομ:

ττιαιοί'τατιε αύρα, ρτοτιοθ:ι ι οι ποιο ταπιοπ

ροτπιαπίοι·οπτ , 86 ίο αττιατιτιΠιτπιε νοτοιε ροτ

τπαπίοτοε οοιιιοοπτοτ , ττιοτιο ίτιροτιτιιιτ ποπ
τιταοτιοπτοτ , οτ οκ ιιττοτατοτπ , τοπιο ατι το

Βιαπι τοαιοΒ:ατοτο [οτιοοπτ οιτοπιτιιο οο8ποΓ

οοτιε , ποαπιτιοαΠι τποιτο αροι·τιοε τΙοττιιτιοε

Κιοοαττιοε Ραοοοε ιο οοπίιτττιοτ.

δοοτι οτατοτοε ατι το8ιαπι πιαιοΙτατοπι

οποιο τπιΓοτοπτ _ρατ:οπι Ροτιτοπι ι οτιαττι ίο

τοπιιιιπια: ιρΓοτοπι τοΒιοατ, οοο αρτιο! το.

8ιαπι πιαιοίτατοπι τιοπο ο!τ , τιοτοπι , το: οο

τατιοττι , οτ νοοαπτ, το: τοττιαπι ραττοπι ω

τπιιιιίττατιοποπι, ο πιο οιοε τοΒιε ροοτι τοτο

ιαπι οοίιοτιιαπιοε, ροΠιοοπτοτ. ιο !ιοο οτ τοο

Ιιαοοι·οτ,οοοτι Κ. Μ. νοΙ τιοοοπι Αιιιαπια: οιτ

δτ:οτια απο , νοΙ οοπιτιοπι ροοτοπι τοΒοτιι πιο

ττατιι ροίτοΙατ.Ωιιοτι Γοποοτοτατι νοίτταπι τω.

τιιιπατιοποπι ροτΓοτιοαοι. Ετ Ι)οι οοπιεπιτατο

τοΒιατ πιαιοίτατιτ τοτ οπτιιτιοο ιπ ορτιττιο Γοπτ

ίτατο , ιτα οτ ΓοΓοορτ:ο ρτονιποια :οτιο τω.

ιιοε ροΠιτιποοπιιιοτο,οιιοτπαόπιοτιοπι ταοιτ 2

τιοετοο οπιτπ οκ ραττο οτα ποιοτιοαπι οπιιττιτ,

τιοΙττοτοπιοοο ο!τ οτ τοτ οκ πιο ιιοποτο ι

τ:οπιτιιοπιοοο οτιιιτατο οοπτιοιατοτ , νοικ

πιοπτοτττοο τιοΙοτ οοπι οττοτοπι :ιο τοτττοΙΤο

(32ΐατιο, όοοοο πίττα τιοπιιπατιο Γοτιιιιτ αο

οπιτπ οο ροοοτιιατοπι τιοΐοτίι:οττι , πο” τοεια

τιιαιοΙταε απτο πιοτιίοπι Ματτιοπι Ροττοτοπ

πιο «τοττα ·, 86 νἱατοπι ροτιτ:οΙιε τιο ττοιοοε :το

πιο πιο ποεοτιοπι ΐοΓοοροτοπτ οοττιοτοε

και οοΙοττιπιο ρτονιάιτ τ ποαπιτιοατιι Βοτιο

ρτωττα ιπτοττοπιιε, νοΙ Έταοτιιιιοε , ασ άσοι:

ΐατ·ρο τοτοαπτοτ , ποσο τοεια πιαιοΙταε ιο παο

το α ΡτοΓοοιιαιόο ατιιιιτιιτοε τοπι: οοτιιροτοα

τιτ , ττιοτιταε ροτπατ αι: οο οιιιοοιτιοοο τοοτιτ

οιτιοοτ , ποστ! οι·οοπι ταπτα τοτ ιπ ιιττπτπ::

τιατιτιπο, το: τιοτιοοοτιτι τττωττωτ τοο.τιτ ατι.

τιοδτα τ ποο τιιιίιτ Τοιοπι Κ. Μ. ιπ οποτο το

τοτοπινο τποπἴοττι,οτ Με οιτιΠ:ιπιατο πιο.

τιε , πτΡωττται Γοτι ιπ τιοατοοτ ιπτοετοε πιοο

τοτ , οοι τοπικ ρττοτοτιοτοτ ιτιοοποο το8ια

πιαιοίταε πονατο ποποροτ:οπιατιι ωτττττ , ποο

ίιτττιρτιοοιτ ρατοοτ., τι το ροΒιιοαττι οτιΙιτ

Β

ιιιπέτιε , 86 ιπ τω” ΒοΙΙι Γοοιοτατοττι ποιο τ

πο Ροίτοα ίοΙα , οτ αιιαε οι αοοιτιιτ τ τοιιτιοοα

τιοατοτ ; το οιιι τοπιροτ , 86 οι:οαίιο τοτο”

ιπτοπιροτ τοροτιτο τατιτο εοπι οιτοτοιτοι οτ τι

βια τοΙιποοοτοτοτ , ροΠιτ ποπ ΓοΙοπι τοτ-ι

τοττα οτ.νοίτοτο, τω οατιι ορτιοαπατο : τιοατττ

τοπι ΠαΙιιτιιοτ Ματ νιτιοπτοτ, παπι 86 πατατα

ιπιττοοπτ , 86 οτοπιατ:ιτοοοινιοιπα Ιοοαοοττι;

τοοπιοπτ , τοοιταποο και οωτοττω μου

οοπτοι· , οτ οοπι α ποια ττιαιοίτατο τιινοΙΙαπτ.

ιπτοτ οπιτπ νι:: Ροδο Ροτἴριοιτιπτ , ποιο οιτ

ταπτοτοπι ρτιποιριιττι οοπιοτατιοπο ιιιααπαι

αιιποιο πιο ττιαιἱ ιτπιτοι·τοτοι· , ποσο Ποο Με

πο ατιιοιταπτο πω ονοτιιοτ , πιοτιο ποο το.»

:πιο , ποσά Γοτιοτιοε Δω , πω: οοιιΕοέτοπι ι

το τιοοτι οι: ωτοτττιπω ΙΡοτοιτιιια ποιτοτ·

πιατιτ!ατοπι εοπι αττιοοιι8 πιιττατ , ποο των

Ροτ τιιοτιοε ρτοοιοοατ , ίοττοο οττιπιτιοε βία

ροέτοπι τω” , ιπίτατο νοιιτιο. _

Πο Ραττπα 86 ΡΙαοοπτια ατποΙιο5 Δτωικτοπι

ο οπο ποπ οοπΓοο , απιτττιατο @το ωιετττω

οαττι τοπι τατιι ποια: τιιαιοίτατι ποατπ τιιιιιι

οοταοττιαιτιτπιο τοτοταττι, 86 οττοτποοο Ρατιτοτ

οτιιιττιτατο , οτ απο οα οοτιτιιτιοποίτοποα

ΡοτΓιοιατιιτ. Ιτα οιοε Γαπ&ιταε πιοατ τιιαπιτατι

ατοοο αοεπιοτιτο ?απτο τιιαποτι.ιτ 5 ποοπιατι

ττιοτιοττι οΒο απο ιποοΙοτιιιτατι ωρτττοτττητ,.

ατομο ιποτοπιοπτο ιτοτιοο. Εποιτιοπι ποπ

ρτιίΤοπι ποπ τ:ιοιοτο πιαιοτοττι οπο αροτι οαπι

τιοττι Ταπέτιτατοπι Βοττ.τω οοτοπι , πιο ποο °

ταπτοπι Ρτοπιοτ·ιτι πιο” ποο οτιαπι ΡοΙΤοπτ

ποαιιτοττι οοο Ρτοτποτιτοττι πιο οπο ατοιττοτ τ
86 Ιοεατιοπιοοε , αιιιίοοο τιοποτιτιοαιαπι μι.. Δ

τιοπι Βοιωτοι· ., ποστ οτ οΒο ιπιροττατοπι

τιοτιτιοττι ροτοτ , ρτατίοττιτπ τιοπιιπατιοπο νοβ

Β ττα ατιπιτοπτο, ποαπι πιτιιι οτιοαττοπτο, @ο

Ε

το τατιιοπ οιοοτι Γαπότιίιιττιοε Ποπιιποε ποιτοτ

Βοπιοπιοτο οοοΙο πιοαττι τιονοτιοποτιι , τοττα

ττοο οοΓοτΙοιαιτιτοοοιτοτ, 86 τι ιπ τιτττΙοπτια ι

Ιοεατιοποττι οοατιι τονοτοπτιιίιιττιοα όοπιιποο

δττιΒοπιοπίιε ιπ Ππεατια , τονοτοτιτιιίιιπιοε

τιοπιιποε Ποτεοπίιε ιο Ποτπιαπια ΙιαΒοπτ τ'

τιιιιιι ροι·ποεανοτιτ , Γαιτοττι οτ ΡαοοΙτατοττι

οιιοπιτα πιοπαίτοτια ιππωωι, αιιαίοοο Εμ'

οοιτατοε φοιτ νοΙοοτιτ, πιιιιι οοποοτιοι·ο ποπ

ετανοτοτ. Κοτέι.α οτιαπι τιιαιοΙταε :τοτο τοπ: Στ

ποσο τιο τιτοιο τιοΐοπίοτιε Ιαπότα: πιο

πιιιιΙ ατιιιοο ατ:οοροτιτ , πιοο οιοτ Γαπότι

τα: ιπ οα το τιπιοοτιτ (Ξαιιοα ο1ιοιιτιοτ·ο , οιιοτι

ταπιοπ οΒο οιτοοἴανι. Οριιε τα , οτ οιτιοττι

ίαπ&ιτατι ίι8πιτιοοτιε απιοτοτπ ασ Βοπονο-τ_

Ιοπτιαττι οτιιοιοτοττι νιοιΠιτοοιπο Μπι οοπ

οποτε , ποατπ Ροίτοα οοπτιτπιατι ,_ ατομο

αιιεοτι. ΗΜ: ιο Ρτα:Γοπτια Γοτιοοπτια οοοοτ·.

τοπτι ο οοιτι αΙιοτὶ ιπ πιοπτοτπ νοποτιτ, αοἰ

μια παο οοπτιαοτιτ , τιοπιιποτ Απειτοασ απο;

τ τ τ ι τι;

δ»...



τη: .::76_ε: :εΕτο Με ει: οσο τ.

δ:: άσοά τοττε ετ: σττοσσε οτσἱίΓσ::: ί:σετ:τ ,

πίττα άοι::ἱτ:ετἱοτ:ἰε ρτσάε::τ:ε ΓσρρΙεΒἰτ ,
άστε ΪεΙἱεἰτετ νε!εετ. Ε:: τ::ετε :εφτασε [στν-ι

ότι:: άτε :τ:τττ. Μεἱἱ Μ:::6ντ. ο

Άτ::ετ:τ:ίδ:π:σε ττετετ Τ. εετάτττε1τε

Εεο:ιετ:τ::ετε.

εφτά

ευτετο:.Α::.

- Βι·ε!α:·πτ ω:: :ι πεἔ!ἐἔεπτἰ.ε ό· ρεητ'α'Ε.ε κά»

κά” Μποσυπσω , σε:κωτπώ::με ἰ||ὶ π:τ>

@Μακ Τσωεσεεβ ό· Νέα.

Ενετε::ά:ίΠ:::ε ἰ:: Πετάτε ρετετ , τετ::

φ:εττ: ττετετ εετἰίἱἰι::ε`,ροίττφσεττ: @Με

άοττ::::ετΞο:::ε Πττετεε , οσεε άἰε ο&ενε ρα

τεττττ :::ει:Ηε εά τεεἱετ:: ττ:εφείτετεττ: 86 :σε

Γετἰρίἱτ , ρετΙεξεἱ , τ::οΙείτστ::τ:::Ι:: ἴσἰτ ::ἱττ:ἰε,

ετενἱτετ νοε τεττε τ::::::εττ:τ1σε ετ:::::: :εεττ

τσάἱσετ:: εοτ:εερΠΤε ε:: Με φ:εε τσι:: ε τε8ἰε

ετ:ε:είτετε , τσι:: ε :σε Πρ: ΐεττρτε τσετετ:τ ε

φαφ::άει:: !ο::ἔε Γεεσε :::τετρτετετστ,φ:ετ::

::οΡτετ Γετ_τοε::ά: ε::::::σε Γετ:ττερετ: 86 άε σε·

8ΗΒετ:τ:ε , εφ:: άἱτε ἱΠε τ:σΠε ρετ τοτ :::ετ:

Γε: εκρεάἰτε €::::11:-:, τ:τεά:ΒΠε ::οτ: Μετερε

τστ Ιετετε νεΠτετ:: άο:::ἰτ:ετἰο::ετ:: ροτσ:Πε,

:::ο:::::τ εορἱοΓε τ:οΡττο τ:οττ::τ:ε Πέτ::ΠεεΒ:τ, Α ἘεεἰΠὶωσττ: τσ:τ , νείττε::: άο::::::ετ:οτ:εα:

ερι:ά τεε:ετ:: :::ε:είτετετ:: , οσι: ρτοτεέτο

νείττει:: τ::τείτττ:ειτ: άοΙσἰτ. Νοε τε:::ετ: ΠΠ

άἱΓρΙἰεσἰτ Με, φ:ετ:: εορἰοίἱ:Ιῖι::ε @φάε

τ:ε , [σετ ἰσά:8τ:ετἰο::ἱε , δέ :τ:Γεττ::::: πάτε::

Γοτι:::άομ (Ξσττ:σΙετε:εκ ρεττε νείττε (εσε

Βάση: ε: :Ντ , 86 ε:σε ἰτ: νοε άἰΙε&ἰο 86

. ίὶσάἱσ::: εοτ: ττ:οάο τάετ:: είτ , φ:οά τσε

τετ, Γεά εΙίφ:ει:τσ::: ετἱε::: :::εφε ει:&στ::.

Εφ: να: Γε:::ρετ ε:::ε::τ:Π:τ::: Πεττ:ε Ιοεο

Ι:εοεβο. 8ἱε ε::ἱττ: εκἱἔστ:τ ρΙστ:τ::ε ρσΙεΙ:ετο

τἱ:::εάσε :πείσει :τι ττ:ε οΗἱεἱε , τ1σοτσι:: τω.

ντΓε: πο:: ρο:Π::::: εσετε ττετ:φ::Πο ετ:τττ:σ

εΐΤε νο: άεεετ. ασε:: εστε::: εττἱτιετεά αισ
Γει:: :::εετ:: Τοττ:εεετ:ίετ:: 3 φωωεΧἰσπ :::ἱ- Π

τ:: εστω τάτ::τεο είε άστε εά;σ::&σττ: Ι:ετ:ετ

τεεἱε: τ::εῇεΙ`τετἰε δ£ πιεσε: ::οι:οτε:::, :κάφε

:::τετεπ: 86 εἰνἱτετὶε Τοτ::εεετ:Πε Γεεστἱτε»`

τει:: , σττΙ:τεττε νετο πε τττετ:τε::: φ:Μεττ: στ; _

Ιστ:: εεεερἰ,ἰ::τεΙΙε:‹ἱ εΒτεΒἱετ:: νεΠττετ:: ορε

τεττ:,86 αφτι: σ:εῇείτετἱ άεετετεν:. Β`ει:ᾶἰΙΙὶτ::ἰ·

Ποτσἱτ:ἰ ::οίττἰ εκεσἴετἰοπεε , 86 άσε: :το

ερ:: Γει:&:τετε :τι ρτἰτεἱε ορτσ:ετ: ροτσετσ::ιξ

τ:εεεΙΤε είτ εεεἰρἱεπτσε,εε τ:ο::τε::τ: :Μωρά

:το @σε Ϊει:&Ιτετἱε ετ:ἱττ:ο , εε ρτο::::Π:ε φ::έ

άεάἰτ , 86 νείττε άοτ:::::εττο Με τ:ούτίΐ:τώτ
Ι:ττετ:τ Π8τ::Πεετ , φτοά ρτοΒετε εο::ίσετσ- ά

άἱ::ε Τοτι:εεετ:Πε εεεΙείἱε: , Γσρτεά:δτεττ:

εΙεξτ:Τοτι:εεε::Πε Βί:Πεττ: τενοεεΒ:τ. Ησ]σε

Η ά:Ι:8ετ:ε τσ:Πετ , δέ Η ἰτ:τετ οΗ:ετεττοε , 88 Ο τε: ιτ:.:]είτετ τερτε , °δ£ @το Γρε::: ρτεεετρσετ::

τι: ρεΙετἱο τσ:Πετ νετΓετε , νεΙ εΙ:φτεττ: :Πε

τσιπ τετσττ: τ::τι::Ρττ:ε , στ βετ: ΓοΙετ , ?ετώ

Ηετττετεττ: :::8::::Γετ. νετστ:: φτάσει:: :τπο

τετ τετ:: εεεστετε ε Γετ:δτ: :τσο Βοτ:::::ο

::οίττο τ-σἰτ , στ ΓετἱΒἱτἱε , τ:εΙετε, εκεσίεττί

Πι::ετ:: νεΠτετ:: άοτ::ὶτ:ετἰο::εττ: Ι:εΒεττ:σε.
ά Νο:: ε::ἰ::: :8::οτεττ:1:ε τεΓεἰτἰ :σε ροίΤε, φωτ:

ρτ:::εερε εεΙετε Ιτσάτ:ετττ. Ατ άε ρετΗάἱε

τ:εφ:ε τε8ἱε ττ:εῇεΠεε , ::ετΙσε εΒο νεΙ τρί'ετ::

Βσ:σί'τ::οάἰ ί:εε:τ:οτ:ε εοΒἰτετἰοεετ:: ἰ:: νείττε;

άοτ::ἱ::ετἱο::ἰε ι::ει:τεττ: εεάετε ροΙΤε Π:ττ:σε

ίὶ:ἴρἰεετἰ. ΑΒ εε ετ:ἱτ:: :στρτε:ο::ε ρτοτΪσε εοε

ενεττἱτ νεΙττε ά:ει::τεε , νεΙττ:ε Γετνἰτστ:ε

ρτα::::ε , άσε τ:: Με τεει:ο Ι:εβεττε , 86φ::ε

τι:ετ:τοεκρεέτετε ροτε!Ηε , τω:: :::Βε:::τεΒ

ρτοτ::τεε,1ο::8εοι:ε Π::ε σΙΙε τ:οτε οΒΓεφιἱε:
τει::ει: νἰίὶ:τ:: τσ:τε: εκρεάἰτε ,ε στ άστε νεα:

(τε ἰρΓε Ιρετεετετ:τστ , νεΡττε άοτ:::τ:εττο σο::

:8::οτετ·, σσο τ::εφε :τά νΙττστε:::: εά άἱΠ

Βετ:τ:ετ:: 86 εστεττ: τι: τεε:ε ::εἔοτἱἰε Γσοτι:τ::

εάνετΓετἰοτσττ: οάἰο εεεετ:άετετστ : τε τε

τ::ε::, φ:είἱ :Με άεΙετοτ:τ:σε ε τε8ἱε πτε

° φεΠ:ετε 86 ι::ε Πάω τ:ερεετι:τ , νο: Μ:: εδά:

Βἰτἱε, Γεά σο:: τετ:: ρτοτ:ε , φτει:: ρτ:τετΞε εά

τ1σετ::τ:ιιττ:φ:ε Ιενετ:: εσά:ττοτ:εττ: ετεάσΙἰτεε

τ:οοἰε είτ : ριτεΐεττἰτ:: απ:: νετετσιτ: οσία

άσἰοτστ:: Βάση Ιερείέεέτετἱ , εστι: Πτ:::Ιίσιϊτ

:ο νείττε ΓεάσΙἰτετε , ίτ:ίτε::τ:εφ:ε Ι:ερετ::σε ,

εΗοφ:::: ίἰἔπἱῆεεοὶτἰε εἱάει:: ττ::::εΙτετ: Γεώ

Εεθ:σττ: τ:εσττοσει:: εΠε. (ἶοστεεάετἰε ετ:εσ:

ετ:ἰ:‹ἱΙΙὶτ::ε , 86 ε:: τεἔἰεε8ωεῇείτετἰε ::ττετῖε

ἰστεΙΙ:Βετἱε , ::ε Η:: ρτοτεΙετστ , φ:οτ::εΠ: τ::

άεεοτσιτ: ε:: τετ:τσ::: τεεει:: τετ:: εετε:3:ε ά:

Η:::&τωσ:ο Ποι:::::ο ::οίττο 86 Με Γερα

τε ίεάε τ::ετἱτστ:: , τ:: τε τ::ετ::τεΠ:ε εστι: τιο

τ::σι:εσΙο φ:οάε::: τ:: :Ρτο στο:: τεττετσ:::

Ι:τ:Βετε :τε άσοτ:σε οτεν:Ι:σε 3 φ:οτστ::

εΙτετστ:: πρ: Ηττεττε τεΓροτ:άετε ; εΙτε

τστ:: νετο ρτπά:&τε ·βσΠ:ε ΓσΓρε::Πο::εττ:

Πττ:ρΙ:ε:οτει:: ε:: φτετσοτ σ:ει:ΐεε εοτπ:

τ:ετε ΐτ:τ:τ::τ:τ. Νοε άσο τετ:τσιτ: Βτεν:ε

στ::σε ρΙε::ε εκε:::ρΙἰ εεεερ:τ::στ , φ:Η:σε

::εεεΠε τω: στ:, οσι:: σο:: εΙἱσά σεβετα

τ::σε σσοά Τοττ:εεστ:: ::::ττετε:::στ." @ο :τι

Με:: άἰέτε εεσίε τ::εε Ετ , 86 ησϊάεέτσττ:.

τ:: εε ερι:ά σοε ?σεφ , ::εετ:οτ: φ:ἱά τ”ε&στ::

:Με ίὶτ ορσε , 86 φ:ε τι: τε πίττα άοτ:::τ:ε

τ:οτ::ε ορετετ:: 86 ίτσάἱστ:: άεδάετε:::σε , ρετ

τ:τ:: τεΒἱἰε , ρεττἰ::: Μ:: , ρεττ::::άσε εΙ:ἱε Με

τετἰε Α::8Ιἰεε ἴετἰρτἱε :τ:τεΙΙ:Βεττε.

Νο:: ρτ:ετετἱΒο ερτ:: :πείσετε άοτ:::::ετίο:::

άε άσοτ:σε ριι:ετ:εττ:τ:::ε εεΙεττε, φωτ ::τ:ρετ

εά τ::ε τ:::Πτ , 8τετἱεε :::Βετ:τεε ε8ε::: , τι::

ρετ:ΐε ετἱε::: τοεεττ:σε , στ. πο:: 8ι·ενετ::::::

νείττἰ σε::ετεδτε ορίεστετἰ εσά:ττ:σε , τ::ε8- Ε ρἰΙεοε εΙἱφ:οτ, Γεσ Β:τετίε εά :πε ττ::ττετε εε!

::ἰε ετεσι::ετ:τ:ε 86 :σοε , φ:οά εἱσ::τ, οΙετἰο

ττΙ:σε ετπ:ετσε εεεεάετ οροττετ, εφ ερσά

σοε νείττεττ: άοτ::ἰτ:ετἱοτ:ετσ νεΙἱτ ορρσε::ε

τε τ φωτ:: ορρσετ:ετ:οτ:ε::: σο:: εεφτε ίσ:::σε

σττιφ:ετ:: επεσε: εεεερτσττ. ΕκεσΓεντ , οσα:

:ΙΙσά εκεττ:ρΙσττ: , σσοά Με Πττεττε εεεἰρἱε

σε: πετ:: εΙἰἰ ρΠε: ; φωτ :::ἰίἱίτἰε , τω::

ετε::τ τηεο εερ:τ: ε::οτ:::ετ.· '

Βε ρεοστ:::ε ρετ νείττει:: άοττ::::ετ:οτ:επ:

ρτο τε8ἰε :::εφείτετε τττ:ρει:ί:: , εο::Ράτσ: ρτο
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ιτιιιιο ιιειιιιοιι·ιοτιο απο τοοειιιτο Βτιοοιο Α ιιοίιοο ιιιΓοιοιειιτιο ιο Πιο Γοοτο Γοιι&ο Γο

διιο , τοτιοιιοιιι ιιιιτε , 86 τιε οιοιιιιιιιο τοιοει

ιοτιιο οοιοριιτοτε, 86 τιιιιο οιιτοβο , ιιτ Γιιιο

τιιο Ρετ νοο Γοτ:τι νοοιο οιοοιοο τοΓοινοτιτιιτ,

86 ιιιΓιιρετ ιΠοο οειιτιιτιι οτεοο (ο) οτο ιιιιΠο.

τιε οιτιιιιοοτιιο οιειιοιο ειτρειιΓοο οοοιριοτιο.

ιιιτετεο . τιτ:ττετ εοιο οιιοιο τιιιτι ροοιιιιιοιο ,

ιτιιττο οτι νειι:τοιο τιοιιιιιιοτιοτιειο Γοιιτοτοο

οιιτοοο οιιιιιοοιιτοο , οιιιιιιιο 86 ριοιιιιίΓιιιτι

τιοτιιιοο Αιιοοιιιτοιιο ιοιιτιιιο, 86οτινοοοτο

τοτιι ρτοοιιτοτοτιιιιι , οοτοτιοτοιοοιιε Βοιω

τιιο ρετΓοινοτιο , 86 Γοδιοο, οο Γοοιειιτιοο ο

νοοιο Γιιτοτιιο τεοιοιοτιο , τιε οιιιο ροοιιοιιο ,

ιιτ τιιιτι , οποιο οτιιιιιιιτι ετιοιιι ΓοτιοΗετι νοοιο

οιιτοιιο. Κοοοτ ρικτοτοο ποιο ιοοιειιοο , ιιτ

Γτοττιο Πιοογιιι Γιο οτοοιιιίι:οτ ιιεοοτιιιιο, Γε

οιιοτιιιιτι ιιιιιτι οιτειιιΡΙιιιιι οιιοτι ιοιιιίιιο ,

οιιοτο οοιεττιιιιο ειοιετιιοτιο, 86 εοιο ΒιιιΙοιο

Ποε ιιιοτο ιοιττοτιο.

Αοοιριετιο δ6 οιιιιι ιιιο τεοιοο ιιττετοο ο‹ι

Γοιιδιιιιιιιιιιιιι Ι)οτιιιιιιιτο ιιοιιτιιιιι ρτο ιιοΒο

οιο Τοτοοοειιίι , ιιιιοο ρτο οοττεθ:ιοιιε οο

ιετιιιοτιι, οτιοτο ιιιιοο τιε τειιιιο Τιιτοιοιο ,

οι” ιτειιι ιιιιοο οτι οοιιοΒιιιιτι οτο εοτιετο

οεεοτιο ιτι τεΓροιιΓιιτιι οοτιιιιι , οιιοο τεοιο

ο τιιοιοιιοο τετιΡοι , 86 ρτο:τετ ιιοο οτι τονει·ειι

τιιιτο τιοιιιιιιιιιιι διιττειιτιιιιιιο , οτι τονετετι

τιιιιιτοιιτο ιιοτιιιιιιιιιι οοτάιιιοιειο Αιιοοιιιτο

ποιοι , οτι τονετειιτιιιιιιιιιιιο τιοιιιιιιιιττι οοτιιι

ιιοιοτο ΒοιιοτιιειιΓειο, οτι ιιιιιιιτιιιιιοιιιο τισ

τοιοιιιο τιιιοετο Ποιοι ίιτιοιιιιο οποιοι οτι οιιοο

οτοοεο οοο οιιοοιιο τοεοο ιιττετοο Γοτιοίι , 86

οττιιιιιιιο ειτειιιοιο οτι νοο ιιιιττοι Γεοτειιοτο

οιιιο ιιττειιο οοιιιιοιττειιτιιτ , ιιτ ροΙιοιιοτιι

οιιο&ο νοΓιτο Γοιιτο απο οετοερετιτιο , 86

- Ρτοιιο οοοιιονειιτιο Γοιιτο 86 ρτιιτιειιτιο 86

τιειττειιτοτε ειτοοιιετιιιιιι, 86 Γειιοιτοτ νοιετε.

Εκ τοειο :ετιιιιιιο Ι.οοοιιιιι ιιιε Μουτ. Μοττιι

ι Μ. ο. :στο Ι _

νεΓιτ. οτιιοιιτιΓ Γι. Τ. οοτειιιιοιιοο

Εοοιιτιοειτοιο.τ

 

ΕΡΙ$ΤΟΙ.Α Η!.

Β: ε.ιφειίέιιυπε έτι Τοπ” ρβιβο:Μο. Με

θο!!οινω Μινι” τι: ιιυποΓα ικτυοβέβιοα'ο.

Ο: ππιπέωοο2ο τοπιο ΠιθΜέ. Με τοο/επιτ

ω” Μ οι·662φήορτω Εύττοτυιβω ό· οι:

ιΜΜιτιο αιτκίέπαί2 οπιοτιιΜοιο.

Η ΕνετειιιιιΠιιτιο ιτι (:ιιτιΡιο .ροτετ τοιο

οιιοτο Γτοτετ οοιιΠιιοε Γοιιιτειο. Νοιι

Ροτιιιτ ΓετειιιΓιιιιιο τεΒιο τοοιείιοο οιιτε ιιοο Ε

τειιιριιο Γοιι&ιίιιιιιι ι)οτιιιιιι τωιιτι ιιτενιιιιιο

τοΓοτιιιετε) οι:ορτετεο οιιο‹ι ιιιιιιτο οιονιιιιιιιι

τοοιοοιιτι οοριτιιιο ιτι ιΙΙιο οοεοοιιτιιτ , ουκ

οοο ιιι·ενι ρτπειριτινε, Γετι Ροτιιιο τιιοτιιτο

οιιιτιειιτιοιιε οοιιιιιιο οοιιτιετοιιτιο ρτιιιιο 5

ιιιοιτοιιο οετοοεοτιο Γοτε εοτιετο ιιιοιοΓιοο ιιι

τιιοοτ: οτα απο Γιιιιιιιτιε ρταιιιδιο ιιτονιο

οοο απο οοριτιιιιο>οο τοτιοοιιιιιο Γιιρετ εοτιε

τιιτιοιιε οοτιττο οετοοτιιοο @οοι οοιοιιιιο

(ο) Ηοτ νο: οιεοο τοτιιιοιο πιω",

οοπι οοιιιιιτιιτιο, 86 ιιιιτιο , οο ‹ιειιιτιε ο Γοτιο

τιιιιτοο ι)οοιιτιο ιιοιιτο τοτο οτι Γε, οιιοιιι οτι

οετοτοο τ:ιιιιιιιιιιω οιιιιοιρεο ιιιιιιιο ιιειιε

μια , οοιιΠιιοτιοο οιιιιιεο Γιιοο ο και”

οονοοονιτ , ιιοοοιιο τοτιιτο ιιοεοτιιιοι οοπι

ιιιιο οοιιτιιιιτ, οιιοτιιιο Γειιτριιτιιο οροτιτοο

οοιιιιιτιο , ττοιιιιτ οιιοοιιο τιε τοτο εοιο οο

ΡεΠειιτι:ο τιτονιιιοιο: Γιιιιιιιιο Γοτειιιιιιιιιιιιιι τε

€ειο οοτιιοιιοιιιο οεττιοτειιι Γοοετε, οιιοοιιτιι

Ποιοι Γτοτετιιο ερτ οιιιιιιοτιιιιι οοιιιιιτιοιιο ,

ιτο οοιιιιιιο οοιιιιο ιιιιοιιιιοι οοιιΓειιΓιι εοτιετο

οοιιίιιτιιτιιιιι οοι” (:οιιιιιιιέιιιιι οοιιο τοο

Β ιτιτοοιιι ιιιιιιιο , ο ιιιοοιιοιο Γιιειιτ , οιτρετιιτιο

ιιιε ροιτειιι οτοριιιο ιιιιιοετιο ΓιιΓτειιτοτε οπο:

ΡοτοτιΙιιιιιι ι τεΓοιιιτο ιτοοιιο Γιιρετ ιιοο οε

Βοτιο εκ ΗιΓροιιιο ιιοιιιτο , οιοιιιΒιιΓοιιο ιιε

ιιε τιιιτιιιοτιο , οτοιιο τιιΓοιιίιιο`, Γιι.ιιιι νιοιΓ

Βιιι Γεοτειιτιοιιι ειιιειο Γοιιέιιτοτι οιιιιοτιε

τιεοΙοτοοιτ: οτ Ιιοο ιιιιιιιο ριιιιΓοιιοτιι ιιιτο

τιιιο ρτοοιετιιοτιιτ , οττετιτε οοιιιιοιειοιιιιιιτο

οιι,νιτιεΙιοετ ο ΓοιιέΕιΠιιοιιο Ποιοιιιιιο οποιοι,

ιιτ Γοι:ρε ΓοτιρΠτ , οτι ιιιιιιιι τοτιι ιιιιιιιτιι δ£

Γοιιέιιιιιι ιιειΙιιιιι νιτοο οιιιιιεο Γιιοο ιιιτειιτιετο

ιτι οιιιιιιο ιιοιιοοτι οιιοττοτ ιτι ριιιιιιο ιιοινετ

Γοιειιι οοτιοοτοιιοιιι , οετιιιτιο οο_ΒιιειιΓιιιοιιτο

δ6 νοιιιιιιιιτιιιιιιι τοτιιιο οιτρειιιτιοιιιο Γιιιιτιο

ιοειιτιιοι οτοοιιτοτο , ΓιιιΓοιιε Γοιιθ;ιο οιιιιοτ-Ι

τοτιοιιιιιιιο 86 Ρτ:τοορτιο ιιιΓιιτιοτε ,ο ‹ιοτιοο

οοο Γειτιοι ιιιτετ Ωιιτιιιιοιιω ι:ιοτιο ροκ Γεοιιο

τοτ; ιιιιιιιοιιε τιιιΒιιιιιι οι, οιιιιι Πιο οιιοιιι

οιιτιοιΡεο οι: ιιτιιοοτιετοτοιο Γιιοτο οιοιιιιιιοιιέ

:ιι οιιιιιιτιοιιειο οιιιιιτιίΓειιτ ι @οι οιτιιιιιιιο

ιιειιε Γονειιτε ΓιιοοειιιΓΓετ ι νοτιιιιιτοιοετι ιιιε

ιΡΓι , ιτι οιιιιιιιο ιοοιιιιιι.ιιιι οοιιοοτιιιιε Γρειιι

ειτο Γοτιδιιτοο τεοοΓιιιΓΓε νιιιετιιτ , τιονο ιιει

ιο , τιονοο τιιΓοοτιιιοτιιιο οοιιΓοο οι Γιιιιιιι Γοττο

οοριιτ τετιιιιιτιοτιιτοο εκοιτοιε νιτιειιτιιτ , :ιιι

ιιιετοΓιιιιιοιιε ειιετοιτιιιιι , τοτιι τοττο , οιιοιιι

τοοτι οιιιιιιιο ιιιιιτιιιιιιτ, Γεοιιε Γοιοο οοοιο

Βοιι&οτεο , 86 ρτοοιιτο'ωτεο ιτιοιτοο ρτοειιι..

τιιοοιιτ , οοο οιιοο, ιι Γιοτι ροΓΓετ , ιιιιιιι τιε

Βειιο Γιιιιιιοοτιτοο , οτοιιο οτι ιτι ρΙοιιε ιιιιρο

τοτοο οτιοτιτειιτιιτ. Ρτοιιιτιο νιιιτ ιιειιε Γοτειιιί

Γιιιιο τοοιείτοο , ιιτ ιιιιιιιιΙΙιιιιε οο ιενετεοτιί:

Ποιο Γοιιοι:ιιιιιιιιιιιι Ποτιιιιιιιτιι οοιιτιιιο Γιιιο

νοτιιιο τιιοιιεοτ , τειριιιιιιοο: (ιιιιιΓι:ιοιιοτ πιο

ιιιιιιο ειιρετιιτε , οιιοτι ειιιο Βοοτιτιιτιο Ποι

ιοτιιιο τεοειιι οτι ροοειιι , ιιοιιοιιιοιιε απο

οετοτιο ρτιιιοιοιιιιιο οιιιιιιοιιιτο οοιιιιιιιοι:ιο

.πιο ιιιιιοιιτετ ιιοττειιιτι τοοετ τιειιιοιε , ιιτ

ιοοιιιιτο Γιιο: τιοιιιιιιοιιτιι οιιοιιιιιιι Γετοει ιπι

οοιιοτ Πτοιιε Γιιιο ιιιιιιιιιο οοιιτειιτιιο. Νομι

ο ιιιιιο οιιιιιιτιοιιι ιιοιιιι ιο τειιιοοιε Γιιετιτ

Γτιειιιιιτι ιιιιοδιιιιιι , οιιΠο οοάο οριιο τοτο

οιτοειιειιο, τιιΓοοτειιιιιιο οτο:Γεττιιο οτι-τοιο

ιιοτιιιιι ρτιιιοιριιιιι οιιιιοιο,οΒοτειιι ροΓΓε Επι.:

τετοιο τοοιείιοο ριιτοτ. νεΡτιοε ιτιεο τενετειι

ιιιε τιοιιιιιιοτιοιιι ιιιοιιιιοτ , οιιοτι ιτο οιιιιιι.

Γοιιέιιίιιιιιιιιιι Ποιοιιιιιιιι οοίιτιιιιι οΒοτιο ,ιιτ

(ιιιιιΓτιοιιοο οιοιιεο , 86 ΓιιιΒιιιοο ριιιιοιρεο

ιιττετιο 86 ιιιιιιοιιο οτι ροοειιι Γοιιτιοιιιοιιο

ιτι-τετ Γι: οοιιΓσειιοιοτιοοειιι ιιιειιιιιιοιιι οοιιοι·
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τἱτοο!ἱοοΪφο οτοοε, Π οροε τοοτττ , ίοτνοο·

τ!οτο οσε οὸΠτἰοΒοτ , οτοοο ἱτο ἴο!ἱεἰοοε οοΠ

Ρἰοἰἱε οεοο οοοοίΤοτἱο δ6 ίο!οτοτἰε οετοοτοτΞσ

ο) σοτοτοοε τοοσοτο (οτοοο σστοτἱτ , οτοοο

οτ! σστοτ1οτο οκιτ:Ι1το οσο τοο!τσ εοτο !οοστο

` οτοοο οτο οτ οεἱ.
ο!) Ποιο το·εττΙοτοο τοἰτἰΠοο ετοτοτο οο!ο οι·

νοΞ!!ίΠοσοτ ιοοῇοίτοττ ΐοο!οτ , Π [οοοοΙΠτοοοτ .

1)στο!οοΜ οσοτοοι νοοοτοοοτοτ τσεοΜττε,1

οτ στο Ροτοτοο Πιο οτ8ο οσοσ ΓοτοοΗΠτοοτο

·ς!στΜοοιο τοΒοτο οοοονσ!οοτὶο , οοο! οτο

οοοτἰτοτ!σ τ!οθο!!στοτο οοἰτοὶε Γοοττοτ , φτ

τ1οο οκ (Με στοτστ!!οοε 86 οοοεοε, τω!)

Γστοτο οοοΠ!!!ε οοο!Μοτ ,οττοτο οτ! οο!!οτο, Β

Τοο οτ! ροεοτο ρτσοἰστοε οπο οτοτ!οοτοτ.

τ1οοο1 ό!!οτοτττ!!Πτοο τ!οε!οτοτε οοοτὶσοοτο

ο!οτοΒοοτοτ. Ατ! οττοοπφο οοἰοτ οοεο Γοτοτε

το!Πο·το τοοτοΠοε ορο ροτοτττοτοο,Π φοονω

το , οτοοο! οσο ετοτοοτοε , τοσ!ἱτἰ ί:οοττοτ οοΠ

το Με ροττἰοιτε .· ἱονοοἱοοτ οσε οσο οοοοε

το! στσοο!Πιοτοττο, οτοοο !οΠοτοοόοοι ω.

οπο ροτοτ!Πτοπσε, Ρστοτιιοτσιιο τοττο!Το,

Βοσ τ!οοο , ἰοΐσ!οοτὶτο Για Ροοοοε Μοτο. δ!

Ροοοτο νσ!οοτἰοτ οτοο!οοο . οοοοοοοτ οοοε

ΐοτοο!Ι!!τοοτο ρτἱοεἰΡοτο !!!!οε ίοτνοοσοο ο

!σοΒο ο!ἰἱε Ρτοτ!!οΠστοιο. Ηἰε οτοοο ο!ο εοοἐ ο·

Πε τστοτο Πισοτ οσο ί.οοδτ!!Πτοτ Πστο!ο!

ο τοτοτ , !ο!_τοτοσοο1οτο!οτοοσσ ,εοοΓοτἰε ΓΜ- ΑτοεοΓονοτἱτοοε τ φοο!Πιοο οοο ίο!οτο το:

οοοΓο Ποε!ιοοε, οσο σοστ! ο!!φττ! Ποδττιε

οκ ἰρΠτ ε!νἰτοτο Ροτε!στοτοοε , ίοο! οτ τοε

οσΠττο , 86 ΓοτοοΗΠιοτ το8ἰε οοτοο!ἱοἱ Δ, φοε

οσΠτοε οπο ροτοτοοε , το τοτἰστἰ Ποτ!! οσοσ

οοοτοτ , το!ιιτ!οΠ]οο ,Π σοοε ο!!σ οτ:οφοτο

τοτοΡστο οοΜε !οί·-οττο φτΓΜοτο ΐοοτττ οο

Πιε , τοοτοτἱοε , οτοοο εοιοτοστοοε οτοοο!

Ποτε . 86 οτοσνοτο ρσίΠοτοετ οσο τοτοοο σο

οσο σο!ετΙοοοτ οσοττο (3ο!!στοτο τοεοτο > οτ

ί:σττο Μ!! τἰτοοοτ , τοσ!ἰιοοτ.

ΡσΡτ οπο Μο ›οτττΈ. οτοτίοοτἰε τοοοΠε ίο

τοο!ΙΠιοοι οοτοε τοτοο ο1ο!οΠοτ!5 στοτοτοε

νοοτσ τοοοοο!σ το ΗἰΓΡοοτοτο !ο!νοτοοτ ,

τοο!τσφο οοτοο τ!!Π:οί!ϊΙΤοοτ , Μο οὸνοτΓο

νοοτοτοτο!οτοτοροττοε τοτε οονἱ8οοτἰοοε Μ.

Ρτοτοσοοτο' το!!!οτ το!οετοτο. Νοοε οοτοτο ,ο

τοο!τ!σ Μοτο ροο!!Π:οτ Π!οοτο, νοοτἰΓφο

στοοἱοοε οτσΓροτο Ποοτἱοοε., ο!τἰΙΠτοσ τω.

σο, !τοτ οττ!Ροοτοοτ ,· τοοοόοτστοτοφο Ππο

τοο :το οσε [οτοοἱΠῖτοσ τ!στο!οσ τοοο !ρΠε το

ῇοοέτο οο:ο οτ , οτ ἰοΡτοοτἰίΠτοο οοο! πο::

εοτοσοεσ σο Ρτο:ο!τθ:ο ο:τΡοτ!!ττοοο οοοοτ , 4

Ρτοετοτοοτφο οσοοοΜοτο ἱοτὶοἴοΠ`ο Ρτσεο.

τοοτ , οτοοο! Γοοο ιετω, ο:: Γοοθτ!!Πτο!!)σ

οοοἰ οσΠτί ίοοτοοτἱο εσοτο&οτο το οοικ!

τ!οΜο οσοΠτοτ. !οτοτἱτο τοτοοο νοΠτο άστο!

οοτἱσ οροτ! Μοτο Πιοέοτοτοοτ ἰοΠοΜτ , οτ οί.

οο!!τ! οποοτοοτ. φοτο εο!εττ!Ιο0 Πα! Με ΟΠοἰτοτοτο εοτο (ΞοΙΙ!ε εσοΓφο οσοο!οόοο‹ο

το!!: , το!το ροτοοτοτ , νοΠτοοφο οσο! Γο;!ος

οοο , :το άουττοτττοτἱ τ!!!!Βοοτοτ ΡετΓοτοτοοῷ

κοπο οστοτοἱττἱτ , σοσ τοοτοτο τοτοτο Μο

τοτο Γοοοτἱτοττ εοοΓο!οτο οτε οτσΠοοοτο

σοοοτ.. “
' ΠΔΝσ!ἱο1 ρτ:ττοττο!ττοτο οπο ο!!οτοε τω.

τοε ο:: ΗἰΓροοἱο , φα στο:τοτ !οτττοοτο τιο

Ποτοτοοτο ἰοτοτ ίοτοοἰίΠοποτο'!τοοο ωτοσ

!!οοιοφο τοοτο!τοτοτο οοοονο!οοττοτο τ οε

“Ποοοτοτο οοτττοτοοπ , οτοοο οτ! τοττοτο τοοάοε

Ϊσνοοἀοτο ρτσοοοΐοοπ νσ!οοτοτοΜ , οοο

ε!οοτ οτοοο!οττττοΒοτττεοτΙτσ!!εοοτ στο Μοτο

ττἱ σοεο ΠτΜοσ` οσοσττοοιιτο 86 οτἰ!ο οσοο

οοο!οτο ρτσετιτοτο τ!οοτονο!ο . σττωτοτω

Ροτο!τοοοο!! Π!τοοπ το οετοτοοι το οπο: 86

σοσ εἰττοε Πιοοοο!οτ, εοττσε ίοοε οοοοἱσε

οο!οε τοοτοτο τοἰ οτοοο οτ!!!τἰιιεροε!!οο τοο- ο

ττοτο ὁοΠἰοοΙΪο, Τροτοτοτφο οτον! οοο!!ο

οσεοποττἰτοσο!οτττ ο:: νστσ ίοοοτοτοτο το ,

Ποσό τοο!τσ οτἰ!ἱοε , τοτο ίοοδττΠ!οτσ Ποιο!

οσ οοΠτο, οτοοο τοτ! εοτοττοο!τοτ! στο ,

οτοοο!! εοτο (ἔο!!ἰε οΠἱοἰτοτοτο σοοτοΡἰοτο

εσοττοοοτοτ , στο οΠἱο!τοτἰε νἱοεο!οτο τοιο

τοο Γοτνοτοοτ , φοοτοοτ Πιο Γσ!σ οστοτοσ
το: 86 οτ!!ἰτοτἰ εσοίο!οι·οοτ Α: φα σιοοἱο

νο!τ ἴοτοοἰΠῖτοο Μοο το8ἱο τοο!οΠοε , οτ

τοτο οο!οτο Γοοδτο Πστο!οσ οσΠτο, στιοπι τα

νοτοοτοΙΠτοσ Ρτοτοέτστἰ το!Ξεοοτοτ ο:τροοοε

.τἱε , οτοοο Ροοο Το οοοοοοτ τσἔοτἱε. νετ”

ὁοἰοτ!ο οΙτ Μοτο Ρτοοοστοιο τοπ _οοἱτοσ

Ρο.τοτο οσοσ το!ΗΤο τ φα! είν!τοτοτο Μο

ττοτο Τστοοοοοίοτο , οοοιο τοτίοτοττοιιε 86

Ροτἰοο!ἱε Πτο!οΒονττοοε . οοτοΜτοττσοοο

οοοο , 86 ρ!οοσ @το Ρσ!Πτ:!οτοοε, ατο νεο!_το

σ!!τοτοτ ,σοσ σε ΗἰΙ-ροοἱο ο οο!!τ!ε στοτοτἰ6

οοε τοΓΡστιίοτττ οοοοροτοοοε. Νοτο οοἰε οσο

ν!τ!οτ ,·ΠοΧστοτο , φοτο Πο!!! στο:τοοτ σοε!

Πτοἱο! ,τοτε Γοιιτίοτοε τοττοάοτοτ , (Ξο!!σ

τοτο τσο! τοτ Πε οάτοοοτοτ , οι: νο! οο!εοε

ο στοοτοσοοο!!!! ρ!οοοτοοτ , φωτο το οοτοοο.

ιοοτοἱροο!!εο:Ρτοοοο!οίτιοτ οΠοοτ , οστστο»

οοτο οοΒοτοτοτ. δα! οτ !!οοτο εοτο νοΠτο

όσοοοτττ!σοο οοπτι , οιοιτἰτττο νοτοστ , οο το:

οσε εσο!ο8ἰσ ΠτοΠτο Ποτ τοοοτἱσ. Νοτο σοσ

τποο !!ττοτοτ νοτοε οκ !σο!ε οΠοι·οοτοτ', ροτ

οτο!σίοτο οοοο εοτο Πο!!!ε οτοοἱτοτοτο τοστ

ττοοΠιθ;οοτ Ποτο οοοεἱοοτοε τ Γοτ! τοοτο οΠ

Β ΓοτοοἰΠὶτοἰ τοσο ἰοοῖε οτοοο ΠτοἑτἰΠῖιοὶ σο

οοο! οσΠτ! νοτΜε ΠοιοΠοοΜε Πτ!οε , οτ ἱτο

οΠο οο!!ο τοστ!σ εοτο Πττοτἰε ετοτ!οτο νο!ἱτ.

@οσο οοτοτο οι!. ατομο ΜΜΜ , σοοΠ

τ!οοτ Με οπο . στο , οτ οτο σο οὁτοἱοἱΠτο

τἰσοο ιοεο σοτοἱφο οιι&στ!τοτε ίοοττοσ

νοοοτ , εοτο (Σο!!!ε Γοετοτο τοεοοτοτ ττοδτοε

το , ο ΠοοδοίΠτοσ !)σοοοσ οσΠτσ νοτοτἰ Σ.

οο το! !οοο_ο άοτοτ!οτοοτοκττοοπ οστοιο εσο

3οτοττσ τοοο!οτ , οσο οτοοο οκρ!ἰοονετσ φοτο

8τοτο ΓοτοοΗΠτοσ οσίττσ τοξο! νοτττο οι οσε

ΠἔοἱΠεοοτ!σ ς!!!!Βοοτοι οσττττοτ!τ.φ! Π1οο σου

τἰε οοο Ϊοοδτὶ!Πτττἰ !)στο!ο! οο!!:ττ ἰο Ιο Μα.

τοτοτο , τονοτοοο!Π!το!φο τ!στο!ο! ρτοτο6τσε

το οι Γε οοοονσΙοοττοτο οο οοίοτνοοτἰοτο

ο8οσν!Πο , οοοτο φα! το!ο Ποετοοε ο φο

σοοτο στοτστἰο ΓοΓρτοοτοτ. Νοτο Ποστ! νοΠτο

τ!στο!οοοσ οτοοο οσνἰτ , οο!!οοι οτοτττστ

οΙΤο εοτΞΠοιοοιο Ρτἰοεἰροτο , σο! ο τ·οοι!!το>

τἰοοε , τωοτιτοττ, οετοτΠοοο στο Ιοοτοτ!ε

οτἀοοτ!οε οοτοτοτ,νοοοτοτοτ, οτ: ΓοΠοο!οτοτ.
. ο φ1φο

 



πιο

τοΑποιοικττ-ε τοοτιΑοεπεττι.
πιο ι

οιοοιιο :το οιΓοιοπι οποπ οοΓοι·νοτιιτ δ: ο- Α.άειΙοπι τοΠοτοτ, Αάττειοι ορἰΓοοΡειτιιτο Μπι

τοοπτιιτ , οι1:ιοι οπο: τετοιο πιοιοίτοε, οπο: νο!

ΓοΙο ειΓροιίτιι ποιο ποο τοττοτἱ$ Γποιοοτοίπ

οτιιιιἰοοε τοοιιτπιτ. Ι)ο πιο ιτοτο οποπ εκπιπ

οιίττιιτἰοπο οιἱοἱοοόο πω: οοιιοι νοὶο . . . . .

οἱ οπο. οπο: οριπιο , οιιΙΙο ιιττιοιιοτο τοτο1

τιοτο τοτιτπι ποο τοΒοιιοι_τιιοιοτἰ οοιοτιτοι

`οοιιοοττϋπ , δ£ οοἱοτο νικιΓΓο τουτο , οποιο

οοπι: νἱντιτ. Τειοτἱ οποπ ιιιΓτιτοιοι , δέ :ποιο

τιιτοπι Βετο , οοίἱτ οοτοτο οτιπιοπ._ @οοο

τι ιιΙττο πιτιίτοτττειτοτο οπιποτπ , ο: οιιιιττι οτι

οοο ειοττιτοιίττοττοτιοτο τΙοροοοτο ιιοΠοτο ,

ποι: ΓοτοπιίΠοιει τοοἰει πιειτοίτειε , οοο_'τοΙἰοιιοε

πιοπο τοοπτρτοι:οτοε ροττοτΓΓοτο'ε ιιτιιοιιοπι

οοττἰΠὶττιο Γεια; νοι·ιοοιιΙο τιιτοοπ οίτ (3:1Ποε

οτοποι :οοπι , αποτο πιοπο , οποιοι απο·

8οτο , οπο ι:ιπειπιτποτο πιοπο τοεοἰ οοπτΠιιπι

ἱοτοτ Γι: οοοι:οτότειιπ το Γοάιτιοοοτο , 86 τι

τοιοττιτοπι ειττάτιοποτ, ιιτ ποι: μότο ΓειοιΙιιιε

ιιτιπιοτΙοτειτο Γιιο ορροτἱτιπ οοΓοοιιι ροΙΓο

ριιτοπτ. Ιπτοτἰτποιιο τονΙότιίΠοοι πιτιιοίτειε

Γοιε πποοε τιιοι ΓειοᾶἰΠἶοιο Ι)οτοιοο , οποιο

ρτοτοιίτοτί Γοο τονοτοοὁἱΠΪοιο τἱο τειοι ιιτοιοτι

ΒοπονοΙοοτἰπ ίιοποιοτιτιοιιο οτειττειε οοο ,

Μοτοοιιο ιιοοιιτειτἰΠἱιπο νοεοοοοιιο Γαοοτο

νοτιοπιοπτοι· οιιρἰτ. _

Κοίτα οπο:: τΙο οιιτόιοαΜ Αάτι:ιοι οτι

ιττιτἱοοο , οποιο πιο τοοιιιτο ειπἰπιιιοι πιει

ιο.οιοττάοιπ οοτοπιοιιόπτο,οπι Μοτο οοοΓοιοτι..

πιο οιιΠο Μοοοιι ιιιιιίτοτττειτο ΓοΗ·ιιΙτιιε , Μο

οοίΓι:ορο.τοε οοτοτο οοτοτο οοιιτιοιπιπι οπο

Βετο : ροτιοε τειττιοο τρΓ:ιοι νἱτιιοι οιιτιτο Δωι

τοπι οτιιΓοοροτι:ιοι πιοιοοιο οιιοιτάι::άοοοτο, 82;

Γο:ιοτττιΙοίο πιοάο άοΓοτοτο ιιοΠτο. @ποοοπτ

τοιοοοΓο νοτοτο,·ιιτ οοπι Γεοδτἱτειτ`ἱ προττειτιο,

Γο πιιΠιιτιι ῖο ρτπΓειτοττι πιοιοίτ:ιτοπι ετιιτιο:

Βοοοποιοτο τ:οοΓοττο οοπι: , οποιο Η Γεώ

Ιοίτιπο Μοτο οειτοιοιιΙοπι τοιιτἰποο @Νανα

το, οσους οττν:ιτο ΒειτοοιοπΓοτο τω νοΙΙοο8

Γοτο απο” ΠτοοΙ απο ιποο πτοΙιἱορἰΓοο$

οπο , :πιτ οιιοοιιιιιοιιο :πιο πτπιιΠιτοιιοι το

πιοττοοι οοτ οσοιπιοπά:ινοτιτ, οι1ἱ οιπιπτιιι

!ιιΓοποιοιιο Γπτο-5 τοτι1ε το οιοΓοοιιι Βιι&ιττι4

τἰε οι:ιοΠ:ιοτι οοτοοπάοο , πϊτιιΙοοο οι:ιοίτ Πιτ

Δω , οιιιτιι οτ οτιιοιοιιε πιο »στο οοτοτο-ιι.

τἰΠὶιπο ιιοΓοοιοιτ. ΜοΙοίωοο ροττο κοπτ

τοειιοίτοε δ: οοο τοΙτιποε νοίττειιτι οοιιιίοειτιο..

οοπι πιοπο ποΡττἱε Πττοττε ροτοτΓΓο ΓοΓοιαιτι,

οοο πιοπο ρτιν:ιτιοοιε τοοτοοι κατ:: οοοΗ..

οοπτι:τ: ειόΓοτο:ΠΙΤο, οτπ:Ιοττιτο οοπι οτιοοπι

το:ιιοίτ:ιε τΗΠ8οπτι:ιτο , ΓοοιιΙιτοτοοι , ιοτοοιοι

τ:ιτειτοοιιο ποοπι ἰο οο ροτΓροιτοτἰτ , οἱΙιἰΙοιιο

Η: ΓιιΡοτ πο: οκοιιΓειτιοοιοιιε οοιι`ε°. νοΙι:

πιοπο οτιοά το ΡοΡτοτοτο Μπι όοποοειτιο

οτι τποτοοι οι: ΓετιιίτιίΠπιτ Ποποπι ποίι:Η

:ιἰιπο τοτοιιοτο Γειτοπι , ποι: νοτοιιτο οιιιιιοτπ τοοπτο ΡοΙΙτοοπτιιτ , οπο: οοιοτπο Γοτνο.τιιτει

οποιο τιοιρΙιιιε τιάοοτοπι , οπο: απο οποσ Ο οτΠ: μποτ. Ροοοοιε οοτοτο , απο τι νοοΞε

νοοοποποι Ιιοτοἰοοπι Μπι-οπο ρτἰνατιιοι ροτ

οἱροτο πάσει: , οἱὸιιο οοο Γιιοτιιοτ Μοτοο

_ Ιἰττοττι: ο πίττα ὸοπιἱοειτἰοιιο Γο:ττει Ροοτιτει

το το τπο οπο, οοτ: ιιτ Γοπιροτ νοτοιε οποτε τ

ΙιοοτοΙτΠιτοτε ρτοοιιΠιε ιιιιτΙοοιιτιοιιο οτειοτ

τοΓοττοει Γοο ποο ΡοίΓιιτο ποο τοτικιτοο οιιτοτἱ

ΓιιοέττΠιτοι1πι Βοτοἱοιππ ποατιιττι , ἱπ το:

οπο: Διοτι τοοτοτ Ποιοιπι οοΓοοιιοπτἱΠἱττιἱ

Γιο τοπ ι:οτάι οιεοιἱοιο οπο Γοἱτι τποτοτο ποπ

οοτοτο , ποο ΙιοοοίΗε ῇιιίὶἰΠἰττιἱΓοιιο ΡοτιτΙο»

:ποοε οοΓοοιιἱ ὸἱΒιιοτιιτ ι ἰοιπιο ὸἰΗἱοἱΙοπι Γι:

οιιο.οι ο δοτιαοπο ειιριιοοἱο τττιροοΓιτο οἱἀοτο

ττιττει μπεστ ι:Ιιοε ροτΓοΙιτοοτοτ. Μιττο (πω.

τι; οιτοττιΡΙοτο οιηιιΓάατο οοτοτο Α!. Ετοπ;.

οιΓοο (Ίιἱτἰεοτο Αάτι:ιοι τπτοιΠ:το, το οποιο

οοιΓοοριιττι ΕτιοτιιτιτιοπΓοπι οι: νΞπι:οπτοπΔ

ίσιο Γοτιρτἱ, οοο νοίττει ι!οπιιπιιττο οορἱο;

πιο ροτοιρἰπτ , οοτπ τ!.ο Γοοδτἰτῖὶτοι οοτοτο;

ποίιττι τοοπτο οοτ ΡοΙΙἰοοπτιιτ.

(Στοά ροίττοπιο το! τοοἰαοι Δοοιιιι πο;

οοτ, οιιἱ‹:Ι τοι νοΗτο , Ρονιιο Αάτοιιιο , νομ

Με ιιοοττιπιο ίὶοοἱίὶοειοο. Ι.οοοπιἰ οκωοο

Ρτει:Βοτο , το: τὶο ὸἰο το ό.ιοτο Γοττιροτ ἀἰΓΓοτΔτ. Β τιο[ω8 > (Με ΧχοΠ_ Εεβτυετι-ἰἰ ΜΒχνΙΙΙ.

Βιοοτ νοίττ:ι ὸοπιἱιιοτἱο . . . . 86 θο.ΙΙοτι1το

τοοοπι Αότι:ιοι ρτοτοξΗοποπι πιΓοοΡἱίΓο ο

οσοο Γειιοτ:τοτιο,οο τιιιτιοτι οοοίὶΙἰο,ιιτ το Γ;»

Βτἱοειοτὶε. ἰτι οπο ΓιιοέΙὶτετοττι ποοοπτ ρτοπο

τἱΠῖοιιιτο πιἱοἰίὶτοτπ ποοοπτ : ουτε οτοοτει ο

οιιιε Γαπόπτειε ειττοοτο οοοίὶὸοτιινοτὶτ , Γο:ο

Μοτο οι:οποιο οπο Γοποοτ τιοτοἱοοτο Ποιοι

οι1οοι ρτιττιιιτο τι Γο οοιονοτο. πιο: τοοιοο

μαθω τοοἱτι το:ιιοΙ'τειε πιοτ:ιτο Γιπιιο·Γοροτ

Με ρτἰνειτὶοοο οιοοτοπι οἰὸοτο Γ:ιοΕτιτοττττοε

τιιτο άοι:Ιειτειτο , νοΙ ιοτοοτειε ΙοποπΓοιιο Πτ

τοτπε,οἰίἱ ΓοροτΠιιιιττι οπο οιιτιίΓοτο,Γιοι ὶρίὶιιε

πιοπο οοοΓοτιοοτο οοτοτο. Εττο νοτσ πιοΙΙοπο

πι: νοτοι1ιο οιπάοοι ετο ποο ΓιιἱΠο Γοέτιιιπ ,

πιο. τιιτοοιιτιπι Γτ. Τ. ι::ιτόιο:ιΙϋ

Εοοπτιοεπετε._

°-1ι# ·-·ισ 

ιετ>τει:οτ Α ιν.

Βε ε.του2α'έτίσπε Μ Τω·ω.ι· πάτβαττο /ἱι/ἔἰἐ

ο πατάω; ο »ποοοπτ το! ρυιτουσ.ι·

ώι·ατ'έτιπο.τ !τεκτυ.

Γ ΕνοτοοἀἱΠὶτοο ἱο οιιοτιο @οι ο απο;

οποιοι Γτειτοτ οειττΓοιοο, ΓτιΙοτοπι. Ετ Β

οοτοτο νείττο Ιιττοτιε 86οοοοἰὶε ιποοπτοοι

Τοτοειτιιοι ροτοοτπιπι , τοίττο&:ιιττι ι:ΙειΓΤοπι ,

οιιοοὶποιἱτο πιο Ιιοοοτοτοοιιο ττποιοτττο ποι Ε ετιιοεὶοΓοι3ιο δ: ιιωωιιιιιω οάτοτΓ05 ΦΗτἱΓ·

:το ὸοΙιιτὶἰ ροτΓριοοτοοΙτ , οιτττο οιιοο πιεο

πει ἱπτοτἱπι οοπι. τοοιιι: τοιιιοΡτατι τιιτιιιοποτ ,

οπο: Γοπιτιοτ τοπιο οτοποο ρΙιιτἰτοοπι ειΡι1ἀ

ειπε Γτιπέτιτ:ιτοοι ροίΓο ρταότι:τινιτ ι ΙοοΒοοιιο

:ιΙἱτοτ οΓΓο , το! τιιἰοἰτιιο το το οοτπ: ειορειτοτ.

ΡοτοΗΓοτ οτιτΙοττι Γ:ιπέτιτοε , οπο οπιπο Γειτο

7::. Απο». ώ Μ”. που!. 6οΙ!:27. τω. Π!.

τἰοπἰτιιτοτο τειιτι τοττ:ι οποιο οοπι οοπι οροπ

τιιτιιε Ποιο οπιπε ροτοοροτἱοιιιε , οιο!οίΗΠΒ

τοπιο τοιοιτοο ποοε τοπιοΙτοτΙ :το ποιο το:

τι δ. Π. οοίτι·ι νοΓττ:τοι1ο τονοτοοιικ το»

τοιο:ιτιοοιε Πττοττε Ποιά Μοτο οοροτ ωοο

οιιοοἰειτιιοι. Νοπο οτοιιιτο,τονοτοποο οπο: τ

Μτοτοττι



:ε8; @Π Ο Τ. :ΜεΕΡΙ$ΤΟΙ.ΖΕ ΑΕΙ

πιεπιἘεΒε νιπε:ι:: , νιπετιι: , ιπ:ιιιεπι, ιιοπΑ νιροι·ε πεεε:πε:ιε , ίινε εοπεΙππει:ιε , πιε

ερΓεριε ροπο:ιι:π οπιπιιι:π Ιεε:γ:πιε επ ιΠεπι,

πε οιιε :ο:ιεε ριπε ιππε νε:ρε ι_ε&ε τω,

ει:ρεπι:ιοπε:π ε88:επιεππε:π , νει πεεεΙΤε

:ιο ερ:ιίι:ιεποε οπιπεε ρτιπειρεε 86 ρο:επ·

ειπε: π: ρ:2Γεπ:ιε εο:πρεΙΙι , ειι:π ίρ:ε:ιε

ιρ::ι:Γε::ι:π το: :ει εοπ::ε ιπιιπειεε ρεπε εε

ι·εππε:,ε πινι:ιε ειεπιεπ:ι:ι ποπ :πιππε ρειιι8

πε οιιε:π Ιιρε:ειι:ε: οριε:ιε °ρεεείιοπιριιε ,

πιιΠιιε ιιι:ε:εππι,ι:πιπόνικ ρ:ορι:ΙΠιππι οπι

πεπι ρεΙΙι Ιοειιε ειι:ιίιιεπι: , ορ πιιι:ιιεε εείἔ

πε:ποιιε πιιι:ιι:πεε ιπ:ε: Γε εαπεε , ι-ε:π ε:

:πω δ:: ρι·ορε εριιι:πρ:ιε ε:πριιιιε π: :ε

ΓετεπιΠι::ιεπι ρεπε :ε8ιει:π :πειείιετε:π πε εο

Γρεειε:ιπι ρ:ιιιε εοπίιιιιιε:ι:ιε , 8: πε Με Με.

:επιιε.

απ:: ροίι:ε:πο πε ΐεπέι:ιιιιπιι Πο:πιπι

:πιπιι πεε:ε:ο επ πιιε:πειιπιοιιε ειι:ιιιιε

πιι:π ρ:ιπειρε:τι , ρτο Τιι:ειεε εκρεπι:ιοπε

::ε&εππε , ρεεε:ιιιε > Μ: πάω:: επ ειιοιιοτ

επποε ρε:ειιι:ιε:ιπιε , Ιεεε:ιι:π ιιπιιπι επαρ

Με:: :πι:ιεππινεΡ::ε:ενε:ειιπιίἱι:πε ποτώ

πε:ιο πιπιι ίιεπιίιεενι: , ιε:ε:ιιιιιιιιετ ριιιε

_ :εΒιιε :ιιειειιε:ι ο:ππιπο πιιι8ε:ιτε: ει:ροΓιιι :

οιιε: ρ:ιιπε:ιε :πω εοπίιιιιι::ι , ε:πιπεπιεπι

ιιόριιε._αιιοπ Γετεπιιιιπιε , ειι:ιΓιιε:ιιίιιπιεοιιε Β οιιε πω: Γεπό:ιτε:ιε ρ:ιιπεπ:ιειπ, 8:ειιιΓοι:ε

ρεεε :ερ›ιε :πειεΙιεε ρ:ορε επιπιεπνε::επε, · πω εο:π:πιΠι :ετπ ιρΙΙιε::επι ειι:ε:π :πιω ει:

ιι: :ειπε :πειο π: τε:προτε οεει:::ι ειπα:: , ε

·ρεΠο επ ρεεε:π ρτο:ι:ιιιε ίε εοπτιιιι:, :πινε

τει-ειπε ιπιιι:ιεε, οιιε: Ε.;:ενεε ίιιπ:, ιιιειιεε:ιπι

εο8ιτε:ιοπΔεε 86 εοπίιΙιε :επτα ρ:ονι:ιει:ε

ρτο εε:ιιοΙιεεε ίιπει εοιιΓε:νε:ιοπε 8: ει:

Βιιπιεπ:ο εερειΤε:ιπε: ροΠροΓιιι: , εοπεο:

πιε:πειιιε τοπικ ε:‹ρεπι:ιοπιε ίιπειιΠιπιιι::ι

ίιιππε:πεπτιι:π εΠιπιιε 8: ιωεπιτε ρωσι

:ετ. @πετ ιιριρ:ι:πιι::ι Αι:ιιιι:πι ροιιι:ετε εβ

ίιίι:ε:ι:ε , ίε:ι&ιΠιπιο ι)οιπιπο ποίι:ο πιιεε,

δ: ειιδιο:ε Γιιεεεπε: , :ι:πε πειπιι:π Γε:επιΠι

πιιιπι Ιπιπε ρ:ιπειρε:π ρε:ι:ιΠιπιιι:π ίιιιι::ι

!·ιιιιι:π εε!εε:ιριιε ποπ εεε:ε , ρ:ο:πιΠεοιιε

ερ ειπε :πειεΙιε:ε Γετρε ε:ι:ερεε πω: , ερ

πω: ἴιιι εοτπιέ τεπιειριιε ρ:ο:.ε&ε Με ε τε

ριιε Με Γιιε Γεπέιι:ε: εεποιεε: , πιιΙΙιειιιε

οιιε:ι:ιιπιιιιε ρο:επ:ιΠι:πο ερ:ιίιιεπιιιιιπο

ρ:ιπειρι π: :επι ίει:ιδ:ο ρειΙο ρ:ο:πονεππο

ρ:ετπι€ιεπι :εριεπι :ιιειεΠε:επι ιπίε:ιο:επι

επι: ρε:Γεπ:ιε:. Απ οιιοπ ρτο :πεε π: ερ:ιί:ιε

πεπι :ειιιιιοπε:π πενο:ιο:ιε ι ρΓιι::ι ιπειι:ετε:π,

πιε ρει·ίε επεο ι:ιπε:πιπιι:ιι:π εΙΤε νιπε:επι ,

π: πε Γεπ&ε εκρεπιτιοπε Γει·:πο:ιεε οπιπεε

εοπτι:ιιιο οεειιρετ. (διο ει:εε ιιιριΙ ποπ πιε

:πεε πιο ΓεπειιΠιπιο Πο:πιπο :ιοίι::ο πε Με

πει:: :πειειιετε ειιπιι&ε: ροΙΙιεε:ι ροτείι:ιε 3

τιιιι: ιειιπιριιε, :ενε:ειιπιπιπιιιπιειιιε ποπιι

πιιπι εε:πιπειε:π Εε:πρε8ιιι:π , νι:ιι:π ιεπε ,

ιι: ει: πιιιΙ:ο:ιι:π :ειε:ιο:ιε εεεεριπιιιε, ρω

πε:ι:ιε , πο&:ιπε , :ε:ιιπι ει:ρε:ιεπ:ιε , ει:

ειιιπΓρεέι:ιο:ιε , :ποτιι:π πε:ιιοιιε. ρ:ορι:ε:ε

ιιππεειι:ππιιε ριιΙερε::ι:πε πεεο:ε:ιι:π , 86

επ πωπω:: οιιετοιιε Βε:εππε ιπεο ερ:ιΠι

:πιι:π , ε ίε πιιδε πειιιπετιιπι πιιρε: ιπ:εΠε

κι: , οιιε: ε:Η ιπ ποε ιπειι:ο πιο :ε8πο ει:

:ε:ιιιτι οιιεπιριε:ιι εε:πιπειεπι ιεἔε:ιοπε πω·

8επ:επι επ:πι::ε:ε πεε ιρΓε πεε ρ:ε:πεε

εείΤο:ε: ΐιιι εοπΓιιενετιιπ: ; ρεπι€πιΠι:πε

Ο π τε:πεπ ι:ι ειιιΓπεπι ίε:ι&ι:ετιε , ιι:ιινει:

ἴε:πιιε ερ:ιιιιεπετ :ειριιρΙιεε: Β:ε:ιε::ι , ιρ

Γιι:π :ενε:εππιΠιπιιιπι εε:πι:ιεΙε:π :εειρε:ε

επ: εοπτε:ιτε, Η :ποπο ίεειιΙ:ετεε ο:π:ιεε,

οιιε πε ιιι:ε Ιε:(ζε:ιε οπιπιριιε ::οπεεπιιπ:ιιι·,

Με Γεπ&ι::ιε ΓιιΓρεππε:ι: , :πεοοε πι:: π:

ιερε:ιο:ιιε :πιιπε:ε ριιτι ειιδιο:ι:ε:ε , ρε:ι :ι

:πιο 8: εο:ππιιΠιοπιριιε ΓπΙΐιιΙ:ιι:π,εροΠοΙιειε

ιιιιειι::ε:ιε ρι·ιιιε εοΙιεΒεπι επιππι:ετι:, που::

ιτε ποπ Μπι:: :εριο , :1ιεο:1ιιε ιιοπο:ι , οιιεπι

:επτι , οιιε:ιτι ρ:ορ:ιε:π ΩιΙιιτε:π :πιο , εσπ

Γιιιε:; π:: ε:ιε:π εριιπ οτπ:ιεε ιιιιιιιε :ε8πι

ρ:εΙετοε εε ρ:οεε:εε :τρικ Με εε:ε:ιπιε

:πει:ιπιιι:π ρο:ιπιιε , πιει:ι:ιιεπιοπε ωτοιω

πω:: ροΙιοιιε:π ιπ:ε: οπιπεε ρ:ιιιειρεε πω. Β :ε:π ιιερερι:. δι:: :πιπιιι: , ιιιιΙΙο ρεάο εε

τιεποε ιι:ιεπι:πιτε: Γιιρε:· τοτε ρεΙΙι Γιι:π::ιε

εοπνεπ:ιι:π δ: εοπεΙιιιιιπι , ε::1ιιε πε ει»

ιιιίοιιε ρ:ιπειριε ιιοπο:ε εε :ιιε:ι:ιε εοππι8

Δε, ρ:ιιιε ε ΐε:ι&ιΠιιπο Πο:πιπο :ιοίι:ο τε

-:ιο πω: ρερι:ε , πο:: ΓοΙιι::ι ρι·ο:πιΙΙιε ει»

:πιιιε:ε :είροππερι: ν: νε:ιιιπ ε:ιεπι :πεπι

:πιπιι Ιιιιιιιε πινω: ει:ρεπι:ιοπιε ροππιιε ,

ιιπε ειιπι Γε:επιΠιπιο τεμ εε:ιιοιιεο , Πε::ε

Πιο εε:ιίιιπιο , ίιιΠιπει·ε, ορετιι:ποιιε ερ:ιίζ

τιεπο ρ:ιπειρε πιεπε::ι , επιιι:ο:εΑΙ:ιίιιπιο ,

εΙεε:ι:ε:· 8: Ιι:επιιε πενε:ε επ ρετε:ιιιιιπε,

πηρε ρτο ρει·:ε ίιιε ιιιιιε ει:ρεπι:ιοπι :πιπ

ειριιιπι πε:ιι:_, νείι:ε :ενε:εππιίΠπιε ποπιι

πε:ιο :πετεπι ρ:ήε:ίε:α τεΒιε: :πειείιετι ἴιιρε:·

Με :ε Γεπ:επ:ιε::ι , ιποπειιπιοιιε 8: ε:πρΙιΓ

ίι:πιι:π :ιιεππετιιιπ ιιπε ειι:π πι: ιι::ε:ιε εεει

ριε: , επιιιε :επο:ε, ρτο π: ει:ρεπι:·ε νιπερι

απ, εσπι-ειτε, ::ε&ε:·ε , ε:ειιιε εοπιιιιετε ρο

:ε:ιτιει ιιοε :επιεπ ειιιί-πε:π ίε:επιΠι:πι πο

:πιπι πιει ι·εειε μια νοριε Γρεειειι:ει· πι'

ιιι:ιΒο 86ιπεππο , ιι: πιπιι ρ:ιείε:ι :πειιπε:ι

πεπι :εριε :πειείιτεε ορ ΐιιιι:π ιιοποι·ε:π :ενε

:εππιΠιπιιιπι ποπιιπιι:π εε:πιπειε:π εεττ».

ρεΒιιι:π ιε8ε:ιι::ι, ρ:ετίε:τι:π ειι:π πιε εε:

πιπειεπι , (Με ΐεπειι:ετιε Γεπ&ει::1ιιε Κο
:πεπετ εεειείιπ ι Ρ:ιιπιοίιιιιπιιι:π πιιπιιι:ιι:::

ποπιι ιιερεε: , ιι:ποιιεπι εππιι::ε: , πεε ι:ι

.ΑπεΙιε::ι ::ειιεε:ε , πεοοε ιιιιιιιε :ε8πι :πιι

πιειρεΙιε ιιι:ε , οιιε: ἴεπᾶε :ε8ιε :πειείι:εε ορ

Γε:νει:ε εΙιτιπει:ιιι·πιοε ιιπει·επ::. @ιε ρτο::

τε:· ρεεε οπιπιε πιιι::ε:ι:ετ , εε ίοΙι:ε εσπι

νε:ι:ε:ε ειπεπι ωιει:::1ωο Βοπιιπο :ιοιι::ο

ει:ροπε:ιε , ρε:οιιε εε::ιι::ι εειε:επιπιιεεπ:

Ε Ιοτε:π , οιιε:π ει:ιΠιιπε Ιιε:ι ρο:ε:ι: , :εἴ

ροπίιι::ι περι:ιε. -ιπ:ειΙει:ι ρι·ε::ε:εε ]οιιιιπ

πεπι δεινεειιπι θειιιιεπίε:π εινε:π :πιπιι

πιο :πιρι ιπίε:νιε:ιπι πείιπετιο τεπε:ι ,

ειι:ποιιε ρε:εερε:ιπι ιιιιι:π ειιιε:πεπι ειιπι

"Με :ενε:εππιΠιιιιε ποπιιπε:ιοπε εεε::

πε ρερε:ε , :ιε επι:πι ρετιι:π 8:ετι ρε

ρεετ , ειι:π νείιι·ιε ρε:ε:πιτε:ι ριιι:ι:πιι:π

εο:ππιεππο , 8: ρεπε νεΙετει ι.οππιπι

 



πώ; οΑιιοτοΑοιο εΒοοΑ-οεΝειε.

.Μοτιο οσο νοΓετ:ιτ ρτιτοτοἱτοτἱο,_ οσο Γειιι€τιΙΕ..οιτο κι. ΑΡτἱΙἱε Μ. ο. Χνιι1·.

Υσίτττο ξἰοιτιἰτιειτἱοιιι ττιπιφιοπο

ΐτοτστ Τ. οεττοοιιιιε

Εοοιωιοιιιιειε.
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ΕΡΙ.9ΤΟΙ..Α ν.

ο ο Π σ,

Π: :τααιοπ και” ι»ιμπι:οτι: , α'ε·7ικ ως»

° ω”Μ |Μέ|Αυπ απο απ» σατἐΜσΖἰ Ουκ

μ6ύσ έπι/ισηζεπέα , α: :ο αίάσιίΜπ [Η

£ΜΙἰ2Μππέκ: , ά· Δ: ύτιίία ..ο τώτυπω

έα: Μαίου: ἱποτεττιπιἰα.

τ:.88

πιο ὸοοιἱοο οοΡττο Ιἰττστἰε οοοτἱοοςἱο_το οοε

ιο·οιοε , οοο νοτο , ιιτ ττο ΒΙΓοοριοτιτι1η

σο ο·ΙΙειττι, φι:ιττι ιο Γο όιδιάοοτοιιιι τιιιΒοτσοτ

τοοε , τω” οοἰοι οροτειτο ΒοοΙιίΕοιοττι οι

ΡτιιὸοοτὶΠῖτιιεοι οι φι:ιοτοοιΙιοοτ ειτάιιιε οσ

Βοτἱἰε Ποιο” Γσοιροτ σιτροττἰ. _. _

δοοΙ _ιΠοό , ουοο νοοτει Ρειτοτοἱτειε όο το.

ιτστοοοΙΜιτοι οοιτάιοιιΙιε όο ΜοόιοοοΓοοτστοΦ

:Πε Ιιττοτίε Ποτ ΓορἰοοτἱΠῖτοσ ειάτοοιιίιιι: φ·

ΐοτοοιοροτο ουοο ποια τοιι)σίτ:ιτι ΡΙοσοἱτ φ

τοοε νοΙττ:ι τονοτοτιοιίΠοια ὸοοιἱοειτἰο ΞτιΒο

πιο ΓοΙοττἱοτιι τισ ίἱιἔἑοἰτοτοφοι τω:: τιειοο οιἱ4

ι

__ τἰίἰοἱε-Ιοοτἰ_ἰοιιε ριιΙοΙιοττἱοιο ρτοΓοοοτει, τοο

ο Ενοτοοόο το (ζΙιτΜομιτστ·,τιιτιιφιοτο Β φιοφιο_ ἰτιτοτ 1οφιοοοιιοι ΡΙοτιτιιοττι ποιο..

· ΐττιτσι·οοιιιοτιίΠοιο,ΓειΙοτσοι. ΡοίΈφιιιοι

Πττοττιε , φιοε νσίττει τσνοτοτιόο. ροτοτιιἰτειε

Χα. Ροοτοειτἱἱ αἱ πιο ἀοἀἱτ ποοτοο: ροτΙο

ΒὶίΓοοι , δέ οοιοτει φωτ ἱο πιο ΠοοιΕοτιο:ιτ

Ρτοι:οο οιοοοτιιΠοιτιο τατιτυοι οι: οοο οειτοοι

“ οσοι @οιτο οιοΙσίτοο οιοοιιοι οοοοορἰ , ο:

-Ιοο8ο οι:ι;οτοοι οιἰΙιἱ οο_νοΠ:τει οοοιιο:ιτιοοο

·οκροίτοΙειοόϊ, φωτο ἰρΠ νοΙ τειοτιΙΙιιοι φο

φ οσοι ‹ὶο ΒοοἰΒοο ΓοτοτιΙΠὶοια Μουτ τοΒἱα

ιιιειῇσίὶειτἱε 8ο οιοο ποο. Γο ιιοἰοιο ίοΐριοειο

«ο οποίατο τοΙἰδτοοι ί:οτο οιιΠιιε ίἱτ οοι οοο

οοιιίοτιτ. Ντιτοφιο οτι , ἱο φιιοιιε οοο! οτ

πιτυοι οΠ: ,φωτο ιο οΙτοτἱιιε ρτο8τοάοιτϋ φ

Ρτἱοε οιτοοτεοτιι τ Μή νοίττο οποτιιιοιε τοο

τοοοιοτο. Νιιοο εικοσι οοι ΠιοδΗΠιτιιιιε το»

οοουο οοίτοτ οφιιίάοοι ΐοτοιο, σοοο εοντοιο

βοιει ΐοτιιιιοι)οίτοε οΠ: ί-στιτοοτἰατ,ἴιιροτ οορο

τἱἰοΙοδὶὶοιιο , 8ο οι: Ιἱττοτἱε :ιο τονοτοοάιΠι

οιοιιις:Ιοιιιιιιιιοι (:ειτοοοφιιοι,86 οι: νοίττιε πο

τοο οΠο Ροτοοριε , οο8οτιιιοι οοο οιιοι Πιο

ΙΞιο&ιτοτο τι:ιοΙο Ποοτιοε , οιτφιο Μισο οοι·

νοίτττιοι ίοΙοτοτοοάο ρειτοι·ιιἱτ.ιτοοι , οιιιιιε

Ποοιιι,τιο οι τοοτο ει8οοεΠε άοκτοτιτατοιοοοτβ

ΡοξὶἰΠὶτοοττι !ι:ιοστ, φωτο ΓοοτοτιίΠοιο τω..

τοο Β οεισΙοτο :οοο οιει]οΒ::1: τττιθ;ειτσ Πο·

τιιἰτ. ο ·

- Όσοι @τοτ (ΣαΠοτιιοι τοκ νιτσε οοιοσιτ

Ποιο σο ρτεοοτροο ιοτοοτΙοτιτ, ο: φιοφιοοιο

ΙσίΗίΠτοο οοἰοιο Γο τοΗΠο ΓοτἰΒἰτ3 Ωιο&ιΙΠ- Ο ι!ο ροίΕτ , απο νο! ότι: ἰοιροτἰἱ οΙοοΒοοοιιι

πιοτο Ποιτιἰιιιιτιι τιοίττιιτο άο Μουτ το8ἰατ τοο

.ῇοίτειτἱε Ποιοι· ἱοιροτο οΙοδτἱοτιο ῇιιὸὶοἰο πο

ίοοτσοτιει ροτ τονοτοοτΠΠιιοοοι άοοιιτιιιοι

€ειτοΡο8ἱι1ο1 οοουο φωτο _ροτ Γο οοττἱοτσοι

·Ειδδ:ιιοι ..το . Βοοττιφιο διοτι ἱοτοττιστο.

“το ιιοΒἱε ὶὸοἰτοο ΓοΓροέλειοι οπο άοΙστ , Η

οοτ ΓιιΓριοιοοοοι Μοτο οοο Μοτο τειτἱοοο

τοΠοτο ροΙΤοοι , φιο τι πιο πίττα ρειτοτοιοιε

οοίττεοι οτεει ίσ Βάσω οοουο ρτοἴρἱοἰειτ,ιιοο

τοτιιττι ιιοίοιιο οοοΗΙίο . . . ἴοοτοτἰε τονοτοοε

οποιοι όοοιοιι ():ιοιροφι απο ἴοοᾶἰίἰῖτοο

Βοτιιιιιο οοΒ;το 1ιοτἱ5 Με:: Πφιιθοειοότι τοο Β

τοπ οποιοι ,φι:ιτιι ριιιιοἰε ροσοτο ειοΓοΙν:ιοι.

(Ϊιιοι @πιο ιο φιοοι ἱοιροτἱἰ-ὁἰἔιιἱτω ,

ουοο οοπτιριιτατιοοσ Μ:: οοιοοε Πιοτ ΡτοΡο

τοοάιιοι οιιΙΙσο , ΡοτΗΠτοοιο ττειοεΕστατοτ ,

οσο ττιἰοοε ττι:ιτιιτο φι:ιοι ΕιτιιοΙσοτοτ Πε οοο

(οΙτειιιοοτιι , Ρτεοίοττιττι οιιοι σΙιτιίτιειιια μι·

Με.» τοἱ φιἰοε οι: σε (οοι οοροοόοτιτ, :κι οοο

ιοίοΙιιοιΙι οΗῖοἱτιιτἰε_ τιοιτιι 8ο τιοιισιτιατ νιο

σιιΙο ἱτιτοτΈτ.ιοοοτιιτο τοΒοοι δε ίοτοοΗΠ

πιοτο Μο:: τιιειιοΙΒιτσοι ιοτοτοσόοοτο, ιιοὸσ

ΡοΠῖοτἱοτιιιτοοτει βοοιιΓΡοτ:ιτι, ιιοΙΙο [Μοτο.

οοο ΓοτοτιιΠιιιιο άοιιιιοο οιοο τοἔἰ , οοο τιιΙΙιἰ

πιοτιτοττι Ποιοι· Επι:: τοοοΠτοοι Ιιττοτιε πο:

ιιιιοοἱἰε ειοτσει ςΙοο!ειτ:ιτο νιΓιιοι οπο, οἰίἱ

μου , ἰο φιο.οι ρειττοτο οοο ΠιοΕΗτ:ιτιε ω·

απο οιιιιοιιισ οοΗοκοτιτ , οοττιΡοττιιτο οι»

ΒοιΙΐοτοιιε; οΐο Η ί·-οττσ ΟιιΙΙοτιιττι το8ἱ τοειοιε

Ειναι: , οοοίὶΙἰὶε ιιοίττιο άοτοδοε, Ιιοιιιο οι;

Ρστ ίτ:ιοιΙιτε ρειοιε ἱτοτοἰιιιιοοὸα: , ἰιι οιτἰτἰοΙο

οτιτἱΙὶἱτιοἱ οτοΞε οκοἰὁἱιιιιι , Μάο ροτοιΠοτ

οοοειΠο οιτοτἱτἱ. ου Με οτεο φοβο απο

οιίΤοφ1ειτιιτ, οιιΙΙοττιφισ οιοοιιοι τοΠοφοιι:

ιοτοοτειτοτο , φιο πιο” οι οΗτσοειιιΙΒοιϊνοτί.

οοιιιροε ίἱιιτφτοτἰιιε οτιτΕΜοοιτειτιε φιἰοτἱ οι:

ττοοφιἰΠἱτιιτἰ, τιτφιο οι ΡτἱοιΞε Γ.ιο&ιίΠτιιο

όοοιιοο οοίττο τοκ το.. οιτροάιτο ροτιίοτ: Β

ιιτ οοο (Μοτιο οι τοοιροτο·οοσοττ:ποτ ο

ττιτικιοιο οτοοιοι νοτοοάοοι,ιτοοιο Ρτο οοττἰβ

Ποιο στοοΙοοφιτο οΠοτ , φωτ! Η τιιιιτοιιι οι”

ΡοτἱἱοιιΙοιοιι ιο φωτο οτιοοτοτ , οοο ΓοΙοτο

ιιοοπο ΗΜ οοιιτιφι:ιτο οοοτοοτοε , ίοά :ιο

τιιιιιοτοοι Μο τοττειτοιιι τγτ:ιοοιόοοι ειἴρἰ

ι·ειτοτ , οοιοι.ιφιο ουοο 8τειτο οτιο ασ φωτο

τοι ττειιιφιιΙΙιτειτο ορρΙοτ:ι , τοιτιοΙτιι ίου ω..

το τοοτο οοοειίιοιιο οοΙοτει φταιω: ; ίσο

οποιοι φιοὸ ὸοτοττἱτιιιιοι οίἱ`στ 5 ΐοιι&Μιτοπι

Ποιοι α: τιροίΕοΙιοαιο Ποιοι Γσε!σοι ττιΒιιτιο

πο ουοο οι Γιιοιιιο:ιοι 8εοΒτιοΧἱοοι μετρα

τοο τοκιάοτοτ , ἰιιοΡτοί-φιο ρτἰίοοτιιοι ?στο

:απο τοττιροτοοι τὶτιιΙοε , το: ιονοτοτ:ιτιι τι.

οιιιΙ , 8ο τιονει ἱιτιροτειτοτιιοι οιτο , Ρτοι1τ ω.

ιιιο Πιο οοΙΙἰοὶτοιιι Γοτοτ,·οοοΐτι8οοε , οι .

νοοάιοτιτοτ; φιο‹! φιειτιτἱ Π: ττιοττισοτι έ τω»

οιοτὶε τοοε οειιιίιε οοιιΠιε _, Η οτιδοοι Γοιιᾶἰτω

οινιοο Πιο οοτιίιΠο οι:οιιίΐοτιτ οι: Ροτροοάο+

το: , οοο ρτατ:ιριτοιιιτοτ φιιοφιιιτο τισ Με: το:

Πειτοσοφιιιι οπο σοτιιοτ.τ Νοτι οιιτιοτι ἱόοἰτοο

Μοτιο το8ἱε οιοτιτἰε μωιοοιω οίτ, ιιτ οοτιίὶΙἰιι.

8ο οοφτειτιοοοε Ποιο οτι όιτιοαιτ,φιοτι ι·σφ οτι

τ!ιοΙιοο ἱτοροτο οοΙίιτοάο άοιο:ιοάοτοτ , οι:

οιιιιιε πίτα Ροτοοτἱο, οττιρΙΞΙΠοιιΓφιο ω..

οοε ροΠ:οιοόοτο ροΠοοι: φωτο ΡΙιιτἱοισ:

ιοτοτ οΙιτἰίἙἱιιοοε Γοὸἱτἱοοοε οτοοιοετο , ιιτ ο

ιιοοπο άιιοτιιοι Ρτἱοοιριιοι ειΙτοτιιτιι ἱοιροτει

Μωωωῆ

Ό
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τοτοπι οπιιιἱτιο οΙἰΒἱ τιοοοΙΤο οΙΐοτ ,_ττιἰιιυεΑἴοττἱιιι ΓυαΓυ ιωΡωττω οΗττι αΟ::Γατο οο!α

ττιαΙυτιι Γυτυτυτιι ιυτΠοατ, Η π! οατΙιοΙἱοαιτι

τυαιοίτατοτιι άονοΙνοτοτυτ , υτουττιουο ατοἱ

ττατυτ οΙιτἱίἙἰαιιἱτατἱ υτἰΙο , δε οοιιιτιιουυττι

Βιττιτυττι; Η τιουττἰ Ιτανοτο αυτ τ:οιιΠΠο αυτ

αυιτΠἰο ατἰΪυοτἰτ , Μοτιιουο ίατιότιίΠπιυε Βο

ττιιτιυε τιοΠ:οτ οτΐοοοτἱτ , οοιιιτιιυπιοτιιτιυο Π:

Ρατοτιτοττι τὶοοΙατανοτἰτ , τιοο τατιιοτι ιτα τοΒἱε

ΒαΙΙοτυτιι, ίου τοεἱε οατΙιοΙιοι ίτυαΠε τα

νοατ, αυτ οτιίΠτατ , τιτ αΙτοτ οι: οιυε ουτο

ουΙἰε τοΒυε Με ιιιοτοττιοτιτυπι οαΡοτο ΡοΠἱτ.

δα! ουοτιἰατιι Η το:: θα]Ιοτυιιι νοΙ οατ!ιοΙι

απο ροττἰτιαοιτοτ τοουΓανοτιτ 5 Βοτι τιυτιο τα

ττιοτι ΡοτοΠ:, ττυοό. Η Γυα Γατιᾶἰ_ταε ατἰ πιο

άο Με το ί-οάυΙο ἴοτἰοοτοτ , ΓοτοιιιΠιτιιυπι

Ιιυιιο τοΒοτιι , υ: ΠΠ ιιιοοτρτο ρτο τοπιττιυοἱ

Βοτιο ατιἱιτιυττι αρΡΠοατοτ , που τιιυΙτο ουπι

Ιαοοτο αότιοττατοτ, Βε ατιἱττιατοττι ε ίοά Πι

' τω:: το Ροττταδτατιάα τιιἰτα οΡτ οροε δε τ!οιτ-`

τοτιτατο 8ε απο , νοΡτταττι ἰάοἰτοο τονοτοτι

όιΠιιιιατιι ὸοττιἰιιατἰοιιοτιι οτιίοτ:το , τι: Μιαο

ιιιυιιι τιυτιο Γυυπι νοΙιτ Με αυτι: ὸἱιτἰ ΜΜΜ:

το , ΠαΙΙΧατιτιιτ1υο ατι οιιιτιια τοΓροιιτΙοτο.

ειτε Πττοταε οοττιιτιοτιόατττιαε ροτοτοτ, που Β' Αόνοτιοτυτιτ Μ:: ί-οτοτιἰΙΠττιἱ άοττιιτιά το

ροΙΤοιιτ αΒίτιυο ΓυΓρἰοἱοτιο τιοατατι. Πι :αυτα

το ΠττιιιΙαιιόυτιι , τιτ: Μή ορυε Ϊυοτὶτ αυτ.

τουΙατιάυπι οίτ. Ιτιτοτ τ:οτοτα Ροτ ἴοοτοτἰΠῖ

ιποε, οοΐάοτιιτ:1υο ΠάοΙΗΠττιοε τιυτιοἱοεί-α

Ιοἱοτιὸυτυ , τιο Ιιιιιυίττιοόι Ιἱττοτἱε Ει:ιοε υΙΙα

!ιατιοατυτ , τ1υοά Γατιο ΓοτοιιἰΠὶτιιυε τιοθ:οτ
τα ὸἰΙἱ8οιιτἱΠῖιιιο ταθ:υτυε οΙ'τ τ νοτυπι Η το:: ο

θαΙΙοτυιιι , Π: οιιιἰΠο , αυτή τανοτοτ , ουτο

ουο , τι: ἰιιιροτἰο ροτιτοτυτ) αάιυνατο εστιατο

τυτ τ του:: Ηοτἰ ροίΐοτ , τιτ Βετο το8ιαπιαιοΙταε

υτια ουτιι ΓαιιέΗίΠτιιο Ι)οτιιιτιο πιοίττο , ουἰ

οου]υτιέΗΙΒιιια οπο ουτιἰτ , ιιι οαττιοοτιι ουο

8ἰεοαττιοΙἰοἱ οτατοτοε τ, οιυὶ Γυἱ ρτἱτιοἰρἱε πιο

τιιἱτιο , υτ ω υτιἱνοτΓαΙ-ι ἰτιτοτ ροτοτιτὶΠὶτιιατιι

Μπιτ: τιι-αιοΙτατοτιι , 8ε οΙιτἱΙἙἰατιἰΠὶττιυτιι Πατι

οοτυτιι τοἔοτιι, τιυροτ οοτιττατΐτο τοτάοτο, τοτο

ρτἰτιοἱραΠ οοτιτταΙιοτιτο οοτιιρτο!ιοτιόοτοτυτ

πιο αοοἰροτοτυτ. Πιο αν. Ιιυ)υε ττιοιιίῖε ριιΙ

οτιοττἱιιια οτατἰοτιο Ιιαοἱτα ροτιοτυυτ , αο το

Βανοτυτιτ , τΠο νοτο απ. ροΙττ1υατιι τοτο

τοιιὰἰΠῖτιιυε άοτιιἰτιυε (:αττιροἔἰυε τοτο ἀὶνἱ

παπι οοΙοοοττἱττιο τοοΞΠοτ , απο υτια ττιοουττιτ

τρο ΡΙυε αυτοτἱτατἱε Ιιυἰο ΐαιιέτο ἴαὰοτἱ-αΩ

οοτΙοτοτ ,ΓατιἐἙἰΠῖττιἰ ὸοτιιἱτιὶ τιοίὶτἰ νιοο ε:

τιοο Γοτιτοτιτιατιι άοΓοοιιοΙοτοτ, :καιω Και οπο Ο τιοττιἰιιο ΙΙΙιιά ΓοΙοττιιιιτοτ ὶτιὶνἰτιιυε , δε ιιο

οτιιιιἱα πίττα Ρατοττιἰτατἱε ίἱὸοὶ ασ τΠυαοτιτια:

Γαιιο.:ΠίΠτιιο Ποτιιιιιο τιοίττο οιτροτιοτιάα , Ιο

Ιίταττυο ίὶτα· Ρτυὰοτιτἰα τιιοτΙοτατιάα οοτιιττιἱτ

τα , 8ε οΒο οαττι οτιἱιτἱΠῖττιο στο , υ: οττιιιοιτι

Γυατιι οροταττι :το όοιττοτιτατοττι Γοτ:τοτο αά

Ιιἱἱιοατ , τιοο ΓατιΕἙΞΙΙῖπιἱ Ποτιιιτιὶ τιοίττι Ετι

τ:οταιιι τιιοτιτοττι οο8τιοΐοοτο τιιιοατ , ροτοτἰτ

τρο νο! οκ νυΙτιτ αυτ νοτοἰε ἰτι ουαιτι ραττοττι

οιυε ίατιδτἱτατἰε αιιίτιιυε ἱτιοΙἰτιοτ, τιοτιιιυττι

τ1υατιι Ροτοἱροτο. Αυ τιοο), τΙυἰὸ ἱΓτἱο αἱ: αΙἰἱε

ιιυιιοἰοτυτ , ου:: οπιτιἰα τΗΙΡέοτιτοτ :το ίο

οτοτο Ρωατω ουΡἱο. -

ΚοτυΠτ αυτή :ὶοἱτιτἰο τονοτοτιὁἱΠῖιιιυε τιο

ττιιιιυε εατιιροεἐἱυε,ουοπι αό ττιουυττι Γοτοτυί

Πτιιυεάοτιιυιυε ιιοίτοτ το:: νοΙἰτ Γυἱ ἰρίἱυε τιο

ιιοτἰε τατιοτιοπι ΙιαΒοτἱ. Μοάυιιι ατἱΞιινοτιἱτὶ

Ροδο ρυτατ , ουσ ιιοτιιιο (ἔαΙΙοτυττι τοι: , τιο

τ1υο οατΙιοΙἰοα ττιαῇοΡταε ἰιιιΡοτἰὶ οΙοοϊ:ιοτιουι

οΒτἱτιοΒἰτ ; τ1υτουε νοτοἱε υτιυπι τατιτυττιοοιι

ῇἱοἰο , τοτο ΓοιΠοοτ , υτ οιυΓαιοόί οΙοδτἰο ἰτι

τοΒοττι τιοΙττυπι τΙονοτιιτο μια. ' Ωυαττι

οἱ: τοτο Η ί-οτοτιἰίἰῖττι.τ ίυα ττιαῇοΙτατἱ 8ε ιιιΠιἰ

τοτιι ατείτατιι ταοοτο οτιτατἰε , άο Με το ροτ

ττ1τΙο :το πιάτα νοΙυτιτατἱε ρτοτίυε ιαιιατυε ,

ίοττιιοτιοιιι ουιιι Γαιιέὶἰίῖὶτιιο Ποπιἱτιο τιοΒ:το

ἰτιἱοἰτἰε , αο υΒι τιυἱτ! οιυε Γατ1τΉταε ἱτιτιυατ

αΡοττἰυε ὶτιΓΡοιτοτἰτἱε , Η ιτι το Ιιαο αυτο-Ε

ττυαιτι Πιοτιτ τυτιάαττιοιιτἱ , Ιιαυά αΙἰοιιυιιι

τυπο οτἱτ αποτοτο , οαΓυ ουσ τοΒἱα ττιαιοίταε

τατιταττι ρτονἱτιοἰαττι Ξτι€τοτυ ναΙοτοτ3 φαω

ορτἰτιιο τοτἱ οΙιτἰΙὶἱαιιἱτατἱ , ασ Μα: Γαιιθα:

Ϊο‹ὶἱ οοιιίυ!τυττι οι , ουυι οα Γο!υτιι οΠοτ

αδτυτα, ου:: ἰτι οοττιττιυιιοπι ττατιτιυἱΙΙἰτατοιπ

α:: υτιἰνοτί-αΙο οοπιπιοαιιττι τοάυτιάατο Ροίΐο

οιτἰΡτἱτιιατοτ. (3οτοτυττι τιιαιτιιτιο νοτοτἱ οτα:

άιδ.ταττι το8ἰατιι πιαιοίτατοττι, τιυΠο ρα&ο ἱτι

Μ:: το (ο νοΙΙο ἰττιττιἱίοοτο , απο οο ματ

Ι)

αοΓουο υΠο ττιατιτΙατο :ιοε ττυουυο ἰΠυο ατά

νοτιιΠο ντόοτοττιυτ , Ρτοττιἰίἱττιυ`ε οτΠΠἱυο ίο

το , ιιι: ἴαιιέΙἰΠἱττιυε ὸοτιιἰιιυε τιοίτοτ Γυαε

οοιιτἱττιιατοτἱαε Πττοταε , οπιοτιοατιε Με οΙαυ

ΐυΠε , Πι οαττι τ1υαττι τονοτοτιτΠΙΠττιυε ὸοττιὶ

τιυε (ῖαττιροἔἰυε 8ε οεο α1ιαε υΒοττὶτιιοΓοτἰΡ

Πτουε Γοτιτοτιτἱαττι , :το :ιοε ττιἰττοτοτ , ουαε άο

Ιιοτα ιιι Ιιοταττι οιτοο&ατιιυε. Ηοο Μοτο ἀΞᾶἱ

οτατοτοε πιαιιτΙατοτυπι 8ε οοττιττιιίΠοιιυττι

Γυατυττι τἱἔοτο οίτοοοτυτιτ , ατομο ιτα Με

τυπο τω: τ:!ατα δε αοοορτα ,ΪυανἰΠἱπια απ:

τοΡοπιοτΙυτιι ατιυοΠοα Ιιγττιιιοε οαιιοτιτἱυτ11

Κατττιοτιἱα , 8ε Ιαυτιοε , δε Βτατἰ2 αΙτὶΠἱττιο δε

ἱιτιττιοτταΙἱ Ποο άτα τυοτυτιτ , ουοτΙ απο

ΐαιι&υτιι :ποσο ὸΞνἱτιυττι ορυε ρτἰτιοἰρυττι

τττοτιτιουε ιιιτυάοτιτ. Ηἱε του ΙαυττΠιυιο ασ:

Βοτιἰἔτιιίἱἰττιο αοἴοτοιιἰΙΙἱιτιο ατι Με τοεὅὶα τυα

ῇοίτατο Ϊυἱττιυε οιτοορτἰ.

Ατ! ΠΙυά τιιιιιο πιο οοτιίοταιτι, ουοά οἱ:

Ιιοιιοτοτιι , αι: ὸἰ8τιἱτατοίτι ττιοαττι πιο υπου

τιιο ατιΒἱτ , δε τοτττυοτ. νοίτταττι ρτορτοτοα

τονοτοιιαατιι ὸοττιἰιιατἱοιιοτιι, τιιιαπι νοΙιο

τιιοτιτΙΠὶτιιο ροΠιιτιι πιοο, αυτια πιο ἴατιδὶὶΐ

Ποιο άοτιιιιιο τιοίττο τονοτοτιάιιυττιο οοοι

ιιιοτιτΙατο , οιυίουο ἴατι&ἱτατοτιι Γυτιιιιιιε

ρτοοἰουε οτατο εε οποτατο νοΗτ,υτ ροίτ

ουαττι οττιτιἰα οι: ΠΗυε αΙ:οΙτοΙιοατ Γοάιε ἀΙἔ

τιἱτατο τταδτατο ίτυόοο , ττιοαουο οροτα το

νοτοιιτΠΠιιιιυε (ἶαττιΡο8ἰυε τυοτἰτ ιτι Μ::

τοοιιυπι , ρτα:τοτ τιιοτοτιι , Ιοεατυε αάτιιΠΓυε ό

τιιαιτἱττιοΓουο ε: ετανιίΠττιοε ΓοιτιΡοτ ίυιιιτυε

ἰτι Με οπιιιτουε , ιτι τ1ιιιουε άο Γαιιᾶἱτατὶε

Για Ιιο1ιοτο ααοτοτιιτ , ΓυΙὶυΙἰ δε ίυΠ”οτο,

τιιοουυο ττιαιτἱιιιο Ιαοοτο ( αουτ νοτοο ιαότατι

τἰα)'τοτα ρτοροτιιοόυπι οΙιτἰΠἰαυΞταε ίἱτ ρα

οατα , τὶιοτἰτοιιο οιυε Βοατἰτυτ·Ιο ΙοΒατἰοιιἰε

τιιυτιοτο πιο ΙιοτιοΙτατο ἀἱἔυατα, Ροίττ1υο
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εοοπΑοΕΝειο-ππο

ποτε τονοτοπτιιτιιιπι τιστπιπι (ῖαπιροΒιι τοτο: Ααο οοπονοΙοτπ οτεα το ιιπιτποτπτατοιοτοοα

όιτοοτιτιτπ,ιτιοιιι πιοποε ιπιτποπτατιπα οσπιτα

το πιιιιι ιπτοατοττι ετο διαποτοτ,ατιάιτιεποτι-.

τιιιιιιε τ.αοτιιτατιοοε ) ποπ ροοοπιαε·, ιπτιοατπ,

οιττοτττοοικιι ετατια , τοπ ιιτ αιιτιοιτι οσοι ιπ .τ

νιποα Πστπιπι86 ιο οιοτσ ροταἔοτο , τστιτΙοο

σοτιττιαπιτατι ρτστιοτιο ποοαπι,τ.αοιτιοτιτοο

Χ ίταπτα αοτστιτατο ττοοστατοε , ατι ταπτ.ΐτατπιι

ιαπι ο, α απο Ποπ πιοΙτοπι ιο ρτα:τοπτια τοττα

τοττα , οιτροτιιτισποτπ οοπττο απιτποε ρσττιτο

αΙΙιοοτο. διο τπιποε , ποσά ποπιοιιαπι :πατι

τιοτιπι ·, πιαιτοπι πο Ιοεατιστιο πιο νοτοοττι

ποιιοπι τιποοατιι πιο τ:αδιοτπ , ποτιοτπ ιπτοτ

τιοπιαπτιατατπ , ποατπ ποπο ταπτο πιοο :τοπο

τοπι οιτροτιοττιτ , πιο τατποπ τοι οσποτιιτ οι

οτοτποτιτι 86 οτι1ιτατιε ππτιο _ατοοο @τι

οποτιιιπιττο τοπτιοτ. Ετ οοπο νατοτο,. οοριστο

τΙοο, οτ αττιτονιττιε, το: στππιοοε τοτιοοτο ροπ

. εατιε , ποσά ττιιοι οι:ιτ τιιτοτποροτο τττατοτπ.

ἰωτῖᾶἱ0ἰ Μ”. Ματτιι κοιτα.

νοτι:. ταττιτιοαττι οπο; Τ. ωτττοιοι

Ετιοααοττοετε.

π ·.τ 

τττ>τετοτ.α νι.

οστι τοπι ποιοι; τοπ τροτο ταπέτιττιττιοττιο Π: τττττωττΙΙ: Δ: @που ρααποτά απαιτει

Βοπιιποτπ ποτ,ττοττι τοτο οοπιιιιιττιατ στοατοττο

τατισποτπ οαοιτοτοττι , ταοιΙοτπτΙοο αο οοπια

ποπι ιτι οπο το το ρτα:οιτοτοιιι απ, 86 οο

πια.<τιε ομοσ τονοτοπτιιτιιττιοτπ ττοπιιποττι τα

Βαι·έ ρστι: οοιΙοιμ6 το τιιτοοττοπι ιο σπιτι

ιοΒατοπι ροττπαπτοτοπι αοοορι , το ποο οτο

οιιε , ποο ιο ιττατιι τοτιοτπ , 86 τστατπ οοπττο

πιτατοπι πιοτιτιε οΠαιπ το απο; τοπ στοπια

τοττα ρτοτιοπιιατ αποοττιατιτια οοπτιτιο.
ι Μααπο εοπι τιοτιτιοτιο τονοτοπτιιτιιτπο5

τιστπιποε (:ατπροειοε 86 οπο , οοΠαττι απο

τ-ατ:οιτατο, ποπ ιιοτττοο στάιπατιστοτπ οοπ

απέα|έπωτι.τ.

Ενοτοπτιο ιπ οποιοι ρατοτ ατοατιτιττιε

τπο , τατοτοται. Οοοτιιοπτιτιιτπα οπο το

οι τοαιοτταε τοτε ιπ ρτα.:τοπτια Ιιττοτι: οπο;

τοτ: α ταπτιιττιπισ ττσιπιπσ ποτιτο ροτιτ, οτ

ττοαττιατπ ριοπατιαε ιπτιοΙροτιτιατ αο οιοο

ρταοττοοοττοτιοοε ποιπτιοααοτιτπο οοοιιοοτ

αππο ροτι: ταοτατιττιτποτπ απο Τοσττιτο Ματ

τγτιοπι (Σαπτοατιοπτι οοοιοτιατ ιπτιοιταε ,τοπ

τιοπο αοθεστιτατο οοπτιτττιατο , αποτο αΙιαο

οι: ριιΜπια τοα ΙιοοταΙιτατο οοπιεπο οοποο

-τοπτο , οΙοτιοσε ιπ πιοτιοε τοτοτττιαπτιι α· Ο 6ιοτο τιιοποτοι·. @το οοπο απποτπ ρτσιτιττιια

ροδι:απιοε ο ποαπι ιαπι , 86 οιτροοιιτατπ , 86

τπιττατπ ατοιτταττιοτ , τιοατιι οο ρτστοδι:ο ατε

τιοπτιοε οοριττιοε , οτ ατομο οσπι ιπ οπτο

το τ-αοοτο , οποττιιια οσττιαοτο, απ: οποιο τοτο

απτιι τοτπροε τιιιιοοπτια , τιτιο ,οσπιτποο ορο

τιοοε τοτατοιτο οποαπιοε.

Ταπτα ρτα:τοτοα οι οπιτπ τοτοπιττιτπα: το

πιο πιαιοττατιτ , τοπι ιπ ταπέτιττιτποπι Ώσπο

ποτιι πστιτοπι οοτοτναπτια , «το ιο αρσττοτι

απο ιτι:αττι τοτιοπι τιονοτισ τ τοπι ιο τακτοπ

ιιιττιπιοπι τιοπιιποτπ οατοιιπαιοτπ θεωρο

αιοπι , σο οσπιριοτοε οιοεαπιτπι τιστοε , οο

πονοΙοπτια , οτ ποπ τποτιισοτιτοτ ιρτιοε ιτι-Ι) ταπδτιττιτπο Ποτπιπο πστιτο αοοοτατο οιτρο-,

οτοπιοπτο ττοτιοατ ρατιτοτ, 86 οοτπτπστιο. το

πιο” οαπο απιττιι το ετατιτοττιποτπ αΙιποα

οι: ραττο ποαπτιοτιοο ττοοτατατοτ , αττιοε τ1τταε

πιο ιπιροτίοτ:ταε αποτο: ιιαοοτ , ρτιετατο το

νοτοπτιιττιτπο τιοπιιπο (:ατπροαιο τιοπο ετο

απ. (1οσοιτοα τοτοπιττιπιο τισπιτπσ πστττο

τοπι πιααποροτο ρΙαοοτ , οι: νοττταττι οτπποττι

οροταπι, ποιοροε οτιο νιτιοοιτοτ, τοποσ

απο αττοιοοατιο, οτ ροτ τοσα ρτοοοι·ατο

τοο οοπττο ροττοτιιοποτπ “αοοιροι:ο , αο οο

ιοτιτιστιι τοπια: Ιιοοι·αΙιτατιε οσπιρσα οτιιοι

ποοατ , οιοτιιοτποπο ρτσοοτατοτιοπε τιοπα

τιστιιε ροτ Ατιτιαπιττπ και Βέτα στιοιπαιια

τταπτοτπτοπι , ποσο οιιττι ατι νοε απο, τοπιο

το; τιιια.ιπ το πιο τοπικ τπαιοττατι νοτττα

ρατοτπιται ρΙοτιπιοπι οτατιτιοαοιτοι·.

13ο τοοοε αοτ νοτοιε πιτιιτ ποοπο οποτο

οπο, τποοτποοο ιο νοε οτιοδι:οπι τιοοΙατατο

ποπ ρστοιι τω ροτ ρτσιτιπιοτπ ταοοιιατιοτπ

τοπιατπ τπαιοττατοπι 86 πιο τοστοπι σττιοισ

τοπι ποπ τοτο οοτιτσε πίττα ττοττιιπατισ οσο

ττοτοοτ, οπο: το ΙιοοταΙιτατοπι πστιταττι ,

Μωοιπ ιποσοαπττοπι ττιοτππια νοποτατιοα

πο , 86 οι: τατο ρτοοιστι ναι·στιε οσπστο ποοατ

τοιοπιτιιτοι· οοΙοοτατο, τιοοτι απο απτοα ιοοια
ι Ιοι86 τοπιιτιιοπια απποε τοιτ οαοιτοε,οοπτοο

νοταπτ οπιτπ ι:οαπι ιποοΙα:ιποοπτι ττοποοπα

τια το ιττατπ οτ:οιοτιαπι , ττονοτιοπιε αο κτιρια

πιο ατάστο οοπτιοοτο. @τα ρτορτοτ τιτροτ οοο

τοπια τπαιοτταε , οτ νοττ οι ταοιτιοα οποια _

ροτ οττιοιατοτ, νοττταττι τονοτοπτιαπι οσωπα,

τισποτπ ιτπροπτο τσΒατ ασ τοττοιτιττ ποσά.

Ποιοι εοπι τονοτοποιττιτπο τιστπιπο (ζωτι

ροειο τονοτοπτιιΠιτποπι ιτιοτι οιοτιτιοτιοτο

πι νοΙιτιε, ποοπο αρτιο οιοε ταπότιτατοτπ τοο.

πστπιπο :οποτο , οτ ττονστ:τ τοπ ροτιτιστιι πιο

τιτιοοτοτ. @οσοι τιιτπτπο ατατοπι . . .` . . .

οτι τοτοτοττι :ποιο οροταττι, τιοατιι ιο οοο πο

αστιο οοτιποπτιο ρττττταοιτιε , ιπτοτοοτοτα.

νοτττα απο. το οποια ασποτποταοιτ. $τατοτπ

ιτοτο οτππιπσ οπιτπ ροτιτιοπιε οιτ61οιοοτττατο

τονοτοπτιι Π. ατοοιοριτοορι Παπτοατιοπτιε 86

οι: τιιε ρτοοοτατστιοοε ιπτοΠιοοτιε , 86 οοπο

ιταιοατιε. Ι.σπτιιπι όιο τα τ ν. Ματ·τιι πο:: ιιτ.

τατιιττιταπι ττατοτ Τ. οαττιιτ13το

Ε .ΟΕΒοοΑΕΕΝ$Ι8.
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Ώήνἰναιἰοπε :Μπέκυτί αιττί2πω!ιτ ή· έ: αεί

·υεπιιι ή· εκσεμιωκ σωφείοϋ :πεπιεσ

ἰὶ.τ ό· |εέπτέ Μ τΜέ|έτυπ.

τ Ενει·επτίε ἰπ (Ξίιτἰίτο ριιτετ τιιππιμοπι

_ ί-τειτετ αιτιίίιπιε , ίο.ίπτειπ. ΕτΠ ποί

Ιπιπ ιιπιτμ:ιπι Γετεπἱίίὶπιο: ποιο ιπιιῇείὶοτἱ

τίποιιιπι τιιειιτ , πππι εει οιππίτι, τμ:: πό πο

ποτειπ τίιεπιτ:ιτειπνε ίιιιιτιι ιιίττμο μότο

"Και τενετεποιίίιιιιιι ρειτετπιτειε ίοε&ιιτε

ἱπτείΙεκετἱτ , ίΒιιιππιιι ὸἰίἱἔεπτιο , μπι ίτιιόιο ,

ποο τπιτιοτι τίειιτετιτ:ιτε Γεπιρετ οπτεει Ρτο

ειιτεινετιτ: ορετοιπ το.ιπεπ , τμετιι ιιι ιπετι

τιίδπισ. Αότιιιπι οΙιτπ αιτείιιιοΙιε οτινοτιοπε ,

ιιτ ίετεπιίΠτπι τίοιπιπι πιει τεΒιε τεεΗίΠιπο

είείιτίετίο επιπιιί:ιτε ίιιτιιιίιετετ, Γεάιιίο ιιπρει:

ιπτετοοίπιτ, ποπ ίοΙιιτπ ίἱείειπ ματι: πω

πιοπι :ιοιιιιιιιτ , νετιιτπ ετιο.ιιι ορίπιοπετιι

πππι είε ιΡω ριιιτίεπτιο , είτειιτπίπεέτιο

πε, ιπ8επίιοιιε οεπιιιίπε, τιιτπ @τι ιππ

ῇείὶτιε , τμιιιπ ε8ο εοπεερετιιιπιιε , πιοιιἰτιιιιιπ

το πιοιίιιιπ ίιιρετιινιτι :ιόεο ιιτ πονιί:ίιπιιιτιι

' ίιοο·άείττιε ριιτετπιτ:ιτίε σί'ίιι:ιιιιιι εετετιε οιπ

πιοιιε ειπε Με: ·ρτιείτιτιε ειιτιιιιίπιπ ἰπεεπε ,

ο'ο πεεοτἱἰ πι:ιεπιτιιιιιπειιι , πππι: ιιτίιεεετιτ.

(1ποείται, :πιο πιω ποιπιπε, τοτο νετο

τεΒιετιιιιιείτιιτιε μου πω” ιιι€επτεε νείἱ

τα:: ιίοτπιπιιτιοιιι πείσει: , τμ:: τω" πεπε

νοίετιτιιιιιι ιτο. ΠΜ ιοτιιπι οιιΙοίιει·ιιιπε Μοτί

ί·-ει:ιτ , ιιτ :ιο οιιιιιι τοτιοπε_Ρτοιίὶιε οίἰειιιιτιι

είίε εεπίειιιιι , είε ρτ:ετίιέττε ίετεπιίίιππε τε

Βικ ιιι:ιιείτιιτιε ἱπ Γε οπιοτε , ιιτ πονἱίίὶιιιἰε

ίιιἱε ίιττετιε παπά νετίε ιιτΒιιιιιεπτίε νἱὸετπι·,

είπω νείττοιπ μιτετιιιτοτειπ ·:ιίισμτό επι

Ρίιιιε ί-ιιίρἱειιτι Ροδο, ρτ.ιιτίεττιιιι ειιιπ' ποπ

Α Αίίτιτο Ρτ:ιττετεπ είε Αὁτἱιιιιἰ Ρτινιιτιοπε

ιιοποιο , ιιτιιιιιι ευτ ίιιιιιιε ΓετεπιίΠιπτι: τε8ιπ

ιπειιείτιιτι: οι·όιπιε διιττετιιι: ειμίτιοιιε ιιιὶ τε

νετεπάίΠιιππιπ οοπιιπιιιπι:ειτάιπ:ιΙειπ Έπιπ

Ρεειιιπι άείτιπ:Μτ (:οίιτιιιιπ , οοἱ τι ρι·:ιτίεε

το ΗΜ: ίιοποτιίιεε τιιιτ ειιι:ερτιιε. Ε νείτιΒιο

πιο , εμι πω” πω: ττοιεέτιοπεπι ποπ ιπι

πιιε εΠΠ8επτετ , οποιο εείετἰτετ ρτοειιτοτετ.

Αττμε ιτο ιάεπι τενειεπόιίΠπιπε τίοιπιππ5

ετιτάιπειίίε ειιιπρεειιιε ιίίε π”. ]πίιί(::ιίιτιι

πιεί-ατο εοιπίτε πειιτειπ εοπίεεπείιτ ,νεπτο

«με ίεειιπάο ·δειπάννιειιιπ ιιοριιίιτ, τμἰ οτί

ιΡίιιτπ πιινιε όείεειιίιιιιι :ι τενετεπόιΠιπιο πο

τοπιο εριίεορο (:ἱεείτι·επίἱ τιο ιίίπίτιιίΠοιο

άοτπιπο είε Βετ8οπιιι,ιιιιτιεππι πιπίτιε (Επτά

εεμιτιουε , ρτοι:εττΒιιε , ποοιίιοπίοιιε νἰτἱε ,

πιιτο οτπιιτιι , ί-ρίεπτίοτε ιπει·ετίιίοιίι , μπι

ιιι:ιεμε ειιιπ εείετιτ:ιτε , 8; ροπιρει εκεεΡτιιε ,

ι:οτποίε:τειιιιε , τε&ει€με ιιι€επτι οπιιιιιιιιι οι»

Ρίιιιιίιι εοπτιιιιτιοπι ιιίεμε τίεάιπέτι.ιε πιτ ,

ιοἱτμε τενετεπάιίΕπιπε όοπιιππε οττ:τιίεριί

τοπικ (:ειπτιιιιτίειιίιε ο:: Ρτοίίεπίιε , τίποτε

Απει,ιτίτιπέ τω” ίπ τ:ιιτίιετίι·ιιίι εεείεΒιιτίιτ:

τιιπι τενετεπτίιιιιι άοιπιπιιπι (3ιιτπρεέμιτπ

τεΙιδιοίίιπιε εστεερετιιπτ , ιμι Πισω αιμα

τ:οπίρετίπε, τίιιιιιΒιιίιίιμε τιιπιιΒιιτιιε, ειδ.

ε ιιετίεε , οπο: πω ί·-πετιιπτ πατατα, Με πιο,

εοπιιτιιτιιτ. Ηπἱε ίπτετειι πιει8πιι ποί:ι-·

ίιιιιπ ειιτειντι ειδατε εεττειι:ιτιπ·, εἰ ιιοπιι τεμ

τε , ιρίιιιίιμε ιιόνεπτιι ρι·ορεπιοάιιιιι οπιπετ

Χειιιιίτιιτε εα·Ρει·ιιπτ , παμε ιτο. Οιιτιτιιιιτι:ε

:ι`πἰιπἱ τεετεοπόι @πιο οιόιιιιπι οιιίεΓεετε

νἱΠιιπ ξιιιτ, οιπποο ιι εἰτεἰτετ τμιιι8επτιε

ίπ ειμἰε ειίιιι:ιτιιτ , ιποιττμε $ερτιοοτπιιιιι

οτι οτιιικίιιιιιι πω. απο οετ:ιδτο , ω Γιιπ&α

(:τιιειε ιιοπο.τιοιιι εοεπιιτοπι οιιιπεε τειιιίιιιιτ.

Οιιιίττο ιμοτί ιπτετ επποίοτο τενετεπόιίΒιιιιιε

ιιίοπιιπιιε ειιπιρεἔἱιιε ππα εππι τοτο με τω·

πιἰΙιει Γιιπιρτιιιιιιι ιτιιραιίιιττιπιππε οτππίιιιπ

πιο ετιειιτπωι τω ί-ποιίιτι , Γιιἔιιεἰίίἰιπἰ , ρτιι- Β( πο· επἰιπ Ρτονιάετιιιπ) ειιρεττεε ιιτ: οιππο

ι.ίεπτιίίιττιιοπε εοπίιίι:ιτιι ίοι:ο ιοί-ειτο ίι-:ιοειιτ ,

ίιτοιιε οετοετιιο Ιιοπίτιιτ:ι. Νεο είτ , εποε!

πίττα τενετεπόιώιπο οοιιιιπ:ιτιο τεει:ιε ιιιτι

ῇείτειτἰε ειπιπιιιιπ οπίοοπτιιπ ο. Γε ιιιιπιιιτο.τιιιπ

νετεειτιιτ. Ι.ιοετ οποίο τοι·τε :ιτ:ι·ιοτεε Ηττα

Με ί-ιιετἰπτ ίιιιιο τμ:ιπάοεμε οτί ιρίιιπι ίετἰρ›

τικ. Η ιιιιπιιμε ί:ειδτοπι τοπ , ποπ οιιοτί

νεί τιιιιτίίίιιιιι εμιάειιι είε πω” Με, (πιο

<,τειιτίτι, ί-επ όειττετιτοτε άείιι:ίετιιτετιιτ , ίεά

ιιτ τετ ίπ οπο ιιιιιιιε ι·ε8ισε ιιιειιείτιιτιε ίιοποι·

ιιτιεπιιτιιτ , τμ:ιπι πιιπιἰιπε ίἱετι ΡοίΓετ ,ορτο

πιετετιιττ ετι,ο :ιιιτεπι νείί;τιιτ Ρ:ιτετπιτ:ιτι ιιιε

πεε ί-επιπετ ί:πετιιπτ ε:ιεερτι; Μιιπε ίζοεε

εείττιιιιπ ρτσεεόιτ, οοἱ ίοιιτιίΠτπο ρτεπτΠο

τππἔπὶίὶεε τεετεατιιε , :το πάω ροίττιιοτίιιτπ

τίοιπιπι (Σιιπτιιιιτίεπίιε Ηοτί:οιτίι:ιπι Μπου

Ροτοε εΠνεττιτπτ , οοἱ :ιο εοιίεπι όοιπιπο

(ἶειπτπατἱεπίι , εμί τοπικ: ιτίπετίε άιι.ιτ δε το».

πιω τπιτ,πιιΙΙο:ιιοπ Ιιιιππιπίτο.τιε 8επετε εδεσ

τιιε,τιειτείτετ ιπιίίε ειμἰτιοιιε,ὶπτετ 611.108 ίοτἱ

ειιτι 8ετοττμτιτί εμειτπ ρίιιτεε ετιιπτ,εοτιι·ιτιιτιιε,

ί.οπόιιιππι νετίιιε τεπάίτ: ετ οοἱ ειάίοεπτιι,

:ματι ΒΙοοίιετιιπι άιοππτ, είτ τίενεπτιιιπ ,

τενετεπιιίΠιπιπε τίοτπιππε επιίεοοπτ ΕΙιεπ

οίιιτίιππτπ ιίείσετε τ.ειτεοτ ,Π τμί εκ πεπενοίο Ε Πε απο εοτπ Ρτιπειριιιπ οιππιιιιπ, τω τσιπ

μπειτε οιιι:ιπτιίίιππο, τπιιιπιππιπ ίπ ιποείιιπι

:πιοο ίόειπ με τιτίοί&πιπ είίε ίεπτίο , τμοτι

τείοι:έ Με τι ιιιε ίιττετιενείττιε όεείοτιιτι πιο

Ιο , ίοτενἱιμε νείτιιι τενετεπείει ὁοπιὶπιιτἱο

8τιιτι οπἱιπι ιιιόιειιιιπ ει: ίετεπιίίιιπο ποο

ρτιπειρε οετίριείετ, επι , ετίἰ ιπείετείΠι

. . . . . ετουε ππιππιπε εοτιὶι ίτιπτ , επ τει

ιπεπ , ιιτ ί`επιΡετ ίιειθ:ειιιιι @τι , ρετίπόε τα:

πιω. Ρτοτπονετε ε:ττοΙΙεταμε ποπ τω.

παπι. '

πιο ιιιίετο.πτ , οι·ιιτοτιοπε οεειιττἰτ ,_ που”

οοε τενετεπόιίΠτιιιιιπ είοιπιιιιιπι ειιτιίιιιιι=

ίειπ οι! τεΒἱε ιιιιτειιιπ τωοτιοιπ., μια ο

Ι.οποιπο οτί οπο πιιΙΙιει ρειίΤιιιιιιι άιίτοπε ,

εμε τει ετιιτἱει ί:πετοτ ετειίΈπιπ, Η οιιιπετ είε

ι:ίιιιιετιιπτ. Τιιιιτ: ιΙΙιιίττιίΠιιιιιε άοιπιππε όπ:τ

ΝοτίοΙεπιει: ιπ:ιειιιιε Απείίτε ττιείΣιιιτ:ιτιπε,

τενετεπι.ίιίίιπιιιε άοτιιιππιι εριίτοοιιε ΠιιπεΙ

τπειιίιε , Ι.ιιιοοίπιεπίπ , ἰίίπίὶτείἱμε ι:οτιιιτεε

άοιπιπιιε ό: Μπι ιιιιιτίε οίιιιιτειίάιιτ ,ποιώ
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12.93 ~ τ;ΑττοττέτΑτ.τε ττοτττοτοτττ. _ 'τοϋ
ποε ει:: Βιιι·Βιιι , οοτιιιιιιιε Μια-β: οτιτι οοπι Α Μάτ , !ιοττιιΙΙιτττοοοο οιτοτο.Βιτίε η, οτ νοττ3

πέτο ΒιττιτΙιτι , ττιοΙτἰίοιιο τιοοι!ιοοε ττοΙτετε

ΐοττοο δ£ αυτο οοτιίΡτοοτε Ποιο! Βοτιτ:

οοντι τ οπο: ττοοε τονοτοιιόιΠΐτοοε τΙοττιιτιοε

οΡἱΓοοΡιιε ΠοτιοΙοιοτιίτε , ροΙοΙιοττἰιτιει στα- `

τ:τοιιο ΙιοΒἱτε,ἴοἱτΞΡΠ ττιΒτιτ:ιοτιτοττι ΓοΙ-Ρἱτοτιι

ττάνοτιτοττι οκ ειοττιιο €ττιτο!ειτοτ. Ποιοόο τοτι

τοττοττι ἰΡτοεὶ το$τοττι ιτιο-τοτΙττοτ , νοίτοίοοο

ροτιττΒοο.Ιοε τονοτοτιὸΞΠἰττιοε ττοι·τιιιιιιτ @απο

ροΒιοε ἰτιτὶοἰτ , οτττοο έτο μότο ττιἰτο οτάιτιο

τι οοειτοοτ τιιιΙΙιοιτε οττοττοττι ίὶἰΡτιτοε , οστι

οιτοοττι ρτοοοόἱτ. δώ ει ὸἰνἱ Οοοτειτ αότοιτε

'οίοοο :το ροτιτοττι Ι.οιιτΙοτιΜτοτο ιτι οττοετοο

τοτο Μοτο οττιτιἰοττι τττιττοιτι τοΙἰΒἰοΓοτοιιτ ,

ττιοτιτιοΒοτοττιοοο οτόττιοε , ττιεοιιΓοοο οΙο

τιοοτοττι θιοοτάοτιττττοοο ττιοΙτττοετο οοτο

τω τιτεοτττοιε :ιοτττττΐοοο οτοοὶΒοε , οοο: Γο

τω8ιιιτττ τιοιιιοτοττι ·οοτορΙοοτιοτ,·οοΙοο8αε `

ΡοττττβοοΙοε νοττοίοοο οειίοοττι ΡτοοιοίτΩτττιο

τιοτο οοιιτοτττττε , οικω οτιρρτιε νοοτιοτ, οτο

τιοε ίἰιιιιιΙ ττιτιοτἰ , τιγτιιτιοΓοοο Ιιεττττιοτιτο ρτο

ροττ·ιοοοιτι ἀἰνἱιιτι οι: ττιοτο οιιτιοτιτοε ε είτα

Βιιτιτ , τονοτοιτάιίΠτοοιτηοο όοττιἰτιοττι οπο·

ροεἰοτιτ ττειιιίοοτιτοττι ρτο νοτιοττιο:ιτιτοτ ,

τ!ιοτο Ϊοττιἰ8εΒοτιτ , Βιοτοττοο :ορο οοτιί-Ροτ

8οοτιτιτ. $ἱο Ι.οτιόιοοιιι ἰτιΒτοτὶττοτ. 1ο ρτιο-·

οτο τιοτοττι

άοο , ΡοτιττίτοοΙιοοε νοίτιοοε οττιειιτιοτιττΙοοο

ττιτιοτι , οοι οοΙοοτἰ ΐορΡΙτοειττοτιο Μοτο οιο

οοροτοτιτ, οοοτιοΙΙοίοοο Γτιττ&οτοττι το!τοοτειε

ἱτιίὶ τΙοοίοοΙατιάττε ροττ·οττοτοτττ. δοτΙ τιιτιτοτ

οτειτ τοτττιοτποτοτο οτα τιἰτττἰειΙπτἰτὶτι Ωτορι

τοε , ο: ττιοΙτἱ :τοκοι ἱρίοττι τοττοτιιιτι ορτ

ττοτοτ1τοτ. 'Ποτε οτειτ οοττιιττιτταρτο:οοοοιι=

ττοιτι,ΓοοΓοοοοτιττοττινο πιοΙτιτοάο, οτ οοπι

Ρο Με ΡΙοίοοειτο οοο ττιἰΙΙἰειτἱτι οοοοΡοτοο

Ττιτιτ:ι όοτιτοοο οττιτ Γροότατοτοιιι Ιτίτιο Μάο

οοτίἰττττιττοιο τοτοει, οτ τοτιι! νττοοτ Γροτἰτ το

το; τοτο: τοΙι&οττι. Με νοτο το οτοοοττι @το

ττοτιοιιρετατο ὸονοοἱτιττ, το τττωτ ρτ:οτοτο

οπο τω» ίοο ίοοιιτοττβοε `οτ:ΠΠοττι ωοτειτ1

οοπι ιτιοοάττοτ τ οοοτοττι ιπτοτ , οτ ρτοάοτι

:το , Πε δ: οτοτΙιτιοτιο :Με Ρτ2Η::ιοττοτ , :τοπ

ττιιτιοε τιρτο, :τοειο Βιοοττοο :οοο οίὶ Ρο!

οτιοττττιτο οοτιοιοτιειτοετ

ΙΜ· ΜΜΜ :ΐώω: ακί ΜΜύΜω επέΜα|ϊ:

Σ'αυτ2τέτ2 μτ:Μω:Μ.

 

τεττετοτ.Α ντο. ΕΚΑΟΜΕΝΤΗΜι

Πιῇω ἰεἔΜἰΜὶ ωτ!!έρωτπτωπ η00212τ)ΐοο 22- ~

τοϋ”. Μ26%ίω τι: αεί|ΜΜίωπ

μα”Ρευπέ::2:.

. . τ . . Ι:οτο Ρτπἴοττιρί-οτἱτιτ τιἱΙιἰΙ :τοο

τοττττιΒοτιτ , άοττιτιιοάο το ἱτιἴοᾶτι Βοτιοττι

ΞΙτοό οΡο3 οοττο:ιτ , πιο; ττοττ ροΙΤοε , οτ απο

[ποιο Ϊρειτἱο τιΠοοἱἀ τττττττοττ ρτο Γεο&ιΠτττιο

ἀοιτιἰτιο ττοίττο,86 ρτο ἰίτἱοε ίτιτιτίτα Γοάτε τοι

Ροτιίτε οιττΒοτοτοτ. $εττι&τίδττιοττι οιοττιιιιοττι

οοίττοτο ρτοτ:τοτοει Γοττιττιιε Ρτοετοοε τοετο

Με τ:ιτιοτιιοοε τρτοΒο ὁἰἴοοίἱὶε τ ΙοετιτισηΡε

ὶτοτττροε τιιιοό. ΪρττοΓοτἴΒοτο ιπτοτ τοΠτ , οι πιει

τιοετοο ίοο Βοτιτττοοιιιτε οττττ:οοοοΠοιοττιτοΐ

.τιοδτοτττεττοτο .ΐοττιροι· τονοτ:τττο. Τειτττο αύτη
`πτττιιοτο Ροτροτοο τιοτιοίτοττ τιοιι·Ροτο , ΐοτἱ ¦

οοοοΐττοο Βοτ -ο:ιοΐο.τττ , οοπι οι ττιετ'οιοοΕ

Πιτιτρίτοιοτ , ΐοτϊοτ'τοτ ροτει'Βοτο 1τωττ. σ -

νοΡττεο τέτιτοι· τπιττοττιιτοττ τισο ιιοεοττοτττ

τοτοτιιιττο , φοτο Μο ρτοόοτιττο , τοΒοτιιο;

ΤοΙἱττιτΙοο ττιόοΠτοιοο Ιειοτιοττι Ποτ οποιοι

ΓοττοΙο 8ε ορτιιιιο τοτειτοτ:ιττι. δώ το Ρτἱτοἰο

οιιιτοττοοιιι οίὶ τ οτ !ιοτοίττιοτΙτ ΙοΒτιτἰοοἱΥ

ΒοΗτι το απο :τοειο Δω Γοτιτοτττἰτιτο :οπο

νοΡττοοι ό: Ροτιττοοίε οτι Μ», το τοττοτοιιἐ

ὸἰΠἰττιἱ άοτοττιι ετιιτι1:οτττι ω: :ΑττεΙιτι οπο.

Γοττι οοιιτττιο τοτοτιτιοτοτ. ΚοτοΙοτοιπ Ρώτα

πιο ιπτοτ ἀοττιἰτιοε διΙνοΊτοτ Ώειττοε6ο Ρο

ττοε ΙΘυικστ τττοοε ίοοτοττιττοε νοιττειττι οστά;

τιετττοιιοττι τοτιι ροττο: τὶοίἰἀοτἱο, τοτιι τοτο οΒ

τιοτιτιοΙΙειε το” τ::ιοίτιε .Ι.οοειτο οΓττοο Μ

Ρτ:ττΓοτιτττι ρτοΗτ:τίοι νοτιοτττοτττοτ εοτιετο;

ίοο οοο ττοΐοιιο οοπτι τοΒοιε ττιττῇοίὶτττἰὲ

ειΒοοοάτ τουτο. ἱτἱττοτι το οοτιιτιιἰττοτο τω·

Ιοιίΐο. διοτι ετ:Μοτο τιοΒοττει οοο τοτιι! το2

ποπε τιοτιο τοτο Ήττοειτττοτ , ΓοτοτττΠτιτιο. τω:

Ροτιττε οττΙοο ττοοτειοτ Ρωτοττ ζ: ποιο ττιειτοίτ:ιε νοοἰε τττοοιτ ΒιοοΙτειτοττι ειδ

ρο.ττιο.ττι ττοίττοττι οοτιότ , ά1τιιιττιοάο Μ:

Βοτιτοτ :τοκοι Ρτονιτιοαττε , τιε Η ετο:ιεττιτοττττι

Ώοτ1ττοΒοττοτ τιοΒΙι8οτιτιο ρτιτοττι :τοοοτειτο

ΗΜ: τττιότοτττοτ. δοά ττιπ5τιττιο τιοοοΠΞιττοττ1

οΙΤο ο5τιΡτιιτιο , οτ ροτειδτἰε νοΙὶτἰ: τιοεοτττε τ

φοτο ΒτονιΠιττιο τω ροτοττττ ω ΠτΒοττι

τονοττοιιιτιιι. Εεο νοτο οι: ρτιο1ο οοτιιτιιοάιοἐ

Ξτιτιοττε Γοιπποε ίοττο ροΠἱττε , οοἱτιΒοτιτοτοτο

τΙοοειτοτοτο ττιοτιοε, το ττιοει:ίοΙοτοττιοάο οι·Βα

τω» ΒοτιονοΙοτιτικ ρἱΒοοετ :το νοΙττειιτι ροττο·

-τιἱτοτοτο το ρταΐοτιττει ροτ ]οτιτττιτιοττι οπο.

Βοτιοτοτττ ττετιίττιτττο , τειτττοττιὸοττι το τοάτ-|

τοτιι νοίττοτο τοΗΤοτοτ. Ε: τι ΙοΒειτἰοοἱ8 ΠΕ

8οτιοττι οοτιο οεττωτ , ρτο πιο ΙειοοττιίΓο τω:

1τοΙΙο οττιοοτιττι τοττιροτο ρά:οττοοιτ. Ε:: τοο;

οἰτοτ ντιΙοτο τ ττιοτιίοοο Ιτττοτττε οοτιΓοοτἱ$

οοιοττιοττάειττοοιοοε ΐειιιθ:τΠττοο άοι:ιιιτιο ττοβ

ετο τοόττοττο Ι.οτιοττιτ τ. ΑοΒοίΗ τττττττττ.

Μάιο Ρτιτοττιττεττε ττιπιτιο:ιτή

Βοτιοε Εττιτοτ Τ. ττιτὰττιτιΙἰὲ

Εττοιωτι:εττει3.

 

Ετιετοτ.Α Με.

Β: ρττττἰετττἰα Μ το" ιιέΜέτ.τ ωτάτω)23·

Οιπρο(€τέ,ά· κά· ὺπἰτττἰἱ.τ έ:: οιιΜοτιοαπΜπ

ο μπτη)ΐτο τηχττ·πτωπίτ.τ.

ΗΕνοτοιιτιο το (ῖΙιτἰΠο ιπτοτ, οτο. στο

τονοτοτιοΠΠοιοε όοοιιτιοε οτιτάτοττΙτο

εειττιροετοε ροτ ΓειτιδΕὶΠὶτιιἰ Ποττιττιτ οοίττἰ

Μονο τονοοειτοε , Βοτιτι Μοτο ΓοτοτττΠτττιτο το?

Βία τοειτοΠ:ειττε νοτιτει το ρτ:τ:ίοτιττο τοτιι: οτο

οοάτιτ , οΒΙτιττι οοπι νἱτί οοοειδοτιο , τοτ τοτ



Ι·ΒῇΪ › Ει>ιετοταεαι.ιοπο:τ. Με

οπατ Γπροτἰοτἰοπε πιοἰε Ιἰττοτἱε πίττα: ρατοτ- Α απο οοιιἴοιοπτἱα τοροΓπι , πτ Ρτο Με: το απ

ιιιτατἰ αοπιιάο ρτεοίοτιρΠ , Ιια:ο ραποα αάάο

το νἰΓππι οίτ. Ατοπο ιτι ρτἱπιὶε , τιποά αά

οππιάοπι τονοτοπιάιίΠπιππι άοττιιππιιι (Μπι

Ροειππι αττἰιιοτ , πα ρτπάοιιτοτ :ιο τιια8πΠἰοο

1ο 8οΠιτ , ἱταοιιο ιιιοάοίτο δέ άἱΙἰεοπτοτ οιπε

ἴαπέτἰτατἰε ατοπο πιιὶνοτἴ:ο οΙιτἱίτἰατι`ὶτατἰε το:

οιιιιιοε ττα&ανιτ, πτ!ιατιο το8ιαπι ττιαιοΙτατοττι

Πω ΙΙ128Ποτ:οτο Ιποτἰἴοοοτἱτ , ποΜΙοίοπο

σπιτια απ: ρτοτ:οτοε ,:άοτιιοπο ι·ο8τιπιιι Βοτιο=

ιτοΙοπτιίΠτππιπ τοάάἱάοτἱτ. τιποιτιοο Ήάοπιτ

Ξιι€οτιιπτιι, άο:ιτοτιτατοπι, οιτὶπιἰαπιοπο Γπαπι Β

τοτποι 8οι·οπάατπτπ ·ροτιτιατιι , ιτιτοτ ἱιιτἱπιοε

ίποε ΪατιιἱΙὶατοε ΓοτοιιιϊΕπιπε ἱίὶο το:: αάίοτιρ

Ετ, οιπΐοποοε πιώ-τετ Ρατοτιιἱτατἱε οροτα οοπ·

ιπτιθιἱπι ιτι Ροίτοτπτιι ιιτ Πατπἰτι τιοτι πττιπιο·

«απατη πάτο Ιιοτιοτἰ αάπτιατπτ, ίοά πτ πιω

ιοτ απδτοτἰταε ασάΈπιταε κοπο α8οιιάἱ3 αο

οοάατ. ΝοποπΗ-α Ρτορτοτοα-τήπε δάοι'νοΠτιο

Ρατοττιἱτατἱ__ οιτροιιοιιάα ιπαπάανιτ , :μια ιιτ

πιιαπιτιιι ·αΠοπΓπ οοπιπιππιοπΓοπο οοιιΠΙΠε

ττα&οπτπιχ·ριατίατατ τοπια: τιιαῇοίτατἰ :ρΙαοοτ·)

ι·οπιοπο :Ρα ίππιπιο εταταιιι ποο οίΕοΐο Γο

άπΙο ρτκΡταοιτιε. Δ

·Ι)ο τιπιππποιιπατπτπ”ροττο ΪΙιάποὶατπτιι

οοπΗτπιατιοιιο αΙιἰε πππο ΙιττοτΞε , ειπα: Ιιπιπε

τοπια: πιαῇοίὶατὶε Ειπα οΙΤοτ ΓοτιτοτιτΙα, νοΙττ:ι:

άοιτιἰιιατἰοτιἱ ο:τρΙαπανι , Ιιιίοπο Πττοτἱε ιιι

οπΙοατιάιιιπ οοπίπἰ , οοπτοιιταπι ΓοἰΙὶοοτ οπο,

ιιτ Ροίττιπαπι Γατιδτἱίῖὶτιιπε άοπιιτιπε τιοΒοηποτ

Μονο άοοΙατανἰτ , Βοατιτπάιιιοπι Γπατιι πω

Ιαπι επτπ οποοπτιιοποάΙ-<έαιπ δ: οοπττοάοι·α

τἰοποττι , ειπε τιπιο :πίττα πΠα Μάο Μικτ

(οτπι· -, Ιιαοοτο ,πιω ιοάποια: πιο ιιοτπἰιιο

τατιΕοατοτιτπτ , δ6 β ίἰοτι ροτοΗ: , απο Θεία

τοα: ττιαῇοίὶατἰε δ: Ρτατιτ:οτπττι· τοτἔἱε σπιτο

τἱοπο ΓοΙοτιιτιὶτοτ οοπίιττιιοτιτπτ·, οοιιΕττπα

Ο

πιπ!αταπι ετατιαττι πιο αθ:πτππι ό: τοΙατπ

τοπι ιατιιιατιι οπο: Γροτοπι. Ετ οοιιο ναΙοτο,

Ι.οπάιοι, 868. κα. ΑπΒπίὶι`Μοι:τ.

Μοτο Ραπτη. ταιιι παπι οσοι::

ί·-τατοτ Τ. οατάιιια ἰε

_Εοοιι·ατ:επεπ8.

 

επτεττοτει Χ. ΗεΝΜτ:1 ιπο.

Κι:οιε Αποτ.τε.

αά ραοατιι.

Μάτ στό :ο ταΜϋπα!ατιω .πιο ατι:&Εοι:”Μι

Ξόστιστοπ-βζ

'ΕατἰΙΒτιιο βρατοι· , 88ο. ΉοτπΠτ ιιοπιε

τιπαττιαοοπτατἱῶοιο Κ. Τ). ατοτιιοριβ

οορπε ΕΒοταοοιιπο οα οττιτιἰα ηπα πίττα!

Γαιιᾶὶτατἰτ ιιοιτιἱιιο Ροτ άοιιιιιιιιιιι οριίοοοπτιι

νιεοτπιοπίοπι οτατοτοπι τιοΠ:τππι ίοι·ιτιτα αά

Γο ίποτπιιτ , άο οπιοπο πια8ιιαε πίττα: Εκα

τἱτπάιιιι 8τατια: Ιιαοοπτιπο. Ροτροτπαπι ἱΡίὶπε

σπα ιιοε οατιτατοιιι, 8ο, οποά :κοπο οπτικά

τιοΒἱε οίτ , οιτἰττιὶαττι ἰτιάο ποοἰε ίἰάποὶαιιι ιτι

τοΙΙἰ8ἱπιπε. ΟρτατιΠιιιιπτιι τιπἱρΡο οσοι: ώ;;

ιιοε α πίττα ίαιι&ιτατο , ιιτ ἩΙἰπτιι άονοτἰΠὶ:

πππο απιατἱ , δ: Ρατἰα άο τϊοΒτε οτΠοπι

οΧΡεπαιι. Αά ρταάἱότα παο Ροτ οπιιιάοττι

τονοτοτιάιΙΠπιπτιι άοιτιἰτιπιτι ΕΒοταοοτιίοτιι

τοΓΡοιιάὶττιπε. @απο ιρίατπ τοοαπιπε,πτ οπο:

ἰάοιιι άοτπἰτιπε ΕοοταοοὶιΙῖε νοίττ:ιο ΓαιιζΗτα

τιδοπιιιοαοιτ, οι: ιοί-ο οτο τποο Γο οπο:

νοΙΙτ ατοιττατι. ΑΡάπιπε ρτα:τοτο , ΜΜΜ

πιο Ρατοτ , ιπιπιοπίαο :πίττα Γατιτ:Ητατίοτα

τω, οποά οιπίάοπι άοπιἱτιῖ ΕΒοταοοιιίἱε

τοτιαοοπο Ιἱττοτα·: Ιιἰιιο Ξτιάο , οτ πιοτἰε οίτ , Π άἱΒιιἰτατοπι οἱ οπτα: οΙΤο βοτοορἰιιιπε. ὅπω

βοη;ι ιζάο τΓδὸῖἱΠτυΓι Νοτι ρατναπι άοιπάο

οαπίαιιιΐπροτ ιιιε @πιο θοτττιατιῖα που Ροτ

:οτα ΐποτπτιτ , άο ΓαπόΗίΠτιιο ποίττο εσωρο

1·οπάι Ικα: τοπια ιτιαιοΙταε Ιιαὶιπὶτ, Ποπτ τοπι

τοταπι νοοιε αιιτοα οπαττανι , ταιιταοπο άοκ

τοτἰτατο τονοτοπάὶίῖὶπιπε άοτιιἱιιπε (Σαπφο

ειπε 8; οπο τιοίτταε αρπά οποι ὶιιτοτροἴπἰ

πππο , ΙιπιπΓιποάἱοιιο τατιοτιοε αάάπκἱπιπε,

ιιτ ΐι οιιαιιι ΐοτΓατι ΐπΤοοποτατ ΓπΓριοιοτιοιιι ,

πππο τοτιιπι άοοοΓποτιτ , ροιιιτπΓοπο αοοπιο

νοτιτ , ατομο ατ› ο)πε ΐαιι€τιτατο ΠΜ οποιο

ΙατιΠιιτιο ίατιεία&πιιι οίΤο οττπιἰτιο ΡοτΓπαΓπιπ

πιοροτο οιιἱτιι πω: τοε οποιο οίτ οοτάἰ , Βα

8ταπτιίΠοιοοπο άοίὶάοτἰο οπιιι άἰοπι αμο

τατιιπε , οπο οποιάοτιι άοιιιιιιιιιτι ΕΙ:οταοοπρ

Γοτιι οατάἱι1αΙατπε Ιιοποτο ὶιιΙἱτὅτιῖτπτπ , επιθ

τιπο οοίἱιιεπΙατο ιιιο:οπιππι , άο&τιτιατιι.τοτ

άπο ἱρίὶπε οΧοοΙΙοπτἰΙΪἱτιια`ε νιττπτοορτοπιο

τἰτπιτι , Πο οοττο ιππωωπι , οτιιαπιοιιτπτπ

ιιοίττα οοπιπιοτιάατιοτιο οοιιίοοπτππι οπο:

τ:οτιίμοιατιιπο. Ρτοιτιάο Γππιπιο Ιὶπάἰο τοτο

οπο ποίττο αίτοθ:π αο οπο: νοίττατιι Βοατἱ

τπάἱιιοττι οτατιιπε ο ιιτ ἴροοἱαΙἰε Ιιπιπε νοτἱ

φωτο πιατπτἰπε πω Ροτοτἱτ ραττιοιροε ιιοε

1ιατιοατ. Νοοπο, πτ Ιιασίτοτιιιε ΐοέἱ ,οπἱοοπατιι Ε οΗὶοοτο άιοιιοτπι·, οπο -ΡΙπτἰπιἱε πιαπιιιίοιιο

οπιιτταιιι , τ1πο ρἰοπτιΙΒιιιἰ ἱπάπΙΒο`ιιτἱΙΠπιἱ

οπο ρατοιιτιε , δ; οΒΓοοποτιτἰβἱιτιἱΙἰΙἱἱ τιιπτπα

ΒοτιονοΙοτιτἱαΞο άιοε πιαεἱε ασ πιαἔϊτ ο:τοι·οΓ

οατ. Αά ἰΙΙα απτοπι πο:: ιιονἰΠἰτιιοπιἱΜ πο.

ιιἰΗοαΙὶἰε , πιατπτα αάΙιιοιτα οοπΓπΙτατιοτιο

τοΓροιιάοοιτπτ , 86οπἱά Γπροτ οἱε α8οτιάπτιι `

ιιοοἱε νιάοατπτ Π8ιΙΙατιτιι αροτἰατιι. Ροίττοα

τιιο οπαιτιάο άο Ιοοατιοιιο ποοοτιπτιι :ωτοσ

τπιιιι ©ΧΡοθ:ο , ΡΙπτα ἰτιιρταεί-οτιτὶατπω ποπ

αάάαττι. Τατιτα πππο οΠτ Βάοε, οπατπ ιιι

ίαιιέτἰίἱῖτιιἰ Ποπιἱτιἰ τιοίττἰ Βοιιἰ8τιἰτατο νο(ΐι

ττατιπο ρτπάοτιτἰα , απο” οοιιΠΙιοτπο1 τποο»

Γπἰε οτεα ιιοε ΒοτιοΕοιιε τ:αΙοπΙπτ11 ἰπΒοιι-ι

τοπι αν.: . . . . αοοπτιιπΙαοΙτ , δΣΟ. -

τά

ιππετοια



ει” ΟΑΚΠΙΝΑΣΙ5 ΕΒΟΚΑΠΕΝ5Ι5. τι”

Α :οπο 86 ΓπεΓοτυπε τπ οοτπ , πιω πωτ οπτπιο

οιιττοτποε , εκφο ποτνοε οτπποε τπτοπάει·

τππε.” Ιπιφο πο! παπι: Γαπ6πίπππιτπ ΟΧΡθε

ὸἰτἰοποπι ποε εοοἱπ8ἰτππε , ω: πιωτἰπτειιπ

@πποοε :τριτο οοτπ 86 ποππποε Στατΐοπι το

Ροίὶτιπἱ ντάοειπιιι·. (Ϊπῇοεεπἰππ ποίΜ πι:

ίππᾶἱτ`πε "επτα ποπτΗοεπτοποτπ :ιΙἱφεπι ποπ.

° οπίοιττοιπ Μποπτ , ικφο ΡἰἰΠἱπτο ἴπττᾶἰτε

:τε νοίὶτο; οοΠόοττο πο @ιτε Ροτἱτἱοπἰ Ρτο το

 

επτετοοΑ Χι. ΗεΝπτοτ νπτ.

Κττοιε Αποτ.ωπ.

ειάΡαΡειτπ.

@ίσιο οἱ οω|υ|ωἶωττπτΡτο αΡωπ:Εοπε έ» Τεστ·

66.τ 6.ττετάτουι ό· 6!6]ἔνπ.

ΕετἱΠῖτπο μπει· , Ροίὶ ππιπἰΙΙἰτππππ οοτπ

τποπὸετἰοποπι 86 ὸονοτἰΠὶτπο Ροοιιπτ

οίοιιπι ποειτοτιιτπ , 86ο. (πω: ΡοπΙἰο:ο πιἰΙἰτει

τἰε πιιτπππι ετο οπτΠἙἰειπἰ ποτπὶπἰε ετπΡΙἱτπ‹ὶο

86 τιιτοΙα, οκ ΡτἰποἱΡετιιε οπἱοἰο , Ρο: φοτπ,

ὸἰνἰπει ί·πνοπτο οΙοτποπσε , πιήπε ποοπἰ πο(

ττἱ ΡοΡπΙἰε Ρτεοποοπτπε , πι ΡτεοοἰΡιπε νοττε

ποΡαἱε τπεικἰτπο86 ιιπττφτίπππε οκἰΙὶεπτ:πτπτπ

εοφ ΜΜΜ: 86 ὸἰΙἰἔοπτοτ Ιοποπιτππε , ππετπ

ιιτ πΙἰοπετπἰπ οοππποποτπ ποτπἰπιιτπ πΓπτπ,86

@ποοοπτ τοΙἰεἰοπἱε άτοπττετοιπ πτπ:τοπιπε

οΡοτεππ , Ρετ ππετπ οποπάο τοΙΙ:τττ Ροίπτποε ,

ποε ο!ποπ ποίὶτἰ ποοπτιοποπτ ππιποπτοτοε

ποπ , ποοποπ Ποιππ ὶΡΙπτπ ΡοτοΙπιττεοτπ

πἱε πιτθ:οτοτπ ποε ο8πονΞΙΐο τ οφιοά φωτι

οιιπιτπ στ: οτποτο πιεπτττπο οΕποοτο ντάοεπιπτ ,

Ρ:τι·οπτ:ιιτπ 86 ονοτιιτπ ποπτοτιππ Ριοτ:ττοπι

ίππΓοοπτἰ, 86 οοτπ φωτ οοτπ Ιειδτ:ο οπτ

πίτππε τοΙἰ8ἱοποπι ΓΡἰτεπ:οε , το :ωοο οοττπ

ποίδ:ι·ο Ξπίππιπτ τοτἰποτπιτε , 86 έτι ποο τΡΓο

ὸοΙὶάοτὶο νοτΓετἰ οοτπ νοτπο οοτπ οΡοτο Ρτο

Γιιτπτπο τοπππ ποτπ·εττοτπ 8οτοποπιτπτπ 86

8ΙοτἱοπΠὶτπο Β:ιπ:ποτιππ ποίποτιππ ἰπίὶἰτι1

το οοπίπιπτοτ πεποπεπε : φα! ηποποΙο ὶπ

:ο ἰποἱἀἰτποε τοπτΡοτο , (μπε ποπ τπἱππε πο

οοΠἱτοτἰ ππετπ ποποποτἰ ίπο.άοτο νἰὸοπτπτ ,

οπΙοτππτ οι: τοΡππποτι οπτὶΙἙἱοππ'οοοοῦο

ποπ: ποποτποτοπιπ, ωοο ειτοοπτἱ πωπω

οοτπΡΙοθ:ππιπ· , τη: ποπ Γοπππ φα: ππἱο

ΡτοΡοίἱτο Ρο: ποε οκπὶποτἰ ΡοΠππτ τποΙἰ:ι

παω, νοτιιτπ οεπιτπ φοεφοτ πι Γοπτοπτπι ειτ

τιππ ποίττοτυπι τοτἰοπο φο‹ὶ πατε επ απτο

εποε. Ρτττπο οποο ἰπ ππἰνοτΪπιπ ω ποο πτή

ποτ ποοοποτπ ,οτ οοτππτιιπἰππε νοτἰε οοτπ

τπυποπτ ποίὶοπι τοΡοΙπιτππε , οκτοπποτππε

δέ Ρτοπτ8οτππε , ππἰνοτίππτ ποο το8πιιτπ

ποίΕτυπι , οΡοε , £οττιτπειε , εοᾶοτἱτατοτπ ν

τοτπ,ποπποποπο 86 ποπο ἰΡΓιιτπΓππΒπἱποπ186

οοτΡπε€πτἱίὶο ἴοτνατοτἱ, 86 οπο νἰοοτἱο οί:

ίοτττπιτε δέ ΡοΠτοοτπιπ·. επιπιφονοΙ οοοειΠοϋ

νο! ποοοίπτοε Ρτονοοετνοτὶτ,ἱπΠτπδτο οκτώ. -

το, :το πππο Εοττπο ιποοπτπ Ρεττ·πττ οτππιτε. ΙΙ

Ιπό :ποπ Ρτοτππτοπτοε, οκτώ Η απτο ο:τΡοάπ

τὶοποπι ΓιιΓοἰΡἰοπὸατπ, πιἱἴοτετἱοπο ο]ι1ε πιά

ω: ππππἰε Απτοπτο οὸιικἱτ ΡοΡιτπιτπ το ποτο

οπτειτοτπ Μοτο! , οοπτἰΒοτἰτ ποε οΡτετἰίπππιτπ

ΓοΓοοΡὶίΤο ΡτοΙοτπ , 86 φα: Ροίπτ Ιιοτοὸἰτοτἰε

ποίὶτ·ει: ΓΡοτπ ὸοΙοἰΠἰππειτπ Γονοτο , τοοὶΡἰ·-·

ιππε ποίὶτυτπ εοπτοπ ποε οτο&πτοε ; Πτι

τπἰππε, ποο π! ποπὶε οκ τωπιπιτ οπο Ριο

νἰἀοπτἰει , φα: οππόπι ἰπ :πεππε (ποπ 86

οπΓΡοπτε , @ππετπ ποπ οτ8παπΞεπτ; τυπο

ποπτε ἰπτοἔτπιπ πιο νοπεπτπε,π Ροτ ποε ἱΡΓοε

ειπε Ρετ πποοε ποί'ττοε τοτπ ἰΡΓοπτ εἔἰ πωπ

οπιποε. Εποτοποτπ νοτσ ἱΡἴιιππ ποο τποοο

ἰπίὶτιιᾶυτπ πεποπττπιιε , Ρττπτιιτπ νἰεἰπτἰ τπτ!.

πει οκΡοἀἱτοε Ροοπτοε στο @Με Μικε

τππε, οοτπ τοπιτε οτππἰπιτε ειἀ ποΙΙππ1 Ρτο

Ροοπτειτο ποοοίπιττΞε 86 οΡΡοττππἰε , τιτππε

ί-οἰΙἰοοτ , τπππἱτἱοπἱποε > πτειοπἰπἱε , τοττποπ

τἱε , 86 πιήοΪτποοΙἰ ΒοποτΞε τοπφἱε. Ποἱπτὶο

οοπι τοτπ ποπ Γοπιτπ τοττοτΈι·Ιππε , ίοό. απτο

οπο ἱπ οΡἱπἰοπο ποπἱΓοπτπ οοποπττοι·ο νἰ- Β τπετπτἱτπἰε οποοπο οοΡἱὶε οοπΗοΙοποπιπ οοπ

όοπτιττ·, π” ππἱτο ειππ&ιι 86 τοτο Ροδϊοτο :ππ

ΡΙοδπιτπιπ·. Ιπτοι· φοε οοπι Γειιέπτετοπι νοί

ττειτπ , π: οκ ο]ιτε :το ποε πττοτἰε Ιοεπττε , που

ττιτἰοπἰππε , 86 ίὶιειίἱοπἰπιτε , οΡτἱίπτπο οοεπο

νἱτπιιε , ΡταοτΡιπιτπ (οπίοτττππε :ιο τποοπττί

πτπὶε νοτὶε πιπο τοἰ ἰππἰετο ἰπτοΙΙοΧοτἰπππε :

φἱΡΡο πω: Ρειίτοτει!Ιε οίποπ ΗΜ οοπππππ

Ι οΒΐοτππτ)πΒιι:οτ οπτοπε , πἱπΞΙ πω .τποἔἱε

ῇεπι'ΡΙοτἰππε οπιπε τττι&οτ 86 τπο!πιτπτ, φαω

ἱτπτπππἰίἱὶπτἱ Τπτοπτιιτπ τγι·εππἱ Ρπιτιτπἰε

νἱᾶοτἰἰε Με ἰπΓοΙοπτἱπτπ τοΡτἱτποτο > ἐπε

τπτόοπΞ1οΓφο εποε νττοε τοτυπάοτο. Νοπ

Ροίπιτπιτε ΐοτπτπΙε ππετπ” οοπι ποπ Ρω

Γοφἰ , :το οπτπΞ οτποἱο 86 απτο ποπ νοτιο

τειττ°,°οπιιι οῇπε Κυότο οπτπτο 86 νἱτοε ειά

Βιπ6πίππππτπ ποο οΡι15 ετοΙοπ:ΞΙπτπο ἱπτοπ

όοτο νὶἀοοτππε. απο ΒιέΕππι πι, ιιτ φο

@απο ἰπ πτιπο Ρτονἰποἰειτπ ποτποε > πιοπο

οὁποττοτἰοπἰπιτε Ωιτιέὶἱτπτἱε νοίἱττο ό 86 επ

πἱε πο:: τονοτοπὸἰίπτπἱ Εποτεοοπίὶε 86 οοτπ

ΡοοπτεπΡπο ποε τίπιτε Γοπέϊ:α:οίοοΙΞε Ιοετιτἰ

οστΡοίποτππο ,· τπιι1εποπο οοΠοοιπἱε Ραπτ

Ρετ. Σοφο. ό· Μου. «πΡΖ. ΟοΖΑπέΐ. Το”. Π!.

ποίοἱτπιιε , ὸππἱτπιτε 86 Μπ:τυθ:οτπ (φτου

8ἱπτε πενἱππα οΙπποπι οΡτἱππο πονἱΒἱοτιιπ1

8οποτο , φα: οοιππποάο οπἰπφο πτἰΠἰτι ιπτ

Ιἰτιτπ1 ρτοπο: τοτπἱ8οε παπα: , ο1οεπτ ἰιπΡοπ

Πε ποίὶτΞε ἰπίὶτπᾶπττ ίπιππε , οοτπ οτππἱπιτε

Με φα: πο π:ινειΙο πιοΙπππ 86 οοπττποάο. 86·

ποοοίΪοτἰποοπΪοοπτιιτ. Ετππο ἰτοτπ δ' τι πιο

ἰΡΓει Φωτο τοτἱτὶοπτ επτοφ τπἰπτοε , οτΠ [ετο-ι

μπε ίὶιππἰππε οπτΜπιπειε τοΙἱ8ἰοπἰε ιο!ο απο

οοτπ τοΙἰΗπἰε ποίὶτἰε τπτΙππποπτ. Η.: ποο

οοπι: ΡΙοτὶφο Ρτοοοι·οε 86 ποπτΙοε τοοπἰ Ω

οτιιτποπ (Ροι·ποπάεππ ππιππτπ ΡτοΡτἱἰε οεπιπτ

Ε Γπτπτἰππε οοΒοπτ , 86 Ποο τπἰπτοτο Φωτο-

Πιτπ όποοπτ. @τα οτπππι οπο] ποπ τοπιο»

οΠτοττο πιο ΓοτποΙ οπο πο! ίπιι&τΙππτοπι πως

οπΡοὸἱτἱοποτπ > τω οτἰπτπ τπειππτοποτο οπ

Ρἱοτππε , 86 ι:ίοπο.πά ποπ οοπίοδποποτπ

οπΓοτντιτο οο8ἱτοππιιε , ποο ἰ‹:ὶ τπο ΡοίΓο

οοπΡεοτ: επί-οπο Ροοππἱἰε, οπο: ποΠοτιιτπ ποτ

νἱ ει Ροτἰτἰίπτπἱε φἱποἴοπτπφο τπἰΙὶτοτἱε τοἱ

πΡΡοπ:ιττο ίοπτ: , ποπ τποόἱοειπ πω: οπί

οι1πιτπ οπἱἔοπἀετιιτπ τ2τἱ0ποπ1 1ιοππἱτπυε ,

Νπππ



"·99 :πιο

ιε:>:ει:ο:..ε Α:.:οιιοτ.

:με πτ ε εοπΓπετιιπιπιρπε ρετ:ιι:ιπ τε πιο- Α Α τετοοβε:διπ]ιωσ ε: :Μπακ τι

πιπιι τποιειιε ποπ πιΓεεπεπιπε , ιιοε :ποπο

ττε&ετι ροτετιτ ρτι:ππ:τι, πτ ε ειετο ρε: πω::

:πεε , ε ιειειε επι εεττοε ιιερειιτ :εππιτιιε ,

ρε: ππιππεει:τιει , ε ρορπιιε ρτο εεριτε ειπ

εετιιι·- (ιιιοτπ:ιι επππε ει:εδι:ιο εε:π ::οπιιι

τι:ετ Γιι:π:πε:τι , πω: Γεειιε τε:ιτο ει:ετειτιιι

ειεππο Γπιιιεετε εριιτιπε ροιιιτ , τπττι ι:ι ει

ρειιπιιε , τιι:ιι· τ:: ε:ι:ιοπε ε: :πππιτιοπιριι:

εε:ετιε. @ποπ ε ιτι:ιε:ιε τε:ιο νει ιοεο:π:π

επτ τε:ιιροτπ:τι εοππιτιο, εε ι:προττππι ε::

ι::ιρ:ονιιι ιιοιιιε ι:πρετπε , οποπ Πειιε ενετ

τετ, εο :ιεεειιιτετιε :επι επεεε:ιτ , ιιτιπ :επι

:2$υπο πωπω επιτερερω.

 

ο

ευ:ετοι.Α ι:::.

_2:ισε' πι: 6'εώιι|ισε: Μπι:: με ίε·υφ2:ω·ε

πεζει ΝεερεΖἱΜπὶ , ό· ?Με 6επΙαπω: κι:

π::ειι:›·ΖΙμε:ῇ`::πε, :έωεεεθυπ :Με πιέσε

πει σειρα:: μ:σεωω.

Με:: πιιπε νειιε:πεπτε: το:: εωιω:ειε

ρτο πονε ιπνειιτιτπ:ε τε,επιΝεεροιιτε:ιι,

ροτε, επτ εοτιι:ποπε ΓπΓετιρ:ιε επιπιιιε πω: Β οιιοπ επ Γεπε:π εροιιοιιεεπι πενοιππιπι

τιειιο :ιο:πιιιι πω: ποπ ροιιι:τιπε,:πε8ιΓοπε

ει:ρεπινετιτ οριετιοπε ρεεπιιιετιε :εττι(ιιιτιιΣ

τι ρπριιεε:τι ιπνε:ε , ιιεε ετιεπι ιπ ρει·τε ποπ

οτιιιττεπιπε οιιοπ πιππιτετιε ε: ριε:ετιε ποΓ

τα τετιο ροιιπιενετιτ. ι:ι πι: νετο οπιπιρπε

ει: ιιτιεπιιε επ πιπιι: :ιεεοτιι ειΓεότιο:ιε:π

ρεττι:ιε:ιτιριιε, εεπι περιττιπε ορετεττι, πτ :πιι

ιι:: π: :ιοριε ρτο τετπ:τι ποιιτε:π:π Ρτετιι

:ιπιεςιιεττι οποπ ειιτιί:ιε:ιιιιι:τιιιττι ρτιπει

ρετπ πεεεετ πειιπετε:. ιπ ιιοε ριιιιι:πο ορετε

εετε:οε , οιιοπ εε:εετ πιπιι:: , Γιιρετε:ε

εοπτεππεπτει , ππειτιοιιειιι ε: ε εετετιε Γπ

ρετετι , π :ειπε εοτιι:π Γιιετιτ νιττιιε , ετποο

:ποπο εεΕπιτπ:, ροι'::ιιιε:π τει: ιρΓε ι:ιιρε..

τιπττι τεοπιιινιτ δ: εεεερτενιτ , εοπτ:ε :πιο

ι τι:ιπνειι:ιτιιτε: Γο::πεπι 8: ιιιιιιιι·εππι ι:ι εε

ρ:ετιιιτι , :ιιιοπ Γε τε:πεπ Γεδτπ:ιιιπ ροιιτἰΓει:

ροιιιειτιιε επτ, ε: Γεειετ , εε τε:ιιεπ ιερε , πι:

ε: επ επτιπιιιιι οιιειππε:ιι εε:ιΓππι εεειειιε:

ρε:Γοινεπππ:π , :πιο οπο: :ιεειιοεπ:ιε οπε

πε::ι Κο:πε:ιι ειιι ροπτιιιεεε ρ:ο ει:ιεπε

Γπιππιε ιιρετε:ππ: , Γε επιι:ιπε:ιτ δ: οι::

Βετ. Ε: ιεπι επ απο πω: πιιεετο:ππι ρε:

ρετιιο ρεππεππε εοπνεπετιιπτ ; Γεπ επ ρε::

ροπ:ιΓει: ιιιιι:π ι:ι ιπνειιιτιιι·ε πεπιιο :Με

ιπ:ε:πε:ιτο ετιεπι οριιεε:ι νπιτ , :ιιιοπ :ιιιιιο

επιττιο ιετπτι ίιτπιιε, ετοιιε πτ ποπ ορετε Γε· Ο Γε ρειίτο π: εριΓεορε:ιριιε τε,επι ρτε:πιθ:ι

πω, Γεπ ει:ε:πριο ετιε:τι ρπριιεειπ απ.

τιειιοτπ:π εειιΓεπι ιπνεπιπε , πι: ετιεττι οιιε

ροιιιεε:τιπτ ειιοπε ρτο :ει πεεειιιτετε εεε:

πω, ειπε: τιπ:ιε ει:ρτι:τιετε πιπιι ορετε: με·

τιιι:τι ιιερε:πιιε. ΗπιιιΓ:ποπι νετο ριε:ετιε

ιιοιιτ:ε οριετιοπε: ε: οιιιειε , πω:: ρε: εσπ

Γπιτετιοπε: ειιοιιεε εο:ιιεει:τιπε, τενετεππιΓ

ιιιπιε ιερβετιε ρ:ιπετιι , 8: ι:ι πεε Κ. θεωρε

Βιι ρτο

τιιι:ππε , ιιιΓ:ιιιε ιριιε ιιττε:ιε Γεπδι:ιτετι νεΓ

:τετ Γιιριιεε:ε νοιιιι:τιιιε , εε Γειιιεετ τετιοπε ,

ιι: οιιε: ι ρε ειιιιιιιιιιωιεε: ριετε:ιε ι:ιτιιιτιι

τιιι:ιε οιιετι:ιιιιε, ι:ι ρεει:ο:ιε Γπι Γε:ιπιο εοι

_ ιοεετε πιΒιιετπ: ,*8: ιιιτε:εε τοτιιιιι ιιοε πο.

ποτιιι::ι ποριΓειι:ιι εετε:ιΓειπε ειι:ιιιιε:ιιε

ρτιπειριριιε εοπΓιιιτε:ε νειιτ , π: πρι ι:ι τα.

ιπτ: ο:ιι:ιιριιε πε πιοπο , Γο:::ιε 8: :επιροτε

πω:: εοπνε:ιετι:τιιι: , οιιε: νειιτε: Γε:ιειιτετι

πιπιε ει: επι:πο ροιιιεε:ιππ: , ι:ιτε:,τι·ε ε: ει».

:Με ει:: , ε: οπιπιρο:επτι Βεο τι:πε

ρτιιιιιεριπιπ:, πτοπε ιιπεπιπιι επι:: εετε:ιε

ρτιπειριριιε ειι:ιιι:ιεπιτετιε ιπιρετιι εοπιτππ

πεε: ιιειιεπι ρι·ορπιΓε:ι:εε , ιι , οιιοπ εριιτ ,

ποε ρ:ενετιιεπε ιπνεΓε:ιτ, νει , οιιοπ ιοπεε

ε6ιιο:ιε επ Γεπέιιτετε:τι νειι:ε:τι ερε- ·

πει:ιεερε ιτπιιιιΓεερι: ; Γεπ ιιρετε: τω::

εροιι:οιιειε πιΓροιιτιοπι εοε πιτπιτ:ετ. ι:ι

οπο ε: π ειιοπε ρε:ιπεετ πιιιιεπιτεε , οππι:

ετεπο ο:τιτιι:ιο εοπεο:πεε. Ριεπιτετ ετιεπι

εοπττειιι οππι ροπτιιιεε ειιιπιτετεπι , :πιω

επ:ιι ιιιιο πετιιτειι οιιοπεπι τω:: Νεττιιιι·

τι:: ροπτιιιειε εε::πεπι, επ:ιπ:π οέιενιιιιι

επειτα. @πιπιι ειπε Γεπ6:ιτει τι:: ρ:ιπε Ρετ·

ειπε ι:ινειιιτπτε ρτε:πιόιε πεοπεοπε:ιι επ

:πιττετ , 8: π: ρτο νετιιιι:πο ετεπετ δ( ρε

ρεετ νειιτε :ενετεππε ποτπιπετιο ,ο ρο:ιτιιι

εεπι ππτποπετιι τεΓρει€ιπ ιιιιιιιε περο:ιε Γπι,

Ι) οι:επι πιιιιι νει ρετιιιπ ειπε: , :επι Πετρο

πω π: τε οπεριεπι ΓενιιΓε.

Κα: Πειιιειιε ρετ :ιπε:πριε:τι ειιι::ιορι

ιε:π , ειιιε:τι πιιρετ επ Πτρειπ πωπω: ,

ροπτιιιει νε:ρο ιιε,πιιιεετι Γεει: ,_επε:τινιε

ερ ειπε εεεερετιτ , ειπε Γεπει:ιτετε:π πιττε

:ποππιτι :επι (ἶετιιοιιεο ι:ι ειεπιιοπε ιιπρετιι

Γενιιιε , Γε τεπιεπ ιιοιιιπο ροιιεε εοεπονιιι”ε ,

ποπ τι:: εε:τι τ:: εε τε Γιπεε:ε 8: ρτππεπτετ

ρτοεειιιιΓε. Επι πω: ιιτ:ει·ιε 8:ετιεε °ιε:τι

εΒετι: , νοιιιιιιε τε:ιιεπ πετιιιο νετρο εοτε:τι

ειπε πο:ιιιπε επι , ε:τιπε εοιπ:τιοπε:ι εεττ: ,

Βιοτιοιιιιε Γιιε:ιτ, επετεπιε:ιτεε :πειοι·επι ε; Ε πτ επ :επι νειιπετπ ΗιΓρεπι:ε ροι:επτιεπι τε

Γειιειοτε:τι πε ιρΓο τεΓετε:ιιιιε νιδιοτιετιι,

ετοιιε π: επιριιετο επτα: :ιο:πιπε ιιπε ε::

τειι€ιοπε Γριεππιπιοτε:τι τππιτο ι:ι εαπ: πο

ριε ρει:ε:ππε Βιοτιε:τι 8: ττιπ:πριιιι:ιι, ι:ι

ειπε ιειιπε:πρ:ορτιο Γε:ιεπιπι ποπ ρετεε:ι.

τω, επι ρτο περι: ε εεριτινιτετε ρεεεετι τε

πι:τιεπ:ιι: ρι·ορτιο ποπ ρερετειτ πιο , εεε.

ιζ)ενοτπε· ιιτειιιε ορΓεπιιεπτιιιι:ππ: Πει

8τε:ιε Η :Μιτου ε τει: Α:ιΒιιεε δ:

Ρτεπειε εε πο:πιτιπε Ηιρετ:ιιε.

-υ

Βιε δ: νιτιιιιτι ::ιεεπιτιιπι:ιετπ επππεπνε:τε:ε

νειιτ , ιι:τιπιππε ιπ Γε:επιιιιιπο :επι ποιιτο

Ετοροπετε ό: Γπεπετε , εετε:ιΓοιιε ρτι:ιειρι

πε, π: Γειπρε::ιιπππι Γπριτιπε τειριιριιεε·:

ειιτιιι:ιεπε: εοπιιιιπττι πιω: μια Μπιτπ:ιι

ι: ε:ιιιτι εο:ιιιπιτ ιπ Γε:επιίιιιπο :εεε ποι):το ,

οιιιπ πιιτποπε:π πρι (Με ροιιι:. Ιπιιεπτετ

ρ:εττετεε ροιιιιιετ , π: ροπ:ιΓει: ρτο νιτιρπε

εοπετι ω:: , οποπ Ηεινετιι Γεεππι εοπΓεπ

:ι:ιπτ, ειιιοπ πι:: :πειτε Γεδτιιτε επ, ρ:οιιτ
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ΟΑΚΠΙΝΑΙ.Ι8 ΕΒΟΚΑΕΕΝ8Ι$.ι τω;

ππινοτίειι μοι οιιροοιτο νιοοιιιτοτ. νοιιο- Α Βοοι ποιττιιιιι τιι·πειροο επιιιιιιο ΐοστιτ,φιειι.

τι ιτι εοπ&ιο Γε ΠειΙοο Ρτοτίι1ο οιιοτιοοιιτ ,τ

εε ιποσιιτσο ()ετίιετιο νιτοο τιπιοτσ ποο οι.

ίιτιιοΙειιτ. ()οτστιιιιι οοοιιπετιο ποτε τοπο

τεοοιιιιιπε ιεπι Ροτο ιπτοΙΙοιτοτιτ οοιιιιιιιιιιι

δοιιετιτιστο ]εοοΒοιπ Ττινοιτιοπι , σπιτι 61112- -

· οεπι ποπε πιο ιιπιΒοοΗοινοτιοτοπι ιποοο

οοε , ιτι τοιι:επισπτο Πιο πιο ρτοτοᾶιοοσ οο

ιοΐοετο Ηοινοτιοτοιο ρεττιο τσιιοοιΠοτ , φοιτ

Ρεττσο σετιτοποο ποποορεοτοτ , Ρτο ΘεΙΙιοο

ιο θεΙΙιε οστοπτιιοι οπο. . . ΜοοιοΙεπιφιο

ποροιοιιι εε ιιοτοοοιιι οοε ειιοι 11Χοτε Διοτι

]οιιειιπιο ]εοοιιι εερτινοο Με οο οεοΓε ?εε

τοο ιτιιιιιο τοΒιο πιο τ φιοο οιιιιτιιιιι ποιοι

ποιο επιπιοο τπονιτ , οποσ ειιφιιο οπιστ.

ίοτοτπ ιοΓριεετοτ, φιοιοεοιποοοττι νοίι:τε Β

Π. Κ. ιο οιοο εεττιοτ οο οοπτιο8οοτιισοο

Ποτ , Με.

 

ο

ετιο·τοι.Αιτιιι. ιει>ιοοοτι

- 'νιοοεπιιοποιο.Π

εο ετειιιοΡιΓεοροιπ Εισοτεεοπίοιιι.

@Μπιουτ φτα·υττιτ /ιωπτω.ι· μυιτά.ι· , τι:

κα· Διτέ!ι.ο σε ἰυιτστὶἰβ!Ιεω μιτυεπιτει.

ΕνοιοτιοιΠιιιισ , απο. τοοοιτεο οιτο
ιιιιοτοπο ΧΧ. ρτειισοτιο οιίΐοιτιίιιιιιε·:

οοτιιιπετιοπιο ποτε τονοτοιιοιιιιιοετ ιιττοτε, Ο

Ρτιιιιε σιιιΓοοτπ οετει , ιιοοπο ροτισάιο , οπι

πιιοιιο εο ιιπειισιτι οιίειιτίιο 8ο Ροτοορτιο ,

φιεοι ρτιιιιοιιι Γεπέιιίιιοιοοι οοιιιιιιιιοι ποί- |

ττοπι εοινι , φιιοοιιι εποε Βοπιειιοτοπι το

ο οΙοοιιοποιο ετενιτοτ οοοφιοτοιιο , εε

οοιττοιιτετο 8ο σιιιεεοιε Ιοειιτοο οπο, φτειιι

ποπ-ιο τοοπτσ νοιιτιο τονοτοοοπ οοπιιοε

τιοπιο οπο ιεπε νιοοιιεοι: ειτεε πο:: πιε

ιιιοιο οιτροίοι τιοΙειιτε οιιιειε ειι σε σπιτι το

Βιε ιτιειοΡτετο τιιιοΠιτε, ποπ ιοιοιιι , ιιτ Γιιειιι

οοετιτιιοιποπι ιποοο οειιιοοιιι ιοΡιιίιεετοτ : νο

τοπι οτιεπι ιιτ οι: επιπιο οποια πιειοί'ιετιο

ειιφδειπ. φοιτ ιΠοε οιοοο ροπσττενοτετ ,

ιτιοιΒοετιοοοιιι σο Ρτειτοτιτοο ττεδιετιιο το

τπονοτοτ ο ιιτφιο ποτε Π. ο. τοττοιιι ποιο

τιιπι τοοοιοοτετ ροοιτιιο 8ο εο ρτιιιιπειπ οο

νοτιοποπιτοοοεοτει. .
Λο φιοο πιιιιι ραιτιιιο:τ νειοο εοπιτοο

`τοο , (ο οιεεπε εοπιιτετιοπο εε μπι πιο

Ιοιιιιε εποδτιιτπ οιΤο , ποιοι ιιιειοΙιετι τοο ιτε

ε νστο ειιοπεο τοΙετεο πιο , ιρΓεπιφιο
οεο ετοοοτσ ροτοιίιο , εε ιο ε ιτε ίιοΙιτε τι

1τοιοτιτωοοιιε , φ1επι (οποιοι στΒε ίιιετπ

.ιεο&ιτετοπι ιιειιστο τσιπ Γε τοΙιτ , ειιφιε

' ιο ριιττο τοπιονοτο. . . . . . οοι στο φωτο

τεφιο ρτοεοΠοτιτ Πιιοστιτετο , ιιοοοτοπιτειι

τιιιιι ο: ετιοίιοιιεετ Γοοιο ίοοιιτιτετσοι , πιιιΙε

ροεοιετιοιιι τοιοτιι Ιιειιιτε τετιοιιο , ιτι επι

τοοτο ιιειιοτιο. Ωιιοο ο ποτε τονοτοιιοιΓ

Ποιο οοιιιιπετιο ρτπισιιο νιοιιΤοτ οι: εο

οιΠοτ, οοττοο Ποπ αφτο εε ο8ο στοπ ορτιιπο

οσ οτα Βοετιτοοιιιιο ιτιτοοιιτει:σ ιοοιοετο.

τεοι , φα Μοτιο ε νιτε ειετε: πιοπιοτικ (ικ

οτο οιιοτοιοιιο , ιο ιιοοπο ποιο ιο ιιιιιιιίι:ο

Ρτεοιτιοε . . . . ειιιιι Ρτιοτιιιιιοοοποιιο ο8στιτ,

. φτειτι ροί'τοε ειιιοιοΙο ιιοροτιεισιιι εοτοπετιι

φοιτ δ: (.ἶετιιοιιοο τοΒι , οποιοι ποπε οι:οιε

τιοπιιιοο , ποπε ειιφιο ειιο ιποοο ιπίιεπτιιιι

πιο τοφιιιιοτεπτ , τιιιττοτο ποοενοτιτ, πισιτιο

τιτοτ τοοοπΓοιτ ι οοοι οοΒοοΓοοτοτ ()ε:ιετοοι

οπο ετττιιο εο εεριοποεπι εοτοπειπ Κοιιιεπι

τοοε ιιιιπιπισ νοιιτοτοτπ, ετοιετιιιιιφισ πσφιο

σοοο Γορροτοτο , ιποοο οτ Με εονοπτιιΠοτ

οοι ΡοτιιιιΠιιιιι οπο: , τοτετιιφιο Βετο: οτιι.

οιιΙτετοιτι Με οοιιεστστ , ιιτ οιοοιιοτισπι

τιιττωοτ , ετφισ Εετιιοιιοο τοει οιιιιειιοιπ

τοοοστοτ,τιοπ ττιπιοτι οοιο , ιπνιοιε , επι ειιε °

ροσοιιετι επιιιιι ΡεΠιοτισι ίσο τοιωιοπο πι

ποπ ιτιιιοο ροτοπτικ δ: πιειτπιτοοιοιο, φα

οοο ιιιιοττετι 8ο Ιιετιιι οεεισΠείιιεο οιιοιἶο

ροτοΡτ. Αε ιιπινοτΓειοπι οτιεπι ρεεοπι πισ

οιτειιο , οοε Ροιιοε οποιο οιοΐοτνετι ροτοτετ,

ΓοΓριοιοιιο οπο: ιτιτστ ειιοο ρτιιιειροο τοστι

το οιιοτιτοτοτ , ιποοο οτιεπι ειιιιιιτιοιιο φα

ε πετοτε Ροτοπτιιιοο οτο πιοτο οι : οποιο:

φτεοτο τιιεΒιο μπε, τεοτο οποιο εεφιι

τοποι ιιιιιοο ετοΓειτ, πσφιο Γοιο τω” εοπ

τοπτετι.ιτ. δοε Ρτεττοτσε Γεοοι;ιτεο()ετιιοΙιοι το·

Βιο οιιιι€ετιοιισο , δε ι_οίιοτεποοιτι ιιοιιιφιειιι

τοπτεποι ιιοροτιοπι , πσφιο :το ειιιιτεο

οι , οοοιπεοιιιοοοιιι ιτι ΝοειιοΙιτειιι το8πι

εοορτιοπο ειιιιιιιοο ρτοιιιιιοτοτ , στιεττειοετ ι

φιοο ποπ οτετ ειιιφιο τπγίι:στιο Ρτετιιτοοι,

ετφιο οι επιοοοΠοτιιιιιο Γιιιο οΒιοτνετοιπ ,

φιοο Νοεοοιιο τοτε οοοοπι τοΒιιο [ιστι

τοο , ιπιτιοτιοιιι ιιοοπο εσειρστσ ιιοοπο σκοτ
οστο ροΠοι:. Ετ τι Βτεοιιο ροοτιίιοιιιιιο τω:- ι

πιιοοιοίι οτεπτ , οπο ρτιιιειροιτπροτετοτιειο

οοπιτειιετ εο&οτιτετσιτι οιέὶο τοΒοο επποε

τοπτο , φιειιτο οποιο ε (ιετιιοιιεο το8ο ἄ

τοΒιιιο δε τιτονιιιοιιο ροτοπτιιιιιτιο τιιιιοποποι

οτετ. Ηοε τεποοιτι οοιιειοίιτ, Γι: ποοτοο ιτι

ιιοο τομ, φιοεο ιτι Γοε οιΤοτ ειι&οτιτετσ,Γοο

-ιιο ιποοιιιιοπο φ1ιοσιο πειτε επι Ρτορτιο πο

ροτο Ιετιιτεπι οπο , Ποιιιιι τοιι:ειιοο , Το ιιΠο

ρτινετο οοτιιιιιοοο, . . . πο τιπο ιΙΙοπι φιιοοπι

εΒ ποε Πιο [εοδιο Ρι·οροιιτο οονιείιο. Ιιιιιιιο

οιιτιτ το εοοιτε οποιο ρτιιιιοτο (:ε:Γετιο τοστ.

το , οιιιιιι οποιο ει: νιτιιιιιο τισ τοκ (]ετιιοιι

ποιοι τιιιτΙνσιιτιο τονοτοιιοει οοπιιπετιοιιιο , Ε ει” οιι8οι·στοι· , ιπιροοιτο οοετοιιιΠο , 8ο εο

φιετιι ίιιπιιιιοιιοτο 8ο εοιπιτιοποετ, δ: οτε

τιεοεοιτ, ορστειιιτοιιι€οτο, Με τοοε πιιοσιο

πιε ίεοδτιτεο ποο μονοι ειτοτετιοπσ ειι*σ6ιε

οι, φ1ιρρο φα ιιιιοτιεπι τοειτιστο ει: ιο

- πιο ιοοτι νιοοτοτ , ετφιο Γοροτ Με το ρο

τιιτ , πιο ισοιροτ Ποιο εποε οιτ'ιτειπ οιοε

τιοιιοιιι ιο @οποιο οτ εποε ΓοτοοιΠιιιιιιιιι το

ι ι

ποπε οποιο ιιιιιπιτιο τοτπιιιιιο , οι σΙοοι:οτοο ι

το σε , φωτο στοειδετιιο!ιεοιπ τσεοπι ιιο

Βετο ιιΓφιο ιο Οιιτίετιο νιτε νιοσιιεπτιιτ , ιπ- .

ειιιιετιοπο Ροπιτοο οινοττοτστ , 6ερειειο οτ

Γσετστο οΓειπ οιτο τ ιιιοτιιοτειιο πιιιιι φιεττι τ

οοιιιιοοιιτσι· Ιιεπε ιρΓειπ ιοοιιτσιτι , τοοοιο

τονοτοοοιΠιιτιο ()ειοροΒιο εε πιοο τοιετο

· Α φ Νπιιο τι ,

 



Βο3 Ε·ΡΙ5ΤΟΙ.2Ε Α1.ι @Η Ο Τ ποτε

ο

δ: ΓετεπἰΠῖιπο τεΒἱ πσΠτο , 8ε νεΠτετ όοππἰ- Αειππ , αυτ :ιτΠπὶτυτεπ1 , αυτ ΡτιίΠσπειπ , αυτ

πότὶσπῖ τενετεπόἰΠΪτυ:ε ορετυετ:ιτ , συ:ιπτσ

συε αΙΐεθτα εΠετ όεΠόετἰσ νἱόεπόἰ τυ:ΠεΠει

τετπ τε8ἱεπυ , ετἰειιπ ευτυ Πιο ιπτιεπσ όἰἴρεπ

όἰσ :ιό ἰτπρετἰυιπ οΙΤυπιτ:ιπτ , αυτι πι Ρτἱτπἰε

τω νἰόετετυτ ὶπ οτι σρτἱτπειε στυπεε συυΙἰτε

τεε ἱπεΠε. Πεἱπόε ευιπ Απε!πε τε8πυππ τ:ιππ

ΙσπΒἰπόυυτπ Πτ , υτ εΠ όἰΠῖεἰΙε υτ Ιοπσο

τετπρστἱε τπτετν:ιΙΙσ ορσΠσ!ὶεει ίεόεε Πτοτἱ

όἰυτπ, Π όυτιπόσ ορπε Πτ , ίΠΙππε Ιπόσετε

συεειτ , -ΠιἡιιΠποόἱ εΙεδτἰσπε συτυ Πυρετό

τστὶε όσιπἰπἰσ εεε!εΠετ εΕΡΡτσΡἰπτΙυοίΪετ ,

συσ Κστπειπἰ ρσπτὶΠεεε :ιεἱΙἱυε ΐε ῇιινατε

Ροτυἰίἴεπτ , ειτσυε ετἰεππ Πω ιπει]εΠειε ΠΠυε

ἱπΠΒι1ἰσυἐἙστἱτετε ρτἰπεἰρεε ειΠσε εστπρεί

εετε , δέ ἰπττα εστιιτπ εοπνεπτεπτεε :ετου

πσε εσπτἰπετε ρστυΠΐετ , οι πειτε ρτστεστσ

:ατπ εΙΠευεἱΒυε νετσἰε συ3ουΓό:ιππ1ιιε :Με

ΠτττΠε τεΡετἰνἰτ, συσό τπεσ ῇυόἱεἰσ εκ εστόε

εστεόΞνΙόεσειπτιιτ , ττΒεττἱιπε τ'ετεπε τεΒΕτυπ

τπ:ήεΠειτετπ :ιό ἰό τεπιοεΠἱνε επἰιπυιπ που

υΡΡΙἰευἱΠε , τ1υσό τεττε ΠιεεεΙΠΠετ. δυό

ῇυπΧἰτ ρσΠεει , εΙυσό ειππ ΡΜπεοττ1τπ τεμ

εκρεόἰτε όυκἰτ ευιπ ίπ ευ τπεπτε εσπΠτιπο

τε 8; αόπινατε , επιπ Πιό: ΠιπᾶἱτυτΞ πυΙΠι

ί:ετε ειΠ:ι νἱσ τεΠέ'τει εΠετ , :ιό ἰπτετεἰρὶεπ

όιππ (ΪοτποΙἰεὶ τεἔἱε εσπΠΙἱ:ι, πἰΠ ?τοποσ

τυτπ τε8ἱε ΠτυυΠιτἱσ , συε ΓΡετευόυτπ ετ:ιτ

ε!εέΠσπετυ Πότειπ ὶπ τεττἰπιπ εειί-υττιππ. Ετ

τό συσσυε απίιιπτιόνεττεστιτ) συσό ΙοεεΠἱτσ

τεεε ΟιτποΙἰεσ , στ ἰπ τοτο στοε πστἰΠὶτπυιπ

εΠ , Πιτἰε σΙΠεΞσ Πιο Ππεἰεπόἱ 8τ:ιτΠι , :ιό τειπ

ίεόἰε οροΠσΙἰεεε ΠιεΞεοειτ , τιτ ἰΠυτπ πιεΠυε

τεόόετετ ΠΜ ΒεπενσΙυτπ , πε υπο εσόειπ

τετυρστε πστυτπ όυστυτπ τεΒιιιυ τω ἰπἱτπἱ

εἰτἰειε εΧΓυί-εἰτπτετ : δε τόεο (ΜΙΒ τυυΙτει

εσπτυΙἰτ , στο. .ΐυεεεΙΠτ ΡσΠε:1 ,- συσό Γετε

πἰΠἰιπυε τε:: υσΠετ νεΠτεισυε τενετεπόο Ι).

σοετευυ Ιιυ)υί-τπσόἰ Ρτσνἰπεἱα: ΠιΠ:ερετυπτ ,

τενετεπόππισττε όσπ1ίππιπ Μεεειτόιππ ἰπ

ΑΙεττιοπι1ὶτιτπ ττπἱττετε όεετενετυπτ : στήυε

ειόνεπτυξ ουετπτιότυοόυιπ 8: ττω(Μυτ

Ιεσοτιιε δε πυπεἱἱ ΠΒπἰΠεπσσπτ, δ: τττ τετ

σΠ:επόετε νἰόετπτ , (ζοτΙτοΙΞεἰ τε8ἱε τεε εσ

ΡτσεεΠετειπτ ,συσό πἰΠἱΙ @ετ υΠο υσΠτσ

εσπ:ιτυί τεΙἱέὶυτπ αυτ. Η:ιε τειτόΙόειτε Πιο

ἴειπδτἱτ:ιε Πιπππορετε όσΙεπε , συσό ττεσυε

ο όσιπἰυσ Βἰεεειτόσ, οεουε :ισ ΜΒ , όυο Μ·

8ττιόιι τα τεΡετἰεΒεπτυτ, συσόνε :ιό τε8ἱε

ν πκιῇεΠατἰε σεπεΠεἰυτπ Πετι ρσΠετ , υπηιι:υπ

πω Γετἱρτυπι ΠΜ ; αυτ όε1τει$ Πττετσ5 που

σεεερὶττ Νότια πίσω ειό ε:τττετυυτπ ουτο

φωτ όεΠιἱἴΪετ , 8: Γυρετ τα ΓοπότΞΙΕτιπυε

όστπἱπυε πσΠετ Πιρετ ρεέτυε ἴυυιπῇυτεινἱτ,

τπἰπἱτπεσυε ΠΜ όε ρτσρειεειπόσ εΙεἐτἰοπἱε

τεττπὶπσ νετουτπ υΠυιπ Πιότυτπ αυτ Μ: ΜΒ
Γεότἰρτυπι ΪιτὶΙΤε,συοόσυε νε! ἰρΠ εΙεέτστεέ,ει

σώσω όοππτἰπατἰο νεΠτει τενετεπόἰίΙὶιπει νε

τἱτατεπι εΠεετε ΡοτεΠ , νετιιτπ τεΠἰτπσπἱυπι

ΡετΙΠΒετε ΠρσΠ`υπτ , συσό ΙυσεπτΗΠτπε τε

εΗΐετ , υτ τεἔἰ πσΠτο ΓΡἐεἰυππ ρτσνἱόεπόἰ

σποτ, δ: υτ ἱπτετεεόετετ , 8τε. Ιόσυο πω”

όυ:υπ τερεττυτπ Μ) τεἔεππ ΟιτποΗτιππ Π:

Β

εσπΓυετυόὶπετπ ειΙἰσυαι>τι εσυττακἰΠε , πε

όυτυ επτετι, Γεό πετ ετἰστπ ροΠσιιειιυ εΙεᾶἰσ

εσπΐεσυυτει εΠ:. νετυπιτοιπεπ ποε Πιτετυτ ,

συσό ευτυ τενετετιόἰίΠτυυε Ιε8:ιτυε ο: ταυτι

εεἰυε ευττοείοΙυε τι τενετεπόσ ετετιἰερὶἴεσ

Ρο ἰττυεπτε ειόνετΓυε εστΠσΠευιπ ρτἱπεἱ

Ρετπ , :το :ισ :ΗΜ Πόε όἱΒπιε εσ8πσνἰΠεπτ ,

σιιειτυστ εΙεθ:στεε στο εειτπσΠεο τε8ε ἱτι

ίεπτεπτπι ἰπἴερετυΒἰΙὶτετ “Ρετιπεπετε , ευτυ

συε ἰπΠ:ι όἱετπ_ αυτ Μόυυτυ ΡυσΙΞεειτε νε!- _

Ιεπτ , πε 111:1]στ εσυΠ]υε Βέτο ῇατΐτυτ:ι Πετετ;

τυπο εΙεέτσττουε ΠσπΞΠωτυπτ , Π τυπο ἱρΠ

εΠ€ετε όεστενΙίΐεπτ , οτππἰπο εισΠμιε ταπε
τἰτειτἱε όὶπτυἱτυ Ξό ί::ιεετεπτ, πετ: ειΠυεπ Πι

νστετυ στι: ΒεπεΠεἰυτυ ο τε νε! ο (Με πό

πἱΠτἰε ΏειτποΠευτπ τε8ετπ τερσττειΠε , 8; ἱό

τόπτυτπ ΪυἰίΪε, πε ἰπ απο. ΠΠ ε!εθ:τσπε Πσἰ

ΞππυΞευτυ εστπροτειτετ , ὶόσυε τπετοτυ εΠε

νετἱτετετππνετυτιι Πω Πιπδτττειε , πε συἱΠ
συιιτπ Με ΠτπυΙετ πωπω”, ιιι: ιἰιεπἰετυ

ἰπτετ Π: απ: Βεοτἱτυόἰπετπ σε Π1:ιτπ τπ:ΠεΠειτευτ

πωπω , δ: ευιπ· Ποτ: Πσετετ ΠιεὶΙἰυε :μισό

όεΠόετετ τισ ε:ιόειπ τπ:ήεΠιιτε εσπτεσυτ.Επυ1

:πικαπ Εεεε σιππτει τε8ἱ υσΠτο τεΙοτει 8: νει

π28: πιο Ποτ; Πω Πιυότἰτειε εσπΠόετε όὶεἰτ,

ευ ου Πα τυεῇεΠειτἱ ἰππειτατπ ΡτσΒἱτότετπ

Ο 8ε ρτυόεπτἰτπυ, σε ετἰεπυ στ: νεΠτα τενετεπ

όἰίΠτπτε όοτοὶπειτἱσπἱε Έ:ινστεπι δ: όἱΙἱ8επ

Φωτ = τοετπτει 8; τερτσΒετα τοτε , συσόσυε

Πισω -ωεωεω τιτ ρἰυε οΡοΠσΙἰεσ: Γεόἱε

ΠΠυε, υεΠτυ τενετεπόἱΠἱιπει όστπἱπειτἱσ ιιι:

Πσπστοτπτπ ε)υΓόετπ τπετυστυτπ, Πι σωτή

συε σεευττεπτΠε , Γευ στ! εοπίετναπόσ.πτ Τσε..

τυτό τετυτυ όἱΖςπἱτστετπ , 8: Γεευτἰτειτετυ σό

]υνοοπτιτ , 86 τυπτοπωσὅἰε πυπε συιιυτσ τπει- ·

επ τεττη:στο. τεσυἱτυπτ, στο. ζ;

Πότε

ε τ 15 Τ σ τ Α Χιν. ΗεΝιι1σι`·ν1ι1.

ο ° πεσιε Αυστ.τε.

τ. τό Πππτπυιπ ρσπτὶΠεειπ..

Ρωτἰτ`ριιτριιττιπι τη: 7Ξέ·στπίτπβ πατέβιε, ό

|σἔα:ὶσπἐ.τ ρ:·στοέα2έσκεπ τ” τω»

φ7έσμ Εύττ-ωεπή.

ΕειτἱΠὶππε ρειτετ , ΡσΠέ πυτπἱΙΙἱτπατπ εσω

Β τπεπόειτ1οπειπ ἄ όενοτΠΠπι:ι Ρεόυττι

σΠ:υΙει σε:ιτστιιιπ. Ιπτετ τ:ετετει σα:: τενετεπ

όἰίΠτυιιε όοιπΞπυε εειτόἱπειὶἱε (ΞειτπΡεΒἰυε

νεΠτετ: ΠιπᾶἱτΔτΞε πστπἱπε πυρετ πσΒὶε Πετυ

Πεεινἰτ , επ ροτἰΠὶιπυτπ 8τειτει νεΠ:τε ίυπόΗτει- '

τἰ ειτἰΠετε > στα ἰπ τενετεπόἰ όσιπἱπἱ ερτΠ

εσρὶ ΨΞΒστπὶεπΠε πσΠτἱ ειρυό.επιπ στασ

τἱε Ιτιυόετπ εὸΡἰσΓε ΡτπΓετἰρΠτ τ ευ)υε ετΠ

ορτἱτπε όε ποστε π1ετττ:1 ΠόεΙἱΠὶιπεσυε υττεΕ

ότε σΒἴεσυἰει ρετΓυεινἰει εΠε Π.:πιπιυε , :πε

τπστἰετσυε ποΠττι·: Με ἱπππτεειπτ, τπωτἰτπε

τυπο τ-εεἰπιυε ρτυόεπτΠΠτπσ συοσπε νά;

Με σεότἱτυόἰπἰε ῇυόἱεἰσ εοπΠτιπυτἱ , υπΠο

συε μότο Πιτπυε , πστιππ υτπσυσιπ Ππτπε

τπστεε Ευτυτἰ. $εό ευιπ ἰυτεΙΙἱἔουιυε αξιω

όειπ νεΠτ:απ Τεπότἰτατειπ ίπ συστυτπό:ιπι

 



Μ; εΑκυιΝΑι.ιε εΒοιωιεεΝειε. .Με

ειιτιιιι:ιιιοτιιιιι ριιιιειριιιιι εαιει:ιιιι ιιοιιιιιιΙΙοε Ανειίτιικιιιε Βεειιιιιιιιιιιι ι·είει·ειιτιο. ΠειιιΠειυ

ειιτάιτιιιιεε τιιιιιε ει·ε:ιτιιτ:ιιτι είιε,ειει ιιοίιι·ιιττι πιει , ειιιιιιιε ριετιειττι Πάσο ει: ιΡΩι ιιαβετι

ειιριττιιιε , ειιιιιτιι ίεΙιειιιιτιιιιιιι ατομο ιοιιεεεήτεΒιιιειιιε ιιοτιοτειιι ιιιιικιτιιε ίρεέι::ιτε μια

ειιτιιιιε , ιιτ εετάιιιει!επι ιιΙιειιιεπι ιιοιιτιε εισο

ειιιε ΡτεειΒιιε εοιιεεά:ιτι 86 ειιιετιι Ρι·εεειΡιιε

νείι:τει: Ειτιόιιτ:ιτι εοτιιττιειιά:ιτεπιιιε, Ρτεεΐειτιιε

τενετειιειιιιιιιιιιε όοτιιιιιιιε νιΒοτιιιειιιιε Με

τιε :ιε ε:ιιιιιε νιίιιε ειι ειιΒιιιιε. Πιο ετειιιττι

Γιιτιιιτιει άιιι€ειιτιιι,ρειτι ιι‹ιε , ιιεε ιιιιιιοτι ειειι
τετιτιιτε ΓετιιιΙο τιοιιιε ιτιιιετνιτ , ορετ:ιπιειιιε

ιιι·ειιιιιιιιι ιιι ιιιιινει·ΩιΙι μια εοπιροτιειιιιιι

εοπι Γειιιρετ ιοΙεττιιΕπιε Ρωιιιιι. ΕΠ: ρω:

τετε:ι "Πτι ειροιιοιιειιηι1ε Γεόιε Π:ιιόιοΠι

πιω. Ηιιιιι: ιιέιτιπ νιτιιιιι Γιιιιιιιιει άιιε&ιοιιε

Ρι·οΓεειιιιιιιιτ , ειιτιιτιιιε ιιοιι ιιιιιιιιε αποτο

κάτω Γ:ιιι&ιωτιειιιιιιιι ιιοΒιε είε εεττιο.ιιιιιε ,

το: ειιιε ειε ειιτιιιιιιιιιτετε σε ειε ιιοΒιε Εεεε

ιιιετιπιε Βτιιτιο.τιι ειιι:ιτιιιοειιιε τειιοιιετε , ιιοΓ

ττοειιε εει:ιιτι ιιοτιοτι εε ειιΒιιιαιτι εοιιΓιιιει·ε ,

νειιετιιειιτετ ορτειιιιιιε : ι‹ι ει.ιοει , νειιτει Με.

τιι:ιιιιε Βινειιτε , τιοι:ιε Ε:ιειιιι18ιυεεεΠιιιιι ιτε

ΓΡετιιιιιιιε : ειιιιι οπιπιπο οιιιιικε τὸ8ειττιιιε ,

ιιτ ιιι ίιιιΒιιι:ιτεττι ιιοίὶτειπι εοιιτειιιΡιιιτιο

πιετιι , Δεεωω τενετειιόιιιτι ὸοιιιιιιιιιτι νι

Βοτιιιετι(επι Βετο ειιτόιιιαιιιιπι εοΠε8ιο ιιι

ΒιετιιιιιεΙυε ιιιιιιιι ιιιιπιετιιτιι ιιι ρτοκιπιο.

ει·ε:ιτιοτιε ειιιίειίεετε άιετιετιιι· : ιιιιοει ετίι

ιιοιιιιιιιιιτιο εειτόιτιο.ιιιιτιι εοΠεειο ιιοτιοτιιι- Ο

εοπι ιιιτιιτιιιιι τιειιτιειιιατιι ειιιιβιΒιιτιιιιε : ια

το.τέιετι ειιιε νιττιιτεε εε τιιει·ιτει ειιι(<ιετε νι

ὸειιτιιτ , 8ιτ εισαι Γιιπιιιιετ: απ:: ιι:ιΒετιιιιε,

οι·τιετιιειιτιιτιι Μαι ιιιεειιοετε ιιοιιτο τετέιιο

ιιιιιε εειιε&ιιπι Εοι·ε ειιιιι:ιττιεινιιιιιιε , εοειιιε

:ιιειΒιε _ ε: Ιιοε ρεωιιιιιε, Ιιοιιοτιε ιιοιι:τι

πιω ιιοε ιτιιριιιιτι ειιτιι ειενοτιοτιε :ιτειιιε

ιτι Βιιι&ιωτειιι νειιιιιττι ειιτιίιιατιιιιιιιιιιε τετο

ΡιιΒιιε:ιτιι οΒιετνειιτι:ι, τιιιιιι ειιτιιιιιιιιο μιο

·ειρι εεάειι1ιιιε , τ:ιτιτιιιτισιιιε άεειιε , Ρετιιιιιε

εε ιι ιτι ποε ιΡΓοε εοΙΙ:.τυπι Εοτετ , 8ιωιΠωο
ειιιιιιιο Γιιτιιιιε ειεεειιτιιτι. ι

διιρετείι' ροίιτειιιο ιιτ 8τιιτι:ιε ιιιιττιειιιιιε

νειϊτει: ιιωιωΔιιιι ε8:ιτιιιιε , εισαι Ιε8:ιτιο

:και ιτι ττιετιιιιιιιτι ι·ενετειικιιιιιιιιο ιιοπιιτιο

ειιτάιτιιιιι ΕΒοτειεετιιι Ρτιιιιιιτιο ιτιτιπιοςιιε

ιιοιιτο εοιιιιιι:ιτιο Γε Ρι·οτοιμιτιιτιιτιι ισειιι8

πιε εΠ: ροΠιειτει : ειιιιτιινιε ιιοτιο , εισαι ιιι

εα:ριι: ιιι τεΕοτττιπιιι;ιο εΙετο , ορετι πιιι8ιε

εκρεάιιΤετ, Η ιιιιΙΙ:ι τειιιροι·ιε Ρτει:Γεειρτιο ιτι

Ρτοι·ο8:ιτιοιιιε ιιιιΙΙιι ιιιΓει·ετετιιτ. Ηιιιιιειιιιττι

ειιιε @Πι ιιοιιτι ειετιιπι επι Βιιιιιιι·ιοτε Ριπ

εερτε Γιιβειιιιει:ι τειιάετετ ιιΙ:ιετιοτειιι , Πιπε

τιιπιειιιε πιω τιε8οτιιιτιι ιοιι8ιοτιιιιιε επώα

Βιιιιιε Ρτοἀυεειι‹:ιι φαι-εε οτιιιιεε τοΙιετετ :

ίιιιιιιιε , ιιιιιιΙ κα” ιιιιιέΗτειτε , ειροιιοΙιεε

Με ) ε:ιτιιοΙιεεειιιε τεΙι€ιοιιε πιειειε όιΒιιιιτιι

Ροίΐε ιιιοΙιτι. @ιοειτε:ι νείιτειιιι άι&ιιιιι Γειτιεἐ

τιτιιτειιι ιτει·ιιτιι ιιιιρειιΓε το8:ιτιιιιε , ιιτ ιιι Με

Ιεεατιοιιε ριοτοιμτιειιι ΒειιιΒιι:ιττι εε Ειει

Ιετιι (ε ρται:ετε ιιοτι 8ι·ενετιιτ , ιιι εεε τειιι

ιιοιιιε ειρρτιτιιε €τειτειιιι εΗιειετ. ΝοιιιιιιΙΙ:ι

ιιειιιόε ρται::ιςο ιιοιιιιιιο Ειιοπιεειιιι πνε

τειιειιίΙιτιιο ιιοιιιιιιο ειωιιιιιι (]:ιτιιΡεΒιο

πιο τι1επτι1τ. 4

Εις πω Με” Εοιιόιιιατιιιιι. Ι)ιε ΧΧ.

].ιιιιιιετιι Μπα.

Ε. ν. δ.

Βενοτιιιιιι·ιι1ε , :ιτειιιε οΒιεειιειιτιΠΕ

ιιιιιε Με” Πει 8τιιτιε Ηιιιιιιτευ έ

τα Αιιι.ζιισε δ: Ει:ειιιει:2 εε ιιοιιιι=

Με Ηιβετιιι:ι:. '

Ρετιισε νιιιιιιιιε.

Α τετ€ο .9ρω?έβιω , εἰωπκ=

ιωΖωηκε :πψω μερα.

Ε·
 

·-..-..-...-`.-.?.... -.-....__..,
 

ΕΡιετοι.Α κι». ΗΕΝιιιει νιιιι

Εεε” Αιιει.οιιυΜ.'

.κι ιιιιτιτιιιιιιι ροιιτιιιεειιι.

£απωλ:: »καιω 7ἰἔσππἰεπῇ”: ερι/Εφέ , έκπωμ

Ψιι·ιαφετωπ ιν” @ρ μή!.

εωιπωε μια, 8εε. Νοε τιείειειιιι.

τιιιιε ρτοΕεθ:ο , νει πιιιιτιε ειιιι:εο. @Πει

Ριοΐρε&ιε , ι·ειειτιοιιεςιιε εοιιτιιιι1ει , τοπι τα

νετετιάι εΡιΓεοΡι νιδοτιιιειιιιε , τοπι ωωεφ

τιιττι ιιιιοτιιιιι , ειιιιιιιτ:ι ὸἰιεᾶιοιιε πε ειιιιι·ι

και: νειιιτει Βεατιιιιόο ρτοΓεει1ετεευτ :εε ιιοΕ

τι·:ιε,τειιι σε Πιάτο ιιιιιιιετιιιτει:ειιι,ευατιι ετιεικτι

οιι ιιοΠ:το.πι ετ8ε. Γε 8ε_ Γειτιδι:ιιιιι ιΠ:ιιιιι ίειιεπι

ιιιιειιι επεσε οΒιετναιιτιιιττι. νετυιιι Με υιό

κιιτιιε ιτι ?σπιτια Βτενιε ιιττετιε :κι πισω”,

ειιιειε ιτι εοιιιτιιειιόιιτιοιιειιι ρταεθιτι ιιοιιι·ι

οτειτοτιε :κι εειιιιόετιι ειαιιιιιιιε ταιΡω , κι

:ιεεεΠιι:, εισαι εεεει:ιετε ροτιιιτ. Ηε Πεπτι

Β ειιε όεει:ικινει·ιιιιτ ειιιιιιτο ειιιιοτε παρε α.

Εε&ιι @ω ιιοε:ι.τειιιε ι.ιιξΙ:ιιιιι ιιοΡετιιτιι σιε..

τοτεπι , δό οΕι ιρίιιιε ιρεξΙτετε: νιτειιτιε ρτο;
Ε Βιτατεπι δε ιιοιιτο. ροτιιιιιιιιιιιι @τι εστω

Ριε&ειτιιςΗιιιΡΡε ειιιιιιιι·τιαιιι ειιιε δε ιιά·ειεπι

Γετνιτιιτειιι , εε ιιι τειιιιε ιιοΡετιε 8ει·ειιςιιε

Γοιει·τι:ιιιι επεσε Πτετιιιιτειιεττι , ει: ετιιιιιι 'ετ

Βιι Γε δ: ιιιειιιι Γει.ιετιι οιιΓετνειιιτιιιπι ι ιιόιι

τω” πε ιιοε ιειιτι όιιι εοτιιΡεττετιι ιι:ιιιετ :

εισιεο ιιτ ιιι νιτο !ιοο ιιετιιιίιιιιε ιιοίιτιιπι με.

τιΠιπιε οτιιειιι‹ιρ ιιιιιιιιιε ιτιτει· πιω Διατιωμ

απο Με νειιτ Μαι ιιτ ιιοΒιε εεττε ρει·ιιιει

τ ιιοειιιιε νετιΠιτιιε ωιωι ροιΙιεετιειιιε Ισά-Ε ειειιιτιιιε εοτιιτιιειιάειτιοιιειιι ιιοίιτειιτι ειριιά

νειιτ:ιτιι ιιιιιέϊιαιτειιι ιιιιιιτιε 8ε ειιιιάετιι μπει:

εεε ειε εειιιίιε Πισω ρτοειιΙ ειιιΒιο Γοι·τιτυπιττι

εθεέιιιιιι; εοπι εωιειιι ιιοι:ιε ΐρειιόεειτ Ρωιια

ΕΜΗ ιόοτιεειοεειιίιοτιε Γε οΠειιιιιτετιι,ιιιιες|

ειι&ιτιοίιτι οπικοιιε νιττιιε ιιοΠτειειιιεεοιιιφ ι

τιιειιό:ι.τιο εεε επεφτε ει ι φαι τιοιι ιιιιια.

:ιεεεριιιιιιε , ειιιιτιι 6 ρΙειιιε ειικιπετι Νοε ω

Ρτιτιι:ι ε:ιτόιιι:ιιιυττι ετε:ιτιοπιε :κι ιιιιι:ειιιιιιιιιι

εΙιοιιιιιι :ειιιιιὶιειιιοιιιπι ρτιιιειριιιιι ιιιτιιτει ,

Ν μια κι Πι



ιωα ετιετοιίε

“οτ ί

Ατιοποτ.

%·τα·7μμ?-

τιιιιτπ πποππε οτατοτειιιίπ ι:ιιαιπ ίίτιΒιιΙατειπ Α τίοτεε τΓαότί ιίε οίίίι:ίίε τιιίε νε! ιπαιτίτιιε ,

ι:οπτετποίατίοπετιι , ίπ ίΠοτιιπι πιιιπετππι

αι!ΓείΓι:ειιιιιε. (1ιιοιί ετίαιπ ίίτιιιίιιιι ποοία ρτο

πιίττίτ ποίττα ετΒα αροίτοίίι:ατπ Γειίειιι νεΓ

τταιιιιμε οεατίτπιίίπειιι ειιίιιΓι:ιιιιιοιιε αίτε

τω: οτίπι:ίοίε οοΓετναιιτίατ τιο-Πο μότο ροπ

ιιοπεπιία: ίτα πι. οτι παπι: ι:απΓαιπ , νείτταπι

ΓαπιΕτίτατετιι ποίτιί τοτίιιε τεππί τατίοπεπι πα

Βίτιιταπι ποπ ιίιιτ:ίτειιιιιε , ίιίιμε ποίττίε οτε

ι:ίοιιε αι: ι:ίει:οτί ατττίοπτιιταιπ , οιιοιί απτο Γί

ζίε ίαΙτειπ 8; ιίενοτίοπε παπά οποία ¦απτε

Ροπεπιίία ττίί:πετ , πε τατιιιμαιιι απ εα ίπ παο

ιιοίτι·α Ρετίτίοπε Γρτετί . είί`ε νίιίεαιιιιιτ , 8ε

απ: αίίίε Ρατίτετ ίιιιίίι:ειππτ. @πει ίίι:ετ ιιιίπί- Β
πιο Γιιτπτα ατί:ίττετππτ ,ί οτι ίίιίετπ οποία α

νείτι·α Γαπᾶίτατε ι.ίαταιιι , ό: ιμοιί απ τα ετίαπι

εκ Γε ρτορεπΓατιι νίιίειιιιιει Βοιωτία ταπιεπ

πιοίττί :είπε ίτιιοιιίίτ, πι: ίΙΙιιιί ίιίειιι ιίεπιιο

Γαποτίτατί νείττιε ίπ πιειιιοτίατιι τειίιιι:απιιιε ,

πι: οίπί αΙίίε ρτίπι:ίοίί:ιιε τεί:ιιε απ τε ιίιότίε ποπ

ι:ειίίτιιπε , απ ίρΓα ιμοιμε ίπ εοιιιιιι πιιπιετο

ι:επΓεαιπιιτ ,τά ίιατιεαιιιπτ, ιμοιί 8ε ποτιίε 86

τεεπο ποίττο ίπ ιίετίει:πε ροίτπιοιίιιιτι εε

ιίετετ. Ειιιπιίεπι νετο οτατοτειιι ποίττιιτιι ίπ

αιπρΙίίίίτπα ιίί8πίτατε ροίίτιιπι ποπ Ρατίειιιιιτ

ίπ ίίτο Γαετο ι:ατιίίπαίίιιιιι ι:οίίεείο ποπ ιιίίί

ιίίεπε 8: τιοποτίΕι:ε Γε Γιιίτεπτατε , Ιιατιίτα

ππα ίίτίι: οπιιιίίιιια τεί:ιιε ό: ρτιιιι:ίοπε ίπ εία

ιματ αιί ίιπρετίιιιιι ρει·τίπεπτ .οποία ρταιίτεε,

πιο ιμίτιιιε ειιιιι τεοΙιιτίιιιιιιπ Γειποετ τοπο

τιιειιιίετιιιιε , ιιτίαιπ ατιμε ετίαιπ ίιοττατιιιιτ ,

ιιτ απ ίιιίτίτιιτο ποπ ιίιΓι:ετίαε , τίτιίιμε ρετι

ίπαιίεαε ειιιιι ππα αι! ιίίεπίτατεπι ποί

τταιπ Γαι:ίαπτ επτα: ; ιμιε αιί ιίίππίται:ειιι

ΓετειιίΓίίπιι τεπίε Λαμία ανιιπι:ιιίί ο: ξτιιττία

ποίττί εΙατίίίίτιιί Γαείαιιτ ετίαιιιι:πτατε. Ρετ

ετατιιπι νετο ίίίιιιί Γπιιπι οίίίι:ίππι Γπρετ εε

τετα ποτιίε Γιιίτ , ιμοτί ιίε τενετεπιίίΠίπιο

εατιίίπαίί Ξειίιιπεπίί οίιτίπιιίίτί. ΟοαποΓι:ί

ι:ιιπίτπιιΓιμε Πτι Γεπιτιετ ίπίτεε ,ί πει: αί.ί€μο

ίαποτε ιίεΓατίαετίε. Αιιιία&ετ επίιπ ίπ :ειπ

ροτε ι:οιιΓπίεπιίππι απ είε ιιιιί τετπριιοΙίι:ατπ

Γαίναπινείίπτ, οανεπιίπτιιιμε πε ίί πεείί

Βεπτετ αΒατιιτ , πτ εο τετ τειίπεατιιτ, απο

πει: Γαπέτίίίίιππε Ποιπίππε ποίτει·, πει: Γετε

τεπίίίίπιπε ανιιπειιίπε 86 Γιατετ ποίτετ ι:ίαιτίίζ

ίίιιιιιε , πει: πω: ετίαιιι τετπειίίππι αίτεττε ροΓ

ίίτιιιια. Ροτίίίίιιιιιπι πω: οτι αρεττίπε Γι:τί

Βετο νοΙπίττιπε , οποιί ποπ ιίιιδίταπιιιτ τε

απι:ίίνίίΓε πωπω” τεΒεπι Ρταπεία: Γο

ίίτπιπ ιίίι:ετε , Γί αττίτιιιε ίπιτιετίππι οτιτίτιετε

ποπ Ροτιιετίτ , Γε αεί αιιιιίίία ατιιιοτππι ιτε

δ£ £ίίεΠίίίιπί8 πετ·ποεα νείττα Γαπθτίτατε ρε- Ο νεπτιιτιιτιι είτε: απο τεττοτε πε ΓιιΓίταεία

πια 86 ιπετίτοτιιιιι Γποτιιπι ταίοπε. @ποπ

ιιτ νείττα Γαπξτιταε είίίι:ετε ιίί8πετιιτ , ίιιίταπ

_ τετ τοεαπιπε 86 ΓπροΙίι:αιιιιιε , νίταιιιιμε ίοίί

Ιοπ8αναιπ αι: Γείίι:ειιι ειιορταπιπε.

Εκ τοπία ιιοίττα θταπνίεί. Βίε :τ:ιν.

ΑΡ_τίΙία-Μπιτ:τ.

τ. ν. ε.

Βενοτίίίίιπιιε ατιμε οίιΓειιιιεπτίίίίπιπε πω,

Ηιιιιιιιειιε Βεἱ ετατία το: Απ8ίίαε,

αι: Ρταιιείαι δε. ιίοιιιίπιιε Ηίοι:τιιία.

Ριι·ττιπε ναιιιιι:ε.

λ τετεο δά%δίωίΜΒ α: σίτ

' ωωιτἑῇωιι αίιυιιΜιι »αβατο

2428.

 

ι.ιιτέιια :ιν ι. ι:αιι.οι.ι ν.

Ιπτεπατοαιω

αεί ερίΓεοριιιπ νίεοιπίεπΓεπι. '

Οτατίω· απ: ασ έιψ.τ ιό ω ρτο ωραία @Η

Ιστοσιωικαίο , πρι: πι κατά 6°ιιίααταβ· ται·

Δίβωιίτ.ι, ωσα::1·'τωσπι πιατα: ααίωματωτι

φταιω.

· Επετατιίίί διτ.νι:ετιιο ερίΓεορο να

· 8οτιιίεπίί οτατοτί Απείο ίπ Πτοειίε
ί νοτο ποτιία ιτίΙι:&ο , ().ιιιιοι.πε Βεί 8τατία

ΗίΓραπίατιιπι ατιιπειιττίιιΓιιπε δίείΙία τα δε

ΗίετιιΓαίειιι τα, δ60. π °

νεπετατιίίία ποί:ία ςίειτοτε ποτιία ιίίίείτε,

Γ2ρε α ιίίΙειξτο ιιοτιίε Τίιοπια δρίπείΙο εετ

Ι)

είεττοτιιιιι εοεί τιοίίίπτ , ιιτ ίπ Θετιπαπία , α;

ίπ αίίίε Ιοείε ιίίΙί8επτίίίίιιιε ρτονίι;ίετιίπιπτ.

τείίιμα ιμιε ίπ ιίίεε ίίτίι: οοειιτιιπτ , τίί:ιί Ρίο.

τίτιιιιιιι ι:οιιιιιιεπιίατοιιε.Ειι Βατεείίοπαπου.

ΜαίίΜΒΧΙΧ.

πιο. τι αεξ

θ. δι`οειτιιιιειιι.

 

ΕΡΙΣΤΟΙ.Α Χνιι. (ΣΑΚΟΙ..Ι ν.

Ιπτεααίοαια

αιτ ειιπιιίειπ νί8οιπίειιΓετιι ερίΓεοριιιιι.

Οια: τι: τ” Μπα: :των ]Μαιωι Βικιπα

παι·ίε ίε8ατισβασ ααα: έ:: Μ: αφοβα:

ωειωιωι φ παπί”.

Η ποτπίεπίί Γετειιίίίίτπί τεείε Απείίιε ίπ

Πτί:ε οτατοτί , ιίενοτο ποτ:ίε ιίίίεττο , 86ο.

Ειιιιοι.ιιε ιίίνίιια Γανειιτε ι:Ιετιιεπτία Κοιιια

ποτιιτιι και 8: ίτιιρετατοτ Γεπιτιετ απ,ιτιιίτιια,

ΗίΓραπίατιιιο,ιιττίιιΓιμε 5ίι:ίΙία:,ΗίετιιΓαίειπ

τω: , 8ιτι:. _

Κενετεπιίε ιίενοτε ποτιιε ιίιίειδτε, ι:ιιτπ

Ενει·επιίο διι.νε5·τιιο ερίΓι:ορο νι

Ε ε:ιρΙοτατιιπι τυποι ίιαί:ειιιιιπα απίιτιιιτιι , τοί

πίιπειμε οοε τιιι,τίατ , απο ίτπιίίο τεε ποίττα8

οιιιπεε , ππα αιί ιίίΒιιίτατειιι ιιοίτταττι πατί

πεπτ, επι·ανετίε, πιαεπίίίεο ιίοιιιίπο ]οίιαππί

Επιιιιαπιιείί οτιίίπίε ποίττί νείίετία-Αιιτεί

εεμίι:ί ι:οπίαπΒιιίπεο αι: εοπίίίίαι·ίο ποίττο

ίπ ιιιαπιίατία ιίειίίιππε , ιιτ ίπ Επι: ίεεαι:ίοιιε

ίίι: τεειιιιι απατα πιαιτίιιιε εοπιιιπΒατιιτ , ιματ

πιω επίπι ιμαπτιιτο ίπ εαιιΓα ίΠα αέτι.1ιπ ίίτ , τ



@απο τ;6ο.

Ε:: σιώπ

τἰειο ΚΚ.

ΡΕ. Ακρι

τέτιίαποττιω

Χωιμ”Μ

π: συκωτι

ττι.τ ιίο στ".

δοπισττο ο.

τω» Μάι!

Ισπίσι.ι.

[ο] Ν2τιι$

ι:Π: Νι:αροΙι

οιο 6. Ματι

'+93 ·

809 ι:ΑιιοιΝΑιιε ει:οτιΑι:ΕΝειε τ;ιο

ιιιτο ΜΚ ΜΜΜ απο τταιθιαΜτ οοι ι:οττι- Α οττιιιἰα οοτιιτιιοιἱα τιια Γοιτιροτ ΡατατἰΠἰιτιιιττι.

ττιιιτιἱοοτ. Ηοτταπιιιτ το οι: Ιιοττιιτιοττι οοπι

ΡΙοᾶατἰ: , ι:ιιττιιιιιο οο αΒαε , οι: ουο: ατιἰττιο

:στο ι:οιήιιι·ιιΉσ ιπτοτ 11ο8 ΓοτοαΜτηιιττηιιο

:φοτο τουτο !·-ταττοττι ιιοίι;τιιπι οατἱΠἰττιιιπι

Ετ , οκ ίτοοιιοτιτἰ ι:οτιίιιοτιιιιιτιο νοΠητα ι:ο€

τιοΓοατιιτ. Ηαι:οΜε οιιτιιι!οτο ιιΙοιτιΞιιιιττι ]ο

!ιατιιιοτιι , 8ο τοεἰε :οι Ι'ιιιιΠοΠΞωοπι , 8ο :ιο

Βατιιττι ἰπ ΜοΙοοιὶὶιιο τοειο ιἱἱο ΧΧπτ.

ιτιοτιίιτ Ιατιιιατἰι ιιιι::ι:τ.

()ΛΚΟΕΠ8.

ΑΔ τιιατιιὶιιτιιιτι (ἶοἴατοιο ιιπαιοίἱατἱο

θ. Ατιοετ.τ.εκεια.

Ο ΚΕΑΤΙΟ $ΕΚΙΡΑΝΒΙ (ΣΑΚΒΙΝΑΙ.Ιδ

Α τι ο ιν.

ΡΠ! δ ΐοτνιιτ ΐοτνοτιιοι Ποι ιΜο&ο Β ΡιιΒΙἱτατ Ρτκἴατἱε , ἰτι Με ροιἰΠἱοιοττι ροτΓο

ΒΙιο ]οτοτητ1ιο 5οτἰρατιιὶο , @Με Κο

τιιατιατ οοοΙοίἰα ρτοεογιτοτο οατὸἰτιαΙἰ ΓαΙιιιο.τιι

δ; αροθ:οΠοαιο ΒοτιοξΠοτιοττι. >

Βοιωτια οι:οΙοΠα, οσα: ροτροτιιο ιΠ8τή

πατοπι ΡΙοτιιτιατιτω, ρτιοΓοττιτο ίιιοΠττιιιιττι

ΪΡΙοτιιὶοτο_τοΪιιΙἔοτ . ιτι ἱΠατιιτο ι1ιατιωεωο

ΡοτΓοτιἰε οΧοοΙΙοτιτ-ἰ ρτιιιὶοοτἱα , τοΙΞέιοτιο 86

ΡτοΒἰτατο , αΠιίοιιο νἱττιιτιιτο όοοἰε ρώ

ΙοιιτἰΒιιε , 8ο οικω Γιιροτοιτιἱτιοοε Ποἱ ΙατΒἱ

Με ττιιιΙτἰρΙὶοἰιιττι οοι:οτανιτ πιιιιιοτο ετα

τἱατιιτιι ἔαοἰοτιιἰα νοΙιοτττοτιτοτ Ιαττατιιτ: οι: Π

οιιτἱοοὶε οττΙιοι!οκιο Βιιοἱ ιοτιιροτιοικ , ττιιιΙ+·

τἰΡΙἱοἰτοτ ί-τιι&ιιοΠιε ι οι: τιοΒἰε 8: Κοιπατιο

Ροιιτιθοἱ ρτο τοτι:Ροτο οπἱΡιοτιτἱ , ΓοΙΙἰοἰτιιἀἰ

οοἰπιἰοίΐοΙΤα ιτι Ρτοπτρια8: ΤαΙιιΙ:τι τιο8οτἱο

:πιο τιιιἱι: Με ἰτιοιιττιοοτπἰιιτιι οκοοἀἰτἱοτιο ,

αι: ο11οτι1τη , ουι: ΓιιΒΞτιιἱο τιοΡττἰε Ιιιιτιιοτἰε

ετανἱοτα ιοι:ιιπιΒοτο ρτοἴρἱιτἰτιιιπ , (ιιΒΙονα

άσσο ποπ ττιοιἱὶοοτὶτοτ ρτοίιι:ιιιιοι ΙιαΒἰτα.

Γιτροτ Ιιοι: απο νοοοταΒἰΙἰΒιιε τ-ταττιΒιιε τιοΒ

Με οιιιίιιοτι: Κοτιιαοαι: οοι:Ιοίιιο ι:ατι:ΙΞτιαΙιΒιιτ

ὸοΙἱοοτατἰοιιο τοατιιτα, ιὶο ιΙΙοτιιιο ιιτιατιἰτοἱ

Ιατιιιιι ι:οοϋΙΞο οι αιιᾶοτἱτατο ιιιιιτιἰτα , το ζ) οοιιΠΙιο ατοιιο αΙΤοτιίιι, αι! οττιτιἱροτοτιτἰε Ποἰ

ίοο ΓοΙΞιΙο Παω ίοΙἰοἰτοτ ναΙοατ Ροτιοαοοτο.

Ηἱτιι: οι οιιοιὶ ποε ατιοτιιὶοοτοε, φωτο .οτα

νἱα ἰπιρταείοτιτἱατιιττι τιοίἱτἰε Ιτιιιπιοτἱε , ιστιο

Ϊοττἱττι ιτι οοΙοι:τατιάο αοιιτιιοτιἱι:ο ό: εεττο

ταΗ οοοοἰΙἱο , 86 οιιτἱτρατιιὶἰε Ι.ιιτΙιοται·ια δι:

αΠιε ὸατοτιατἱε Ιια:τοΗΒοο , Ροίι:ιτοτυπι νἱτιιο

Γιωτη ἱιι οι:ι:Ιοϋα Ποἱ , Γατοτο ιἱτιιαιιἰοτιιττι

οροτατιτο , ἱτι ιΠοε ι!ΗΐοτιιΙοτιτιοιιε , ἱτιοιιττι

Βιιιπ ροτα8οοιια ; αι: ΐροταιποε οιιοιὶ το , ιιιιἰ

όιιοιιιτι οτἀἰτιὶε τ-ταττιιττι Βοτοπιίτατιιιτι ΜΜΜ

ΑιιΒοίΗτή ττιοοΙοεικοιιο ρτοί:οποτ , ἱΙΙιιιἱ το

|ἱἔἱοΙ1ἱ5 8ο ρτιιὸοοιἱε Γροι:ιτιιοτι οι ΡτπΒιιἱίὶἱ,

ιιτ αιἰ 8οοοταΙοοι οτιὶἰτιἱε ρτἱττιατιιττι στο·

Μοτο ι:οτ:ΓοοΓιι ίαι:Πο ονο&ιιε ?οοάο , αι: ιο

οο οτιοτο οΒοιιτιιὶο οαπι ΡτονἱεΠ αἀτιιἱτιἱίἱτα

τοτἱε ΓοὸιιΙἰτατοττι οκΙιἰΒιιἰίὶἰ, ιιτ ΡοΠ: ἰτιοιι

τιιοτοε ροτ το Γιιττιοια απο Ιαιιιἰο οτοΗΜτιιο,

τιταιιιιο μετά (α), αο ιττιἰνοτί-ιο οΙιττίΒατικ
τοἰριιΒΓἱοα: ὶττιροοἴοτ ίαΒοτοε , οοι:Εοΐια: $α- Δ

Ιοτοπαιια: , Ρο: ίοι!οττι αροίτο!ιοατο , οτιαττι

οΙατιτ τιιοττιοττα: (ῖΑιιοτ.ο ν. Κοτοαοοτιπιι

ιττιΡοταιοτο οοο ἰΡΓοτιίΡοίὶιιΙαιιτο , ρωτά:

τιισ , Ή

ποτατιτιοι' ἴοἱοοτἰαιττ , ττιΒοτιιι οΙατἰτατοπι ,

οδιίττιτατιτ ΐιτιοετ1ιαιοτρ , ΠτιΒιιΙατοιπ ρτιιι!οτι

ιιΐατιι, το ατιΙιιἱε τοαζιτοατιιτιιίτατοττι , ιτι εοτι

ἴοΙοΗ°ἔο· ετανἰτατοττι , ιτι ροτα8οπιιο ιΠΠ8οο

τἰαιὶη 8ο ιιοττϊιιιιο ΐτι'τοΒιισ οιιωιοω Γοτιτ

ττιατιτοἰτοιιιιιΓΡοἐἴἰοτιοτιι, ι1ι1αειτι το οτἰαιτι ἱτι

τιοΙΪτἰε Β: ιρΠιιε Κοτοαικο οοοΙοίἱαο ατἀιιἱε πο.

ΒοτἱττιοιΗἀοτιιἰΠὶτιιο οοιορτοοτατα: οοεοονι

ποστ: ι:Ιΐο Ροτοτἰε οι:οΙοίια Βοιωτια: ό: τοϋ

Ιαιιιιοπι 8: 8Ιοτἰαιιι, 6ο ρτεί:ατε Κοπιαοιο

οοι:Ιοίιε οΧαΙτατἰοτιοτιι, το ἱτι οιιιίάοττι Κο

τιιαοα: οι:οΙοΠα: ΡτοΙΒγτοτιιτο ι:ατιΠοαΙοτη,

αΡοΒ:οΠοα αιιότοτἰτατο, ο:: ι:οττα ΐι:ιοτιτια

τιοίττα , αι: οι: αροίιοΙιι:ιο ροτοίὶατἰε ΡΙοτιἰ.

τιιἀἰτιο , Ρτατΐοτιτἱιιττι τοτιοτο αΠ-ιιιτιἱττιιιε δδ

οτοατιιιιε , αι: Ρταϊατοτιιτιι ίταττιιτιι ιιοίιτο

απο ι:ι·οτιιι , τιιιττιοτο , οοιιΓοττιοαο ι:οΙΙο8ἰο,

απο ιἱἱεπἱτατο , αοιἰὶοτἰτατο, ρτατιιιτιοτπια ,

ΒοοοτἱΒιιε , τἱνἱΙο8ἰἰε 8ο οιτιοΙιιττιοτιτἱε οοπι

Γιιοτἱε τανοταϊιιΙιτοτ 2881°ο821°Μ.18: τοιιιιο μοβ

Β Βγτοτιιτο οατοΗι·ιαΙοτιπ οπο , 86 ρτο ΡτοΙΒγτο

το οατὸἱτιαΙἰ Ιιαοοτἱ ιιοΒοτο , δέ ρΙοτιιιτο τἱΒἰ

ῇιιε ἰτι ι:ατάιτιαΙατι1 οιικίἱτοττι οιιίι!ιτοτο άο

οοττιἱτποε 8: ρτοτιιιτιοἰατιιιιτ ; τιοοτιοτι το ΐω

Βια Βοιιοιὶἱᾶἱοοο ΒοτιοιΠι:ιιτιιιε , αο οκ ιπιπιο

ΡτοίΒγιοτιιτο οατὁἰιιαΙοττι , 8ο ιτι:ιοΓοτιατο θα

_ τετοιο τισΡιτοτιιιτι οτιιιοοτυ οοτι1ττιι:ιιιο οοΗο

@στο ιιττα απο τΡΒε ΪταττἱΒιιε τιοίὶτἱτ οἱΓιὶοτιι

-αιιθ:οτιτατο .Γοἰοτιτἰα 8ο ροτοίἱατἱε ΡΙθΠἰἰΠ9

ιιιτιο , αι: ι!ο ίἱττιὶΠ ι:οττίἱΙἱο τοοἱρἰττιιιτ 8ο ατι

ττιὶττἰττιιιε. Νοοτιοτι ιιιιοι!ιτι αυτα ιΠ8τιιτατιο

τ Βαδιοτιιιτ ται-τοο ρτιοἴιιοτἱε , σο Ιιτ-`Ε ιὶοοιιε αιΤιιπιοτιε ρτο τοττιΡοτο ἰτι ι:ατιΠτιαΙοε

ροτ Κοττιατιιιττι ΡοιπἱΗοοιπ οκΙιἰΒοτἰ ι:οιιΓιιο

νἱτ , οτὸἰοἱ φοτο ρτοτοΙΐιιε ο: , οοτιετιιοπο

Βἰτοτιιτο ροτ ποε :ιο ττιοτο ΒοτιοιΠ&ιιττι τΞΒἱ

τταἀὶτιιιιε , αι: το ρτοίΒγιοτιιτο οατἀἰτιαΙοτιι ριτ

ΒΠοαττιιιει οοο οΒίὶατιτἱΒιιε οι: οοττο οο

τιιτιιιιοτιι οατἀἰτιαΙἰιιττι τιιιτττοτο , αι: ΪοΙἱοιο

τοοοτἀατἱοιιἱε Ει:οεκπτ τωρα: Ν. ρωτάε

οοίΪοτἱε ιιοίιτἱ , 8ο αΙΠε ιιιιἰΒιιί-νἱε αροίιο

Πι:ιε ροοΙὶἱτιιτἰοτιἱΒιιε, οτἰαπι ιτι οοτιοἰΙἰΞε

ο



'ι;τι · ΕΡΙδΤΟΕΕ Α[.ΙΩΠήΟΤ. η;;

8ετιετεΙἰΒιτε εὁἰτἱε , 8ε τ-οτΓειττ τ:οτ1ΓεοΓιτω Α ετετὶἰτιἴτἰτιἔετε, νεΙ εἰειιιίὶι τετττετετὶο εοπ

οττιοἰιιτπ εοτὸἰοεΙἰιιπι , ἱΙΙΙε ρτὶιτε πο Ιιοε ττιιἰτε. $ἱ οιιΕεειιτετο Με ειττειπτο.τε ρτ:είοττι

ΪΡεοἱειΙἱτει· νοεπἰε , 8: .το εεττιπτι τεττιριιε Γετἱτ , ἰττὁἰ8οειτὶοτιετι1 οττιττἰροτειιτἰε Πεἰ α:

εττρεᾶετἰε , νε! ττωήοττε μιτττε οστστο εο!- Βεειτοτυττι Ρεττἰ δ: ΡειιΙἰ αΡοίτοΙοτιιτιτ εήιιε

Ίε8ἰεΙὶτετ Βειοττιττι·ι ἰτι εοτςἱὶτκιΙἱιιττι ετεατἰο- ί-ε τιονετἰτ ἰτιειιτἴιττιιττι.

τι:: τεοιιἰτετπἰβυε. οΙἰοοιιἰο ετεοττοοεπι εσ.τ- Πο.τιήττι Κοιτα :τριτο Γεττ&ιιττι Ρεττι1τττ οτι..

ὸἱτπιΙἰε οιιΙΙ:τω εεοΓεττοεπι Με ὸἱΓροτιετπἱ- ιπο ἰτιεετττοτἰοτιἰε Ποτιπἰοἰετε ττιἱΙΙείῖτοο οσοι·

ω. . τήιιἰΒιιε .το οποτύουε .ΠΜ ουτε εήιτοτττο- Βετιτείὶτοο ίεκε8εΠτυο, φωτο Καὶ. Μεττὶἰ ,

ὸο!ἱτ›ετ οϋΠειτε Ροπετττ , ετἰετττΠ ρτο Μο·- ΡοοτἰΗεοτυε ττοΙτττ οσοσ ίεευττάο.

τοτε ΓοΗῖεὶετπὶ όετοΒοτἱοοε όε ἰΠἰε εοτυττι- ο ή· @το Ρ ι σε ειιτΙιοΙὶεεε εεεΙείῖει; .με

ιήιιε τω. τετιοτἱΒιιε Γρεεἰο!ἱε. Ι-Ρεεὶΐὶεει 88 . εοΡιτε. - ο

ε:τΡτεΙΤα τιο άε νετΒο πό νετοιτττι , που εισ- ή· Εμ Βοουτ.υτ-τυε εατὸἱπειΙἱε ο:: (Σοφο

πιο Ρετ εΙειιίοΙειε εεοετοΙεε Μεττι ἱτττροτ- ερτΓεοριιε Ροττιιειπίἱε. ·

τετττεε ττιετιτἱο , Γεω τήιιωνἱε Με εκρτείΠο Β ή·ΕΒο. Ρτιωσετεευέ εετὸἰτιεΙἰε ΡἰΓατιιιε

Βειοετ1ότι τοτε: , τεττοτεε Ιιιήιιἴτοοιἰἰ , ετἱειττι- εΡἰἴεοριιε ΤιτΓεοΙειτοε.

Η ίπ εΞε εεινεειτοτ εκρι·εΙΤε , οιιοά ΙΙΙἰε τιιιΙ- ή· Εεο Η.τοετ.τ·ενε εειτὸἰτωἱε Πάοκ

Ι:ιτετ·ιιιε , ειτε που τιἰίἱ τω. εεττἰε ἱιτἱτ›ἱ εκ· εΡἱΓεοΡοε ΡτατοεΡτἰτιυε.

ΡτεΠἰε οτοοο 8: ί·-οτοπι ἀετοἔατἱ ΡοΠἱτ,8£ ·ή· Εμ ]οΗ.«ΝΝεε εατἀἱοοΙἱε Μοτοττοε

τττετιτίο Ρετ πτήιιἰροΙΙετιε ίτειότει που ντιΙεειτ , ερτΓεοριτε ΑΙοειττεοΠε. ή

ρτο ί-ιιθἱεἰετττετ εκρτεΠὶε 8: ἰττί-εττἰε ΜΒετι- ή· Εεο (.κτετοιητοτ.σε οετὸιοεΙἱε Μει

τεε . ὶΙΠε Με” ἰτι (τιο τοΒοτε Ρεττττειηἴιιτἰε , ὸτιτεεἱιιε ερἰΙ-οοΡιιε Α!. . .

οοο πό ρτεεττιὶπει οοττίἱΙἰο .:.ιίΐεττΠι . ί-εἰετττἰο, ή· Εττο Οτι-το εετὰἰιποΙἰε ΑοΒιιίτετττιτε.
*ν ΡΙετιἱτιιἀἰηε 8ωιιιιΐτοτἰτοτε ίἱιτιἱΙὶΒιιε Γρεεἰει- ή· ΕΒο ΒωιτττοιοΜεσε άι: Ια εττω..

Πτετ δ: εττρτεΙΤε άετοεατττι1ε , 8: όετοεσ.τιιτιπ εοτὸὶτιιιΙἰε.

ε!Τε τΙεεετιήτι:ιι1ε, εετετΞΓοιιε εοτιττετἰΞε ουἱ- ή· Ε8ο Κωτυοτυε εετὰἰτιεΙιε Βιοδτι Απ·

το

Βιιίευτιτούε. Νοε ετιἱτιιτεειιτττ οσοι! Ρτορτετ ΒεΙἰ.

τι(Γεωρττοτιεω σπιτια ττι1]υίτττοότ εἰὰεττι εε· Ω ή· Ε8ο ]οι-ωΝΝεε-Μτεττ. εετὰἱτιεΙἰε δει

εΙείὶα: δειΙεττιἰτιιππ Ρτ.τεΙΐε οοπ άεΗτωε; Γεά τετεεττικ. . .

ετΞ:ιττι τἱτοΙἰ τειτἰοττε εετᾶἰτιεΙειτοε Βιιήοίτττοάί ή· Εφ κ. ©8ϊἀἰτωἱ8 δ. νΠοΗ8.

τὶΒἱειΠἱ8τ1οτι‹Π ΡτείΒγτετεειτὸἰπεΙἰε εκΠίτεττε, ή· Εεο Ισ. εετόἱτωΙἱε Ριιτειιε.

ἱΙΙἰιιε νετιιε Ρταίω 8: ρ:ιΙτοτ ΙτιάιιΜτειτοε ή·Ε.<το ]οπ.·ωπεε-Βω>. εωω. εατἀἰτιει

ε:τΠΠ:ειε > :το ἰΗε ἱόετο ειτεΙιἰεΡἱΓεοριιε $ειΙετ- Πε δ. (Πετττετιτἰε.

Μτατιιτε, ιιτ ρτἰοε, Ρετωειοε:ιε, ΒεττετεΙἰε εοτι- ή· Μ. εετἀἰτιοΙἱε Κειιττω.τιιιε.

ι:ΗΠ δ: ουἰΒιιΓνΞε εΙἱἱε·εοτιίὶἰτιιτἰοοἱοιτε 8: - ή. ]ο. ΑΝτοκινε εετὰἱτιοΙἰε €ορἱΓυε

οτὰἰττειτἰοτιἰοιτε εΡοίἰοΙἱεἱε εετετἰίοιιε εοτι- οπο.

ττετττε ττεοιιωτιοιιειω οΒΜιτιτΙουε , άΙόττι :ιιιε- ή· ΕΒο Ρ. · Μπιτ. (ἱΙτἱΙἱΙετἰιτε εατἀἱτιεΙἰε

τοτἱτετε οροΙὶοΙἰεο , τεττοτε ρτα:Γεττττιιω άε ΑΙεκαοἀτἰοοε.

ίρεεἰεΙὶε όοτιο @Με άΙΓρεττΓετττοε , άεεετ- ή· Εμ ]. ΩειτἀἱτκιΙἱ5 δειο-εΙΙιιε.

ττεοτεε ω: ιιοπε τττΞτιιω 86 τιποτε , Η Γεειιε ή· ΕΒο Σο. Α κ τ ο τι το ε εοτὰἱοεΙἰε δ.

ώρα· τιἰἰε ει οιιοτήιτοττι οιιενἰε ουᾶοτἱτοτεΠθεοτήτἰἱ.

Γεὶετπετ νε! Ιεττοτοτττετ εοτττἰο<ἐετετ επειτ- ή·. Εμ Ατ.οπτεινε εοτόἰοεΙἰε ΩοτοεΙἱοε.

τοϋ. . ή· Εἔο Αιι>Ηοκευε οιιτόττ1ΜεΕειτοεοϋε

ΝιιΙΙΞ ετἔο Ι·ιοττήτιιιττι Ιἰεεειτ Μια ρεεἱ- νἱεεεατιεεΙΙετΞιιε. τ·

τιοτο ττοίττέι: ειΠὶιωτἰοοἱε . ετεειτἰοττἰε , ει88τε- ή· Εεο ]. Αί. ειιτὸἰηεΙἰε 001.

8οτἰοτ°ιἱε . Ρτοττυττοἱειτἱοττἱε . Βεπεἀἱᾶἰοττὶε , ή· Ε8ο Ο.ωιοτ.νε εετὰἰτιεΙἰε Βοττοτοεπε.

τεεερτἱοτιὶε, εάιΜίΠοτήε, ττιιἀἰτἰοτιἱε . ΡιιΒΠ- Οι. (Ηοτἰετἰιτε.

εειτἰοιιἱε, άετοεωοι;τε, οτΓρεττΩιττοιιΞε δ: τω.

.εεεεοεεεεεεεεεεεεεεεεεεε

Α1.ΡΟΝ810τΑΟΟΝ11ΕΡ1$ΤΟΙ.2Ι5

απο . τι1ἰ ετἔ:ι τικ ρτορετιίἰοοετττ ατιἰτιπἰ Ει

· · ή Ε Ρ Ι Ξ Τ Ο Ι. Α Ρ Κ Ι Μ Α. Ε τἱε εκΡΙοτεταττι. νετοττι εκ Ιἰττετἰε τιτἱε πο· τ

“τω”. ἀἰνἰ Β:ιτττ1ο1οτττ2ι ΟττιττιΡοτετπι Δ...

ΧτόΜΜο ·υτέ:τω· πό φήβαίωι .Μάτσε Ρψ:·- τἰε , 8εειτοε ροΙὶ ΚειΙειπὶειε δετττρτειπβτἱε τε

τ.εί χΜ-#7Μά. Ι..ωαίωνι εμ.: ετιιιἰἰτὶσπε , εεΡτἰε . τω. ίὶτρετοιιε εΧΡΙοτοττιο1 τιειοι1τ ,

ΡΜΡΜ:τυπ ;2ψ πουπέ: βια: :υΖω›υω τω· τιτττΠ ἱττ ΠΜ εΙΤε τήιιοτή ιτοτι οττιἱειτιειτττ Μτσε

]απέ/ξ·ΠΡΑίτ εκστωικώε . ό· ·υετστωτι @Με τ1ενοΙειττἱειτ·τι ετ8ει οτε τιποτε ρτοτΓιτε τότε·

 

τ ωοπαωεπτσητω καὶ έκτέτίωτίστπω. . τετιιτ . δ: όοδττττιο.τη τΙτεΕιιττοΓουε εΙοτήιιετ1

Ε.. Μ τω. ἴρἱτετετ. $ρεεἰιπεο εστω ποο.νι.ιήεοτο

τε7τττΜο Πάικο εκ ιιτιἔοἱΒιιε Ιεοτιεττι ΜΜΜ- Ρτω Γε τοτε...: τοπ Ιιττετεε 8: Ρτοβιτατι8111
ο ή· Ε . . ο . · . · · τ -

"Ζήί“"ήτω τττε1τοτττ , :το ε:: εειΙατιιο @του εοιηεο- δετιιιιτσιτιίοιιε αυτου , δτΣ ετιιάιτιοτιιε Πο8:ΒΣ

ΗΙΖωτέτι.τ. =
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Με: πόσο πε ὁἱΠἱΩἰΙο όορτοΙιοιιὸἱ ροΠιε . Α Βοε , (μισό ρτο ωιἱοἰΠΪωο, 86 Θο :Μάρω

απο. το πιαεΒ Ρε:είεεειε : 86 ρωταω: ΡεοειΠ

όιιΒίο ιιεεειειιιε. νει·ιιιτι ω.. εε: ΠΊ3€ΠΙ.ΗΠ Πι

ιιτε:ιειιι6 :ι€ειοΓεο . ιιε ΒιοιΙο Ρεσεί'εωιεε:ε νΠοε

86 Πι Πε εοΒιιε ΠιΠΒιιοε ίὶιΡοειι·ἰε. ΑΙεοειιτιι

απο οκροεἱοι·ϋ ε:ιιιιι ΙσοιιιΠιοιτι εκεεειιιιι ,

εωτε8εΠιιιετι, επι Ιοει8ε ειΒΓοιιεειιι ο δει·

τικιιιιο. 3 επι $οεπιειιε εειιιεειςιιε εειεἱεεεε·

Ϊιιεεἰε εοπιρΙειιιιε, ειιιΙΙεις1ιιε οίΐιεἱο. ρατσ

τιιιεεε:ειάει ειιικεεΠι ι ορο :ιιιΞπιιιιιι πιοιιτιι όεε

νιπειτοε ; :Πεεειιειι ειι.ιοά εειειεα ΓειιτοτιεΠιωπι

ετεινἰεειεσ , εειιιεει ναεΒοειιτιι εορι:ι , ε:ιιιε:ιεΙο-ι

φ.ιοτιεΠι , εειιιειι εειισΠειοιιε δε: όοελΠιια ιιΓιιε

Ϊιιετἰε . ιιτ ΡεοΡε ὸοειιεεἱε, ειιιΜε εεΠιιτι ρεΠι

6:ιρειειτι.ειιεεε ιιεεοεἱει86 ειιιιιιιΙειιε.νιτοε εἔεο

@σε , 86 τοι: άΠειΡΙΠιιε 86 Βοειιε Παω οι·

:ιειτοε, :ιΙἱςιιιιιιεὶο μεσα: 86 ειιιεεἱι·ο , ε1ιεΙ 86

Ραπ οΙειιπιφκ: Πο Παει όιιι·ΠΠειιο ιιε Γιι€ε

:σε : εισαι ιιεΞειιιε τιιιιεΐε Πι το αἀτιιἰεειιιΠιιιιι

σειρά: ) Παω Πιεει· ιιεἔοεἰιι 86ὶιιειιιἱοειιἀἰιιε:ε

· :ιιιΠαιε εοειιιτι εε εεεὸἱε·ὸἐΓεἰρΙἰιιἰε , 86 πιο

ίειειιεει Γεεε:ΙΠιε εε:ρεειε , ιιε πιει:: Πι ίεσηιιετιεὶ

ΜΜΜ :ιο:ιάειιιιει .61ικιιτι Πι ειιιΙ:ι .ιιιωμ.5

Ρεἰικἱρἱε νε:είΞιειιε 86 νοείειεἱ νιάεατΠ. (Σκιά

ιιειςικ: ῦ8ιιἰΗοιιεἰο 86ιτιόιωειο ειΠΙΠε , πι·

ειιιιιπι το εε8α Πεεεε:ιε 86 ιιιτωΡιωκ :ιδεο

απο , ιιεε ςιιἱὸειιιετει αιεὶιιε αυτ :ΠΠ ιιιειΒἱε .

ιτοεεΠ επι: , φαω ἰΠ:ι5 Ηεςιιοειεατο , θα

Βιει.επι ἱετιἰεαευε , ςιιί Πιες: Ρϊ86-Π2. ιιιιιτιεμιαπι

κι Ιεᾶἰοειο Ιὶβεοειιπι 86ίσεΠιοιιόο σείωιειε;

86 Ραὁιιεἰυιιι ΒἱοΓοοεἰόετιι , ειιιἰ πιΠεε ριιΙ-'

6:Ι·ιεεειετιοε 86 :τω ιιεΠΠΠειιοε ιιιαΠεοε ιιοΒιε

· Πἱερἰιιπι εοττιτιιοιιεεεἱοε εεΠ€1ι1Π.

Να: ττιἰτιοεοεει εΠιἰ 8Ιοτἱειτιι εοιιεἰΙΙιιΒἱε

.επτα οοΙι1ειιιια εεεδΗο , 86 Δι (πω: Πι Θα

πιειτιἰαιτι εεειειΓΡοετο.ειο, ιιε ςιιοά Παμε: επω

σ”. ορΠοιιε , ειι ΓοΙιιε ἱιι8οειἱο ρττείΠεοειε ,

σε Μπι· ΑεΙειε αστειο ιτιοΙειιι ειΠε ΙιιιιιιεεΙε

.ίιιίι:ιτιιιοειε , απο Ιοιι8επιιοει Κοετια :Πιο νο

:ωειε:86 ειιιεετιιιιιειπι εοειιε ἰιιειιτιιβειιτι Πι με·

ΕεΠ:ιιόει 86 αΒΓοΙνειιάει ειπα ΒἰΒΠοεΙιοεα ,°

εΠΒτιΠΒιιιο . 86 ὸ0δεἰΙἴιειιο νιτο ΐι:ειαιτιιόόι

Πε , ε:οιιίΒιιειεε ΠΜ μ. Πιεευτιι , 86 πιο οοιιΙἰὲ

δέ :ιΓρεέειι πιεο (ο ΠιἱιΙὶταΙιεε Π8ειιε, ω: πιο

Πει 86 εοιιΠΙΞειετικ οΠ·ιοΠ Ρωεω.Δι , ι:ιιιιιε

Βιοπιε :πεσει οΒιιιτ8:ιετικ- Μι ΙἰΒοΙΙοιιισο @Ο

απο ιιιτοτώεο.ιιι Πειτε Π:!ιοΙια, πΜό.οΙοϋσε

86 Πι Πιωιω ιιιιιι:;ι[ιο , 86 σα ειιιἱόετιι ιπωωι

πιΠιιιειε οοπι ν6ιεεειε ιιιιιι·Βιιι::ε . πιο” ιιοε

Βοε :ιιιιειΙιΠιιιι:ιε. @Μό Η Ιοε:ιιε ὸ·οί:ιιεεἰε;

ιιονἰε αιτειε ἱειεεεροίἰεἰε Ι·υρρΙοιιόιιε στι”

δ6 ειπε 8ο οοΙιιειιτι:ι όΕ&α ίἱιιε.

ίζοεοι·ιιτιι ιιιιιιιοεω!σε εΠιι @ο φαω.

ηιιοά ε:ιιιεο :ιιιΠιιἱ πάστα, εειιιειιε·ιιιο ΒαιἰΘ

Β πιατα τιιοιιιιι Ρπει·οοἱτιἱιιτιι·Πιἴεορετἱε; Πισω

ι1ιιο ΠικΠει ΪεεετιἱΙΠιιιο ειεεΙιἱὸιι‹:ἰ εοιιιιιιε:ετ

ὸειεἱε , (μια: Η ειιιειΙΕεετειιιιιεΙυε εοπιρΙοκιιε

Ϊιιοεἱε . πω. όιιΒιτο φάει ΓεΙἰεἱίΠιιιαεναἀεειτι

εειιιεἰ ρτἰιιεἱρἱε ιιτιιΒε:ι.Εινοτο 86 ΠιΒιιάιο ΠΠ

- τα. /Εεεειιειιιι ΡεοΠιόε Ιειιιάειιι86 οειιιιειιεει=

άειειοιιειιι ει. ευει&:ι ροίὶοεἰειιεε εκρο&ειΒιει

@Παω ΠΠ εατιεο ΙΠκτιειιιε τεεετειιε . σμιειιιευ

εοτινἰνἱιιιιι 86 εειιιΙειε ίιιεινιοτεε απο οτβι Πιδ>

εποε 9 61ιιιιε :ινιάΞΠικιν.: ιιο€ιιΠαΒΞε.(ζιιεττι

ειικιειι ειιΠιι ΙεδΗοτιο ΙιΠἙοεἰπ ἀοΙεόὶοειιε ω

Φτιιιιε ειιιιιΓςμιο , ιιιιΙΗΜ ε:ιπιστι νοΙιεετιειιειιιε

:ιθΐειειιε , @Μπι αειειειικιευιτι εεειιτιι ειι€ειιο=

Ο Με , ρεοεΓοεεἰειι θεμιτΞε 86 ρεορτὶἰε ἰιιιει8ἱειἰ

Με άοΓεειραιτιιοι, ΠΕΠ ίΠιιιιΙ ιιιειιε 86_οειιΠ.

ΡιιΓειιιιειιε δ6 ίειειειειειιε ΗΠειειυε. ΡΙ:ιεοεαε '

εοειΙῖΙἰιιτιι :οοπι , Η ΡΙ:ιεεεεε ΙοεοΜΙΠοιο ών

εἰ , ιιε εεε α!" (οτειιΠΠεειιπιι ετεΠΠιικ:οπι

επιιιείσεωιευε Πι εΠΒιιι , Με φπα εἰἰἔιι:ιε μι

ὸἱεεινεεἱε , Πι :σε ἰτιοἰ‹ὶἰ Ϊαεἱειε. ΕεΒο ειιιοά

Πι ΠιιΒιιΙιε ειΠεεΙυειε Γε:εΠιειπι 1 86 Μι ίοεοιιἰΠΉ

:ιιοε εΙιικ εοεειιτι ορεεειειι , €Β0 ραεεἰειιΓαεει δέ

επι ειιιιάεειι Γ.ιειιτι :ιβίοΙν:εοπι , Με Βέφα ,

ιιε Βτονι ιιιωιωεω νεειιίὶαεἱε ειιοπιιιιιισει

τα Πι Με ιιτΒε.Γη:$ιιΙε:ι, ΒοιιοΗεἱο Γεεεειίίδειιἱ

Πιιοἱε εεπιιίεεεειιευε,τιονιιετηυο Ρεο!εειι εΙΤεε

εε:ΙΞ&ιιειιε , φα ΒοειεεοίΠΠιτι:ε @παπι :πωσ

ιιτ Ροεο @ια νι8ιΠ:ιευτιι πιοατιιιτι αιτιοε 86 Β Ιιαβοε›ἱιι 8ΒΓεςιιιό, οΗἱεἱς› 86_ειοιιείεει άοΙες=

Βτειειοε εκιίε:ιε , 86 ειὸιιΙεὶοε 86 ειιΠΠΠε ί:.ι&ει,

όοτιιι (ο ιιοΠε ε:οιιεΠιοτο 3 Γεεἱ πιειεἱειιειιι:ιω

εΕΠ:ιΒιεοε : ιιΠιἰΙοιιιἰιιιιε Ιιοε ετἱιιιεΙὶεἰ , ςιιιοά

ΐορετεΠ: :κι Μι ιιΒΓοΙιιεἰοιιειιι , Ιιοτειε ω

ειιιοε ίιιπυε:ιΒοε , φπα ειρειοεοε ἱειεοΙΙεκοεο

ΜΙ Τεαιαιιιεειεπι οοΙιιιτιτι:ιειι ιιιιΠεἰε :ΠΜ 86

Ρεεεθο.τιειοδΒιιε ΐεΙιοΙΠε ε:Χοειι:ιιιόειιιι , ιιι:

:που Ιὶειε ΠιΠΙ:ι οκτιιιιιι, έιιτιι ἱΡΕι άεειιιο

οιιιιιἰροεεειει τετι:ιίαιειιι· , 86 :ι εε ιιιιΠεο πιο·

Πεκ , όοθ:ιιιε οΙοἔειιιεἱυί-ειιιεει το Ιιοο ΠΠοβ

δώσω ρεαΙΕιτι ροΠἰε , ετιιιιεειιιο ΠΠ:: ειστε:

9ιιΠιιιε Ιιιιιιιἴπιο6Η ΪιΙεεἱε "αποτο ε:ιιιτο

ειιΠιἰ ἴιιιινἱοτοε , @Μοτο πιεπιοει:ιειι ε:οιιει

επεἰοιιο επεε.ειιιετο εκὶ το ειπα! ειιιιι Με Πετο

εΞε άυειε.€εειρΙιιεαε ὸεΙἱιιεαεἰοειεε οι; ΓΙΜι°Πι0

εΠιιιε εκίεεΕΡτειε , ειΙεοειιπι ειπα: νείεεε ΜΜ

Ωπί-ειεἱε ἴμειΒιιἰιιε: ειειθε:ιε , 86 ρορυΙο οΠ6τι.

Ε” 86 εοιιΠι!ιΒιιε ΪεἀειιεἰΒιιε ΠιΠιιιιαε , ιιΒὶ

€Ηνε3:Π ΙιειΒιειιε δ Γοεο (α) ίειιοίετατυπι φωτ

ἴοεἱεειροεὶοβειιιειιτ , εε&:ι , Ροεεἰειιε . ΕιΠ:εε

86 :ιρεεεἰοιιεειι εεΠιιπιειιει οιιιίΠε:ιιι εοεειιιι

Ο&:ινΠιιιο τιεΡοτο 86 (:ειΙΡΙιιιτειια ι1Χοι·ε:. ΑΙ..

εεε:ιτιι εμε ει.ιτΠιτιι Ιι1τι:ε ἱιιίἰιιιι:ιε , φωτ απ·

ειι νεειιειιε . ειιἰ ικΠιεεεεειε ειιι;ιειιοε ρυε·ΙΙι.

€Ι11€ιΕ110τ Μπα: οεοιιιε·ιιτει 86 όεεεεειιοιιεει @

ιιὶΗεειιιεεε. Τεεεἰιιε Βιεοπι ΙιεΠοεε ειει:οιιΒιιιι ,

1ιιιιιτει τω εεΐειοειΒιιτιτ. Πεεεμιο ωοο, @οοπι Ε ειιιοά μου:: (Με σο εσειιροεε: ιιειἰτιιεΙὶιιειι

.ί-εεἰρευτ:ι ὸἰνἰειιι ἰιιιιιιἰε , σε αερα: Πιεεινα:

ίἱειε άιιΙει.οι·εε . Ρωιτ.μ ειΒΓεοειάιευε ΐικι=

νιοε.

@Μό Η ΒἱΒΙ1οεΙιοεαεεεΙιιιιιαεἰε, 86 άετ

πιο εοιηιιοπιειιι· . Γυτεπιφο πιο Ειιεοεμ:Ι

Ιεινετἱε , ΠΙοιιεἰιιτιι ΠΠ ἰτιὸιεειιιι , 86 Ρειεἰοιιεεε

?οπο Πωσ ιιιεεεροΠεειω ιιιοεειιιι επΠιοτεει

κι. 862€”. 8 ιν”. «#72. σα!. πω.π:.

Πιθό1ΙΠ2.86 Μ νοειεεεειι 6οιιοΞεειεἰοεε, φαι:

τω Μετα και:: ίΠιιιιτι Παω νιόεειιι· (ε νεΠ6

:Πιόεεε , ειιιοό]ιιειε τοσο ίΠοιιέ 86 Ι·-εειτιε: (Πρ

ΙΙεοΠ:ειιε δε. Αππο ειιτειιπι πα ΞιικιΒιιιοε νἰ>

Πεειευτ , νἱεὶ αΙεεὶ .Πω αεΙυειι ; Πιιειτιιπι Γε:

πιἰιιιιτιιτιι , φα εε:Πιιεεπι 86 επειτα εοΐεειιιιε ρ

€1ιιοει Μπα σε :Με Πιο Πω” 86 ΓΡΙειιόοεϋ

Ο ο ο ο
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ἰΙΙιιΙΕτοτι 86 Πιο: τιιιι!το :Ποτε ι:ι ο:: το ιιτοο- Α οοτροτιο :ὶο:οε ι:ι Γυπιιιιιιττι όοίΜοτιιιιτι το

πο, οπο: οτονι:ει:ιε ιιιιτιο οιιιιΓο οιιιιττο. Ε:

ΙιιιιιιΓιιιο‹Η Πιο: ρτορο ιοεοιο τιιοιιιιτιιοτι:ει ,

ιιιιιΙτο ιΠιιΠ:τιοτει, 88 οτιι:Η:ιοτει , οΙ:·Βιιιι

τω”, ω” Με:: οπο: ιι: Γροοιιιιοιι :ισοτι

:Μπι τοΠοιιοτιιιιι ττοιιΠιιι::ιιιι:ιιτ , οιιε απο

οιιιιιτιιο: νιτοτιιιιι ιΙΙιιί:τιο:τι ιτιιιιΒιιιιοιιε ,

ΑτοΙιιτιιο:!ιε Γιιιιιιιιἰ 88 :ιτιτιοιιιίΠτιιι τιμή Βγ

τ:ιοτιίΞιιιοε ιιιο:τιοιιιιιτιοι, ΑιοιΒιει:Η5 Αώο

ιιἰοτιίἱιιτιι όσοι: Π:οιιιιἱ, Ρ. (ΪοτιιοΙἰἰ δει

ριο:ιιε ιιιοιοτιε , 86 Ηοτ:ι:ιι (ζοοΙι:ιε Κοττιιι

ιιοτιιτιι οιιοιιιιι ιτιίιετιιίΠιιιοτιι:ιι. Ηιιιιιε πιο.

:Η ειι:οττι οοιιτυπι Μ:: ι:ι-οοο 86 οιιιιιοικιΒιιι

το οοΙΙοει , 86 Γιιροτίιιιι: ΡΙιιΓοιιιιιιι Με: οοτι

τιιιιι ἱιιιειΒἰτιοε νἱτοτιιττι ΠΙιιίττιιιττι :κι νι

νιιιιι , οιι:ιιιτιιτιι ω: ρο:ιιο:ἰ:, οι: ί:τι::ιΞε

ατά: :τια:ττιοτοιίνο άοΙιτιοατιάιο. ΡοιιουΓοιιο

οπο: Γιιιιιρτιιε, οοι Ιιοτιιἱιιοτιι ροτι:ΗΠιιιιιτιι

τιι.ιιιιε :ιττἱε Μοτο: , τιιιἱ €11Π&2. :ικα τ:ιοιιιι

ιιιοιι:ει ἱιι Ιιιοοττι 86 οττοις:ιΡΙιιιιιιι τονοο:ιτο:.

διιΠιοοτοιι: οπιπο οι.ίτο αυτοι ι:ι ΠιιΒιιΙοο

ιιιο:ιΓοε , 88 !ιἰ ιιιοιιίοε οδτο που οι:οοάο:οιιτ:

Μετρο Πιιιιρτ:ιε ιιοτι :Παει 6 ο. νοΙ 7ο. ειιιι·οοε

:ιΒἱ:οτ. :Με Η νἰὸοτἰε «ΜΒΜ. , :μια Γο:οιιιίΠ

:οι ειτοτιιτ:Ιιιοιε οοτιίτιοΕΙιιιιι Γιιτιοιιιι: , θιοιτο:

Πο τιιἰιιιιε , :ι.οίτιτιο.

Εκρο&ο οποιο” :Πω :τοο ιιωεωιω,

οοοε τοτο άιΙιεοιι:οι· οιιιοιι:οε ω! πιο :τοπί

τιιιττοτο οιιιιτιιοτονιΠιτιιο ροΙΙιοοτιο , του:

οτιἰιιι οοι νοΙό.ο ιιοοοίΒιτἱἰ , 86 οοι οιιι8:ιιι

τιι: :κι ΒἱΒΙἱο:Ιιοοα οπο: ιιΒίοΙιιτιοτιοτιι. Με

τιιΙἱ τοΓοτὶΒο:ο :κι :ο , :μισο :ιτιίοτιο οτο: Π

ΙιιΠτἱΠἱτιιιιε ωτοιωιιο ()ειρτιιτιιοα , 86 τω.

Πωσ: 86 ιι:τἰοιιο οοιιιτιιιιιιἱε ιιιιιιοιιε Ζο!ιοιιή

τιιοτιιε , οοι Ροδο: Η::οι·ειε :ιιτιεοτο , 86ιόοο

τιιιιιόιιι οι: ΠΠοε οοιιίὶΠο ὸἰίὶιιΙἰ, οιιοτι:ιιιιι

ΠΠ νιΓιιτιι τω: , οοι πιο ἰτι:οιιιΡοΙΙἰνο πάτησ

τιιιἱτ, Πιο :ιιιοτιιιττι ΪοττιἰΙἰοτο, 88 Η:: τοπιο!

·τιιοτἰο :ἰΒἱ τοιω 86 τοπιροτιε ειιιΒιιίτιιε οι·

:Με οτθ::ιτιιε, οτιιοτα: νοιιιιιιιι ὸειτιἰε ΠοιΙΐιι

Ο

Γροδτειτιοι δ6 οοιινοτιιοτι:ιι ιιοιι ιιινιττιτοιι:Ρ

Μονο: ιιτοτο&ο , οοοε! Πιιιιιιιο Ιοοο τιιιτιιε,

τι νοτοτιιιιι 5οο:ο:ιιτιι ποιου: οτΞ8ιιιοπι ττο.

ιτοτἱε , :μισά ιΙΙιιίττιίΠτιιοε τιιοτιο μιτοιιτοε

ίοι·τι:ιιε , 86οοε οιιΜοτιι ιιιιιΙ:οτιιιιι ορριοο

:στο δέ ειτοιιιτιι άοπιιιιοε , :μισά ΐρΙοιιόιοο

Πιοτιε :ι:ι οἰε οόιιοσ.τιιε , τι :οιιοτιίοιιο ιιιιἔιιἰ

οιιΙιε τιιτιέτιιε ει Ρτο:οορτοτιοιιε ιιιίτι:ιιτιιε :ιτ

τιιιο οτιι:Η:ι.ιε. ΝοϋΠιτειε , οοοε , οοιο:: ,

Νικο: , οιιε: Γοιοτι: ιιόοιοΓοοιι:οε ειΠ:τοι·ατιιιιι

ειτιιο:ο 86 Ρτιιόιο :ινοι::ιτο , οποοιιι πέτο τα·

τιοτιο δ£ ρτιιόοτι:ι:ι οιι&ιιιιι , Εοοοτιιιι: Παο

Β τι: τοἱρΓιιιιι οτόοτιτἱιιε ιιιοιιτιιΒοτο. 5:ιιροτοτιι

ρτιο:οτοει ιιιάιιοιτ , :μισό ιο το:ιοτει :Μωά

οοιιτι:ο αποτο · :ιοεοιο Ιιιι8ιιιιτιιιιι ::οειιίτιο

ιιοιτι , Μοτο , 86 άοι::οτι:ει:οπι οο:τιριιτεινοτιο.

Ειιιιιιιιιι τροο::ιτιι ρι;Ποιιτιι Ττἱοοτοιιι νο:οτοο

όιιιο:ο , :μισο ΐοιτο: (;τει:οο, Ειιτἱιιο , 8: ΟΓοο

Ιοοιιἱ : το Ποοι::οτ τιιοτι:ο ι·ιοί):το ίποιιΙο άι

. απου: ετποο, :μισά όποιο :Μοτο Πιιειι:ιτιιιιι

ροτι:ιιιιιι οοτιΓοοιι:ιιε. Ποιιιιιτιι Τοπικοι: ποιοι

|:ο:ἰοτιο ρ:οίοοιιοτιόιιιιι οποσ , τιιιι:!ιοιιι:ιτι

οι:: οπιπο: το Διτ:ιριιΜο , όιιι|ο&ιο:ιε, :οτιιο

τἰοειε , ροοτιοαιε86 ριιιιοΐοριιιαιτ τιοτι ΓοΙιιιτι,

τω 8; ιιιτιο!ιο:ιε , ιτιοάιο:ιε δ6 :Ιιοο!ο8ιαιε

:πιοο ο:ιΠοτο , οτοπο Η :ο τοτιιττι ΠιιΒιιΙιεοοτι.

ΐοοτοΙΤοε , ιιιιΙΠοιιο οιΙ:οτι οροι·ειιιι ωιιπο.

Ηα :ιιι:οτιι ΡΙιιτιιιιΞο ιο το Ιιττοτα ιιοτι νιιΙΒα

το: , Γοιἰ ιιι:ιττιπ 86 τοοοιιάιτιίβτιιτο οι:ἱΙΙιιτι: :

:Μάτια ρτατοτο:ι. ττιοιιιοτιο 86 :απο ,φωτι

τειιιι ι:ι ιιιιΠο :ι!ιο :ΜΠΕ ιιτΒἱ:::ιττιιιτ , οιιε

οττιιιιιι ΐοττιοΙ Γιιἴοορ::ι ροτροτιιο το:ιτιοτο , πι.

τι" ιιτιιομιιιττι τοπιιττοτο τω: όοάιΓοοτο τω”

Γιιιιιιτιο 86 νοτοο:ιιιιι φοιτ:: 86 οΙοειιιι:ι:ι.
ν Απο: ποιο :τιι&ιιιιοι , οοιιἱτοτι‹:Η ; ΓειΙτιιιιόι ,

ιιιίττιιιιιοτι:ειςιιο τιιιιίὶοο οιιιιιΓνιε οοιιοι·ιε :πιι

ί-ιιτι‹Η πιοο άοι::το οιτοοιιἱ :Ποοτιε , ατομο Η

τιιιΠιιτιι :Μαι ιιτιιοιι:ιιιι ίτιπΠιπτι ίοέτ:ιτοτιε.

Ποιιιοιιο :ο: τΙιΓοιρ!ιιιιε 86 ο::ἰΒιιτ ο: ἰτιβ

θα: οι: :ΠΙιεοιιτιιιε ιιοτι ΓοτἰΒο , ατομο νοΙΙοττι. Β :τυξι:ιιε , ιιτ ιιιιΠιιε :Με , τιοοιιο ο:Εοιτι.Ιιοτε
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:κι ]ειοοΒιιτιι (8τι:οιιιιιτιι δοοτιιτιι.

ουιΜέτυπω απ.: τα τινά:: αέπιἰτσκτἰαπ

επωἰὶιἰοκυω Δικά:: , @νται «ἔ2: μισά/Μ

ἰΜιἰἔἰἄθΜ ο μου:#κΨμτωάτέ: , απο·

?πιο Ιτιωωπι Μ·υΜα:. ·

ΑοοΒο (ζι·ἱ:οιιἱο Βοοτο ιιιιο!οΓοοιιτι:Με

Ποιο 88 ἱτιοοιιιρειτοἱιἱιι Μ. Ρ. ΑΙΡΙιοτιίιιε

ιτιοοιιιιιε δ. Ρ. Β.

Ηττιιι ιιι8οιιε :ιιοτιιτιι οιιΒο τοιιιριιΒΙιοιιιτι

Πττοτο:ιοτιι τιιοτἰ:οτιιιιι, :μια :οτιιτιι τοπικ

τοι·::ιτιιιιι οτοοτιι ροιιοττονιτ , πιο :πιοο :ιιο

εδώτα άονιιιι:ι: , ιι: το τιοΓοτιτοιιι οιΙοιιοτιττι,

_ το οο!ιιοτιιιι , ι:ι ΐιιττιτιιιιιιιοιιο τιιὶ :ιάιιιιτειτιο

:και , οιιριάι::ι:οιιιοιιο :οι νιΓοιιοΙι , :οι οι

. :οοι , ρο:τ:ιι‹οτἰ:.Ωιιοιιι οιιιιιι , οιιιιτι:ιιιιινιε

Πιιριιιιιιιι , ιιιτιοθ:ιιτιι, ι·ιιίΠοιιιιι 86 ιππτιιο

πιπιι ιτιίιΒιιοε 86 ρτιοοιιιτἱίῖῖιιιιο οιιιιιιἰ :οι 86

Η ι ι

ο τιειτινι:ει:ο νειοιιιι :ΗΜ :ΜΠΕ :οΙἰ&ιι οι·οάτι

τω. ΜιΙΙο ρτοί:οθτο ειιιιιοτιιτιι νι:: πω: πιο::

Γιιθιοοτοτ , ιι: ρτει:Ρ:ειτο:ιτ, :μισά :ιιιι·ι νιοιιιτἱ

οοιο: ειιιτιοτιιτιι :οτοπο ρτεο!Η:ι!Η. τω: οτιἰπι

Βετο οι:: Μου:: οοιιιρειτονο:ιε,Ηνο παει::

:ιοτιο οιιι:ιάειτιι , ίἱνο τιποτε, το: :πιο οι: :μια

νοΙιοιιιοιιτοτιι ίτιιροτοιιι ωιιωι8 86 ιι: :ΠΕΕ..

οιΙΙιττιει 86 ιιιοοιιΓ:ιο:ο , τιιιτειοιιιι Ιοοο οοο

Γοτιότι νοιιι:. (ξιιιτο τι: τιποτε ω:: ει!ιοιιιιι

άο δέ :ιοΕοιοτιο, νἱτἰΒιιί-οιιο νοΙιιτι ιιιιιιιιιιιι

- το , ττιοιιίττει ροή:: Η:: ιιοιιιιιιτιιςιι:ιτιι τοΒιιίἱ

τἰοτ ΐοι·τιο::ιιιο Βιιΐτο , οτοπο: νἰτο: οι:οτίτ

00Π2.τ11Γφ16 Πιο: ἱιιτοτιάἱ: , ιι: ρο:ΐοιΞΗΠι- ο

:πιπιι 86 ειΒΪοΙιι:ἱΠἱιτιιιιιι ουιάριοτιι 8οιιοτο: ,

οοο ιιιτιἰΙ οιι:ιτι:ιιιιινιε ειτουιιιιι άοίροτειτο ,

ιιι!ιΠ οιιιιιιοοοιιο ιτιίιΒιιιιιε :ιο ιΡΓο τι:: οοτ.

ί:οδτιιιο Γρο:ειτο ροΠἱτιιιιε.

Ιιι :ο @τοτ Ἐοτιιιοιι‹:Ιο οπιπο ίτιι:Πιιπι οιι

τιιτοιιιΓιιιιιρίι: , οιιιτιο:τι ΓοΙοτ:ίειιιι ειά!ιιΒιιι:,

οπο ο8τοΒιιιιιι οΙιοιιοά , 86 ιιι:::ι οοτιίὶιο:οε

@ιιτ ιιιο:ειε ροττι€οτοτ. εσπι ΡτἱιιοοΡε πιο·

Ιοίοοιι:ιει: τ:ιοιΙο νιοοτιε Γοροτιοτοε σπιτι::

Ό
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86 σοσ οοξΒοσ νἱτ:ι σοοτἰΒἰτ Ιοοἔἰ1ῖὶοιπ. να

8οτο σοοο , οτί-οοι , 86 τοο]τΞΡΙσκ οο&τ·ιο;σ

οσοι” , οῖιοσι το ειοσο τσοστα αποτο σοιορει- ο

τω, τω: οτ οι το οποιο τοοττειΙσε οποια

οσοΙοε σοοῇἱσὶοοτ , 86 οοοίὶ οέτ.ινοτο Μοτο

1οἱτεσοΙοτο στοστ8σοε οάοήτσοτιττ. Ρτειτοοσ.

τοοτ ουοο τσἱ :ιοτρΙΞΙοιοιιτο τσίτἰιοοοἰιιτο Η

1οΙο·σε 86 ΡοΙοΙπσττἱττιεσ ὸἰἴρτιτεττἰοοσε , τουτο

πιοΙοοσ ροοσοε «οσε νσοστἰἰε τοοτο απο Μο

@ο δ; ΒΙοτἰ:ι ροοΙἰσσ τοοωωττε. @ΜΒΜ ττο

ὸἰσοε τοο!τττοοΙο οσΙσότετε, 86 Φώτο οταττοοσ

86 οοετίἱ νοΙοτ:τ:ττσ οοετο:οτι ρσττοΐο. Ϊοὶτ , οτ

«στο ροΡτ Βοοοοιιτο ιοστοοτἱειτο ΒΙοττοοοε τ

:ΠΕΠ 8τετὶοε,οὶττἰΙ τοοτο Εινοτσ86 ρΙειοΐο ίο

σσρτοπο Πο

ὶοἱοσε οστοὶοτ ρ!οε ττωετ φωτο τσ86 :το το.

-οσοοοτο 86 στο οτοοσε Βοοειτοοπ τετοιο ἀἰΓσἱ

ΡΠο:ιε οσπιἰοοἰίἱσ σοοφστστοοτ, απο οτοοἱει Ώ οποτε σΙσοαοττίΠιοει οτο σο ΙοτΒἰτ:ι.

τὶοὶνσοἰτσοτ το τοσοτσιοδοτ Γοο τ1οσ:οοσ !οσο,

ΡΙοτἱιοιιτο ΡτοΗσστσ 86 νοΙστσ ροτστειοτ ω οἱ

σ:σοοοτοτ ροτοτἰΠἱοπιιε :το τσΐροοοσοοοιιτ,οο

ηοτειοοοε 86 το σκτσιττροταοσἰε οποιο μοσ

το σειτιοἰοἱοοετσοτιόσιτὸἰε Ρτετ:τστ Μοτο σΙ:ι

τοο 86 ΕισΠΒ , ἰτει οτ οσο ίἱιοἰΙσ οΠοοἰό οο

@τοσο νἱἀστἱοτ, :τοτ :Ισ οοορἱοιο ετ ωστοσ

1·ΜοτοοΗτιιιιι. @οπο ΐοιοοτε ἱο σκρσότατἰο

τισ !ωοσττε86 :ιποοο :οοι σκρσέτοτἰ οοσοου,

φωτ οτα ο ίιιτοπιο ἱοεσοἰο ίοοποπκΙοσ οοο

8ΑτΡοΝετ (ΣΙΑ-ΕΟΝΙΈ 1518

Ατοοτἱστο οτο:τιττωτσ 86 στσ<έ:τοττα ποοτοο ,

οοἰοοε ρτοεοἰτοε σ; , οοοοΠ:ε ρσττττοοτιτισει:

:ιίΪσοίὶΙΗ, νοτἰε 86ὸσίἱὸστἱο τοσο τοστσοε Ει

τἰε. Π: σωστο έττοτοε 86 ποσοιοτ κατά Μοσ

Ησἰἱ σπονίάστιτ, οοο ροΙΪοτο οσο ἱτοοιοττοΙσ5

οτο Βτειτἰειε @στο ›86 ορτ:ιτσ οτ·:ιΙὶοοοοάο 5

Ρτο τοτ 86 ρσι·ίοοα: τοο: άἱΒοἱτοτσ τστ-σττσ

στἰειτο οτιτοοΙοτἱΠΪτοω ΡοίΠοι. ΑοσΠΙειιιε οσ

οοο ρτ&ειτο οσοοσ θέτ:ιαι τοκιΒιοσοτ Ποιοι

ΡειΠοε σΠ: οπο. ΑΙσκεοόστ Μετοσοοοοτο πΧ

οοο τοπ :ιο ΑρσΠσ τοοτο 86 Ι.γοοπτσοο θοεἰ
νοΙοἰττ ΑΙτστ ταοτΠτειο οτ 8Ιοιο:σ σοοτστορτοτ,

ποστ ιιτεινἱὁοε, το οτ ΒΙοτἰ:ι: οίοτ ρὶι1ἔἱἰοἰτἱο

τσσοΕπΡτἰ , τἰσἰοτὶσ οτ οτοοτοο οοοτστορτοιη

@οἱ το :ιοτΠστοοτ ρτοοσοτσε τω· Β σοοίσοοΙΗ , οοοο οσο ΑρσΠσε σπα οοἰ το

Ρἰο8στστ , οσοοσ ίἱτοἰΙἱε οΙτοε,σοιΜά νἰνοτο

οτο τοτοκιτο , ΓΡσσἱστο σΧρττττιστστ τουτο

Πτἰοειοι

οοἰΓΡἰοτιτ τσοστἰτστοτ, :οτο οτ οτἱε , ἱτ2τ&

πιοτο δέ ἴσττοοοἱε σΠἰἔἱσττι Ροί[στ σΧΡι·τοτσ

τσ , οτ ίστορστ οποιο Ιοοοἰ , Γστορστ τσσοτο

σοονστΐειτὶ Ποστστ. @ιποοο :ιοτ,στο Η Εστἱ

οσοοἰτ,οοειΙἰσοτιιοοσ σορτ&οτε απο ῇοδτοτειιο

ΓοΙοοοτ : 86 οοετοιοοειτο σε οοοοοτο :το πιο

Ρἰᾶιττει ρστνσοστττ, Ρτορσ άίσοτ τααιοπ στη..

Ρσδττιτοτ, 86 ονἰὸὶοε το τρίο σπρσδτοτστἱσ ,

ο οτοσιο ω” νὶἀσοτἰἰ τσ «τοτε τσοστστ.

ΑοσΠο τ:οοσο ].ττοοοοΜ νι. 5σοτοτιιο1

ποιο σκρσ&.οτοει Ποπ. Νσοοοσοπ τοσο Ιτετ- Ο τσ8στο το: Βεστστἰσἱε ρτἰιοοοτ ἱο ροστττὶοἱοβ

Βστσ ροτσττε, οιισο1 τἰοί ρτοροοσε σΙατἰοτστο

οο.ιοτ τσἰΡίὶιιο_: τετοιο ττο ἰοιοτσοἀοτο > ττ

Βὶ τσσοοι Ρωτ Μ:: οσττοοοοοτ στἱτ. Ηοττει

ττο Μποστ οσσοΙΪοτἱει , στοτοΙτιττοοσοτ ωτοω

°τσ οροττστ. ΗσΙἱοοἰίτΙ Ιοοεσ το ἰοί-στἰοτσοτ

ΡἰσοτοΜἰταοὸοΜοοοι . οτο ειοοΙσίσσοτοΙοε

οοουο , ωοτοοι ἰοΒσοἱἰ 86 στιιὸἰτὶοοἰε Γρο

σἰτοστι Μάο; ἱοποο σοοιΡτονὶττσωΙσε τοοε

Βτωτοοτη ο Γοοέτο νἱθτοτσ, Ϊοοτιοοσπι .Βοο

τοιο , ]οτι:ιοοστο Βοοίοτο 3 ]οοοοοστο Μο

]οτστο , Μτιτὶειοτιιο δσοτοτο , Ησότοτστο Βοσ

τἰοοτ , ΜἰσοοσΙσοτ 8σοτοιο , δέ οΙἰοε βοο

Ισε νἰτοε σΙ:Μίίτιοοε , οτ τσοσοττοτσε οτττοσε

οτοἰττειιο, €ειι11οΪοΡσϊ2τίΪτ,δ£ἱΡΪοτοΜ ετούτο· Β

πιο σΙοττσοι τοποσ οοπο! σοιιτρΙσχοε , νσΙοτἱ

ί.οΙ ἱοτστ που. τΡιωτ1σω. Πάστα , τοΙΒοτστο

οορτσΠῖίτἰ. Δ

@οιτο οτ τοἱ σοΡἱἀἰΠῖοπι1ε 86 τιοπεοτἱίἱὶοτοε

οσοστοσιτε ίτοτΠοοι 86 οΙ·ΐσ&οτο στοα τσ εστο,

το:τοοο Ποιο σκἰίὶἰοπιτἱο 86 €ΗΒΓΠΕ25 “στο

πιο σκἱίτἱτ , οοΙΙοοπ1οσ Ιοσοττιοοιοοειτο ρωσ

τσττοἱττο , οσο σοἱιο όσοσο , οοο ιποοο Ιστο

2σ.οι:Η τοἱ , ίσο ττο ἴοΓρὶσἰσο‹:Ιἱ τ1οἱὸστο. Ετ

τ ἰοὸἱσἱοτο Γοτοοο οιοοττε|στοο το τοστ σκοτ

'οστσιο , τπτ Αοτοοἱοτο θοτοσ2τοτο Ι..οίττο

Μοτο τΙισο!οστιτο οτοἰσὶτἰ:ι Ποιο σοοτοοέτοοι

:Κατω νσοστἰἱε σοοσσάσοτστο, τοοὶτἱερτσσὶ- Ε

οοε σΙἩτιΒἱτονἱ , οτ τοἰ νοΙτοε ἰτοοἔἱοσπι τι

Ρϊδϊοτσ τιΙἰοοο ρστττο σΧρτἰιοἰ σοΙοτἰοτιε 86

1ἰΠΦ2ΠΊ€Πτἰ5 ροτστστἱε , οτ οΠοοοο πιστω

τοσοτοιο τοτ 86 οτοοτιτοτ οτιοστστο , οοο οτο

τοτοιοο :ιοἴσοτὶοτο τοἰ σοοΓοΙο.τσι·. (1οοσΙΗ

Δ σα: οο τποἀσίὶἰοιο ἱοοειτοτο 86 :ιοἱιοτ τομ.

πώ στιοάοτσω Ρτττοοτο τσσοΓιινστἱε , νἰᾶοε

τἰτοτοτο , :ιόοΙσΓσσοτἰειιο τοετσίΤοιο σειτΙιο~Ιἰ

σετ τσΙτεἱοοἰε Κυότο ἱοσοτοοστσ , οττοοάο

ΧοΓοοσ οτοοσε ί:οττοοτε σχοτοε 86 ροττοι

σκοΙσε αυτ! ο τσν‹›σοτσ, 86 ΒιιτοΙτεττσε ἱιορἱο$

ίσοϋτο στο ετοι:ι Γοει σκσΙοάστσ 86 τσιοονστσ.

@τοο ο Βετο ὶτει εστόιοτοτ , πω” οσ οτσνἱ

86 το ο. τιοοὶε σοτ-στοτἰε , δσοτἱσοε ίπ Μοτο

σοοσσΙΤοτοε. νοτοτο Π Με ὶτσι· :ιΙΞοοετοτΙο

ίοἴσἰρἰσοτἰοτο στο, τοτισττοτορστσ οτο ίοτοτοο

τοσἱ στοα το εΠσδτο το:ιοοσ Ιὶοἔιτ!:ττἱ Μοτοσι

τοτ:ττσ στἱοτο :αφτο στἱοτο Ρστο δέ οο:σίο , οι:

ο” ιιτοσιο Βοιωτοι Ρτίοε ἱοοἱἴτιε , τοπο

τοτο οΗιο εσοτὶιιτοοιτσ ὸοτοἱοοτο , οοικ: στο

:στο τοτἰοε σοτἰίτὶοοἱ οτοἰε σειροτ, σοὶ οσοοσ

Ρ:ιτστο οΠεοο , ιποοο ίσε:οοο:ττττ σοτο Ματ
Υ τὶειΙσ ί-σοτἰο : οΒἱ οιιτει86 :οτο (ΦΠ , οοο ίοΙοτο

σΙοοοσοτἰ:ι , Ισά οτοοτοτο ὸοτίττἰοτιτοτο οσ

οοε , 86 στο:: οοτοοε σΡτ Μποστ ΜΜτει86 οί·

ἰἱσἰο:ι Ιἰττστοτοοπ , οοΒὶΙἰΠὶτοοτο Βγιοτιοίῖοοι

86 τωττοω σοτορσοὸἱοτοοοσ τετοόσοι το·

οοε Μοτο καποιο τ €1ο:ιτο ο νἰὁστσ οσΒΙσ

:απο , ΐρτστοιο ο τσ σΠσ σοοοτιστστοτ τ 86

οποσ Ποτ τσι:ιτσιπτ @ποιο , στοα: τσ απο , τσ

σοΗτ , ΓοοΙἰτττἱο. άσ τσ ἴσοτἰτ., τοἰοοσ οοτοἰ

Με ίτοτΠοΗίΠτο:ι σκἰίτἰτ. 5οοὅὶἱίἱὶιοιτε Βοιοἱ

οοε οοίτστ ΒσοἰἔοἱΠΪιοσ τσ σκσὶρἰστ , 86 σου.

το Γεώ , οσοάστσιτ το ντάστσ , οοτὸἰιτετΙὶτἱοβ

οοο οτόο τσ Ιιοοοτσ ρτο(σττιτστοτ , ρτα:ίοΙσσ

86 σἰνσε σιττι1[οοσ οτοοοε τσΙἰοοἱ Ιιοτοοοἱβ

Πωσ σοοιΡΙσότσοτοτ , ίὶιΓρἱσἰσοτ ὸἱ8ἰτοσ1οσ:

οτοοΗτ:τοοοτ. Λο οπτοοτἱΠῖτοοε τειοόστο τοἱ

οποσ σΧρσίτοτοΐι]τισ νσοἱσε. ΩοιορΙσ Μα

:οτο όσθάσττοοι οοοοτρτἰτοιιιο. @οοο οτε

τω”, το νσοστ·οσοτστ στοιοι εττοοσ σοοο;

Οοοοἰλ
`
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Προτεε,86 όιτσό πσσἱε Με τεωρείττιτε ρωτάω.

Τυ νεΙἱπι ρΠε εκἱίτἱωετ τἰΒἰσυε ρτ:τΠιει>

όετιε , πἰΜΙ τπτ ττωτυπτ τ συσό σετ» που τυο

τ:τιπΠι όεσεπω το&υτιιΐόπε , πω] Πυὸῇο

τ., τυτπ Ποεπτετ τ δ6 ττωόεω ποπ εΙΤε ωεοπι

Γ.ει!υτεω τυα ετιτἰοι·ειπ. (Συορτσρτετ συτιπτ.πω

ότΙίἔεπτἱειω πι νυ!ετιτόἱπ·εω τυπω επιπτώσ

τἱε τ ττιπτἱ τπε Πετἱ τι τε ῇυόἰετωο. ΙωρυΙΓυε

ΒεπενσΙεπτἰόρτσΙἰκἰυε τρωω ρτο ερἱΠο!:τ:
τειτἰσπε ρ:ιτ ΪυἰΠΠετ, από τε τω.. , όεΠόετὶσ

ωεσ νἰκ Πιεὶεπε Πιττε. Τυ ἱπτετἱω Πιο υτ ἰτι

ειιιττεπότι ΒΙστἱτι τε5ρΠιω Μπακ. επτα τε

τουσ. Μ.Πιιε εΠτω ότιτε Βει1εΠεὶιιπιπιιΙΙυιπ·Α Παω , ἰπἔεπἰσ , ἰπόυΠτἱο. ωσπυωεπτἰε θο.ΗΑ

τἱε που ίσΙυω , Γεό 86 Πιωρτἰσπε , τειπτσρετε

]υνοΠε. Ετ συτιτπτμωω ἰΙΙυό Πτ ποτἱίἱῖωυπυ

:απο τό περστεε τττωΠτε όὶΪεἰρΙἱπτιε τ: πε τα..

τπεπ επ τεΙΞεττ:ιε τίσἱ όεεΠε νἱόετετυτ τ παπα

Βεπετἰ τυο ΠΒεπτετ Πιρετἱ τ:σπεεΠετυπτ. ΡΗ

πἱυε ιπἰτεευΠ ί:ετωε Ιοεο ἱπ τ:τωΠω τω.

πυω ττεε εσπτὶπυο. τω. σττιτστεε εΧτἱτΞΠε

τετεττ. τ:τιτρτω.τ πρυό Κσωτιπσε Πτπἰ!ε
συἰρρἰ:ειω ω εττιΠΠστυω, Πευτ86 σρυό (πω

εοε ω Νείτοτἱε ΠιωἱΠπ. ΡΜΙοτ:Ιετ Ατπε

πτεπΠε;ΜοτΠωυε 86 ΑΠγειόειππιε ρειτετ Π.

Πω 86 περσε ρσετ:ε σωπετ ττιιΒἰτ:ἱ Πιετε. Ν.

ετἰπω ειτσυεετἱΔω ότΗ8επτετ. Κετἱπε 86 ευ:- Β (ἔυτιτἰππε ρτιτετ , ΒπρτἱΠπ (ἱυστἰπυε ΠΠιιε ,

(σε τ....π. , υτ φωτια εΧρετΈτειτἰοπεω τπι

εοπεἱωΠἰ, Ιωπτ: ΓυΠἰπετε , τυετἰ 86 :ιωρΙἰυε

ρτσρει8:ιτε ρσΠὶε. νττΙε ππἰ ]τιτ:στ›ε (Ξτἱτσπἱ ,

ν:πε86 ΠιΙνε. Κσωτιτ 107. Κει!επότιε έ. π.

:.3οτ:ττ.

 

ΕΡΙ$ΤΟΕΑ ΠΙ.

Αό ΑΙόυω Μτιπυτἰυω.

·Ι.4πό.ττ ε):τ.τ Μντα'έτ2υπτω ω· παντί ]τττώπωτ

τ τ:ττωω.τη.ω. τστ/Μακ ύπωωα#πισ τοτ

ΑΙε:τυπόετ στ..τ..τ.. περσε , νἰτἰ ετυόττἰ 86

ἱωρεπΓε όοτἰΗ 86 Ϊετἱρτστε8 Ευετε. (3σωωυ

πεω :πω ρουτ:ΙίΠωΙτ Με ΒΙοτἰτιω τ.όερτυε :

τπτήστἰ ττππεπ Μοππτἱπ ΠιτπἰΙἰιε τρωω τετε

τΞε ΓρΙεπόοτε ἱό τπυπετἱε εστπωυπτεστυω ,

ππἰ ε!ειτἰοτεε τπυΙτό ἰΠὶε εντιΠΙὶἱε.

δεό ττυπωσυπω ωυΙτει 86 ρετε8τε8ἱτι Πω:

ΗΜ ἰπ τεωρυσΙττ:τιω ἰἱττετατἱειω ωετἱτει , σω.

Με τπωεπ Με. ττιεΠε Πιρεττττ αυτ εεττεωσυ:ιτ,

συοό ]τιτ:σουω (Ξτἱτσπἰυτπ δεστυω :ιόοΙεί·

τ:επτεω πο.τυττι εόωἰωΒΠΞ , εΧσυἱΠτο όσθ:ό

πετ 86 ΠπΒυΙειτἱ εΙσσυεπτἰο. εΙτιττΠἱωυω·, ίστ

του”. , ροη" π. το τω: τω..... Μ- Ο τυπἱε αιπρΙἰίΠπω εΧιππω . ρπτω εκυὶεπι ,

άτα: τα! όπέ·υττ/τι/ευτ ἐΜΜΜεταπ τοπ

ιτ'επό.ιπτ π. πτττΜπίσ.τ.

ο ΕπτἰΠὶππο ω ρτὶωἱΠωε ετυόὶτἱΠἱωσ

Ο νἰτο ΑΙόσ Μτιππτἱο Μ. Ρ. ΑΥρπσπΠτε
τ:τ....τ.τ Βοπωπ3 ΠρσπτἰΠεἰε ρτεπἱτεπτἰτι

1-.Π18 8. ό). Β»

ΡσΠτ1υττω, ππἰ ΑΙόε, ἱπ τιωΐεστυω τπε

πυιπετιιιυ56 ιόουτπ τεεερἱΠἰ, Πεεσἱτ ἱᾶυω

Ξπτετ ποε ταόυε, όυτπ Κσωωνετί-εττετἰε,

όἱττετἱε τεπσντιτε , 86 ρτἰΠἱπετ πεεεΓΠτυόἰπἰε

· .τικό τερετετε , πε ἱπτετωἱΠει όἰυτἱυε σΠῖεἱε ,

τπτετντιΙΙ:ιτΙυε Ιοεἱ 86 τεωρστἱε , ετπἱεἱτἰειω

τειπττι πυωππἰτετε εκεερἰίπ , τονί!Η , 86 ρε.

τπω επτειπτ όετ-τοπεπτυω 86 ὶπνὶόοτυω Ιω

μπε , ΒεπἱΞπε 86 :ιωἱεἰΙΠτπε ρετττειᾶτιίτἱ.

Ντιπ 8ΙστὶσΠυε , πἰπΠ Βτοτἰυτ , πετ: τεπιρο

τε συἰόεω ἱρί-σ σρσττυπἰυὲεΠἱεετε ρστυἰίτἱ.

Ωυσό υτἰσυε ρτο εστπωυπἰ 86 ἰτππιοττττΠ _

ΒεπεΠάσ ευπόπ νἱτἱ όσδτὶ ει€πσίτ:επτ , τω.

συεεωε 8ττιτἰτι οσπσιόοε (ε όἰνἰπξΙἰΠἘωσΠ

συε ρτοΠτεοππτυτ. $στωσ :τό ττωτ1τωετε.
Πρ τοπιυω ωευω ερἱΠοΙτιω , τιτ τυ ἰρΓε ρτσρτὶει

ωόπυ όεε , 86 ἰπ·εῇυε όωἰεἰτιειω ωε ἰπΠπυεε;

τ1πετπ ω ρτἰωἰε πωσ , ετιτυωσυε πετοεσ , 86

υτ Μ: εσόεω οΒτἰπε:ιε πετ1υαπόσ νεπετἱεε

εσπτττιτίτυω αυτ σωπἰυο τιοοΙετε,ουτ τεττε τι Β 86 ΙττιΙἱπω Πτ όείεττπτυε , συἱπ υτσεω Κο
-.Πισ ππτἱνο ἱωρετυ εσπἰσετε συΠεππτ. @πτω

συτιτπ τό νὶτἰυω απο ὶπΒεπυσε , ΠτρἱίΠωε

-όε8επετετ επἰωσε ἰωρετετε τεπτειτεσυε Γο

Ματ. @Μό πό πιε ο.ττωετ , ροΙΠεετἰ ροΠυω

-:ττετπ:τω, συοό εκ Ιτττετπτυω ΠυόἰΞε 86 πωσ

-τε σσοττει , που εκ μόνο τόἰόυσ ρτἱπεἰρἰσ

-εοπεἰΙὶπτει Πτ. ΡόυΙυτπ ΜόπυτΞυω ρ:ττεπτεω

τυπω νἱτυω ἱπεσιπρότετΒὶΙεω (εωρετ Πτίρειτἰ

-86 σΒΪετνόνὶ , εῇυίπυε ΪυιπἱΙἱπτὶτπτε :ιΙἰσυυπ

7όσ υΠιε ΠΠ ω Με ιποε. ΑΙόυιπ Μαπυτἱυω

πωπω τυπω τεΠὶτυτοτετπ Πττετ:ιτυω, Πτ:ετ

τπατεσυπω @το εΠεω π:ττυε οΒἱετἰτ , εκ τρωει

τ:τιπσπ Πιτἰε πἔπονἰ. Τυ πονυε ΓρΙεπόστ,

-πωσστυωτωε ἰτπειἔσ , Ιὶττετατυιπ 86 εττιόί

τἰσπἰε πετεε , τουτο ω ωρῇστἰ νεπετειτἱοπε

· του ωτττττ, συο.πτο ρειτεπτετπ 86 :ινυιπ

-!οπέςσ ἰπτετντιΙΙο Π1ρετειίτ , 86 όυσό ω τε υπο

ω. ΠππυΙ Ιυωἰππ Πττετ:.ιτυω εΙτιτὶστει τ:σπΓρί

τω. Νου επἱτπ ΠιεΠε όἰκετἱω συοΠ:τυπω κά·

:σε όοδτσε ρΙυε ΠυόΠ :ποπε τε 86 ἱΙΙσε 86 :ιό

όἱεεπόυιπ 86 :ιό στππετ Βοπειτυω ειττἰυω τω.

εἰ ρΙ1πειε τιόωουτΠε.τεωρυΒΙΞεεωόυε 11ττετιι

:παω όνἰττιω τυπω ρειττἱπιπ ρτίπε ἱπνἱΠιτ.

ΜυΙτἰε επἱω όε τ::τυΠε νεΠεω ταπτυω πο·

ωωεω εοπνεπξτε ε ρτἱτπυω , υτ συεω ρΙυτἰ

ππἰ Πτεἰσ νἱόετεω , όεἱπόε, υτ συοό ΠΠ ει!»

Γεπτὶ ρετ Ιὶττεττιε,ρτοεΠο ρσΠεω ρτει:Γεπε ετα

τυΙυτἱ , τυτπ τιτ ...τ.ττυ τυο ἱπτετνεπτυ ευρω

εσπΠτωττετπτ νεΙιεωεπτἰυε. (1υσό Π νστἱε

86 ρετὶτἱοπἰ πυἰε ωεε τιεσυἱεἴεεπόυω όπ

:τετἱε , ποπ ωεόίσετε νἰπευΙυω τιττυΙἱΠε τό

όεσετἰε ειό νσΙυπτο.τεε πσΠτ:ιε ειττΐΗπε εσ

ρυΙππόπε : πεωσ επἰτπ υΙσυειω ετἱτ _ευ]υε

οΠἱσἱἱε ωε τ:τω εΠε όενΞπτίτυω όε!ε&ετ.

@τα πιε ωεε πε Π.ιΙΙειτ τε νεπεωεπτετ τουσ.

Τυ επἰω ρτἰωυε τιπΠιω όεόἰΠἱ ωεξπ ἱΙΠυε

τιττε&υω ρεττττιπεπόἰ , ευω (ῖτἰτσπἰε κάτσω ,

ωστεε , Πυόἰτι , 86 όσδτττππω τω.: ρετεερε

τἰω σωπἰει εκ εΙε8τιπτἰΠἱωο. ερἰίτσΙό από ἰρ

Πω, τρωω εσωωεπτοτΠε ἱπ ρτιττιόσιτο. Ο..

εετσπἰε ρτωωἰΠΠἰ , συε ρτστεέτο Ιειυόἱ 86

Πσπστἱ Πιωωσ πω ετἰτ Πιτυται, συσό τετ:στ

όετἱσπεω ἱΙΠυε ωευπόΗΠω:τω εσπτωεεττ.

$ίε πι ΠΠ , Με πω όεευε επ: , 8: ὶΠΙΠ10Εἰᾶς

 



ι

τι

__ ω”. ?τοπικ χιτ. Κειειιτιειτ Με πιοο Μ.

ε· . :οι Ρτιοειεετιιεειττιιτιειιεττι.

ι δὶττἔττΖετἰε μεείεω ει Μάικ: στΖεπτε!2 Πεκ

Βια Αι.ΡΟΝττε1ΑεεΝι μια

ς;ιιεττι Βιετιττοι εεοιρει·ετοτιιτ. Ρετεε @τοτ Α φιοτι ιιιιιιιιιτε ετττο τε τω, ιτειιττο1τιιτιε
ετιοιεΓεειιτειιι ειετιιιιιιιιιιιι οτ ετεριιιι οιιιτιιτ ι ειιειιτιετε δε τωεωιο Γ.ιτιτΓεεετε.

:τε τιΡΓτ·έιτι ρτοΓεφτι , ιρΓοτιιφιε δε οι; οοιιιιτι Νοο ιτιιιτιιοοι Ιοεοοι ιιιτετ 8:18 τετ ιεριτ

ωφΠτωτιετω Ιωδαε, ιο Με ιιγιιτιειτ Μτιιτιετε τερεττοτ τετιετ ,

Αοτειιιοτ (ιοιιιεειιιτ Ειιιιτ:ιιιιιτ, Δωετοι φτετιι ι.ιιιιττιτιι Ρτερτιο ιτιιεοιετε Ραπ: είε!

τιιεειεετιτ τοιιιιφιε :ιτιιιειτιτι. εειιιιιιιδιοτ, μπε έ: Μιτίετε ειρΡειιτιοτι φιι ειιττττοτιτε

Εεεε νεοετιετ ρετνειιιετιτ , τε οιεεοοοιι- τοτε νιττοτιτ ειτιΓτιτ , δε οιιιιτε ιοιι€ε 8ε:ζεΐ

τιε Γειοτενιτ,ριτιι·ιιιιοτοφιε τι. τε εεοτετιτιιτ,οτ εττεΓετειιτιιιτ. σουτ εοιοτ τιειτέειοτιτ ροτ·

τιοοτ ιοτιιευιετ ιιιιι·οτοοι , φιι οιιοτιιιιιτ .μια νιτιετιιτ , μου ειτοετε, τ:ιο8εοτι ιενιτ

ΕτατιεοτΓτιττιι_ετιβιιιιτ :ιοτιιττιοτιιιιοιιτ ειιιοι δειοιιτιεοτ , φιετιι:ιτιοιετιιιοι θειιιιεοτ Γτιτιο.

1,79, δε νετιιιιιιδοτ εοπι ιτ81. νειιτιιετ του Αφιει ιο φωτο τττωτ Με ιτιριτ ιττιτοετΓιιτ ,

Ρεοι Γοιειιτ , τιιιιιι ιιιιρεττιι·ι νειιετ , φιοτι Μ. ιιτιοΓια τι φιοειιτιιφιενειιεοε ιιιτιτΓοτο Γετντιτ,

Βιιετιιεειτ οτιινετΓτιιι , φωτο ιετιιιτιοι Με Β ιιοοιειειιο ιτι8εοτ τειιιιτ ειτιτιιτ , δε ρτττΓετι

ειιτιειιτι:ιτιι εεττε , οΓοι εΓΓετιτ Γοτιιτι. (Σου τιιιτ τετιιετιιοτιι ειτιιιιιετ , φιτιοι Βτ·ζω· , οοο

τε τ τιιιι ετοτοτο Γοετιτ ,εετ τιιιιιιεετιιτιιοοι- _ Γειιιτο ιιτ-εξω εισιετιετιτιιτ , Γετι ετιιιτιι Γε·

εεττε , ρετ Ατιτετιιοιιι εοτειτοτετιι τοετοοι οε- ιιτιιιοτ ρεΓιιιετιτιιιοτ δε εεττιιτ τττετιιωτ ιε

8ετιετιιτιι τοιττετε ,δε ρετ ετιιιιτιετιι εεε εοτι- ο ιτ:ιτιτιιτ. Ετ φιετι ιιιιιιτιιτιε εετιιιιιειιτιοιιτιιιοι

τιοιιο τετιιιττετε ροτετε. Οιιετιτ τ:ιτιιετι τιιιι θα , ιειριτιετιι ιιοοε ιιτιοε ιιετι ειιιιιιτιιι, οσο

ιτιιρειιετε οστ: ιιιιάεε φιιτιφι:ιιιι εεε τιειιεε, οιιτιοι , οοο Εεεε , Γε‹ι ιο ειειτιριιετοιε08

τω φιοτι τειιιτοοτιο τοο Γτιειιε ιιετι ρεΠιτ. ιιιηιιΠοετιι ιοτετττιιοι Ρετρετοε Γετντιτι.

νειιειιι ττιτοετι ιρΓε τοι τιιε Γετιιιιιτ τιε στο- ν Μεττιτ ιιοετοτ :οι ιιττετει ιτιΓοιετιιιιι τιε Με.

ιιιιιοτ οιιιιιτιιιτ , τιιτιιτιοιιτ , τιιετιιοετιιιιιΓφιε . δινει τιιιεετ Ρτττεττιοτιετ, @Με ενιιιι, ιιἰετετ

τειιοτ , φωτ ιο τιιε:ι ρ‹ιτεΓττιτε ω δε τιει εεττ οιτιτιιιΓφιε Ρτειιειιιοτ , φιι Γτοδιοτ δεμε

τιι ετιιιιτ , ιιτ ετιιιειιιιιιειο τιτοιειΠιοιτιοι. Νε. ιιετιτιοιιτιιτ ειΓε τοειιτιτιιετιιτο ετιιετοττι Μι

ειτε φιετι φιετιόιε Γετιετιτ , @τι εε απο· εφιιτιετιωτιτιιιιιι,φωτ οετιιετιιτιτοτ νοτια.

- ττιεοτετιτ,οτεεεφιε ειεφτειιτια: ιιτ φιαΓι το- Ειτ Γτοότιιιοτ ετιιοτετ ετιτιιἰειοοτιιτ. Ειτε ,

τοτ τειιδιοτ , ιο νει·ισει·οιιι Γριεοτιοτε ειτ:- Οτωιτιο ©Χετιιρτε , (φοιτ τω ετιΓειιτ ενιιιοτ

8:ιο8, εειιιρείιτιοοε:ιρτοτ, Γεεοιττιτε εοειο- ε5τιιιιτ , δε ιτι ιιτιοΙτοτ :ιοτιοτ ε!Γετνετιιτ, δε ετο

Γιιτ, ιιιεειτ ιι:ιτ φι:ιιεΓεοτιιφιειιττετοιετ Γρετ=_ εεττε νετιτιιτιιτ ) ρτο "τω Γιιιιτ , δε ντομ

.:ιετε τιε Δτηττωτ νειιτ , ειοΓιιιοτιι Ποτ · τιτετ τι τω1τιωτ εστω· τα Μείαι2·υε τιιεοτιτιιτι

ετιιιτιοτε δε ειεφιετιτιτι τιειιιτοττε , ριοτιιιοτ ΒερτειιετιΓοιο τα ρεεοιιιτιι εκ ιιοιιιιιιιετιι

ττετι:ιιτ :κι τε Γετιιιετιι , απο ριιιτ ετἱι τι:ιτίιοτ οοεε είΓτιτιιρτοτιι , Ρτι.τιιιγίι δε εριιεριιτε πιε

ετο. ιτιτετιτιι τοτε τιι:ιτο Γτιιοτετιι , οοο ιιτ τιετι , νετιεοιτ εάνετΓετι , τετεττιετε ΓΦΠΟΦι

ρτιντιτ:ιιιι, Γετι ριιιιιιεειτοι δε τιιε ιιτ Γειετ τοτο, δε εειιιοτ τιτειιιι:ετε.

ποιο. νεο , ιτετοτιι ·:ιτφιε ιτετιιοι ντιιε , δε ιιιτετ δυο ετετοοοτοτιο. , φωτ ο ΑΕττω

Ατιιιτιοτιεο τιιειτι τιιιοιιοτοτ, Ειιιιττιιιιτ Εεεε:

τιε εεττετιτετ δε ()τιτιοτ ιιοοπ-ΓΙ:ιει νιιι€ετιτετ

ειρρειιετιτοτ , ἔεοιιτ φιοτιειετιι :ιοιιοειιττετ

Β τειιττε τερεττοιιι, φιετι ιτιτεττιοοι οφιιτ ετιετιι

τιειεθ:τιτοτ. (Στριπ δε ιιιισειιτι εφιε ιιτιιιιετο δ:

εετιιιι οοιειιτιι Εεεε: ιο Γτεοτε,νετΓοτ φοιτο

ειιτιιφιε ρτιττειιι οοο Γεεοτ το: ετιιτιτιιιι τιιριιιτι

ιετιι , εοπι ειεριιτιοτε ρι1ειι:1τ , δε ιρΓιιιιι ω·

τετιιειτ. Το: τεΒιοιιιιιιιτ ιιιιιττττιτ , τετ Ρω

νιοειιτ Ρεττιεττιτιτ, οιιιιτι ιιινειιιτοτ @εεττ

οοιεοτοε ρτετιοεετε μετα Μοτο. @εεττε

Γειειιε ριετιφιε ιο απο εριοιοοεοι-τιεΓεεο

τιιιοτ,ιτιεοι τι.τιιοιει ετοτΓοτ εΓΓε Μοιιεεετετ,

φιοτι ει: τττιτιφιιτ ττιτιτοτιετε εειειιττιτοτ ,

αουτ εοττιο τιτιεο ειτρετιτοτιι ετιειτιι τεε,ιιιοτι

εεττ: , φτετι νετιεοιτ τοὶτοτο ιτι οιοτιοτο το.

1). Ι.ΧΧΧΙσ

 

ΕΡτ·τοτΑ τν.

.β)70ΜΜε ω” εεί·υτε?ε πατε/ετ.

Ι..ιοιιτιίΠοιε δε τειιετεοτιιΠιτοε τιτιοεεετ

εειτειιοτιιιτ. ' τ

ιτιτετ τιιιιιε τετ ν:ιτιετ'τοτιι τι οτιτιιτε οτε

τωειιτ , τοτο :Με ειαι.ιοτετετ , φοιτ ει: ιοτιια

ετιεοτειι Οιιιιιρεοετοι ειιιΠεΕιιίιτττοιετι φωτ

ειιοιτ ετινειιοτιτοτ , ρεοειΓιιτοτε οιιιιι :κι

ΡτττΓεοτΓοτειιττιιοτ, φτετιιοι ρειιιτο τοετιιι- ιιΓιετε ττετιετετοττ Νικο εε νετιετ:ιτ δε εστι.

ιιιιΓε,φιι τειοιτιιο τιε ετιιρετιοιο δερτοτορτοει- Ε ττετιετ:ιτ Γειιτειιτιετιιτο ιτιτετ Γετιρτοτετ Με

τιε τιιεε , φιο‹ι ΗιΓρειιι Πιτιιιιιε ιιιιτιιο δε ιιτ2οτ, (ιταεοτ, Ι.ετιτιετ δεΑττιιιετ ετιιιιτ,

τιιιιεειιτι:ι τεεοοόιιιι , ειδιιιετιτιι , φιτιοιτιιο τοτο τιε Μετιεεετοτε Γετιιιοτιετιι εεττε ·, τι;

εεε ερεττει·ετ ιιοοιιτιι τιιιιΓετιιοι ετο:ιτιτιιιι- ιΒοετιιτο ΡτοτΓοτ ειιιοιει, ετιετιιιτιεφιε Πιο..

τοο,οεε εεττε ιιετιιιΓετ. τι τιε τιιειιιιιτι εεττε. τοτο· ΜΒΜ (ιθτωΡεπε τιιΒιιοΓετιιιτοτ. δεισ

ι·εοτ , τιιιιιτε εκτιωτ δε 8τετιιιτ Γοτετ εειΓτιεττι τειειτο εετ ρτοεεΓιιιΓε ΓοΓριεειτιιοτ. €ετιιο:τ
τετ εεοιιτοιήιεετε ,δε τιειιιιοΓττιιιιοιοφιτιο- ι ειιιιιιιετιι :πιοο 1ι·67. Ριεττφιε οιγοιΡΟΜε

ει» τιοτιο εΓΓεττε , φιι τιποτε: δε απο ρε- τω, ριιτνεδε ετοιμοι , Γετι ρτττειροετ τοιι8οι

ι·ιτετ Γορτετιιοτ ιονειιι€ετετ ειτιιι:ιτ , φωτο τοτιιοιττιοο Γιιετε,φι:ιτιιοτ ριιιτιιετοτο οτιοτιι,

νετιιιτ τοπιο τοετοεττιτε. δετι τιιετ οιττε ει·Γε- Γειτ τιιτετοιιι,φιοοι ρε&ιιτ εττιοττειιτιτ , ιτι τιι

.τετ εοΡιειτο , φιε ρεΙΙιιο τειιιοιεοιιιτο ειιι- τω: τειοττεετεΠιτιει,οτ Γειιιιιτ ιιετοιοιτ επτα
ι ι · ο ο ο ο τι; ,



ιεε; Ατμιουστ. η26Ε ΡιΙ5ΤΟΣ;Ξ

€1τΙστοΕ3 ΡΜ οἰτοστσ τοἀἰοοσι ὸΞΓΡοΙὶτἰ στι τα Α οστο :ι οποτε οΙ:τοοτ:ιτ:ο στ ἰσ Ρτοτἰο 86 ετο

ΒσΡτἰ , στἰ Με ωτἰε αυτ ΐοττἰ :ιορειτοτοστ. δτσ-ἔ

ροτοσπ οσο ΪοοἰτΙ1σ]σίσποτἱἱοοτσσ , 86 τ:οσ

]οΕτΜ εατρἱ οσειστοσσ αουτ , 86 οσειστστσ

οοτΡσε εισΙισοΙΞε οποτ Εστιιτσσα,οσοά :ιάοο ἰσ

Βοστἰ οοι·σσ :ιτσκιτοτστ. Οτανετειε οοτσιι τοιο

τει στη , σε Δωοτο οΙον:ιτσιππ σπισἰοσε Βτανο_

Ροσάσε οκἱίτοτοτ. Α.ὸἀσᾶιιε°τοἰ τσοεἐιιἱτσὸἰ:

σο, οσ°ρἰὸἰτσε ἰσοοίἱῖτ οοτσσ οοσπρστειιπόί ,

οιισκ1σο ‹ὶο Ρτοτἰο σοσ οοσνοσἱτοισσε )° ἰσ

:Ποιά τοσπριιε ορΡοττΕισἰιιε εΠΠοτοσόσπι ρο

τεινἰ. (:οτοισἱίἶο ασπἰοο σιοτοοτοτὶ,στ οπαδο

_ ποστ σιοΠοτοστ σοθ:σε ΠΙσά οοσιρεωτοτ , οκ

Ρετνἱε οσπἰ ειΙἰτΙιιοτ, ἱσ οιιἰοιιε τσσστί:οίτο.σ1

νἰττστοισ ει8νοτί-σε νοσο ὸορτοσοσὸἰ Φ Π

τσ:ιτιπτεισπ οκ ΠΕΒ ἰσ Ροττ1Ω11ίΗισ1 , 86 :ιουιιτσ

σοὶ ἰΠὶσε οοτσυ Πσίτοστ ἱσπσοτἴσσι ΪσἰίΪοτ ,

νοττσοε ίτοσκιοΙσ ἱσττειἴοτσὶσοττισ› :1σττ:οττο

Ι1οτειισ σκετο δέ οΧΡοΙΙοτο.Ωοτ11σ ἰτοκσ σο::

ΡειροΙειε ισοτοσισ άοΓροτοτσισ Μπιτ , ροΙνἰε

σεισησο ἰΠἰσε ώρα ἱιηοέἙυε σο. εΒί-στσὶτ , στ

σοο νοΠἰΒἰοισ ἰΙΙετσισ σΠσισ Γσροτίὶτ. _

Ισ ΖοΠοισ ἰσΓσΙ:ι Γοτροστσσα οιιοοΙάεισπ Βαν

σσε οίτ 8:ιΙοστσσ1 στο οοτοσετσσπ (Ιοσίὶτοσὶ

(Σώπα: ό: Οφε!ο , σοε τοεσΙσσ1 ὸἱοοτο Ρώσι

οπο) ταοἰσοσισ 86 νοσοσοί-σισ. ΕΠ οτἱειστ

Ιἰτἰἱε σκΨσ:ιτιιτσ οκΠτο.στ.

Εκ Βστσοο Π:οτο:ο οιια:8:ιτσ )σσοοεο :τά

νοσιιστστ. ΖΕίτατο Ιοθεο ΐσροτροσοστστ , στ

ετουε ἰστοτἀὶσ οσἰοε-Ϊσσπειτιιτ τὶοΙἰτἰοΠΠὶωο,

:ιὸ στόοτοστ ι·_οιπσσπ,σοριιτἰε, δέ τοτἰσε οοτροο
τἱε (ε) οοσπροτοσόιισπ. ¦ΡεσπἰΙἰστο οίτ τοἔί 86

σπιἔσοτἰΒιιε 86 ι1οΒἰΙἰοοε Ι.ιιίἱτ;ι-ιιἰ:ο ίοροτ

οοε όοτσστο : ουοο Γοστἰειστ τσεοσιισπ οκ οἰε

οτονοσἰτο τοΪτἰἔοτἰιιτσ. .Ωστε στο Βιιππω νσΙο

€ο νοαιτσο. .

ΕοἐτιιΙἰ ἱτοσπ οκ Ισὸἱει ατκοτσστοτ οΙοεασ.

. τἰίἱῖισἱ , ωστε. @το 86 άοοοι·ο ίειοτοἴοἐτἰ ,

Β ιιτ σιιΙΠ ίῖστ ειρτἰοτοε 86 ΪεοἱΙὶοτοε σοἴρὶτἰ.

Με τοοἱρἱοσόἱεΊ 86 ἰστοτὸἰσ οσοειστὶοσετ

Ηοε Ι.σίῖτεισἱ Οιιπο.: νοοεστ.

Εκ Βοσ8ειΙε οεισστο εάοο ἰσ στεωστΙσο

Ρειττοσ1 ΗοκἰΙοε ττεάσουσττττ , ιιτροΠἰστ οκ

ττοσια οοσ]ιισ8ἱ , 86 σοὸἱε ἱσνὶοοτσ οοτσΡΙἱ

εεττ; σοσ τεσιοσ οτ: Μ τστσΡιιστιιτ σοοοο

οσειΠ-σστιιτ. _ | 7- ·

ναΪο.ἰτοτσ οΙοοεστΞίσσπι οτσσἰε 8οσοτἱε

οκ οοστ:Με τοΙὶσἀἰσἰε ΙσιΉπ Ρώσο Πίσω

τστ, Ποοτνἰττσσι 86 οοοσ:: ροΙΙσοἰὸεο,· :στο

όεισπ εστω , τσ:ιουΙοίο .Μεσοι , Ι:τι!νει εισαόοτσ

ἱσ Με ρτποἰρσο :οίὶἰτσειτστ,σσΙΙο οοτιτοἔτοἴο

εΠωτι νΙνοττεο σπειἔσὶττιὁἰσο , σπεικἱσπο το-.ς: 1Ήοτοο οοποιηοΞ οσοτορ5ωπε οκ ίοτςοωδ;;

εζτσΠε ιιόνοτί-σσα έ οσοσ! Ιἱ8σἰ οισσΐόεισπ τει

στεο σιιισἰτιιισ , σοσ ίοΙσσε ουσι τοΒσΙἱε ὸο

οσοσ , Μ! νὶσοἱτ 86 οοοἰιἰἱτ. ΗΜ οοαιΠο

σο οὸοδτὶ ὶσοοΙ:ο οο8σονοτσ·στ Ρτεοίἱὸἰιιισ

οπο οοε τιιὸἰοοε ειτοοτὶε οιο τοτοττἰσκι Μοτο

νοσοσε ίιιροτοσόε. @απο ΙἱΒσσσ› σοο Εσ

ίὶτσσἱ ρω ά θώκο σοε Π8σσισ οοἱσοτἱσοισ

νοοειτο ροΠ'σσεσε.ΑόιιοΙιοστστ ΓστοσΙἰ 86 τω·

ὸἱοοΙεο τω” :ιτοοτἱε ΟΙγΠροοιωτο , ρταΓοσ

τἱίΪῖτσσσ1 σάνοτί-σε οστοοιιιιιοσο νοσοσ:ι εισή

Βσισ, οῇσε ρσΙνἰε Ισισοι·ἰοοεσοοτιτ, ρειρσΜε, ο

οκεστσοισειτα , 86 ἱτσροτἰΒἱσοε τοΠὶτ , δέ οο

!οτἱο:σσ ΡοΠῖοσοισ τόσοι, Μοοτε σκάο

τστ ιτσοἰο: οσάοτο σεισΠιιε :Με τεσσοσ Μ·;ις1]6νοςσηΕ;νοβι ΜΜΜ] Με η: στοε : Υ οι!

ττἰτσε οοσεοσο σκιοοτειτσε, ροτ νοτσὶτστστσει

:άστα ν! οὶΗε οΧΡιττ€στε1.

ΡΜ έ!Δρα Εσίἱτασἱε 86 66!εωύασο,οσοττ

τσοἀἰοοτο 86 ρτο:ίτ:τστΞΠσσιτισ ει8οΙΙοοσσσ1

Οικοοτστσ 86 Ι.ιιτἰσοτστσ οίτ , ειτοτσοτει σόο

τοτὶΙἰἱισο Ρτ:οἴοττὶστι (3ιι!εισπΒιιοσο οοοτ Πιτ

Ϊσοπἱεςἰἱε οίτ ετετἰΙἱἱτσσε οκ ατΐοΕΜοσε οαρἰτἱε

ΪιιΙιιΒοττἰισσε.

ν:ιτΞ;ο Γσστ σπετἱσα οοιτοσεο, οσα: ΕΠο:: Η: '

Ισισει):ιο οτἱε ΑτΉσα:,86 ἱσΓσΙατσσ1 :ιΓροττασ

τστ ; ἰστοι· τ1ι1εε ί-σστ ΡΙοτποσο ο σετστει ο24

Ειπε , ἰτ:ι στ τσεικἱσπστσ Π:σ8Ισσπ ἰσ σἱί-οο οἶ

Ϊοτσπισὸἰε σ:ιτισ·ει οὁσἰοσἱΠ-ο νἰὸοειτιιτ , 86

86 νατἱοστοπι σατστ:ισι οκ Ρειτνἰε Ράκο

Ιοτιισι ὸοτσὶοἱΙἱἰε. °

Εκιινἰ:ο οσἰισεΙἰε τσοὸἱοοτἱε ΟΙἰΙῖρροιπι:

νἱίὶιστισ· , ἱισαΒἱσοισ οσοσ Κσἱσοοοτοτἰε 8ο

τοστἱε= Πι1ἀοΙοσίἱτιισἰ σοο 211ἱσ1σΙ“Ε27£ιιἔ£7

Μάο νοο:ιστ , τοε οοττο ειὁσπἱτστἰοσοτσ 86 άο

!ο&:ιτἱοσοτσ ρειτἰοσε. Βετο Γσστ οσεεάοτσ ερτ.

οοτο ασΙτσσΙὶε οκονΕπ οασἀἰἀἱΠῖσικ ειάοο Ραμ

Ροτἱσοε ἰσ οὶε Γτισποτἰε , οτιεισπίἰ ο οοστε8ἱοίο

ειΠιισάο οκοτοοεστστ , νσΙεο·ωιβε στο ?οπο
ΠΙε'έ. ο ο

ε: Ι.:ιτοτσ:ο ρΙἰοειτὶΙοε οκ_(ΞΙιἰσο τοοἱοσο,`οσ:ο

Ϊοσοίττἱε εΡτοτ:ο 86 Ιοσσσοτοττο Ρώσο αστα-η

οἰΙοε οοε 86 ἰσκιΒἱσοε τορτεοἴοστειστ.

σοο Ιἰσἔσει δέ οειτο&οττοσε οτἰεσσ οπο.

σε οκ (ῖσἰσο. ϊ· -

Ρεργτσε οκ οτιόοτσ το8ἱοσο ρτσεοἱρσοἰΙ-·

Ιἱσε σιοἔσἱτσὸ'Ξσἰε,οιιο ἴοΙοστ οσσε ἰστοετστσ

86 σκιοσυστ ΠσεσΙοή Ρσω οροτἰτοο .ο

Τσε:οο τΪστἱσσοΒσἱσ εοσοει άυΙοο Γοσειστἱει ,

:Νοε οκ ρτονἱσοὶει άο Βασό.α , οικω μιΠοτοε

-..'
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|
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Χϊητ

τ:οΠεισοε νοοεστ , ιισὶπιοΙἱε απο , οσο: ροττεσ- ο ·

τσι· , οττὶίἰοἰειΙΜ ρΙοτοοιιο οκ δωσε ,οσοσιδ ο

ΡτεοΓοσε αυτ ΟΙἰίἱροσ:ο τεστ ΗἱἴραΙὶ αστο-ο

τοστ , σοο1σοο ουσέτ:ι σστσοτειτο. @απο στ·

Ροι·ίοάοο οσοσίοιιο Ρώσοι ὸἰίτἰσέἔἰσε 86.

ΡτοΙὶκἱσε 8ο ίὶσΒσΙἰε ειρσά νοίττειισ ἱΙΙσΙὶτἱίἱἱ‹

Μοτο άοσσσ:ιτΞοσοτσ νοτοει θιοοτο.

Τειοοο τἱστἱσσειΒιιΙει οκ οστἰοοΙοο άσ1οο Γο

σοστἰο. , εποε ο:: Ρτονἰσοἱει 8ο 1821182, οικω

Ρ:›Ποτοε ριιτειὸἰΠ Εσίἰτεισἱ·νοοοι1τ, οκροάοε,

Ροι·ροτσο νοΙειττι οτταστοε.νείο. Μοττσγσει ο::

(Πισω τοτ Βοσοτστσ , στοπ ΡοτοοΙΙ:ισει: ροττΙο ·

Γοτισοσο αρροΙΙοστστ.Το!σε οκ αστο 86 ίοτιοο -

τστΓτιε νιάοτο οΙτ ΙειΓοινιοστοτσ 86 Ισόοστοσι Ε οοι1τοΧτσ5 ὸὶνοτίοτσισ οοΙοτσσμΒοτσεσειε ρισ

εστω 86 τατἱΙῖὶισοε,οι·οσ1οτει,ρσοτφαοε,Ρὶ&ο

:σε οκ (:Ι·σσε , οσἰτσειΙΞο. οιότσιτοσόο , νοΙο

οτοε οεισοτοε 86 ρΙσοτειε οΐροδτσ ) τοτΙΙο οο

Ιοτἰοσε ὸὶίὶισΕτεε,οττιΒοιει ισσσσιοτο ισ οσι

οσε αυτ οίτ νοσσίτειε , :στο ιιτἰΙἱτεε Μεσοι , αυτ: -

οοττο ῇσοσσὸἰτο.ε 86 ὸοΪοᾶ2τἰ0· ν2τβι (πωπ

οκ Βοσπσἰε σοσ Ρεισοο. ΟΠΠροοσε οοσἴροκἰ,

ουκ νΞΗ Ρωτώ άιίττεισιιστστ οκ ἴατἀοοσγ

 



Η”
Αττ>ποΝετ· ετΑεοΝΙΙ :με

εε , επτγΓτεΙΙο 86 εεπετε. (:ετετε Η ΡτοΓετ1ιπ Α ππἱοτεε τπἰπἰΓτετἰο πω” ἰΙΙε επε&υερτο

νεΙΙαπ , ρτοΙΜοτ πεεοττιππ εΙΤπτπετεπι,

παρε οτππἱπτπ τπεπππΗΓε ροΓΓπω , πἰΠ εετ

άετπ τα ρτετΓεπτετ ΗἰΓρεΙἱ πιετποτἰετπ τεΓτἱ

εετεπτ. (ὶοετε ΞεποΓεε . ρτἰπεεΡτ εΙετπεπ

τΗΒτπε, δ: πιο τουτπ εΙἱειιτπΙιιπι ιιτ ΓοΙεε ,

ειπε. ΕκἱΓτο ρεΙετἰοἱΙΙιπττἰΙΙῖππ εεττΠπεΠτ

Ρεεεἱεεο τω... Απε. Μπακ.

Τικ ἰΙΙιιΓττἰΠΪπι;εεε τενετεπτΜΠιπ2

Π. Γετνικ εἀἀιετὶτῖῖιπυκ .

Μ. Ρ. Α1.τοπευε (Στεεοκ.

ΕΡΙ$ΤΟΙ. Α ν.

αἱ Παπ Ρερεπι ν. °

 

χ Ειτε/πεσει σε το μα: _ «πιο Με” ῇέτ α-βτἰε

..Μ.ιτ.. έωβεβτι &υπση%τφωί:/Μ'έπετε.

ΕετἰΠῖτπε τπτετ.

Μ. Ε. ΑΙΡποπΓπε οποτε. οτἀἱπἱτ

Ρταὰἰεετοτπτπ,ἰπὸἱεπιιε Ρτεπἱτεπτἰετἱι15 να·

τα Γεπᾶἰτετἱε . ρτο Ππεπε ΗἱΓρεπε, 6τ. Γο=

Με ἰπτετ επτἱοποε ετεετιιτε πίττα πεετἰτιι

ὁἱπἱε , ροίτοΓειπι1πι Ρώπα πεετοτυπε π..

τπὶΙἰτα Γε πίττα Γεπέτἰτετἰ τεεοπιππεπόετ.

(Παπ επἰτπ ετ! οΗἱεὶππ: ρτεπἰτεπτἰετἱἱ , Γε.

επτπτπ 8; πἱπἱΙ όε εε τε εο8ἰτεπτετπ ΗΙοιπ

νεΓττε Γεπᾶἰτετ ρτοπιονετἱτ , .ετ τπυτετἱοπε
ε. - .

ΡοΒ:εε εοΠε8ιι θέτει , ρτο ιπιτπεπΓε Γπε πο·

πΞ8πἱτετε ἰπ εοάετπ οΗἱεἰο τετΕπιιετἱτ,Ιτετπε

τἱτοπε ε Ρτἰπεἱρἱο εΙἰππεπι εἰ ρεπίἰοπεπι

είΒ8πετε , ειτε Μπείτε ροΙΤετ. ε; ιιτ τ!εεετ

τΠΒατεταπ εροίτοΙἰεετ ΓετΙίο, οπῖεἱιιτπ ι.π..τ

τποτΠ ἰπ ειιτἰε ΓπΙτεπτετε , ε: τ... ΠΠ νεΙττε

ὺεετἰτπιἱο οιιεεπτε Γεπτε Ρεπίἱοπἰε εππιτε:

Γπρα ΓτιιώΒιιε εεποπἱεετιιο θἰεππεπίὶε είπε

πενετἰτ τ ειιτπ τετπεπ εε ρτονἐίἰο ποπ Γιιεεεβ

Γετἱτ . ειπε ἱΠε εεποπἱεετιιε ἰπ τπεπΓε στα..

πετἰἱ νεεενἰτ.τππΙτετεπε οεεεΠοπετ Ρτετετἱε

τἱπτ 8: εΙἱα.ᾶεπιιο Γπεεεάεπτ , τ.. ειιἰΒπε

· νείὶτε Γεπᾶἰτετ-ροΓΓετ πατε ΡτοροΠτυπι ΠΠ

ρτονἱἀετε: ουτε τετπεπ τρΓε ποπ ροτείτ ιιτ

νεΠετ , στ: (τιποτα. εἀἱτππι εὸ τω” νεΕ

τα Γεπᾶἰτετἰε εεεεάετε , πεε ναττε Γεπᾶἱ

τα στα τποΙαπ πεΒοτἰοτιιτπ τεεοττἰετἱ . Γετἰρό

το ΓεΙτεπ› ἱπ τπετποτἰετπ τεόπείτ πίττα Γεπε=

τἱτετἱε , ιιτ ΓπΡετ εεποπἰεετιι ΗἰΓρε!επίἱ , οιιἱ

νεΙοτἰτ τα επππἱ Μ Π. επτεοτιππ ἱΠε ειτ

εεπτε επτα Γεπτε νεΗτ εΠῖεπετε , πο:: επ·

τεε ΠΠ εοπεε!Γετετ τ εποε 8: νερττε Γεπᾶἰτετ

ΗΒεπτετ Ιε8ετο τετςἱε ΩετΙιοΠεἰ , 8ε εετὸἱ

πεΙἰοικ ΑΙεἱετο 86 θτεπνεΙεπο άιιάιττπ ρτο

ππἰίἰτ , ει πιτρετἰπ Με εετἱειπ νεεεπτἱε εετ

τΗπεΙτ (ὶτἱνεΠο. Νοπ επττπ τΓεεετ ΓετπἰΙἱω

μπειιτΓΠτπυτ εϋτἱΓΗτ , επετπ ἰπιτπεπΓοιπ αει

Γεπέτἰτετειπ νεΠ:τεπι εαπ λ οοπι οτππἱε πια

πεπετ εππιίτε ε ν. δ. εο8ποΓεετ Γε τετερἰΓΓε,
Π. Γυτιιτπιπ πιιεπττοττοε ετ ὶπ εΙἰποο τπἰπἰΠε-.

:το ποστ! ποτε Γεπέτετ Γετ!ἱ €οπόι1εετ ΗΙοτπ

ε:τετεεετ. (1πετπτΙυετπ ἱπτετἰτπ Γεπω!ετππι

εκπὶΒεετ, τα ΠΠ επ Με Γεπέτε ΓετΙε ό: αυτ

πεἰπἱίττἰτ πεπιεπτΙ.ιτι1ε εΓτ. ]εππ επττπ μα..

ιιετπ Βὶεππἰιιπι ττεπΓεεἰτ ἰπ ειιὸὶεπὸἱε απ»

ΓεΓἱὶοπἰΒιιε τενετεπτΠ Πἶπιἰ ετοπἰεπἰΓεορἱ Τα

Ιετεπἰ 8ε τοπικ Γετε αυτ ΓεππἰΙἰτε , δ: ἰπ τα

νἱΓεπὸἱε 86 εκεππἰπεπόἱε ΓετΙρτἰε εΙἱοποτοιπ,

πα ἰπ εετεετἱοπε Μπότα ἰπππὶίἱτἱοπἱτ ὸετἰ

πεπτιιτ Γτεπι1επτετ οεοπρετπτ. Ωετετπτπ

ΒτοπΓεΠἱοπἱΒιὶε ειιἀἱεπὸἱε , ίτικἱἰἱε Γεττει·ιιπι

Πττετετιιτπ 6: άοέτοτυπα, 8: ΓετἰΒεπὸἰε ματ.

Μεπω. ἰπεππιβἰτ. Νεα ἱπτετ εετετενἰτετ δἔ

Βείτε ροπτΞΗευπα, απο: πποπετ:Ιιετπ εά ροπ

τΞΗεετυπι εοπΓεεπτ!ετιιπτ εοπΓετὶρίἱτ , τμή

Βιιε επποπτετετ νἱτετπ δ: Βείτε εττετπε πω..

τποτΞε ότεπε νεΡττε Γεπέτὶτετἱε , ετ εΠο Ποτε

τα Γεετεε Μπιτ πτοἰε , ττεεεπτοτπτπ ταπ

ΡΙοτι1τπ.οτΞεΕπεε, ΡτοΒτεΓΓι18 8τ τα ποτετιί

ὸἱἔπἰοτεε εοππΡ!ε&ἰτπτ,εὸ εκεἰτεπόππτ οπτ

πἰππι ΓἱὁεΙἰπτπ οτΒἰε εΓΓεαπππ δ: όείὶὸει·ἱιιτπ

Βετο Γεετετἱοτε Ιοτ:ε νἰΓεπτἰἰ σε Γτεππεπτεπὸἱ,

ποε: πίττα: ερτ Γεπᾶἰτετἱ ὁετἱἰεεπιττιε.

Πειτε τΓετ ν. δ. νἰτετπ ΙοπΒἰΠἱιπειπ 8:

επποε εππἱε ἰπ Ροπτἱπεετπ Γυρετετ:Μετ > ιιτ

τετπ ἱπίἱτὅπἰ Γαόετε,ορε,Ιτπτὶἰο,ρἱετετε.εοπΓε

Ο τεπτἰεν. δ. ἰπτετ ΗἰΓΡεποτ δε νεπετοε εοτι

ετΠετο , νἰἀεετ υπἰνετΓετ πωπω... τεττετ ε

πετΒετἰΠἶππε Τπτεἰε οτειιρετεε , ἰπ τω”

ΓρΙεπὰοτετπ 86 ΙΗ:εττετεκπ επτα τεΙΝτιπ ,

οτωττ ΡεΙεΙΙἱπετ δ: (ῖοπΙτεπτἱποροΙἰε ρτο

νἱπεἱἱε ε ν. δ. τττιπποπο εποπετπ Γπρετετἱ5.

 

ΡΙ$ΤΟΙ..Α ν1.

..τι ΒιιἱΙΙεΙτπιιτπ $ἱτ!ετιιτπ εετὸἱπεΙεπε. “ .

0$ΙΜΒι 'Μάτια/ειτε “τω”. Πάω:ύστατο
έέ|ιι.ίτΓ Δ

ΠοΙἘτἰΠἱτπο δ: τετετεπτἱἱΠῖππο εετὸἰπεΙἱ

(ἱπἱΠεΙιπο δἰτΙετσ , ίὶπὸἰοΓοτππι οπιππιπτ

ετπετοτἰ , Ρεττοπο τπεο 3 ππτεε οΒΓετνεπτΗΓ

πατε.

Ρεττι1ε εἱεεοπἱυτ , ἱΙΙπΙὶτἱΙΙὶτπε 8ε ανα

τεπᾶἱΠῖτπε ὸοτπἱπε, τπἱπἱ τετιιΙΞτ , ε›τ ατε

ετπΡΙἱΠἱπ·ιε όοτπἰπετἱοπε ἰπτε!ΙεΧἱΓΓε , επ.

- εποε οεἱεεε Γειι ΓετπρπΙοε ΒἱΒΙἰοτΒεεετ τπεετ

ΓιπΓΓε οτήεθ:οτ , ετα πω. τενἰΓὶοπετπ 68

τοϋεττοπεπι Γειι εὸτπἱΠἰοπετπ τετετάετεπτ.

τἰοτ ετετ , ε (ῖοπτε‹Η ΠεΓπατ ΒἱΒΙἰο-·

τπεεε ππι1ϊτε ετὶ νετοιτπι ἱπ τπεετπ ΓιπίΓε

Πειτε 8ε όοτπείπεοτ νε!'ττετ Γεπᾶἱτετἱτ , τ!εΕ ττεπΓετὶρτε, εΙἱεπἱε οτ Ρτορτἱἰε ιιτεπε . απ·

οποτπτπ πιιι·πετο Γιιπτ ραπἱτεπτἱετἰἱ , εΙἱππῳ

πε τπεπὸἰ-εετε ρεπεπι , πεε ε οποοπεπι πἱΠ

ε νεπτε Γεπᾶἰτετε ποπείτετπ Γπίτεπτετἰοπεπι

ευτἰεετε τ εαπ ρτεΓεττἱττι ε τω.. Ρεττο πάμε

ετ! π...: τετπροτε ποΠπε ετετἰοτ ευτ Μετε

Ποτ επετρεπε ροπτἱΓεκεπτἰτετἱτ , 8.: οπετπ

οι1επτ επί Γετνὶ πίττα Γεπόπτεττε ετορἰπ

Με ιιτ Ιτοτπἰπἱε ρετπτΠ , μπαι ευτ ππΠε

εΙΓετ ετΠιἰΒεπτἰε Μα. ΑΙτα οποά Κεβεπ

πωπω Μπα ἰπτετ εετετοτιππ ειι&οτυπ·ι

οποτε τεεεπΓιιετἰτπ 2 ατα τετπεπ πτεΠεπο

ΠΠ επἱτπο τποΙτε ετἱνετίὶιε επτἰίὶἰεπετπ το.

ΠΒἰοπετπ δ£ οοτἰυτεπτετ Ϊιιὰεοτπτπ τπεπτετ

ἰπ Γιιε ρετΕτΠε εοτπιπεπτἰ Γιιετἰπτ. $ετιιραΠ Σ.
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ΓΠ

ί πι: Ιιοποίτἱ , δε πιπ πωπω ροτιιιΠειιτ οπο» Α ποίτταιε τοΙιειοτιι Ρανοιιτ, ταπτυπι αποΡτ ανετ

€1-.°το , πιο τατἰοποε πιιιΙτο Ιιοποίτιοτοε ιπτοτ

οοίπποπτ , πω: κι €α&ιιπι Ε1181°011ΣΙΠ; πιιαε

μποτ :τποο απἰτιιο τιια οοπἰειιἱτατ αιιΓοιιΙ

τατο νοΙἰτ. Εκ ττἱΒιιε ραττιπιιε τποο ΒἱοΙἰο-_

τΙιεο:ιτ , ποιο ί-ιιπτ α πιο ρτορτιο τιιαττο οοπ

τοότα: , οΙαποτατα: , δε οστ οινοτΠε οπτἰίὶἱαιιἰ

οποτε τοπι ριιοΙιοιε τοπι ρτιναττε πιοΙιοτπο

οὶε εοΙΙοδι::ιε. Τοττἱα αιιτοπι οιιιΠ:1οπι πατε ,

· οκ νατἰἱε αιιτἱιοτἱοιιε, δε οπτἱίτἰατιἰε δε οτ!ιπἰ

οΞὲ απ νοτοιιτπ τοπικ: , ραιιοπ ταπιοπ τιο πιοο

παω δε ιπτοι·ιοδτιε , ιιοἰ εκτιετΙιοπατ , όο

Γιιτπρτα οι : οι: όινο > ιππιιαπι , Ηιοτοπγιτιο,

(ἱοππατὶἰο , ΡἙιοτἰο , διιιτια , Ττιτποπιιο,

ΒατοοΙοο , ΒιταΙάο , (:οτιοΙαιιο , εκ (Βοο

οετοιιο , Ι.αοι·τιο , θοΙΙιο , Ατποποο , ΡΗ

πιο , Μαοτοοιο δε τπιιΙτιε ΡΙοτἰΓπιιο πιο ,

πιιοε Ιοππιιιτι οΠοτ τοοοπΓοτο: οι: οΙοτιοπἰε

Γειι ἱπὸὶοἰτιιιε ρι·πτετοα,πνο οτἰαπι ατειιπιεπ

τοτιιπι οπαττατἰοπἰΒιιε ιιι Ιἰπιἱπο οοτιππτ1οπι

οροτιιττι, ρτα:πιιιε. ·αιιαπι ταπιεπ οι; οιίτιοπι

ίεττιιο απ νοτοππι ιοεο τταπί-οτἱρπ , πιιια

εοπι ατι ἰΡίἱε ορτιτπο ἀἰἑτα ἴιιετἰπτδε πω»

Ιιτα , οπο ποπιιο ιτα οειιο ἀἰοετο αυτ πιοΙιπε

εΠΓΡοπετο δε επποτοτο ΡοτιιιίΪοτπ:δε ιιτ πιαιοτ

Ρτοἰπιἱε πω τποο ορετἰ οοποἰΙἰατετιιτ , ποπ

ίοΙππι ττατιιτατππι απέτοτοε οἱτατο οπιπιπ,

νοτιιπι οοτππι ατι νοττιιιτπ Γεπτοπτιαε ἱπὁπιτἰ.

Επο πιιπιπιιαπι Ιο8ἰ ΒιοΙιοτποτ:απι (Ξείἰ

πο", νετιιπι ειπε ορἰτοπιοπι α]οίια 5ἱτπΙοτο ο

οοπτΕ&απι δε Με δε Ιεπι , οορἱα ππτπ μπω

ιιι Γοτἱρτἰε πιάτα απ ἰΙΙιιΡττἰΠὶτπἰε οατὸἰπαΙἱτιιιε

ἱπππἰίἰτοτἰΒιιε @ιπο αὸπιἱπἰοπΙο απ τ.οτιτοε

αιιτοτιιτιι πππο τοπικ ραττἰε άοτοποποοε

τιππται:ατ τιπι : οι: πιιἰΒιιε ἰρίι απ νετοιιτπ πι

πι Εοττπο ἰτππιιιταπτοε Ιιαιιΐοτιιπτ. Επο πιπ

άεπι οι: θοίποτο δε διιπΙετο ραποἱΠὶπια , οι:

αιιτοτὶοιιε απτοπι οι: ποιοι” ἰρίι άοΓιιιποΐοτιιπτ

πιιιΙτα τταιιΓετιρπ.νετιιτπ ποπ ΐιιπτ ει: θοΓποτι

αιιτ 8ἰπιΙοτἱ , ία! Ι). Ηἰοτοπγπιἰ ατι νοτοπτιι,

θετιπαάπ , διιιδα; , δε Ττιτ!ιοπιιι δε απο

Γεπιιι” αιιτ οοπ (]τιτΠΗ οι·τιιπι νιιιοτιιπτ , δε

Η απτ ἴοτἰρτιιταε ίἰποετο ἰπτετΡτοτατἰ,το&ο τιο

(:Ιιτιίτο τοπ Γοτιιπτ , αυτ ατι ποίττα.πι αΪπτἱαἰβ

πιοτοΙἰεἰοποπιοοιινοτίι)ροττὶὸἰαπιΪιιόαἰοαπι ὶ

(Με ἴετἱρτἱε οοιιί:ιιτατιιπτ, νεΙ α!ἰοε ποτοε απ.

οτιιτὶἱοποοε πιοτταΙετ ωωεωιπ, ίἱνε πιιἰ ατἱ

πιιαττιιιτι οττΠπεπι τοτ”οτιιπτπτ οο1τιπατο δε

ιιιτιιιτατο αιιιτπο πιιιιτοε οττοτοε ΠΜ εοπι

ιιιοπτατἰἰε Γοατίετιιιιτ, αάνετίιιτ οπτιίΠαπατιι

τοΙιπιοποπιιιιτοπΠΦπιι οιττττετιιπτ : πιιἱ πιο

τἱτο εκτιτραπε!ι τ”οτοπτ , ίῖοιιτ αΙπ οοπΓετναπ

ει. Ε<έο αιιτοπι ππινετίαΙοτιι οὶϋΙἱοτΙιοοαπι

οοπτιο , τιιιΠιιπι απ οα αιιτοτοπι οιτοΙππο οπτ

τετ Ιιεοτοτἰεοε πιἰΙιἱ οοττο οιπιΙοτατοε , νο!

Μπιτ ραττππι οοιιΓιιτιε ιιοτπἱτιαιἱτπ ιιιτοτάιο

τοε..Τιιπι ποια ιιοπε ποπ να!εο οιιιιέτοτιιπι

αιιτοτιιτπ πιοπιιτποπτα τενοΙνοτο > ιιτ απιπ

Βιιοτο ροΠιπι , ππἱ ιΠοτιιπι Ριαπι απ: ἰπιΡὶαπι

ἀοᾶτἱπαπι ίεέτατι ί:ιιοππτ,πιπ πάι,πιπνο Πιτ:

Ρεθ:ί πατιοαιιτιιτ. (Διοτι Η _οοπποετοιτι , ποο

ιπὸἱεἱιιπι ίαοετο , ποπ ατι πιο πιιἱ ρτἰνατιιε

απτο , Γειι ατι ρποΙἰοοε οατΙιοΠοατ οοοΙοίια

πια8ἰίὶτατιιε αττἰποτοτ , πει νεΙ ΠΙοε απτοτεε

αόπιίττοτε νοΙ :επεσε , Ρτοροποτο αυτ παπι

πατε. Ηιιο πίππε αιιτοπι οοοΙείἱα Καοοἰποε δ

πιιοά ἴοἰαπι , ποπ ιπτοτόπτιτ , οπι· απο Μπιτ

ῇιιτὶΙοἰιιπι Ρταοοοπρατο «πω, ιιτ αΙἱπιιοε

ἰιιττα πιοαπι ΒἰοΙἱοτΙιοοαπι τοοἱοἱοπτἰοε απο8

αΠο8απόοε οἰττα τοπικ άοοτετα οοπί-ιιοτἰπι ε

πι1πιπιπά οπο ατι οαπι τοτπ ιιιε αΗπιιοτι πα

ποο , το! οοπίοτιιιτπ οπιπιπ οκετοοο , ιιτ ποο

Ρτειείτατο Ροίππι αιιτ άοΒοαπιε οπο αιιτοτεε

ΓοΙππι δε Ματσε , πιιοε οοεΙοίια παιτιοατ νε!

ἱπτοτὁἱοἱτ οανοο , δε ιτιοπι τιο αΙΠε πιιἰία

παπι όοθ:τιπαιτι ποπ οοπτἱποπτ ταοετοπι , τι

οα απο τοε εοττο Ιἰπποτοτ. (?οτοτοε ποσο

οοο!οΠααιιτ ρτοπατ , απτ τοΙοτειτ , απ: Ρετ

τπἱττἱτ , πιτοτππ οιιοΙπποποοε απ αΙἱοτπττι

(οπο ποπ ατοἰττοτ. Ιρίἰ ιιιτΠοοπτδε ιΠοτιιπ1

ιτιοπἰτα πττπιίΠτπο δε οοπΡταπτἰΠἱτπο ΐοπιιατ.

τοπι ιιιιιΙτοτιιιιι αιιδιοτππι , πιιοε ρτοΙικα Γε· Β ΡτατοτοαΒαοοιποε οπο ποπ οοιππιεπάο,ποτι

τιο οοπιπιοπιοτατε ροΠετπ. (3ιιιιι αιιτοτπ οι:

ἱἰἴόοιπ τοιιτιοπε οπο δε ΠΠ Ιιαπΐετιιιιιιε , ποπ

ιπἰτππι,πιιἰπ ἱπ οαόοπι τετοιο νεττ›α πατι·ατιο

πιε οοἱποἰἀατιιιιε τ πιο ιοί-σε πιιαίὶ οτιοτοε οο

οιιρατοτοε πια ιπποταπτοι· οοπτι: ιΠοαπιιιει

αιιατοεποπ πιἰπἱνἰτἱο άαπόιιπι , Γοτι Ροτἱιιτ

ιαιιτΠ , πιιοτὶ απ αΙἰὶε αΒαθ:αιπ Ρτατόατπ ἱπ

ποίτταιπ οοΙοτιἱαπι δε οοτοτα δε τοάιιοαπιπε:

απ ταπιοπ οΒο ιιοτοι·ιοτ Ιἰπι,πιιἱα οατ!ιοΙιοιιε,

πιιαπι ΠΠ ποια Ιιαττἰτἰεἱ, ιιτ ἱρίἰε οι: αιιτοτἰοιιε

ΩοΙΙἱΒοτο Ιἰεοατ,πιἱ!ιἰ Μοπι ταοοτο ποπ Ιἱοοατ.

ΒοντΓοιιάι ἱπἰτιιτ οτἰ8ἰπατἰἰ απτοτοε , δε πια

ππἰοιιίπιιο ττιοιιοπάα ,·δε-τιιτιο ό.ερτο!ιοπ

τιοτο: , πιο ποπ οι: τιιτοἱἀἰε Ιιπτοτἰοοτιιτπ τοπ

τἰοιιε , Γοά εκ οΙατἰ5 αΙἱοτιιιπ αιιτοτιιτιι Γοατιι

τἱΒἱιιἱΒιιε _οοἰτιἱΠε , ταπτιιπιπιιε ρτοἱπτἱ.ο Πε

αττοπαπόαπι νο! ποτοξπαπόατπ πάεπι , πιιαπ

τοπι δε αιιτοι·ιππε οκ πιιιοπε !ιαιιίτα ·τιιετε.

(διοτι απτοιπ ατι ΒαΒοιτιοε αττἰτιετ , ποο.

ότιιρΠοι Η οτόἱπο οοπίἰὁοταπιὶἱ νεπιιιιιτ ,

τιπι οιιἱπι ‹.:πιτπ παταΠτια ΡτατεΙΤοτο , δε Η

Ιαπόο , ποπ ειιτοΠο , Γοτι ταπτιιπι ἱΠοτιιπι Η

Βτοτ , πιιοε ΓοτιοΓοτιιπτ οοτππιοπιοτο :·πι102ι.

τατιιοπ ποπ οπιπιπο ἱπιιτἰΙο Γοπτἰο,ιιτ οιιπότο

τοπι τιοτἱτἰα Ιιατιιτα ΪαοἰΙἰιιεοοππιιἰτἰ, οιταττιἰ

παώ, ρπτΒατι νοΙ τοιιτο!ιατι ροτπιιτ. (Σιιοάβ

πω: πο:: ταπτοροτο τατἰοπἰ εοπΓοπταποα να

ποπτιιτ,ποπ Γατἱετ-αοἰιιπτ,ἰὰεο ΒιοΙιοττιεοαπι

πιεατιι Γιιροτιοτιιπι ειιαιτιἱιιι Γποιοοι,ιιτ Η πιο:

νιτιοτιπτ ατποπταπόαι τοΓοεατιτια , τοίοοοπτα

πιιανο αιι8οπόα ατιτΙαπτ. Τιιππι οτιτ,πο&ιίΠ

πιο δε οΙοττιεπτὶΠἱτπο Ρτἰποερε, τοπι ιιιίτε ιιι-ι

ὸἰοατο, πιιἱ πιαΙο οπιπἰιιο απεξω ναοα;, οο

παπι πιοπτοπι δε απἰτππιπ εε Γοττιτπε , δε πιο

Ρατετπο Γοτπροτ εε απιοτο τιτοΓοοπτιιε δε πιιἱ

ποπ ίοπιεΙίεά ίαεριιιε πππο πιοιιπι Ιατιοτοπι

ταπτορετο 55. Ποτπἱπο ιιοΙιτο οοπιπιοπ

απ. Ρετζπο οαοεπι αιιτΙιοτιτατο δε οοπΡτατι

τἱααριιά οιιτπάεπι οαρτα οοπτἱττπατο, ιιτ οριιε

οιιοΙἰοεο πτἰΙἱτατἰ τιιακἰιτιο εοπιιιιτ:οπε , ὁἰπιιο

α ίὶιιὸἰοίἱε οιτροτιτιιπι δε ποίιάετατππι , ιτι Ιπ

οεπι πιο ΐανοτε δε ραττοοἱπἰο οπιοτπατ , ποο

ποσοι
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ςὶὶΙΪεττὶ πιο: ὶεδὶοιπιοι :ιΙἰσικιιιι Γοὶιὶτε ροτὶο-Α τΙιεεειτοιιι απο ὶιεσεατιιτ. Έ.`εέιξε σοὶ Με

τὶειτὶε. Ροτοτοιιι οτ τὶὶιὶ οσο ΜΜΜ εσσ,Γεά 86

εοιιέὶὶ τεὶ Ιὶττετειτὶεε ειοι:ιτστεε Ρετρεπιτο εισ

ὁὶέὶὶ δ; οὶοοσιεἱὶ Ποτ Ϊο:οτὶ , σε οσε Μειώ

εὶοιιι ει; :οι ὶὶΒετ2ὶὶτετε ρτσεὶὶἰΙΤε ειΒοσίεειοτ.

νικ Ιὶττετειτιιιτι σεεοε δ: Ιἰτι:ετ:ιτοιτι ίὶιιΒιιΙει

τὶε Μεεαο:ι5. Κοιιι:ε ει: απο ετάΜοε, ρτὶἀὶε

ΚειΙειιόειε ΑΡτὶΙὶε ι ε 8 1. στου.
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ΝαπεφααΜι πο' μενωθωσ πέσω συ» που::- Β

παι|ίέ.: σΜ·τ·ωι:2ιω2ύω ό2ύΖωύσσ.ε_βω

= 22.εωω:.: ειναι Με :ἰ:ιιΖισ:.

ΙΒΙὶστὶιεεπ ει ρὶοτἱτιιὶε επεσε :ιιιτστὶΒοε
εὶὶίὶρετίὶιιι Μίὶὶτοτ:ι δ: εσΙΙεθ:ει , όεΜόε

ασ ιιΙὶσιιστ Μ ερὶτστιιετι τεάο&ει, @οι νει·σ

Ρσίϊι·επισ τεεσΒιιὶτε οσνστοιιι ιιοωωω :ιε

Φείὶσιιε ΙσεοΡὶετειτιι, 82 σο ὶιατετἰεοτοιιι τοσ

ιιοιιιειιτὶε ριιτσ:ιτει , δ: Μ σορΙοιιι ροΓὶ ρήσ

ι·εε ποτε: αο&:ι Ρετ Ρ. ΑΙΡΙισιιίοιιι Οικο

Ποιο Ηὶί-ΡἐὶὶὶΠἱΠ Βὶ.ιεειιΓετιι όσεϊοτετιι τοσο

|ο8ιΜ·ι σι·όιιιΐε Ρωεόὶεαιοτοοι σε Κοιτιειιιὶ

Ρσὶιοίὶεὶε Ρττοὶἰεοτὶετὶοιο.

Η:.σεε Με , σρ:ἱτιιε Ιεθ:σι· , εειταΙσειιοι
|οεορΙετὶΙΙὶ.ιιοιιι οιιιοὶοπι ίετε ίὶετὶρεστοιιι σ.

Μοτοο ὶιιὶτἰο :οι !ιοιιε οίσοε ἀὶεπι εκτοπ

τὶοοι δ: οσο ειιεειιιτὶιιπι> ριιὶιΙὶεατστοιιι 8:

:ιάσοισοτ , ει·οεὶὶτὶσιιειο δ: Ρὶεειιτεοι , τε5

εισιι:ι 82 ὶ8ιιε ΠΊᾶἔὶξ τιεεεπειι·πιε εσιιΙει·νιιιιτ.

Ιάεσσοε Μ: οτιτὶσοὶε τετιιρστὶσοε ρστετοὶΙὶὶ

οισεοοι τεεοτο δ: ρτὶτιειΡοτιι οροε βὶΒΙὶστὶιεἐ

απο εστιάσει:: τοιιισοαΜ εὶιίὶεΙὶει σοεεό:ιτο

δε ατιιιοιιπειϊτὶιτὶπ ἴειΡὶεοτὶω Νοττ1 .ιροσ Ρεο

[σε , σοστοπο ΜεικΜιιιιιι Μο: ὶπιρετὶοιιι , δο

Ιὶειιια ΒὶὶιΙὶστὶιεεει εεΙεὶιτὶε Μο , εοὶοε Με;

ιο.ΠΙιειιεε τιιειιιἰὶιὶτ , σε νετὶΙὶιιιὶΙε/είΕ ΗΜ::

εοιιίὶΙὶσ ΩιΡὶειιτὶΠὶιιιὶ ρτσΡὶιετ:ε ΠατιὶεΙὶε σ

εοὶοε Πτοιοιο. Με :ιίιτΙιστὶτω ειροό τεσεε ΡεΙ°ἐ

ίὶεσε , ρτὶτιιοτο ὶοίὶὶτοτειοι είε. Πι (;τα:εΜ

ΡὶίὶίἙτει:οε ρτὶιιιοε οτὶιοὶοοι Ατὶιεοὶε Ιὶστσέ

ὸὶὶεὶρΙὶιιὶιτιιΜ ΙὶὶιετοΙὶοιιι ροΒΙἱεε Ιεεεοάσ!
εκὶιὶΒοὶτ. ΠεΜάε ὶρίὶ Ατὶιειιὶειιίὶ:·ε πουπ

τοτο Ιὶὶιτοτοιιι ίἘοὶὶὶσίὶιιε ιιεεοτο:ὶιιί”σοε ειοέ

κετοιιτ. νει·οοι σιιιιιετιι ὶΠεοι Ιὶὶιτστοοι εσέ

ρὶειιιι , Χετιεεε Ατοειιστοπϊ Ρωτάω, ωοο

ΜΗ ρτατει· :παπι ὶιιεειιΓ:ι, σΒΙὶοΙὶτ , :ιΓροι·4

τεινὶτσοε οι Ρετίοε, ίεά τιιοΙτίε ρσίΈ Με;

εοΙὶε δεΙεοεοε τα, σοὶ Νὶ€ε1110τ ειρρεΙΙεΑ

τω είϊ , οσε ΙΜτσε οοπι€5 Α:Ιιεο:ιε πεί-στή

εοτιινὶτ. Οιτιιιὶοοι νοτσ ὶσεορΙετὶΙὶὶοκιοι 88

εεΙεσεττὶιιιαιτι ΒὶΙιΙἱο:ὶιεεειοι ὶιιίὶὶτοὶτ , Ρεο-β

ς: Ισιιι:ειιε Ρ!ιΜιόε!ρ!ιοε , οι σοσ. Γερτὶτισετιτα

πποοε νσΙοπιἰιι:ι ΙΜτστοιτι τεεσοεὶὶτει ΜΜΕ

ττ:ιεΙοιποι·. ΗΜ ιτισιοττιὶε ἴοτιιρτὶοοε ί:ιετσε

ΗεΕιτα:στοιιι Ιὶστσε Μ Πτυ:εειτο ΙὶιιΒιιὲιοτ

ττειτιεἴεττι εοτεινὶτ , :ιτσοε ὶιοε Μ Με ΒὶοὶὶσΑ

ΡιΠΜι ιιι ΙιἰΒΙἰστΙιεεὶε Ι:οιαιοτιιιιιι , ορο” Μεσα τεροΓοὶ:. ΗοιοείΕοὸὶοοιἱτιιὶτατο5 είΈ

μου ὶιὶὶιΙὶσ-τὶιεεὶε τ:ιιιτοπι ΡοΕιΙὶεὶε ρτὶνειτὶἴνε

ἱιιίὶὶτοεοὸὶε τιεεεΠ.ιτὶιιιιι , ίεά ίὶοεὶιοίὶε στο

ιιὶὶιοε εοὶοἴσοε στο :Με Γεὶειιτὶετ σο ΜΜΜ

πιο” £σεωιοι οτὶΙὶΠΜιοιιι.

$ὶ :ποτε ὶιιίὶὶτιιισσικ· Γετὶρτστοπι Ποίὶτὶ

τετορστὶε Κώστα Ποόὶστοτιι πιεοτοτιι τεσὶα:

:τισὶεΡιειτὶ νεί'ετ:ιε τ:οΜεετατο , ιιειιιὶιιετιι ίστε

ατὶιὶττστ , σοὶ Μ ιιιὶΙιὶ νὶεὶσ νεττετ. Νεοι Η

οΠο τετιιροτε , ποοε εετπε οιειιεἰτιιε ΟἰΪΙΠὶΙΙΙΤΙ,

@Με Ιὶττετ:ε στὶιιεὶροιιι νὶτσι·οτιι τοτεΙε σε

Ρεπι·σειιιιο εσειπ, σιιστοτο ε1οτ0τιτ2τ©20οΠ

τεττιτο , 86 σοὶ ὶιοοε ρτσι;Μιε Γεσοὶτιιτ οπο

τὶτο , νὶοιὶὶεειτὶ ΡσΠΜι·. Πεὶιιτὶε οροε ὶρΓοιιι

σοσά τιιειὶείὶειτὶ νεΠτει·: οΗετσ , ρειττοεΜισ

«Με ρτὶιιεὶρἱε οσο εΙὶ , ο: σρὶιιοι· , ρτοτΓοε

Ξιιὸὶ8τιοιιι : σίΐετσ οιοιισοε ΒὶΒΙὶστΙιεεαττι ,

Ιω:: είὶ αισιι!ειτο σοτ ειιτειΙσ8ιιιτι οιιιιιὶοοι

ί:ετε ἴετἱρτοτοοι , σοὶ Ιὶὶιτἱε εὸὶτὶε σο:ιεοοι

σοε Μ ΙὶτιΒοει ει τιιοιιόὶ ειὶστόὶσ :ιό οσο:: οί·

σοε ὸὶειιι, ιισιιιετι ιιΙισοστ εσιιΓεεο:ἰ ίοπτ :

Αιιτιοε!ιοε ιιιοσιιοε, σοὶ ό: Με ΜΜισι!ιε·

απο ὶὶιὶὶιτοὶτ , σοὶ ρπεἴοὶτ Εορὶιστὶσο (ΜΙ

εὶιὶειιίὶε ρσετει. Ρτεετετεσ οι Οτατεστοπι ΜΒ.

τστὶὶε εεΙεστωιτοτ ΕιὶΒΙὶστΙιεεα, Ρετεειιτιεοη

Εοιιιεοὶε τεΖσὶε , Μ σοε ΐορτει όιιεειιτ:ι πιο!.

Μι Ποτστοπι Μ Ιιαεεὶὶτιὶε ΡεΙΙὶΒοε Βήμα

ίετνεισιιιικοτ: Ροὶγετειιὶ 82Π1ὶὶ , Νὶεοετεσιι

Β τὶε ίγρτὶὶ , δώσω , ιιιεὸὶεστοιιι νε:ετοοι

ίετὶρτὶε ι·εί·εττε : ΑτὶΠστεΙειι , σοειιιι 5γΙΙ:

εειρτἱε Ατὶιειιὶε Κοιιιιιιτι ττιιιιίὶοΙὶτ : Μειεε

ἀστιὶεστοτιι τε8οοι , :οι άἶοιὶΙὶσ ΡαοΙο > σε!»

το Ρετἴεσ :εεε , δ: ΜΒ Βοοι:ιοι ττειοΠειτ2.'

:ΗΜ νετο Πσιιιειιιω νετετεε ΒἱΒΙἰστΙιεεαε

ΕοεοΙΙὶ ρι·Μιοιιι :ι (Πεειςοοε 8: ΡΙοτ:ιτε!ιο

!ειιιάστοοι ι Ρἀὶ8τὶΠ3ΓΠ :ι ]οΙὶσ (ΪαΪετε 8:

Οᾶιινἰο ΑοσιιΠσ ὶὶιίὶὶτοτειιι;Ο&:ινὶιιιι ὶτειιι,

σοειιιι Αο8οίὶὶ Γστστ σε ΜατεεΙΙὶ εσοὶοιε

()&εινίει Μίὶὶτοὶτ; ΠΙΡὶΞΙΠἙ :ι Ττειὶεοσ οσοο.

ιιιιτειιιι ; Αίὶιιὶὶ ΡσΙΙἰσιιὶε; δεκτή διιτιιιιισιιἰ

εἰ ι σοπιιι θστὁὶιιιισ ὶοτιὶστὶ τεΙὶσοὶτ , οποσ

οΡοε ασ ὶιιΠἰτιιειι‹ὶ:ιτο. ὶιὶΒΙὶστὶιεε:ὶΜ Ισε:ο- Ε ΠΠ ρτὶτιιιιοι τισιιιὶιιιε εεὶεὶιτὶταε μπε , σοὶά

Ιιὶετεπι , δε· :ισ Μοτο ὶιὶὶσΙὶστὶιεεοτιὶΜ σοι
Μοτο ιιιεικὶιιιε ιιεεείὶὶατὶοιιι. Ρσττο :ιό ρτὶο

:Μοτο οοτοτο 8ε σΠὶεὶοπι ρετ:Μει·ε,ιιτ ρο

ΒΙὶε:ε ὶιὶΒΙἰστὶιεεεε ὶιιίὶὶτοοιιτοτ , εσπιίετνεο

τοτ 86 ΙσειιρΙετειιτοτ , ιιεΜΜεοι άοΜται·ε

ειτὶιὶττστ-, Πιο σοὶ τεΙὶ8ὶσιιὶε 8ε ὶὶττετειτιιιο

τιιτειιιι ο ρτὶὶιεὶρε ειὶἱειι:ιΜ Με εκὶίὶὶιιιονετἱτ.

Ν:ιτιι οοπι ιιεσοε ποσοι εισίσοε: Ιὶττετὶε τισ

_ιἰὶ εοΜΜοόε σοειιι: , οεσοε Ιὶττετα: Ηστει·ε

;ιΒίσιιε Πο· Μ σωσει ε11τειο£ο11Ϊετν2τἱἄ ω.

Ρσίὶε;σε ττὶιοἴιιιὶττὶ ΡοίΠοτ , ο ιιιιΠει ΒὶΒΙὶο

ΠΙ. 6'σπΡ2. ά·Μα. απο!. Ο0#:ὑ?. Τοπ. Π!

:πεππε Μ ειεεΜΡΙοπι Γοὶιὶὶεετε_ οοπι οπο::

Αιιτσιιὶιιἱ ορτὶοιὶ α: ὶεοὸειτὶίἱὶττιὶ στἰιιεὶρὶε

άΗ:Έοιιι στο σίὶεοεὶ:1τ , οσο τ:ιιιτιιιιι σοἰε Μ;

ΠΙ18οΙοι11Π8 Μετά, Γεάσοοοιι:ιτιι ρτὶτιεὶροω

εὶτε:ι ΒὶΒΙὶοτΙιεεειε δ: Ιὶστσε ίἱοὁὶοιιι οπο σε..
¦βεαΕ Άλλα μἔν , ὶΠΊΠὶΕ , ΐόπωιγ ,άλλοι «Η δΒονεωγ:

άλλοι θπΡἔων σιδο·ιν. ἐμοὶ ὁ`ἐ βὶἔλίων ἔκ παιδισιίου «Μιὰ έν;

-τωκω660ε. Ατσοε πε τιιιιτοιιι νεεει·σ :ΜΜ

ι·ετιιοτ ; ρστετιτὶΠὶιιιὶ πσα Μειε!ιἱ:ιε Εστο

νΜοε Ηοτισειτὶεε , ΑΙΡΙισιιίοε Νε2Ρ0ὶὶτ2Πο5

σε ΡταιιεὶΓεοε πω” Ρωτιεοι·οοι , Βε1Ισ

Ρενε

  



ι33,ι ΑΙ..ΡΟΝδΈ (Π·ΑΟΟΝΙΙ “η

οπιποε ο

Βιιιιιε πιιιἔπὶε Γιιπιρτιοιιε 86 ἰπιροιιίὶε πππτπ

τω, οι:ιτιοτ'οε πππτπ: ονειί_οτιιπτ. Μοόιοοο

πιπιι ποιιιοπ πιιΙΙ:ι τοο οοΙοοιιιιε ί:οοιτ , ποιοι

πιιοά οιιιιΙειπτοε ει (ιι·ιτοιιι πιιιί-:ιε ιιοιμιω

οιτοοροιιιπτ , 86 πιο ιιιιιιιιιπο Πιπιρτιι τοτο

οποιο 86 Αίιιι οοππιιἰίῖτἱε , ποπ τιιπτιιιιι οι·

βΠοτ!ιοοιιε οτπ:ιιιιπτ , ω! Βοπιιτιιιιι ιιιτιιιιιι

ίτιιὸἱιι οι: @τετοια πι Ιτιιιιιιιτι :ιάνοιιοτππτ.

@οτι Η ί:οι·το τιιο:ιτ ειΠπιιιε , ιιττἱε :γρο

ετ:ιριιιοπ: Βοποθοιο, ορτἱπιοε πιιοΐπιιο ειπ

τοτοε οιιιπιιο οποιο οοιιιριιτειιι ροΙΤο , πιοο

ποο ποπ ποοοΠο οΙΤο , ιιτ ρτἱποὶροε ιπιπιοιιίιε

Γιιιιιρτιοιιε ριιοΙιτ::ιε ΒιοΙιοτιιοοπε ιπΡτιτιιαπτ:

( ἴειοἰΙο οπιπι πιιοπινἰε ρτο Πιο ίξιοιιΙτο.τορτι Β

νιιτιιπι ΒιοΙιοτΙιοοιιπι ιόοπο:ιπι 86 Πιιόπε (πιο

Γιιίποιοπτοπι ΡοΠο ιιιίτιιιοτο ) :ιο !ιοο πιιι πο.

[οπτιτ οπο πιο ρΙιιτιπιιιιιι όιΠ.οπτιτο ΡτοΗτοοι·.

Ρτἱπιιιιιι οιιιπι νιοοπιιιε νοτοιιιπι :ιιιτοτιιπι

86 Ρτ:τίοιτιιιι (ιτεοοιιιπι 86 Ηοοι·ιοοιιιιιι

οιιιτιοποπι :ι ρΙοτιίππο τγΡοΒτειριιιε πο8ΙΙΒι τ

ιιιιπιπιιο ιιιιιΙτι ΜΜΜ Ρτοιίιιε πο8Ιιπιιπτ ,

πι Εοιιτιοιιε ιιοπΙοδτιε , ιἱνιιΙοε 86 οοιιιροπ

επι πιικό:ιπι Γοπιιιιπτιιτ, ρ!οτιιπιπιιο ιιτ ιιτ

τοπιο νοτοτοε 86 οοτιπιι ΗΒΗ άιΠτειιιιιπτιιι· ; '

ἰόοοπιιο ιι τγροἔτιιρπἱε , πιιὶ τιιπιοπ Ριιτίοπε

1ιιοτιιπι πιιιιττιιιιτ , πο8Π8:ιπτιιτ. @απο πιο

'Διὶ , ρτορτοι· ΒιοΙιοτΙιοοιιε ποοιΙιΓ- Α ΒιΙιΙἱοιΙιοοιιτπ ριιΙοΙιοτι·ἰπιειιιι , ΗοΒιιιτιε ,

(ἱκτοἰε 86 Ι.:ιτιπιε ΠΒιιε ΙοόΗΠιπιιε ι·οΐοι·τ:ιτιι

ιιιίτιτιιιτ , πιιιιιιι Ν. οοπίοινιινιτ86 ειιιιιἰτ. Βι

ΒΙιοι!ιοοειιπ οπιιιιιιπι Γοτιρτοτιιιιι. . . . . π

Ετιτ ἱἔἰτιιτ Βοπιππιτειιιε κρακ ίὶπειιἰιιιἰε έ

πιι:ιπι·οιιιποε ιιοιπιιο ιιτατιιο:ιπτ , πιιιπιιΓοιι

Ιτιπι ποο ί:ειπιι!ια πια οοπίοοτ:ιτιιιπ πωπω

Ιππιοιιτππιιο ιό οίτ πιιιιο ει πιο οΒΙιιτιιιιι Μπα

οππι νοιιἰειτοοἰροιο)86 Ποιο! Βοπιιιιιπι Πτωτι

ιιιιιι πιπιι , πω: πιιιόοιιι οππι ιιιοτειτο οοπ

ιιιιιδτει ίιπτ Βινοτο 86 ΒοπονοΙοπτιιι ροτροτιι:ι

οοιιιο!ο&ι. απο ροτροτιιιιπι πιοεπι απο ιΠιιπι

οοΓοινιιιιτιιιιιι 86 Ριοτπτοιιι τοΠειτοτ.

(1ιιιιι.«Μ πιε ειινιιι.ι οι>ειιε νεπειιι·ι ειιιιι·1

Ποπιιο οόιτιιτιιε ιπποπτοιιι βιωιοτιιοοειπ,

τοπιο. :ιοοοΠιοιιο μπι πιιοόειιιιτποτιο ποίιτιι.

Βέτα , πο πιιιπ.ιιίδιιιπ τοπικ Ιοδτοτοιπ οτιι

τιιτιιπι :ιο ιπτιο οροι·ιε :ιάπιοποποτιπι ριιτεινι,

Ριιιιιιιπι :ιιιτοιιι πιιοπιιιπι οει πια Γιιπιπιοι·ιιπι

νιτοιιιιιι οιιοιιιΡΙο πιπιι, ΙοΒἰοιιε οτἱιιιπ πιο

ποπ νιοοιιτιιι· , οίτοπάειπι πιιιιπι ρ!ιιτίιιιοε

οιτοοΙΙοπτοε νιτοε (Μποστ 86 Ι.ιιιἰποε νοτοτοε

86 τοοοπτιοι·οε Ιιιιιιι(ιιιοάι οιιτειΙοΒοε οπο·

ΐοιπιίιΠ·ο , πιιιιιιιε νει οπιπιιιπι πιιἰ επι πιώ

τιιπι ποτιτιιιτπ Ροινοποτιιπτ , νο! ἱιι οπο τιιπ

τιιιπ ρτοΐοίἱιοιιο ιιιιτιιοπιπι Γοιἰρτπ 86 Μαιο
Ριἱποπιοε νιτι ΠιιπιοτιιπιιιιτοΙ:ιπι ίιιίςοἰρἰειιιτ, Ο οοπιρΙοιιἰ Γιιιιτ. Ατπιιο ιιτ πι πω: οπιιπιοτει

ιιιοτιιοιιιιιιιιι οΡτ, πο τιιτίιιε ορτιιιιι Μπι απο

ΡιιὶιΙἰοο 86 ποπ πιίι ΠιοἔΠο νοπο:ιπτ. Ατπιιο ·

τἰοπο ει θτειτοιε ἰιιοἰρἰπιιιιιε , οοΙοοοι·τιιιιιιε

οι ἰπτοτΙιοε Βιοεοποε Ι.:ιοι·τιιιε , οιιιιιε τη»

ιιτ Π: τοοππι ἰπιΡιοΙΪοτιιιιι Ιἰοτοτιιπι οοριει , .τα άιιιιιιιιι ΡιιΒΙἰοειτ:ι Γιιιιτ. ιπτ άοοοιιι Μπιτ

τιἰἱιἰΙοιιιἱπιιε τιιιΙο , ἰπιο ιιοοοίΪπτἰιιιιι ερτ ,

οιιτ:ιτο τιιιοΙἰοειε οιοΠοτΙιοοειε νοτοιιιιπ πω

ι·ιιιιι ιιιιιπιιΓοτἱρτοτιιπι 86 ειιιτιπιιιΠιπιιιτιιιιι

οτιειτιι ἰπιρτοΠιοπιιιιι ; ίειπ:ιο πιιπιοτο οιιἰιιιΙἰ

Επι ἱιιιρτοΗἱ ιιιοπάιε Γοιιτοπτ , ριιττιπι η·

Ροει·επιιιοιιιπι ποπιι€οπτι:ι , ριιττιπι οτι:ιπι

ιιιιπιπ πιιοιιιιιι8:ιιιι τΗΠΒοπτι:ι , πιιἱ , ποσο

ποπ ἰιιτοΙΙἰἔιιπτ, πιοπιιοΐει ριιτειπτ 86τοιιιοτο

ιιιιιτειπτ. Ποὶιιτὶο ιιτ ιιιιιιιιιπο ιιιοποιε ο:ι.ι·ο:ιπτ

Μπι ιπιριοΠι , τ:ιιτιοπ οοιιιιιι :ιιιτοτἰτειε ποπ

νιτ:ιε ρΙιἰΙοΓοΡ!ιοι·ιιιπ οοιιιρΙοιιιιε οΠ: , ἰπ

πιιἰοιιε οτἱ:ιιπ ίιπΒιιΙοε οοι·ιιπι Ποιοε οπιιιπο

απ. Ι.:ιοιτιο ιιτιιιιππι άοοοπτ Ειιπ:ιρίι νἰτεο

δορπιίτ.ιτιιιιι 86 ΕΖωπι Μι!οίιι ιΙΙιιΠιιΐπιιο

Μπιτ ότι: Με πιιἱ πι Ιἰττοιἰε ο!ιιτι Έιιοπιπτ.

ΠτιιιιΓπιιο (πππτπ οιιοιιιΡΙιιτ οΙιι.τιίΠπιονιτο

]οΙι:ιππἱ δειπιΒιιοο ιιοοορτιιιιι τοί:οτιπιυε , ΙΑ

τἱπιιπι ?ττιτ Αὸτἱιιπιιε ]τιπιιιε. διιιτιιιε πυοπιιο

ποπ ρωτοτοιιπάιιε οιτ , πιιἰ ἱπ πιο Ι.οιποο

όοδτοτιιιπ νιι·οι·ιιπι νιτειε ότι-οτιβιτ , 86 Ποτοε

ιιιιιππιιιιπι ἰπ τιιιΒιιιιιι νοοιιτιιτ , ΡταΪοι·τιπι ι:ι Ι) οπιιπιοτ:ιτ. Ριιι!οίιτιιτιείοτιιιιΠ286 ΡΙιιτ:ιτοιιι

τιιοοΙοιι)ιοιε ἴοιἰρτἱε , πο πιιοτιιπι άφωνο

τἰοπο 86 :ιιιτιπιιιτιιε 86 ιιιιπο πιιοπιιο πιιιΙτἰ

τ:οιιπιιοπιπτιιτ , πιο απ πιω , νἱὸοιἱπτ : ιπ

τοιιιιι ἰπ Με άιιΜτειτιοπιοιιε πιιἰ ποπ :ιΒιιοΓ

οι: , ιιτἱΙοπι οοοΙοίιιιε οροι·ιιπι π:ινειτο , πιιι

ποτάμια οιιοπιρΙ:ιιιιι ιπ ριιοΙἰοἰε οἰοΙιοτιιοοἰε

οοιιΓοιν:ιιιτ , 86 ιπΓριοιοποπ ριποοπτ, πωπ

τιο :κι πιοο πιι:ιίι οτειοι.ι!ει πιι:ι:ιιιιιπ πι Ιιιιιιιβ

ιιιοόἰ οοπττονοι·ίιίε οοιιιιιποιο οροττοτ 2

Ροι·το πιοο Ειπε οοπίοι·νιιτ:ιτιιιιι οοπιιιιιπι

Πττοι:ιι·ιιπι 86 Ιιοιοι·ιιιιι ιιιτοτ νότα πιειιοίτ:ι

65 Επιπιιω οι·ιι:ιπιοιιτ:ι απιρΠΙΠιπει ποπ πιώ

τπιιπι Ιοοιιπι τοποτ. (::ιι·οιιιο Μιιππιιε ποιο

τΙιοοιιιιι ίιπΒιιΙ:ιτοπι πι πιο ρειΙιιτἰο ἱπίὶἱτιιἱτ ,

δ6 Ρειτἰίῖπειπι ιιο:ιτιοπιιιιιιι Πιιὸἰοτιιιτι πιοττοπι

Ϊιιπἀινἱτ , ιιπιΡΙἱΠἱπι:ι Γ:ιοοτάοτιιτπ 86 πιοπ:ι

οΙιοτιιπι οοΠοπιει τοΙἰιὲἰοιιἱε 86 Ιιττοτ:ιτιιπι

οποία ιπίΗτιιιτ 86 ΙοοιιρΙοτεινιτ. . . . . . .

ιιιεποτιιπι οιτοιπρΙο Βοπειιιιπι Ιιττοικιιιιτπ 86

Γιιιάιοτιιιιι ριιτιοοιπιιιπι ΓιιοοοΠιοπιε πιιο

@επι μια: Ροττιποτ. . . . 3 .

.Ε

όοοοιιι ι·οτιιοτοε οτἰιιπι ιιιιο τοΐοττι τιοΠιιπτ ,

πιιι ἰπ οπιιιιιιπι πιειπἱοιιε νοι·ίειπτιιι· , ὶπ ΙτιιΠω

:ιοεοιο οιΒΙιοι!ιοοιε οΧτειιιτ. Βιοπιε (Πιι·γΓοβ

τοπιἰ πιω πο ροοτἱε, 86 ΡΙιοτιι Ρ:ιτι·ιιιτοιιιι:

Οοπίτοπτιποροιιτ:ιπι οπο ιπιιππιι νοΙιιπιιιιιι,

πι πιιιΒιιε ιιιιτιιοτιιπι πιιοτπιιοτ ιΡΓο 1οΒοι·ιιτ

ποπιιπει ι·οοοπΓοτ , 86 Ποιοι·ιιιιι ειι€ιιιιιοπτει ει::

Πιτιιπιιι αιριτ:ι πωπω ροτίὶι·ἰπ8ἰτ. Ρι·ει:τοτ

.Ιιοε πιιιιτι ΜΗ πιιοτιιιιι Γοιἱρτει τοπιροτιππ

ιπιπιιιτιιτο ιιιιτ ιιοιπιπιιπι ιιοπΙΙποπτιει,ιπ:ι8

ιιιιίτιιοιοτππι ι:ιότιιιιι , ιπτοιοιτιοτιιπτ πι ποο

Ε :ιτπιιιιιοπτο νοτἴειτι τω. Εκ ιιοτιιιιι πιιτποιο

οίτ Ω:ιΙΙγιιι:ιο!ιιιε , πιιἱ διιιάιι τοΙἱο τωΡσι

τιιΒιιΙειε , ἰπ πιιἰΒιιε ιιοπιιπ:ιτ οπιποε πιιἱ ίπ

ιιΠο οτιιὸὶτἰοπἰε 8οποι·ο ΡτιτοοΙΙιιοιιιπτ, 86

ΐοτιρτει ιΙΙοι·ιιιτι τοοοπίοτ Πιιτιε οιτιτ. Ιτοπι

ΑιιιρΙιἱοτιιτοε , ΡΙιἰΙοπ,ΜοἔιιοΙοε ,ΤΙι_οίοιιε:

ιι οπἱπι οππι Βοποτειτἰπι ὸονἱτἰε ιΙΙιιΠ:τιοιιε

ΐοιιρΐοτιπτ, παπά όποιο άο&ι·ιπει ειε νοτια

οτιιἀἰτἱοπο οιτοοΙΙοπτοε νἰιοἐ ποπ οπιιίοι·ιιιιτ.

βιτσιπτιιι; οτιειπι ο Βιοποπο Ι.ιι€ιτιο 86 ει (πιο:

Π



η”, οΕΡΙ$ΤΟΙ.2Ε ΑΙ.[ΩΠΟΤ τ334.

το ιττιιπιπιιιτἰεἱε ρ!τιτιιπιε , πώ στο ρΙιι!οΤο- Α πιεσειριτο. τοοοπίοτ νοτιιτπτ:τιπι Με στι” τω.

τιιιπ νιτιι , Πιι:τ:οίΠοπο _ πειτε ΓετιρΓοτιιπτ:

ποιποο Πιιτποπ (Ϊγτοππτιε , Απτἱἔοπιιε (Στι

τγίτἰτιε , Ατιίτο:τοπιιε τπιιΠοτιε , Ηοτπιιρριιε

Γειτγτιιε , οτιι οιπποε κάτω ΓοτιρΓοτιιτιτ , Μο

:ταπόετΑιιτιίΠιοποε,Νιειαε ΝγΠοπυε,δοτιοπ

δέ ειπε αποτονιιιτοτ Ηει·:ιοΙττιιε , οτιι (υποτί

Ποποε: ΑροΠοόοτικ , Ογτοπιιιτ:Ιιπε , Ηγρ

Ροτιιε , Ρτιπεττιιτε , ΤΙιεοόοτιτε , οοι τἰο τετ

το ίετιρΐοτιιπτ. Ιτοιπ Ηιττοτποπτ:τιε 86 Νεαπ

ττιτ: (Ξγ2.ι(Τεπιτε , οιιοττιιπΙιττ: ιιτ: ΡγταΒοτιτ:ιε

ίτ:τιρίιτ , Με νστο τἱο $οτ:τ:ιτιοι5. Ροττο ττο

ροετιε ίτ:ττρΓετυπτ ΑττίτοτοΙοε , Ζοπο, Απ

τἱρτιοπ ΚπειιιιππΗτιε , Νιεειπάτττ (:τιοΙορτιο

Η τιιιι€οπτιιι, ρτ:ττοτ οπιιιιοτιοιιι,ορυε σκετο

νιίΤοτ , ιπιιΙτδτυιπ :ιπιτποε νοΙ ρτοΗΧιτειε να!

ορετιε ρτα:ιιιπι οΙΐ;πάιτ. Ηἰε ιιτ εοπίτι!ττετ

εοπτειάπε Ι.γτ:οΠοιιοε τοτιιιπ ορτιε ἰπ τοπι

Ρτ:πόιτιιτι τ°©ἀ€8ἱΕ,δ£ £11ιτι 8ο Πιο ρΙυτττπει πό.

. ῇοεἰτ , τιιιπ οτι:ιπι ]οπιιππΞε Β:ιΙ:ιει Ιιοτοε τὶο

ἴετἰρτοτιοι:ε ΑπἔΙἰα: οροττ Πιο ιπί-ετιιττ.

Ηοι: ειπε οοπιοοπτΙιτιττι ειιικἰπιιιε 86 ΡΙιιΓ

τ1τιειιπ τιιιΡΙτι :ιτ:οτΠιοπο Ιοετιριοττινιιιιιιε , Και

ιιτ πειτε: εὸἰτἰο Μ Ρτἱοτειπ ἀιιΡΙα ίπ. Νττιπ :το

το τοιπΡοττ:ιτι Ιτιι:οτπ οόιτι Ιὶιπτ ποπ τιιπτιππ

τω ποπε ιππιτπιοτι , ττο οτιπιπ τ::ιταΙιπτι ιιτ

τιιιοτ ί-ετἰΡτοτπιιι-Ιιιιἰο ιπίτιτιιιο :ια:οτποτΠ.

πιω, Ι.οΒιιιπ Ατἔἰντιε,Πτ3ιτιεττἰι1ε Μει8ιιε- Β Ρτἰιπιιτπ πιτωοιπ ιιονιιε μιτςεοπτιιιτοτυπτ

πι” , Πτοπγίιπε Ρτιειίτ:Ιττοε , ΒεπιειΠ:οτ Στ

Βοετιε , ΡΙιτιπιειε Ροτιρ:ιτοτιτι1ε , ΗετιιοΙἰὸοε

Ροιπιστιε. Αττιιισπἱ οπιπτ:ε Φωτο τ1ιιοπκιά

ιποάιππ τοΙιτ1ιι:ιε εποε , Πο οτἱιιιπ ποπε ττο::

τοτιιιπ νιτοτυπτ τιιίτοττειπι Γτ:τιρτιε [Με εκ

τ:οΙικ:τιιπτ. Ε:: Ι.:ιτἰπιε ειιιτεπι ιπιτΙιοτιππε (Στ

ττετο ‹ὶο τ:Ιοτιε οτειτοτἰΒιιε , νειττο άοροιέτιε,

διιοτοτιἰπε ‹ὶο εΙετἰε ἔττιιτιιπιιτἐἱε 86 τοττιο

τὶδιιε Γοτιρίεττιπτ. Ηἰε ειππιππετοπτιιτ τι ὸὶνο

Ηιοι·οπγιπο δτιιιτιο., Ντ:Ροε , Ηγειππε.

Ιρίο ειιιττιπ ὁἰνιιε Ηιοτοπγπιιιε , ιιτ :τὸ ποί

ττετ τοΠ8ιοπιε τιοιπἱπεε νεπιιιπιιιε , εὸἰὸἱτ

τ:ειτοΙοπτιιπ ίτ:τιρτοτυπι οεο!είτει(Ποοτιιιπ ,

οτιι τισ ιρΠε οτιιιτπ (Στποιε , ΕτΜάιοθε ιιΙιο

τιιιι :τὸ Ειιτἰιιοτιιτπ Γοτιρτει, ρΙ:ιοιιιτ, τιτ ΙΜ- Ο

τιιπ τι δορτιτοπἰο οιοτ1τις:πτο νιτο ἰιι οιιπτ Ηπ

8ι1τιτ11 τι·ειιιΠττι1ε ίἱτ. Ηἰοτοπγιπιιιπ ίτττ:ιιττ

ίοιιτ ιτι πω: Φώτο, Β ποπ ίτιετ:τ:Πιι μετά ,

νοΙτιπτιιτο τααιοπ ποπτπειΙτι, Οοππ:τάιτιε ,

Βοτι:ι) Πιόοτικ , Ηοποτιτιε , διΒοΒοττπε ,· 86

οτιι&οπι ΜΗ. Νοίττο παταω τσιπ οτο ιιτ (ἱστ

ππιπιετ ]οτι:ι.πποε Ττιττιετπιτιε ο τάιτ οποιο

ειιιπ ίετιΡτοτπιπ α:τ:Ιοπιιίτιτοτυπι , 86 ιιΙἰιιτπ

ἱΙιιίὶτἰιιιπ. ίετιρτοτιιιπ θέττπ:ιπιπ. Εοάοτπ

τοιπροτε ίπ ΙτιτΙτα Ροττιτε (:τιπιττιε οὸιόἰτ ΙΙ

Βτοτ› ττο ροοτἰε Ι.ιιτιπιε , τι Ι..ινιο Απότοπιτ:ο

Μάο:: ει ΒιιτιττΙτιι Ζ.ιΙΙοτο τ:οιιττδτιιε , ἀεἱπτὶι:_

εοττιππμιτ ιὶο ΡΙτιπτιε, στο ειπιτπ:τιίΒιιε, άι: τω

τιιτΒἰιι ίὲτἱρἴοτιιπτ. Παπ οτιι (Ξ:ιΙοπιιιπ ἰτι

τοτρττ:τιιτι Γιτπτ , ωττιΙοττἰ :ι-θτΓπετο ρτιΒΙἱ-¦

τ:τιτΙΓτιπτ. Ρτατοττ:τι το ειππιτ ει!ιοιιοτ Βοοτειτ

δυιΙΙοτι ΒἰΒΙἱοροΙκ ίττιότο δζ οικω Παππο

ΒιτττριιΒΙιάιττ ΐτιπτ ίἰπ8τιΙἰε πτιπόιπιε πατα

Ιοξςι πονοτιιιπ ΙἰΒτοττιπι, οτιι ΗΙοτοτπροτε ίπ

ριιοΙἰειιιπ ρτοτ!ιοττιπτ 86 ΗΜ: ντ·πιιιπ ρτοροίἱ

τι Ειιεττιιιτ.(ΞοΙΙτ8ἰπιιιε οτιπιπ ποε ιπτετ σε ποπ

Ραιιτ:εινεττ:τπιπ ποιπιπ:ι οι: ΜΒΜ, ε!ετπεπττ:ι

ΑΙοσωπα:Μπο, Ι.ιιέττιο, δτορΜπο , ριιιτιιιιτί

πω: τιιιιεττ:ττρτοτιππε. (Ϊοπιρ!τιτ‹τε νιτι όοέτί

ττ:τπΠπιίετιιπτ τ:ιιτ:ιΙοττοε Γει·ιρτοτυπι ωτο

τιιτπ , τιτιοτιιιπ ιτι ΒιοΙιοτπτω πιιΠα τποπτιο

Βέτο. τὶιετατ , ἱπτοτ ποστ Ιτοποτιε απιβι ιπο

τιτο ο τπα ποιπιπ:ιπόι Γτιπτ οΙειτιΠῖιιιἰ 86 όσε

τιΠιπιτ νἰτἰ , δ6€. Παπ ειιτιιΙοεοε Ποτοττιτττ

πιοπιιίεττρτοτυτπ,οπι ριτττἰιπ ποσά ιρΓοε,ρ:ιτ

τιπι ἱπ τιιιιΒιιΓάαπι ριιΒ!ιοἰε ΒὶοΙἱοτπεοἱε Πτι·

ντιπτιττ , οπο τγροἔτιιρπι , Η οτιι νοΙΙεπτ

οκοιπΡΙιιτι:ι τιπιιιίττιοτὶἱ νο! ποπτΙππι ακαΐα

ρτιοΙιαιτο , νε! :τιπο εκτ:τιΓ:ι ευω ιπ:ιιιτιττ:τιρ

:τε τοπτ-οτττ: , Γειιιπτ ιιπτὶε στι παοκ άτοοπτιτἐ

οιιιΒιι8 οπτπἱΒιιε ρτο Πιο ΠιιτΠο δέ ΙειΒοτε ,

τιπο ποίττιτττι οριτε τσιπ ΙΗ:εταΙιτοτ ΙοειιρΙο

:ιό διόοπιιιτπ ΑρροΙΙιπειτοτπ. Ετ ροΙτ ιρΓιιτπ Β τεττ€ 86 οτιιτττο ότΒ11:ιττ πιο: , ρΙιιττιπιτπι πιο

ΜΜΜ Μίτοττ:ι τ ωτοτιιιπτ86 Ι.τιτιποτιιτπ

Ροστατιιιπ άτ:τ:εττι ι ττε , δ6 ότιοΒιιε ιιΙΠε το

τ:οπττοττιτπ. ροτ:τιιτυπι ΙιιΡτοτἰειιπ τ:οπιρΙοκιιε

οίτ. Ρειτοτπ 8τΙι8επτί:ιτπ ιπ ιιιιτποτἱΒιιε ῇιιτἱε

ετνιΠε τ:οΙΙι8επάτε ρτ:τίτττοτυπτ Βοτπ:ιτεΙΞπιτε

ΒιιτἱΙἱτιε,]οΙιειπποε τιτωτιτ , ]οτι.:ιπικε Νε

ντΐεπι1εΑίτοπίιε, Ι.ικτονιειιε (ἱοπιεΠὶιιε 1-Μ

Ριιπτιε , 86 ιτι πιττάιοιι·ιατ ίττιρτοττΒιιε ()ττιο

Ρτιποιε πο· Νικ: ειἱΕἰε τυω θτεΒοτιπε (ἔγ

. ΒτιιιιτοΙίιιιε, δγτπρτιοτπιπυε εοπτρτειπε, Κο

ιπιπ:Ιιτε Επβύ. ΜπΙτἰ ετἱτιιπ ιποπιιίτιαι: Ρτο

ΈοΠιοπιε ποτπἰποε ἱΙΙιιΙττοε τι:: όοέι:οε νιτοε

τιιἱ οτὸἰπἰε 86 ΕιπιΞΙἱπ οοπιρΙτιτΙτιπε ΙΝοτιε

άοΓετιρΓοτιιπτ , οπο; πιο εοιπτποπιοτιιτε ποπ

ποσοίΤε: ι:Π:.

Ηοττιπι οτππτιιτπ ε:τοιποΙο ἰπεἰτειτιιε 86 το

τιιτπΓετιρτιε, τιιιοτιιτπ Μπι τυπο εκτετπιπτ υττ

τ1ιιο από οτειπτ οτιτπτυερ.θο(πετ εοπίττιΡΠτ

ιπΒοπε τα: οττιόττπιπ οριιε,ἰπ οιτο νοτοτυπι ει:

τα:επττοτυτπ ειιιτοτυτπ ποπιιπιι) ΗΒτο5 86 ΡΜ:

τιιττιτιιιο ετἱειιττΙιτιτοτιιπι :ιτειιπιτ:πτει τα: Ιππι

ὸεοετο ρτοι:ιττοτ. Στό 86 ΠικΠοΗ Βοπιιττιπτ

Ιιττετιιτοιμ οιιιΒιιε Με Ιἰτιετ πίτιἰ οτἱτ ποπ τω.

τιτιπ Η ΠΜ πο:: ποτπὶπτ: οΒΡτττι'.ΐτοε οπο, πι;

ιτ8ποίοιιπτ ετοιιιιττι οΠ:. @τω Η ΜΗ οιιοτιιιο

«τι όοδττ 86 Ρτείεττιτπ νοτοτπιπ τιιΒΙιοτπε

τ:ο.ττιππ ρετΓετπτατοτοε , πιω τ-.ινοτο ποί

8 τττιτπ ἱπίτἰτιιτιιπι ΡτοΓοοιιτι Ετ1€ττΠΕ,δ6, φωτ]

οππικο το οτε ρετἱπιιιε , 8ο ίιιτε :το αΙιεπισ

τιιιἰ-νεΙ ποε ΓιιΒτοτττιεοτιιπτ ,ντ:Ι τοττο ποπ

άτιιπ οτΙιττΐτιπτ, ποπε :τὸ πο; ροτΓεττρΓοτιπτ,

Βτονι ειρρεπτιιτ:επι ποπ Ραπιττ:πάτιπτ πως:

ττΠτιοπι τι.ιΒιιι:ιεπιυε. ^

ο
τ. '_'$,_ . "τι

Ε Βτττειιεπ·τω Βιοτ.ιοτπτωττ ετ· τω;

ΕΡΙΤΟΜΕ8

.σ

(1ιιοππιτπ νστο Ιο1186 πιτ ΜΕ: νἰὰοτιιτ

θοΓποτιτιπο. ΒἱΒΙἰοτπεαι :ι Ι.γτ:οίτοποτι οριτο

πιο, άτοιιιπ ποιό ἱπτετ υττιιιπτιιτο ἰπτοτίἱτ.

Οοίπετιιε ιιτ Πω ΒἱΒΙἱοτΙιοω ΡΙοτοτπιποπο

ΙἰΒτοτιιτπ , Ρτο:Γεττιιπ ντττετιιτπ , :ιτειιτποπτ:τ



πι; ι Αιι=οπει οιΑοοΝιι. Με
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τοοοπΓοτ, 86 ποπ τατο οοπΓιιταε , τιιιπ Γιιαει , Α οιιοπιΡιατια έαοοιιιτοτο Ροιιιπτ. Ροίι:τοιιιο

τιιπι ι:τριιιε αιιοτιιιπ απΓοτιοιτ παο Ππιπι τω

τιιπιοιιο αιιτιιιοτι Με αιιτιιοτιιπι ΓΡοοιιιιοπ

οιιιιιιιοτ , 86 :τιια οιι:ττιαπι ιπτοττιιιπι ατιιιιτ ,·

ποπ ιπιιτιιια ποο ιπιποιιπτια Γοιτιι. Ατιπ ορι

τοπιο Γοια ιοτο αιιτιιοτιιιπ ποτπιπα οιππ (πιο

πωπω πωπω οπιιτποταπτιιτ. Αο Ιππ

ιιαπτιιιπι τιιιιτιοιπ οιτ ιιιιιππποτιι ιπιιιτιιτιιιπ

ιτι ταΙι Βιο!ιοτιιοοα ιπιιιτιιοποια , ιιι ειπα ποπ

ταπτιιπι ποιο οπιιοιιο τωρτωτ,τω οιιοπιο

οιο , τιιιατοπιιε, πποππο απο οιτροποτοτπτ ,

τιτ οιοιοδτιιε ιιιιτοτιιτπ πιοο ποπ ροΠιτ. νοτιππ

οιιτπ πιο οπιπιε οοποτιε Γοι·ιοτα οοππποπιο

τοπτιιτ, τιιοοιοΒιοα, ιιιτιιιιοα,ιποάιοα, πιο

ίοριιιοα, ιπποιιω, ροοτιοα, αττιιιιπ πιοοιιαπι

6:ατιιτπ Ι.ατιιια,Οταοα)Ηοοταεα>νιιι8ατιιι,τιιιισ

ποπ.νιοιοτ οροε ποο ιπιιιτοτιιιπ ιιοτπιπππι

οτιαπι τιοδτιίιιπιοτιιπι οποταπι τοτιιιιτοτο,τιιιι

δ6 απτο ίιπειιιοτ ιιοτοε ονοινοτιπτ 86 ίοιιι

τπα ιιοδττιπα ατοιιο “τι ιιιτιιοιο τιτ:οόιτι ιιπτ,

οι 8ο ίιπΒιιιιε Ρτιιιιοιιτοτ δ! απτο ιιιιιιοατο

ροΠιπτε ατομο ιιι ταΙο οροε οιιτατοτ, οιιοτι

ιιτιιιΠιπιιιπι ΐοτο ποπιο ποΒατο ροτοΙτ , τα·

ιποιι ποπ ιπ υπο νοιιιιπιπο οοπιρτοιιοπάι

Ροίΐοτ , 86 πιιιιιοιπιπιιε οριτοιπο αΙιοιια το

τοτ ποοοΠατια , τιιιπ οτορτοτ ιιοτπιποε πο

οιιρατοε, οιιιοιιε οτοιιιια νοιιιτπιπα ονοινοτο

ποπ ναοαι: , τυπο οτιατπ Ρτορτοτ τοπιιιοτιε

ΐοττιιπαε ιιοπιιιιοε , «μποτ ποπ οι οοπιπιο

:Μπι πιαοπο ρτοτιοιιιεοπτια νοΙιιπιιπα ωτο

ατατο.
Ρ Ηαποτ αι1τοπι ιιιιιπΓτποτιι ΒιοΙιοτιιοοα πω:

ΒιοΙιοτΙιοοα: οριτοτπο , οιιαιοτπ πιιπο ιιι μι·

Βιιοιππ οιαπιιιε , ποπ οοπτοππιοπτιιππ ιιπιτπ.

Ετοπιτπ ρτιιππιπ οπιπιιιτπ οιοιιοτιιοοιε μι

Βιιοιε 86 ”ρτινατιε πιο ιιοοτ αοοοιππιοτιατιιε

τοπιο ιιτιιιε οι , ιπ τιπο οπιιπιοταπτιιτ οτππιε

Βοποτιταιιτοτοε , οιιιοιιε πι:: απ8οτι 86ιπίιτιιι

ροΙΤιιπτ , ιπ ιιΓτιοπι οτιατπ ιπόιοιε [οτι οΙοποιιι

ιιιιππ οοπιπιοτιο οαταΙοοιιε πιο οιιιιιοοιιιτ ,

αιιΓοτιρτιε ιιοιοπο πιιτποτιε οτόιπιε Ιιοτοτιππ

τιπο ειιΓροϋτι Γππτ. Ναπι ο ποι πονι αοοοίΐο

τιπτ πιο ποπ οοτπτποτποτατι , ποιο ποτπιπα

ι:οταιπ :ιο πιπποτι πιατοιπιοιιε ιπΓοτιοι ροτο

τιιπτ. Ποιπτιο τγροοταριιοτιιιπ ιιτιΙιτατι π

ίοτνιτ , 88 νιοο Ρτατοοπιτ οίι: , οιιπι οπιπι μι·

Βιιοα οιιαίι νοοο ρταετιιοοτ , τιιιι ποπ , ποι ,

τιιιαπτιο, δέ α οιιιοιιε ιπιοτοΠι ιιπτ , οοπατιιτπ

Ρτινατιε ιιπιιιιοιιιιιιοιιο οποιο ιοτιοτιππ ποο

ΐτιιδιιιπι αΙιοιιοιιι ιιιοππόιτατοπιοιιο αΙΙατιι..

τιιτπ ατοιττοτ.Ρτοροπιιπτιιτ οπιπι πιο 86 τιιιαίι

ιπ ταοιιια οπατιατπ οοπΙιε Γποιιοιιιπτιιτ π

πιιπιοτι ίτ:τιΡτοτοε ιπ οτππι αττιιιτπ Γοιοπτια

τιιτικ1ιιο 8οποτο ,οιιοτιιιτι αΙιοιιι Γοτιρτιε Με

ιπιπιοτταιοτπ Βιοτιαιπ οοιιιοοιιτι ιιιπτ , πιιιιτι

οτιαιπ ρτο ιαιιτιο ιπποπιιπιαιπ τοροττατιιπτ.

Ηατο αιιτοιπ οοπίιτιστατιο 86 οοτ Π: ιιιοππόα

:ιο ιπ8οπιιο ι·ιοτπιπο ιιι€πα οιι: , 86 τιιπμαά

όοιοξιππι αιιτιιοτιιπι τιιτπ απ οποιταιιτιοε απι

Β τποε Ρτιιιιιοιοτπιπ οτππιιιτπ ριιιτιτπιιιπ πω:

οποπιαοπιοτιιιπι οπιιπ Μιιτιαιιιε ττοριιαα.

Τιιοπιιίιοοιοπι ιιοττπιοπτοιπ οιτοιταιιαιιτ ; Πο

τιοδιοτιιτπ ιιοιπιπιιιπ νοιιιιπιπα. , πο:: ιιιο

οοιππιοτποταπτιιτ , ατι Ιαοοτοιπ 86 ιαιιόοπι

ΡτιιτιιοΓοτιιτπ απιτποε ιπιιατππιατο όοοοπτ , π.

:πιο ποπ ιτα ίοιιιιπ, οτ πονοε ιπ τιια» Ιιοτοε

οιιτιιιιίιτιε τιτιιΙιε οτπατοε ιπ νιιιΒιιε οτιαπτ.

Ηοο οπιιπ πιιιιτι ΐοιπροτ τοοοτιιπτ, 86 τπαΙι

οτιαπι αιιτιιοτ_οε ι-αοοτο ροΠιιπτ , ία! οτ μι.

οποσ οοπί-Ροέι:ιι 86 αρρτο-οατιοπο τιιοπα τω

παπα Ρτ:οτοτοα οι ποο οιιτοπιοοπ οπος!.

(: παπι οι·ππιε Βοιιοτιε Γοτιρτοτιιιπ 86 οποππαίτι..

οοπ , :κι ποσο τοοιιτταπιιιε , ο αιιτιιοτοο αιι

ποι ποιιιε ιποοεπιτι ποτπιποπτιιτ , απ: απ πιο

αΙΙοποπτιιτ.

@σου πω: οππτε ιιιι:τιιοιτει ιιιτ:επ4

ειιπτι.ιιτ ΕΧΕΠ8ΑΤ1Ο.

@ιιι ταιποπ τι ποπ οτπποε τοροτιιιπτιιτ, νά

πιαιπ α Ρτι1τιιοίιε οοτο. Ειιοτιιιπτιιτ οπιιπ πονι

οιιοτιτιιο αιιτιιοτοε , νοτοτιιιπ τιιιοοιιο Γοτιρτει

Π ριιιτιτπα απτο ιποο8πιτα , ιιιιιιπτιο ιπ ιιιτοτπ

Ρτοιοτιιπτιιτ. Εα οτιαπι τιια τοπιοτιε ιπ πιο

οτιιτα Γππτ , ποπ οιππια ροτιιιτπιιε οοΒποίοο

το, πω: οιππια ο οιιιπτ , ιιι Γοιπροτ αιιοιιιτι

ποιο οροτι πιο ροΠιτ , ποε πω: τοιπροτο

ρτετιιιτιτπιιε ποσά Ροτιιιιπιιε , ποοιιο οιιοπι..

οιιαιπ Γοτιρτοτιππ τιιιοτιππ ποι:ιε ποιπιπα
·ποτα Γππτ απο αιιτ ιπνι ι αιιτ :πιο αποτ.'τιι

(ποι οτπιίιτπιιε. επιπο ιιιπ πι, ιό οο1ῇ..

νιοπιε αυτ ιοποταπτι:ε οιιΙΡα Μπιτ. Νοωι.

ιππο οτιιππ ποισιτ ιιιτιιοιιιιπ ότι οιιιιιιοπω1

ΐοτιρτια ιιιτποτο , τιιιοτι ποο αι: ιπίτιτιιτο πιοο

αιιοπιιιπ τιιιιτοτιτπ.

Ιιττοτατιιπι ΡιιιιιιοΓοε :κι οοτ οοοπιοπάοε οπο· Ε Νονιππ ρτοιπτιο ποπιοποιατοτοτπ οοπΓο.

:σπιτι πιο ιπνιτατ.

Α8 πατε αΙιαιπ.ποπ τποόιοοτοπι οι: ποο ιπ

πιοο οοπιτποάιτατοπι ροτοιτιοτο ροίιιιιιτ,(1ιιοά

τ;Ιατοτιιιπ νιτοτιιπι οποια ιπτοπτα , ιι ?οπο

Ρτπιο ιιιιπιπιττοτο νοΙιιοτιπτ 3 ι:οτοοπιπια πιο

αιππΒιιω ἰπνοπιοπτ : οιιιιπ οτιαπι οι” το

Βιιισιιοτιιοτατ ιπιιι€απτιιτ, ιιπιιο ιπαπιιΓοτιρτα

ΠΡΙΝ»

τ:ιπιιιε , ιπ :ιιιο ποιπιπα αιιδι:οτιιτπ , φοπ,;Π

Γοπρτα ριιοιιοο οιιταπτ, Γοοιιπτιπιπ "τα ε;;

ΒιοιιΙτατοε οατιιπιοπο πτιιΙοτ αρτο οπϋπο
ιιιιροΙιτα ίιιιπτ: ιπ τιπο αιιτποτπω ΠΟΠ·άΠε

πιιιιο 86 6πριιοιωτ Γιιιε τιτιιιιε ΓιιΒιιοιππ

τιιτ , οπο τοιπΡοτο νιιιοτιπτ , πω , αφηΠάςΞ

οοτι1Πι ΪοτιΡτα οιιιτα Επι. -
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άιι: Βοίρι:ιιιιι ίιιίεεριιοιιειιι , μη. ιι.

!ι:εε νι:ε: , η”. ε. δ.: Γης. ...ι εοιιι:οι

«πω. Βοιω:ιι: , α.. ε. ΡετιιιιιΞιε ιιιΒιΙἰ

.::ιιιιιιιι: 8: ειιεει.ιιιιι. ιι.ε. ιιιει.·ιιιι·

ιιιιιιιι Βιιι:τειιι ΐε::ιιιι ΒιιΒειε :ιοΒ.ιι.Ετ

4:68. ε. ριιιΒιι: Γε ε Ιενι::ιτιε νι:ιο,

. «μι. ε. 8: Γε . εΒ ιιιεοιιΒιιιιιιιι . .ιι8. ε.

=8: ίσης. ιι:2ε ι;ει·ειε: ιιι ιιιοιΒιε,6ι6. Β.

ιιιοι:ειιι ιιοιι :ιιιιε: . ι9ι.2. ι

ΔιιιΒιοίιιιε :ι τω. εάνει1ε ριι:ι:ιι: , ι6ι.ά.

. δ: Μι. πρ. ιι.;96. ει. 8: Γης. ιιιιιιιι::ιε

.ρω οι·άιιιε·Γιιο Κοιτα εΧΡει°ι;ι:ιιι° άι:

ιιειιΙ:ει:εε, ι". ε. Β. :με Ιιιέ:ιιε άι: οΒι.

-:ιι :ιιι.ιιιε Γιιι Ηιειοιινιιιι , Με. Β. ει:

Τες. απ. 8είες:ι.

ιΜιιΒιοιιιιε εοιι::Αιιιιε Ηἱειοιινιιιο άε

Ρ:ειΒιι , αι. ε. και... ει! εεΙΙιιΒιιιι ρτο.

ΒιΒειι:ειιι ιιιιριοΒιι: εαι·άιιιε1ιε 5. Ρε:ιι

ει! νιιιι:ιιΙ:ι . 6η.. ά. Αροι:ειειιι πιο·

.ιιιιεΒιιιιι ιι: ...ι οιάιιιειι·ιιεάεε: επιιοι:ιι.

τω. 597. ά. 8.: Μ”. 3: ε. ά. οιιι:ιοιιιιιιι

ειφε:ι: Γιιιιι·.ιεια . Μ... Β. 168.8.169. ε.

ιπι. ει. π”. ά. ι”. ει. άε εοΒιιί:ι απ.

Γειιιιιια: ΡΙ:ιειάιιε ιιι:ΙιιΒιε Ποιειι:ια,

«πο. ε. εοιιιιέ:.ι ιιι Γε ιιιε:ιάει.ειο. Γιιε:

ιιι: , μι... α.

Α ιιιΒιοΒιιε άε Ε.ι·ειιιιιιε ν:άάε ιιιιει·ι:ιιι·,

ει.. ε. 8.: Μι. εοε ι·είοιιιιιιιι :ειιιιι:.

467. Β.8: Μι. ιιι ειιιιιιιιΒιι€ιιιι: . πι..

Β. 4.67. ά. 6:8. Β. ειιιε άεροΠ:ιοιιειτι

ειειιιι::: :ιιοίεςιιιιιιιιιι . μι.. ε. 8.:

Ιες. 46461. :ιριιά ροιιιιΕεειιι ιιιΠ ιιιιιΒιιιιε

ι Βιμ: ιιιιιιιιιιιιιοεειιιιειιι , 86. α. 66ο.

. . ω... ά.8: Μ... 676. ω.. ε.8είε:ι.

ειιιε ιιι Ειειιιιι.ειε άιΙεό:ιο . 2.88. ε.

- 8: Γη. ιιιιιιιι:ει :πάμε ιι: ιι ί:ει::1Βιιε

πι. , οι. ε.

ΑιιιΒιο ιι οεε:ιρ:ι:ιοιιεε εοιι:ιιιιιιε , ειπε.

·ι ι8.ά.ινο.ά.1.ιΒιειιοε μπι: ιιά ίειιΒειι

άιιιιι..ιΜ.ά ΓοΙιε Βιε:ιεΙι::ειιε ε ειπε

εοιινει·:ειιάιε ιιιειιιιιΒειε άεειενι:.:86.

“Β.·ιο4..ε.νιέιιιε ει: :.ιιιιιειεΠιο2ειιι Μει

. τιο νει:ειιάο άι: οι:ε:8ιτι,586. Β. Με. ε.

εινειΠοιιειιι Γιιειοιιιιιι ΒΒιοιιιιιιεθια

εε :ιι Ι.ιι:ιιιιιιιι εοιιιιιιι:ιι: Ραμ .4.6.:. ε.

ιιιιιιιιι πιει:: ορειιι :ι·ειιιιιιιειι: τι:: Οι::

εοιιι Ι.:ι:ιιιιιιιι, η. Β. ει”. ε. Ε:Βιειιιιι

Αιιιιο:εΙιε νει:ειειιι Βι:ιιιιιιιι εοει:ε:,

σε.. ε. 5. .ι.ιι.....ει :μια ορειιι ιεάάε

:ε Ι:ι:ιιιε ειιριιι:. 7ι..ι.ε. ΗΒ. 3. :Μι άε

νι. ιιιι:ἔ.:ε ::.ιάιιει: , ·ιοο.ε. ειιιίάειιι

εριι :Μπι . ε”. ά. 5. ΟΒινιοί:οιιιι

::οάιεειιι ειιιειιάει: .Ι7ι.. ά.ε. οιιεάιιιιι

πω. οικω νει:ι:. Πι: ιι. ε”. ά. ..με

ΒΒιιιιιι άεριονιάειιιιιι , ως. ε. ΒΒιιιιιι

εοιι:ι·ε νι:ιιρειιι:οιεε νι:ε ιιιοιιιιιιι..

ε: , πι.. ει.. ειιιε ειφοιι:ιοιιειιι ιιι

Μει:ιιι:ιιιιι . ει.Β- Μ. ά. ει: ιιιιιάειιι

ιιιΙΤιι ίιιιιιιιιι ροιιιιιἱειε . ει”. ε. :Χρώ

:ιοιιειιι ιιι εριιιοΒε τ>ιωι, μι. ιιι ερι

.Ποιιιιιι:ιά Τιιιιο:Βειιιτι , ε8:. Β. ιιοιιιι

Βιιε ειιιε, ει8. Β. ίειιιιοιιεε , :εε. π.

νι:ιιιιι δ. ΟιιινΓοιιοπιι :ιειιε:ειιε ε

θι·ι:εσιιι Ι..ιι:ιιιιιιιι εοιιιιι:ιιι:, 3.ιε.ε.

με. ε.:ιι18ιιι ι·ενει.ι ::ειάιιει:. με. Β.

δ.: άενονε: ]οιά;ιιιο ειιιάιιιιιΙι άε ΚΠΕ

ω.. 35. Β. απο οι·ΐειειιάειιι ίιιιιιιιιο

ρωι:.ι μια: 863. Β. ΟΙιιιιιιειιιιι :ιιι

. άιιει:,ι·64.ε.699.2. ορετ:1 Πιοιιν6ι.επι.

ε 38.ε..μ.6Β2;.Β. .μ.ι.::..ειι..:ι. Β. Πο.

ιιιιιιιιιι Βιενιιινιι , ει... ά. μια:: 5.Ε

ριιιειιι οριιιειιΒι , ιιι Βιιιιιιιιιι :::ιιιείει:.

μι.. ε. τω.. ει. ΟιεΒοι·ιι Νε:ιειι:ειιι

οι·ιιιιοιιεε. 399. ό. .μια ει. 6:ι. ε. ειπε

νἰ:ιιιιι άε ω... :ιιιιιείει: ιιι Βι:ιιιιιιιι

8εεειάιιιαΙι 5. Αιι εΙ.ι άιε:ι: , μι. ε. .

Ι.ιιά:ιιι:ιιιιιι ειιιειι τ. ::7.:. :70.ά.

1.ειει:ιιιιιι νει:ι: . σιο. ε. Με. ά. 590.

-ά. 8: ει...: Ωοίιιιο Μεάιεεο . το.. ά.

νειΠοιιεε 5. ΟιιινίοΙ:οιιιι 8: Μειιιι

ειφε:ι:ει: . πι. ά. ΡΒιιοι:::ι:ι :ιαιιΠ:ι·

:ιοιιειιι ιιιεάιια:ιι: ηη. Β. ι:ειιι_ Ρω

Με.. , μι. Β. ειιιιειιάει: Τει:ιιιιι:ιιιί

εοάι::ειιι . τω. Β.ΤΒεορΒιιιιιιιιιι ιιι Μ· _

:ιιιιιιιι ΓιιΓειρι: εοιινει:ειιάιιιιι , ε". ε.

νι::ιε ρει::ιιιιι :ι:ιάιιει:, ι68. ει. με. π.

ε”. ά. ω... ε. εο7. Β. ειπε :::αϊ:ι. .

:ιοιιεε, ε”. ε. 8: (εοε. ριο1οΒιιε :ιι

Ι.:ιει:ιιιιιι , Δ:: ι.. Β.

ΑιιιΒιοίἱι εριι:οιι: οιιιιι:ι: 8: :ιτο ..ιι.μ.ιι.

ΒιιΒιι:: , ει.. ει. εεε Ι.ιιιάει: ΝιεοΙιιιιε ει·

νιε.Πο:ειι:ιιιιιε . πι. ει. ιεφιιιι: ενά

εοριιε €εινιειιΠε,7ι.Β. Μ. τ. 73. Β.

μ. Β. ε79.Β. Με (Με εοΙΙιει: ιιιιιιιιι

ιιι νο!ιιιιιειι τεάιεειιάειε , οσι. ά. ευ::

οεεεΠοιιε εοΙΙεό:: δ.: :ι .ιιιιΒιιε,ι. με. ε.

μ.Βιιω. Εε:ι νε:αι.78.ε. εεε .·..ιιω. ιιι

οιάιιιειιι ιιιι::ι: ΡΙ:ιειάο Ραμ:: ειιΒιειι1.ι·

ω... ·ιοι. απ... ει. ειπε εριιιοΒιιιιιιι ω

Ιεό:ιοιιειιι ω.: ΟΒΙ-πιο Μάικ! πιο·

ιι:ι:Βιιε . 706. ά.

ΑιιιΒι·οΠι οτει:ιοιιεε. ι.8ο.εεε ιιιι::ι: ροπή

ω. 9ι. ά. ίειιε ειιρι: :μιά άειΠιειειι

τω: , 89. ε. εμε. Μ... εοιιιιιιειιωιιιιει

-άε ι·εΒιιε Με, ει ε. Β. οριιι:ιιιιι.πη.ει.

ιι::ιιιΠ:ι:ιο:ιεε ορια: 1ειιιιειιιὶε ιιι·εΙιιε.

ριΓεοΡιιε., με. ε.

ΑιιιΒι·οιιιιε ορειιι μπι: :ι ι:ιοιι:ιιιε ρτο .Με

::ιιιιίΙιι:ιοιιιΒιιε. Ν. ε. 58. ει. ε. ειιει.ι1ε:

ίε :μισά εοιινει:ειιάιε ιιι Βι:ιιιιιιιι ρτο

Βιιιιε ιιιιδ:οιιΒιιε άεάει·ι: ορει·ιιιιι.:88.ε.

ει:οι·εειιι ίειιΒειιάο νι::ιιι νοΙεΒα:.

με. Β. ειιιε ειιιάι:ιο Ιιιιιάειιιι ε:: Απ.

:άρα , πο. ει. Β. έ (5ια:ιιΙο επώ

ιιιε, ιοι. Β. ιιι:ει· ρειρε:ιι.ιε ΙΜ :ιι

::ιε οΕΕι:ιιιιιι ίε:ιΒειιάι ιιοιι άείειιιι:,

4.!6· ε.

ΑιιιΒιοΠιιε Ο:.ιιιιεΙάιιιειιΠε Ειι€ειιιο ροη

:πιει ιιιειιιιιιιο ιιιισ.ιιι :::ι.ιιιε,8.ει .ιι.ε. .Β

:ι.ε7.ά. 2.”. ε. _;ειι.ε. €ι.ι::ιτιιιτι Ευρω

Ν. ριιι:ειιι ει» νιιιάιαι: , 8. ε. ειπε π.

Με ριο εεεΙείι;ι 8.: ρτο Ειι€ειιιο Π'. ω..

ά. ει. ε. 1.ιΒιοε Βειιι:ιτάι άε εοιιιιάε

::ιιιοιιε ει ιιιι::ι: . μι. ε. Βοι:ει:ιιι· μι·

:και ...ι εεεΙειΒ: :ειο:ιιιιιιιοιιειιι.:.6.ε.

...Με ιΒι:ιιιιι Με:: , σ. ε. ειπε «πι.

!Βιιι:ι:ι :πο :ιιειιάοιιιιε Ραμ , 97. Β,

Βοιιοιιια άε:ιιιειιι: ιι Τιιιιιιιιο ροιι:ιΕεε

:σιο ιεΒιιε εεεΙειια νιιΙάε ιιι::ιεει:ιε ,

η·;.ιε. Βοιιοιιιιιιιι ω Ειι€ειιιιιιιι ΠΙ.

ιιιεΒιιιιιε :οιι:ιιιιι. 482. ε. 484. Β. ὰ Π.

ειιιε οΒεάιειι:ιε εοιιιεινιιιε.ει. ε. Με. .

:ΜΒΜ Ιειιιιιιιε ιιι θει·ιικιιιι:ιιι·ι :ι ει·

νι:ιι:ε Ποιειι:ιπει άεΠειι.ιιιιε, μ, Β_ Π,

μι”. ε. ΜΙΒ ροιι:ιΗειε 8: ελεό:ιοιις

εινιιιι:ιε εάι:οιι:ιιιιιιιι ρ:οΗειίειιιιι·.ι.ο;.

ε. μι. Β. 66ι. ε. ειπε ι:ει ΒιιιιΙεειιΓε .

;ιο.ει. εμ.. ιι 8:ίε:ι. Μιά. ι·9.:.ε.

583. πω”. ε. 683. ει. ΒειίἱΙειιιιι πάνω

ιι.ιε . 651. ε. ιιιιοιιιοάο ιΒι ειιεερ:ιιε .

1ιν..:ι.ιιι. ε. ω. ε. 6ιι°. ε. σε». α.

:μιά Βιι(Πε:ε ιιι ιέι.ι:ιιιιιι ρ:ιρε ε2ειιι ,

62.8. ει. Β. οι.ι:ιοιιειιι Β.ιΒε: ιιι :οιιειΙιο.
4;...ιι..ω·6. ε. ε”. ε. Γιεειιιειι:εε εο!··ά

Ιε:ιοιιεε ΒεΒε: 01114 1εΒιιτο ΒιιιιΙεειιιΞ ,

=μ.6, ε. ιιιιειιι :κι Ειι€ειιι.ι ιν. ρ:ιι·ιεε

ιιιΒεδΗ:. ηι.ιι. ”6. Β. ,

ΑιιιΒ. μια. ροιι:Ηιειε :ιάι: ι...ρω.....εω ..

17Ι.Β.308. ε..ιι6.ε. Ει.8. Β. άε νι::

ΡειιεΙι::ι:ιιι· ειά ιιιιρει:ι:οι·ειιι ρει·;;ειιε .

μπι. ά. ιιιιοά ε:ιειιι :Με :ΡΒ εοιι:ιει: ,

166. ει. 8: Γειι3. ισ7. Β. ιιιιρει·ιιιοιειιι

νιΠ:ιι: . πι. . οι:: η.: ειιάιειιιιιιιιι ιιι

ΑΙΒε ιε;μ!ι :εΓει·νιι:.309.Β. ει: Φο :μιο

ιιιοάο ίιιίεερ:ιιε , π... ά. 8: Γη. ει. Β.

ε”. ε. .ιι8. Β. ορ:ιιιιε ίμια: άε Γιιε ω

ιιιιρει·ει:οιεπι Ιεεε:ιοιιε. Με. ε. ειιιιι

:ιά :ωρα νοΙιιιι::ιτειιι ιιιειιιια: , ω.ιε.

πι. ά. ει.. Β. ·Ειι€ειιιο μι” ιιιιιοιιειιι

:εάάι: Βια ει! εοιιειιιιιιιι Βιιιι1εειιίε κ.

εει:10ιιιε, ιο.ε. ε: (εφ. ει. 1.. ΜΡ

Με ει: πιά ριιιιειρεε ρει:=_ειε ιιάι·ειιι-.,

ΒιιιΠεειιίε :οιιιιιιοιιι:οιιιιιιι , δ*“Μαι άεεΒιιει: ι: ιιοΠε άειοειιιυ τω.

ωι0 Β46ιεειι6 , ε”. Β. ρε........

4Β Ειιιζειιιο Η! η. Β. ε:: :ιΒειιιιιιι η ι.

ρτο εε:Ιειῖε ιιεεο:ιιε :οιι:ιιιέΒιιιι ιοΙνι

φωιω... . 8·ι. ε. 90. ά. 96. ε.

ΑΜΒ:οίιιιε ρτο διεεεο:ιιιιι ...Ζ...ι. ω..

::ι:.68.Β. ιιά εοιιιιιι ι€ά116:ι0ιιειιι ω...

:ιεεειι:ιιιιιε Βιιε:ι:, εμ.. ά. ε. οΒ Μπι

εποε ι:ε3ιιΠιιε ει: ει:: ειπε ρειοι:ιιε ,

Πρ. ε. ιι εοε ..πιω ει: νειιειιιιε,

ω.. ε. ...ι εοιιειΙιιιιιι Ηοιειι:ιιιιιιιι π.

εεάειι:ιΒιιε ι: οΒνι:ιιιι . 67ο. 3_ χω...

Ρει;ι:0:ειιι εοιινειιιι Ρειιει·ι:ιιιι ,η7.1.

.ιιιιρει·ιι:οι·ιε δ: ρ:ι::ιειειια: ΩΡ.ιιιϊεξω

ιιι ΑιιιΒιοΠιιιιι , μη.. Β. ΙιιιΒιισ.ιιι Εμ...

@οι άοεε: Ιε:μ:ο . 403. Β.

ΑπιΒιοίιι ιιιιι:ι.ιιι άίΙεε:ιο ειιιιι ειιιιιι..

ριιοιο εριίεορο (1ει νιειιΠ, π. ε. 79_ ι)_

8ι. ε. ::ιιιιι ι·ιιιιιειίεο ΒιιιΒιιιο. :.ι8.8_

:ιό ά κι: 2.:76.Β ουι ει άιιο νοΙιιιιιι

οι Με:: άιι:. μι. ει. ;:0 ε.686.ιι 8.

ιρ ι νιιοε ιι::ειιι:οε εοιιειΙι:ιιε «πω.

866. ε. `

ΑιιιΒιοΙιι εοιιιὶΙιιιιιι ιιι εάιιειιιιάιε Με...

Μαι... Θε::ιιάιιε ριιιιεερε , Βιι:ιιιιιιιιε

(Μπι ειΒ εο ιιι Βιιιιιιίιιιο ωιειρι. ιι8.

επι ε ι..ιω ίιιίειρι Πιο Ιιοιιιιιιε μι;;

ιΒιά. ε. ει .ι....ωιωιιι..ι. Οιιιι:ιιιιιε

γειοιιειιΠε 688 ποιοι· ειιιειιι ΜΒΜ

ιιιιιιι Μεάιεειιιιι. μ: ε. Πι, δ. @η .._

ιιι Ι.εοιιιιιάειιιι ]ιιιιιιιι:ιιιιιιιι. Με ά.

εμ. ε. ιιιιιιιει·ιι :Β εο ιιεειρι:. μια.:

.ειιιε.:›ιε εειιι:ιαι ωστε: . Με Δ.

ΔιιιΒιοιιι ποιο: ιιιιΜ:ιιιιιιιιιιιι . 6η. Β.

ςιισ.ιιιιιιτι άεΒειι: ΝιεοΙ.ιο εινι Ε Μειω

ιισ ειιιάι:ο ;ι3. ε. ίιιιιιιιι:ι :με απο Με

ΜεείΒ:ιιάο σ... ε. με. Β. ε( [η

ι.ο.ι...ιιι.ειω ειιιε . σε.: ιιιιοι.ιι....

.μια ειιΒιειιιειιιιιιι σε. ά, 97_ ά"

Φ0Ι|οοιιιιιιιι ειιιιι Βιιιιιτιο, .Η δ.

ίε:ι. ιιιιεειιιε :κι $εΒειιιιιιιιιιιιι , μ... ε.

ΑΜΒ. ρι·ι:Γειι:ι:ιιιι ορ:ιι: 4ιιιΧ ν........

Μπι Με. Β ιΒι οι.ιοιιιοάο ειι:εριιιε,

417. Β. Πειι·:ιιΕειι1εε Με.. με. ε_

Ωειίἱιιιιιιι εοιι:ειιάεπε ω” , η.. .

“Φ 363· ό €1Με Μ:: :ά :;ιριιιιΙιιιιι ,

Ή Ι· Β. 2.ι.:.. Β. ά: να:: Βετι:Ιιτ.ι:ιιι, .Με

ε. και:: άιιιιιΒιιι: :ιιιιι:ιε , μι. α.

ρε:ι: Βιοε ειιιιιιι :ι ριιΒιιειε οιιειιΒιιε .

 

να Με: ΐα1-47.ι Β ε: α...

ΑιιιΒ:οίιοιιιιιιιι2ι:ιι: ιιιιροίιιιοιιι ει..."

·Ηοτειιιιιιιιιιι, ιιιι.Β. «μι»! ιιιιιιιιιε;ιΒιι

_ πι: ::οιιιι:ιι:, 367.ε. Α1ιεΒιιιιιι ει :Με

ΒιιΒειιιιι:οιε άε:ειι:ιιιιι ιιι νιιι::ιιΙιε στι:

ιιΒίοΙνι . ει”. ά.

ΑιιιΒ. :ειπε ω... :ε:ιιιιάι: ιιι 5εΒ:ι1Βιιιιιιιιι

εΒΒ.ι:ειιι , 2.87. ά.

Α”. Βοιιοιιιε. ια. ε. Μ 28το::ιι:

658. ει. ει... Β. ειιιε ιιιοιΒι μ. Δ. -|._ α.

Β. εμ.. Β. με. ά. 65:01. ςΧ Ρει·ιςιι..

ΙοΙο ιιιο:Βο εοιιινιιλείει: . 11ο. Β. 181.. -

Β- 886. :ι. νι:: ρε:ιειιΒιιιι ιιιΒιι 6:8

ά. :μισά να ενεάι: . ι;ο..;. ε; κά.

62.8.

ΑιιιΒιοιιι £ιιιιιιιΙάιιΙειιΠε ι....8ι...... Μ.

Ξειε ειιριι: Ρε::ιιε ΒεΙΡΒιιιιιε , ε”

ΛΈΒιοΒιιε Νεεροιι::ιιιιιε :ΒεοΙοειιε, ιη.:

ΑιιιΒιοΒιιε μια Αιι€ε!οιιιιιι., Η”. ε.

ΜιιΒιοΒιιε ιιιοιι:ιεΒιιε άο&ιιε. Β. πω.. Β.

ΛέιιΒ:Ιοιιιιε ριεεερ:ο: Με: |)ε[ΡΒιιιι_

ε ι. .

ΑΙΏΒξ0ΒμεεεΒΦΠις8Ωε5 Μι"... άιεθοι·,

ιιιιιε ειι/ι!ιερειι:ιιε , [;ις:;ιι·"ω “πα_-1..

:ιιιιι Πιιάιοιιιιιιιιιιε._ιοά ι. α. ιο.4. υ.

ΑιΒιει:ια ειιιιο::είει: ίοΙι:ιιάιιιειιι . ..ι:..

ΑΠιοι·ε ροιιιιε :μετα :ει:οιε Επι: ΟΒιιΙ:ἱ

ευΒειιιιιιιάιιε. 13ο. ε. 3$ο. ..........ι

ιπιριενειι: εοτ ιιοΒιιιιιι οιιιιιιιι ί.ιει!ε

τοΙειιιΒιιιιιιε , ;:ο. ά.

Απιοι Βιιιειιτιιιιι ιιι ιιιοιιει:Ιιιε ι:ιιιιι;ιιιι.

πρωι πιω:: , 89ο. ε.

δ. @πάτα .......ιωωπ. Υειιε:ιιε οι·άι·

ιιιε ε. ΑιιΒιιιιιιιι , ε”, ει.

ε



 

Σ. Απ Μαι νἰιπἰπιιιπ νωω.., 9ου.· ε.

Αιιπ..... Α 1............. ε.1τοιππΠε ωτο

Πω. ι ι ο

Αιι.ι....ι. Α........ωω. 4·ιο.:ι

Α πιω.. Π..ιπο νιτ ποΒιΙιε , ω. ο

.Α......... ωοιιπιπειιοΒοπ νεπειιιε. 88. ε.

9ο. (ο -

Δω... νιτ εΙοοπεπε . 998. Θ

Αι.πια.ιε ...ω ΑιπΒιοίἰι ε.ιω.1ωω

- 579 ο

Αποιοπ ΒιιιβεπΠε, 1087- ά

Λιιοιαιε εΒιιπε. :ιοοΙείεεπε, 48ι. ε

Λποιε.ι9 πιοπειεΒιιε . 640. Π· 64'. Β

Αποιε:ιε ιιπριοΒιιε πιοπεεππε , 35η. ε.

4.3. ε. ο. ρειϊπε.ι εκεοπιιπιιπιεειιυι.

η, 2

Αποιεο!Βε θεπιιεποε ποΒιΠε. 143. Β

Αποιεοιπε ί:ιεειοοε εοΠεδτοτ ειροΠοΗ

«πιο. ιο6ι.. Β. ιο64, ε. που. ε. ιο94°

ο 1ο94·.0. ο. ......ι. Ρειι·ο ΠεΙΒΜπο

-ιπΓεοπε πο”. ει. 8εἴειΙ. ιο87. ει.

Αιἔπεοιπιι. 5επεπΠε π. ..........., μι,

ΑποοΙοτιπε 8. Μπιεἰ ε:ιιοιππΙιε. .18.Β

ΛπἔεΙιιε :ιΒΒοε , ω. Β ·

ΑποεΙιισ ριιοι 5. Μαιιπι.ε. ιεο.ιι€ιιιτπι.

144. ε. 87 ίοο ειιεοιπιπππιαιεπι , ι”.

Β. 8ε Πει. - - - ·

^π8ε]η$ Μ... ε. Μ:ιτει ιιηππόιειπι ΠΒι

ραπιιεπιπιιπ σπιτι.: μιΒειπι , ιι4. ει.

δ: Γη.

Απεε!ι.ιε ειεπιιτα Οοιπ:οοπΧεπΠε , η. ο

Απεε|ι νιιιριιιποτεε44.ο

ΑπεεΙπε οε Μοπτε ΡοΙιτιεπο, 347. ε.

368. ο. ΔιπΒιοΜΟειιιι:ιΙοπΙεπΠε .ιππι

επο , 44ο. ε. εοπνεπιι Ο:ιπιει!οπΙεπίσε .

Ιδι.εὶ 4 - '

Αππε1πε Α.7.ιιοΙπε . εοπεοιΒ οιοιπι9

:ιοοΙεί-εεπε, 7η. ε. 974.33.

Απεε!πε εΙαιΠΠιιιπε 9οοΙε!εεπε :ι Μι·

Β:ιιο Βπιπ.ιππει ειιεεριπε., 499. ει. δ:

ίοο.

.Αππε1πε ...πιει . 477. ε. 67.3. ο

Απε.ςε!ι:ε ρἰᾶοι εε!εΒιιε , 847.. Β

Λπἐ‹·Ιοιππι ιποπποετιι Ηοιεπιἰπἱ το·

° ίοι·ιππιιο , ΙΜΟ. Β. πμ. ε. 1137.. Β.

ιι”. Β. η”. ο.

ιι............. πιοπ:ιΠειιιιιπ Ποιεπιιππιπ

οεκιιππι οιοιπιε Ιππιεπ ππιιοπ:ι Ει·επι1

(ῖππιπΙουΙεπίῖε μπω... , ι 956. σ.. ειππ

οΠο οιοιπιε ε.ιι..ω.ι.π. ρεεπιπι:ιτι τε

ω... Ρετιπε 1)εΙρπιπιιε Π”. Β Απ

εεΙοιπιπ εκ ιποποιὶειιο νι επειιιιι 8:

τεΠιιυιιυι·,ιηο. Β 8: Ως: ει: εο ἐιετωπ

ἱΙΙιιιπ ω... εοπαιιιι Ι.εοπ.ιιοπε Ρπω

οεροΠιιιε . ιι4ο. ο

Απ44Ι.ιιιι :ιΒΒ:ιτε: Β.ιιιΒο!οπιεπε . Πο. π.

ΕπιιΙϊορΒοιπε Μιιιριππε , ι..ο7. ε.

π. π. Β. Βηπειιπε , ι.ο7. ε. 908. ο

4.81... τα πωπω. π”. 19.96. ο.

1 ι97. ε. ε. ίοο. εοπνεπιιο ιπτοτ Μ...

δ.: τεεειπ (ΞειτΒοΙὶειιπι, 14.73. :ι

Αππιπιιε ρειιιιΠιιππε ........... 5. (Πυγ

ίοίΐοιπἰ , 464. ο

Λπιιπ:ιιπιπ ειπα @απο Π: . μ8. ε. επι:

κοπο... ποπ Με :ιπιιπει οειιἰιπεπιο

ίπιειριιιιι·, 803. ο. οπιιε ιεΒιιιιιπιε ίο

επιε ποπ ω... ...ο Βιι:ιιΙο ιποιιιιιιε ποπ

οι . 47.7. ει.

δ. Αππει ίεΙΈπιπ. πι. ο

Αππιι μ.. ιποπιιιΙιε , 4η. Β

Απποι:ιτπιπ πεοοιιπιπ, πι. ε. απ.:

ΑπίεΙιπο πΒΒ.ιιι 8. [ΤΒεοπιπεΠι εοιπ

ιπιιιιιπι απο ἰποιπτεποι ε.. Μπο

πιΙΙιοιιοπε Βεπεοιόιι οποποειιπ μπε

ω... οιοιτο: Οεπισ.ΙοιιΙειιίιε, ιη. ε.

ΑπίεΙππι.ιε ριοεπτοιοτ Ο:ιπι9.Ιοι.ιΙι .. «τη.

Β. 6ο7. ο.

ΑπίεΙιππε ποιπο πεοιιπιπ, 9.4. π. Βοπ·ιο

ρειοιιιΠιπιπε. μη. 1.304. Β. 8ιΓες.

τποποεπιιε ιποιίειρΙΙπειτπε, σ”. Λιπ

ΒιοΠο (ΣεπτοΙοι.ιΙεπΠ εοπιι.πιπε . 692..

ει. 8είες

οπιοπιιι πω... ιιιιρποιεπ εοπΓεει.ιιιοπε

ιποιεπ:ι. 19ι.8- 8: Γη

Απιοπιι ιπ:νέπι εριοοΙα . 449. ε. 444. ε.

687. Β

8. Απιοπιιιε ε.. Ρειοιιπ . 8:4. ο

Λπιοπιπε πτεΒιοριίεορπε ΠοιεπτΙππε .

11ι4..0

Ητητιε νοιπ_ΜιΝπε. ·
Απιοπιιιε τιΒΒειε, :45 ε ι.77.ε Αιὶίὶορπεπἰε 'εοπιεοἱ:ε , 77,9 , π' .

Απιοπιπε ιπιιι.εοπίπ1ιπε .......... πω..- ΑιιΠοιεΙω εοοε›ι , μι. α. πω!

πι ε1ριΙεορι, 7;.ε

.λπιοπιπε πιοιπιεΒιιε ΑιπΒιοίἱο (ΕΜΜοι1··

|επίἱ εποε ,ο 96. ο. 817. :ι _

Απιοπιιιε π.Β........ .........ι...., ιιοο.Β

Λπιοπιπε ρεινειίπε ιποπειεΒιιε, 641. ε.

ιποπειεΒιιε ὶιπριιιοεπ9 . 663. @και

πιαπειροποπε , 678. Β

Απιοπιππι ΒΙ.ιπειιιπ ιποποεΒιιιπ προοπ

τοπι ιιτ ..ο οιοἱπειπ ιενειι.ιιιιι ποπε·

ιιιι ΑπιΒιοϋπε ΟοιποΙοπΙεπΠε 3 77. ο

Απιοπἱπε επιπιτπ τι 1οΒιιπιι= επππΜ

Ρετεποπε , 97. ε.

Απιοπιιιε ρπει ι”. ο

Απιοπιπε εοπνειΓπε ΟειιπιιοπΙεποε . 99.9.

Β. 997. Β. ιο7.7. π. ονιε ιποιΒιοει το:.8. ε

Απτοπίπε οι: Β:ιιο:ι , 4.99. ε

Απτοπιι ε. Μαιο εοππποπτπιπ ἰπ οε

ειειιιΙεε , δ”. ε. 4”.

Απιοπιιιε οε Οεοιο-ΡΙοπο νεπειιιε . Μό.

ε

Απιοπἰιιε ΕοιΒιπεΙΙιιε πο. Β π. Βικιπα

πἰίῖἱπιπε. 579. 8ε «πω... , 717. Β

Απιοπιπι Ρειεπτιπιιε ν1ι 1ιιιοιοίι.ι5. 488.

Ε. 495.

Απιοπιπε Επί-εοε, 49ο. ο

Απιοπιιιε ΜιιΠ.ιππε εΒιιπε ΤΒεοΙοιέπε,

489. Β Η; ε. 562.. Β. Με.. Β. 747. ε

Απιοπιιιε Ροποτιπιι.ιππε ποιοι· ΙιΒιι ίεε

Ιει..ιιΜιτπι ιπίτιιρτι Ηειιπ:ιιρΒοοιιιιε ,

79σ· Β

Δπτοπιπε ΡειιιπεπΠε οεεισιοιιιιπ οοέΙ:οι·

49.6. ο

Απιοπιπε ο. Ρειιπ·ι:.ι .....ι....ει Οπιπ:ιΙ.

οιιΙεπΠε ρι2οεεεΠοι· , ω... ο

Απιοπιιιε Ριππε ΑπιΒιοπι Οππιτ.ιΙοπ·

Ιεποε ω... › μι. ε, η... οΒιιπε, 449.

Απτοπίπε Ριοοιιεποε , ;οε. π.

Απιοπιπε οε ΡοπτειοΒιε , πρ. Β.

Απιοπιιιε ο. Ρτειο·νειειι εεΙεΒιὶε πω..

° εοπἴοΙιιιε, ...ο

Απτοπιπε Ρπιιυε Ηοι·επιιππε πιο. Β.1 πι.

Β. ιι.ΗΒ.... εοιιειοποιοτπ .78. ο.οε!ε·έα

ιιιε, ει. τω.. :ιρο1ιοΙιεπ πο ειπονοποοε 8.:

..Βμω.., ε. Ο:ιπι9ΙοπΙεπΠ ΒιιπιΠει

:ιΙιου.ιοε 1186.Β. νιίιτειπιπε επ Ειειππιπ

δ: ι-οπτεπι Βοπιππ. 1189. .

· Απιοπιιί: Βεποειι1ὶε. ιποίεΙΤοι· επεοΙοεια.

8·;4. .

Απιοπιπε οε ΠιΒε νειειι , ιι”. ει.

Απτοπιπε ΖοεποΙπε πικαπ. πω.. Ήσκι

ΒιειιΠε , η”. ο. Η

ΑρρεΙΙ.ιτιο :ι Ρ:.ρ.ι :ιο εοπει|ιππι.43.Β.47. η

ΑροΙΙιπ:ιτιε ιποπ:ιεΒυε . 979. ε. 9 87. ε.

ΑΡροΙ!οπιιιε ................. 7η. ε.

ΑΡο!Ιοιπι ΑιΒοπ.ιπιιε:ι , 489. π.

ΑροΙΙοπιι εοοει:, ;6 σ. ε. 4 .

ΑροΙΒιιπιπ .........ι...... ..ο οιοιπεπι π:

ιενειιπιπτ Βοιωτοι ΑιπΒιοΕπε (Σε

πιοΙοιιΙεπΙὶε. 347. ε. ε. 99. ο.

Αρ2ιι..ιι Μπι... ιποπ.ιεποιυ.ιιιι , ιο8.

.λειπει ιππεἱι. οικω νἰπο Μπι πω.

οεΒεπι πιοπ:ιεΒι. 991.

ΛιεΒιπποεε , 49ο. ε.496. ε. χω. π. απ·

ει. ;ο8. Β.434·. π. Β. απο. Θεοιπειιιει ;οι.

Β. ορει:ι πιο . 71 4. π.

ΑιεΒὶιπε Τετεπιἰπιιε, 8”. Β.

ΑιειΕπι εΙειι ΓυρρΙ1επιο ε ι . ο.

ΑΜΒ.. εΙειι ιεΐοι·ιπαιιο , ε. ει.

Διειιπιιπι πι ε1ειπιπ ΒιιΙΙ:ι ιενοεπποε,

9. ε. ιο. ο.

Αιετιπο ιπ εριίεορ:κιι π... ΟπιππΙοιιΙεπ

Κε ω... πιοπειθιειιο , 4. Β.

Αιειιππε ε!ειπε ιιειιε: Εππι.ιΙου!επΓεε ρτο

Ιποιιιιπ 1οΙπποπε οεΒιιοπ.ιιπ . 79. Β.

δ: Πο.

πω"... ΙοΒειππ:8 οεΠεπ:ιιιιε .ι.πω.,

επιπειει , 4η. ο.

Αιποπειιιιιε:ι ΟιρΒει . 7 ι 3. Β.

Διιιπιππιπ Βου. νειαιιιιιιι , απο. ε.

ΑιιιπιπεπΠε εΡιΙεορπε, 96. ε. 97. ο. ιο4. ιι

σ”. Β. Επι.. ο: ..ΒΒ...Β... ΟπιπειΙοπ

Β:πϋΒπε ριποιεπτ , μ.. ο. Αιιιπιπεπ

.Πε εριίεορπε ΟΒιιΠορποιιιε, 49. ε..4ο.

ε. πι. Β. 799. ε. 8.7. ο.

Αι·ιΙΒιιεΒιιε 7 η. ε.

Λ.ιιπω ρι.ιιιο Γειπιοπε ισοοιτιι: ο

Ειαπει1εο ΒαιΒ.ιιο › 979. ε.

 

ΑιιΠοιεΙιε σπαει , 7ι_2._ε. π... οιΒίεαπι

Β'Ρττεπο:ιπι πι.. μιορ..ιιιι ΑπιΒιοΙωε

βεπιειΙοπΙεπΠε. 682.. ε.

ΜιιΒιπειιε.ι ...ο 8ε οΒιιιίο Ιππεπιει

εφη, 8;ι.. ε.

Αιιιοπι ιιειουέιιο δ. ΩΒιχί-οίὶοπιἰ ποπ

...α.., 687.. ε.

Απο... Βιοοιιει ε.. ΑΙειι:ιποιο 7η. ε.

Ατ(επιμε ει..πω. :ιΒΒ:.ιι. ιεπππιι.π Π.:

οιππιι:ιιι, ιο;8.ε. · _

ΑτΙεπιπε πιοποεπιιι. . ω.. Β. 187. Β. ιππι

απο ΑιπΒιοΙἰι ΟπιποΙοπΙεπΠε. 6ε.;. ε..

Απιππι απο”. εοιιιπιειιοπιιπ , 84... ε.

ΑΓεοπιιιε Ρει>οιεππω 4.9ι. ε. '

Αίξπιπιιο ν..ιω..ω οιοιπιτπι 9.44. ο.

.πωπω εειριιε οι.πω. Μιποιοιπ, ι2.66

(.”. .

ΑΠιΠπ:ιτειπ εινιτ:ιτεπι Ευίζεπιο ιν.εοιπ

ιπεπο.ιι .ΑΙΒειιιιε ωιι........ε. , 817.

α.

Απο.. ΙΙΒει ..ο Βεπ:ιιπιπ πιοπαεΒιιιπ.

494. Β. _

Αιιι:ιποΠι νοΙπιπεπ 900. ε.. ..

5- ΑΚΒίιπ:1Βι ορετο 497.. ε. 409. Β_

πεεεΙὶοιπι πιο οιίρπιειιιοιιε επιπ πιο

(Η › 4ο4. ο. Ι.ιιιπε ιεοοειε εαφισ:

ΑιπΒιοΒιι: ΕπιππΙοπΙεπΠε , 7.4. ε.

8. .ω.....πι νἱω , 4.9.6. ς.

Αι!ιεπ:ι:ι νοΙι.ιπιεπ επιπ @υπο . 7.4. π..

ΔιΒεΠεοπνιιιι. 4; τ.. Β. ειπε οιιπο, 6.4.

€.

Αιποιεε ριορΒιιποε τι.ιοπεειε ε :μπω π.

Ι.ιιιππιπ ποπ ω... πιοπαεΒυπι ο. Μαι

οοιειπ.446. ε.

Αποπ1ιιπι.ιπιε ειεπιἰτἰε ριινι!επίσ. ἱποιι!

βετ @Με παρει ίεειιποιιε ι:.41. ε..

Αποποιπιπποιππι ειεπιιιπιπιπ εοπνεπτιιε

ΡοπΠεποε οΙιπτ ΠοιεπιιΠιιππε, 19.6... α.

ειπε τεϊοιππιιιοπι ορετοιπ ε... μια...

ΥπειΒιεπΠ9 , ι 7.43. ο. ε.

5. Απππ!Ηππε οο&οι ριοροπἰτιιι·, 77ο. ε.

ειποιτοιπιπ ειιιοιιιοῖιππε , μι... ο.

οοδιοτ επιἰπεπτ1Πῖιπικ , 977. ο. Μ...

τ1€ι15 εεπεποπε ουι :.Β εο οιίΐεπίεπι .

978.8- ..ο εοπΐοΕοιιειπ πεπιΠιιιιπ .ωπ.

π:ππε , 9:99. ε.

5. Α......ιι.... κα... ...επι .....τ..ι.....,

839. α. π... 0Ρετι1397.€. 446. α. «μι.

!ἴ0ἔ2. ;μ.. ει. εοπίείΒοπεε. 7η. ε. Μ!.

Β· μι. Β· 36ο. ε. 438. ο. (Σ:.ιπ:ιΙοιι

Ιεπϋππι Ρτοτεί.Ιοπι οιιποατ. Η... ε.

349· Β. μι. ε. α. οο&ι1πο·εΒιι1Μπει ,

49ο. ο. οε πιπίὶεει, 496. Θ!. $99-ο.

ΑυουΙΙιπι εοοειι .. 51ο. Β. ε.

Αιυιιοιππε .........ι...., ι.4. ε. πο. Β.

_πιΒιοΙἱο ΦαπιειΙοπΙειιΠ πιω. ι”.

ε. 643. ο. ει... Β. επεσε Μαιο

ο... 0ρετοτπ , πω. ο. εεΙεΒτ:1τ ρή

ιπαιπ ποιοι. , :.6;. Β. επιιι πω..

ΛιπΒιοΒιιε Ο9πιοΙουΙει.Πε 67ο. Β. π:

οπο ειπε ιπ θειιπειπιεο πω... πο...

εοιπεε , η... π. ι94. ο. :.69.ο. μα ε.

498. ε ση. π. 64ο. π. 6μ.ε. «πω. Β.

€ήπε. ερι!ιο!αι ΑπιΒιοΠο οικιιπ Μεινε”

159- Β. Μ... πιειιιι ΑπιΒιοΕυε Όπω

οπΙεπϋε .μισο τ:οπΖιυε ποπ Γει·ιΒειι.

947. ο. ίετιρια ..ο οοπι οριΠοΒι.. Πρ.

ο. δσίες. μι!. ε. 646. Β. ο. 8.: [επ. οοπι

κι απ8πι€ιιε εοπΓο!ιιπι ΑιπΒιοΠπε.

174. ε. 8: (η. ι78. Β πω...» οε

-ιεΗεπιειτ.ι ι·εοπΙιτι οιίειρ1ιπ:ι ι8ι. ο,

Αυςπ1Ηπιιε ειειπιιιι Οπιπο1οπ1«πΠ9, 8: Γι..

απ. δ.: πονιιιοιππι ιπ1ιιιικοι. ω... ο

ΛπππΙἱἰπι.ι9 ποοΙείεεπε ιποιπιεπω. ι".

ε. ίενειε ρυπιεποπε , με. ο. Α μπαι.

ιυιπ οοιπο ιενοεπιπ· , ι48. ε. .

Απἔπιὶὶπιιε :ιοοΙεΓεειιε νει;μιε . 8: ρεινι·-.

ε.υι, 7.00. ο. εειιεειι πυιπειρ:ιτπι, ω”

ο"... ε. η» ει. 9.39.. ο. ιιππεΐειιπι·

πο πιοπεΠετιπιπ.νειΙΙιε εποε! . ι”. ε,

Αυεπ1ιπε φωτο. εοΒ.πι ινιι=έιΙιπιποπο

ιπιπι!ιοιπ1ιιππιπ πω... , 87.., ο. .._

Απιιίρ:ι, 489. Β. 9- 494- Φ. Με. ει. ω...

“Μ Δ. ιο8. Β. επ. ει. 49ο. Β. 737.

Β 437. ο. 438. ε!. ε. 967.ο. 48.4. ο. 989.

ει. ΙιΒιοε ε Οι.ιεπι :ιο”ειτ. 7η- ε.. νεοι:

ιπ ΙιπΙιοιπ ἰΒιοει·π νιτ:ιπι ...εω...., 7 ι ._

ε. εοιο: Ποιεποππ ΒιιΒιι.ιιι:. μι. ο.

μ.-.ε



ΙΝΙ)ΕΧ ΚΕΚΠΜ ΕΤ νεαιιοιιιιιυτ

.Βοτιώ.ιιττεται απο” τω... , τι; τι.

“ή τω... Μπιτ 7ιε.ιι. Αιποιο.ιι Οι·

ιιιιιιωιωπ οοιινιέιιιπι ιΜιτιετατ . 7ι7·

ι.ι.ει ιιιιιιιιιιια οριοταπιιτιιιιιι. ...ο

ετρΙιτιιτιοτιτιι οι οτοροιιιτ Ρεττιιε τω.

πω. , 96ο.ιι. τω... Ιοει.ιιτι οι εναιι

ναιιπειιο. 973 ο. 975- α. 976-8Μιπ9

επ Τοιιτιιιιιιιιο. :οτο ε.

θατιιαιόιιιοπΓειτι . 8.8. ε.ι

Βοττο 5ειιειιιι (οιιοπι απ Ατιι'›το!ιο Οι

τιιαΙάιιιειιιι οριίιοιιι . 67.. α.

915 είι:ιτιοτιι6 πάει οοιιΕ πι. , α”. α.

ω... ....ιιιοι.. ...ι Αιιιιιτοιιιιιιι Ο:ιτιιει.ι- Βειιιιτιοιιιι6 επιι€0Ριι6 ιδιτοτια πω...: . Βιο!ιοτιιεεαΑιιοιειιιιε τειι€.Μ......”,ι..

ἐιιιιοτιιιπι , πο. ο δε ιη.

Β

. ιιι.ι..ιιιιπ 5.Βετιετιι&ι ιιε δ. Μιπια-

το , ιπο. ε.

”Β.ιΒγιοτι οεοιιιιια Βοιιιιι μι. α. ·

=Βαεειιιιι6 ΐοιιειτ. εινα. ι

ιι.πιιιιαι Ε:ιτιιιιτιιιε ιιοδιοτ , Π". τι·

ιπο-ιι.

Βαριιιια νιτ τιποτα , 6ι7- ε.

Β.ιιιιιιιοτιιιιτι ειπα ττιαιοι·εττι οοειειι:ιιπ

Κ.ινοπτιετιιοιιι . 449. α.

Βοιωτοι( Ρταιιοιιοιι5)ρτ2τοτ νοτοτιοτι

8ι, π. τι Με πιο. ιι τω· τ· στο

ει.. τ.. ε”. ι.. οοοιιτιατιιε τειιιιιιιιιτο

°τιεποτιιε, τ”. αντι Ιιιτοι·ατιι6. 499·

ι.. ιιιιτιιαιιιιατιττοιιιια τοι.ιιιττιτιιιιιττι.

Μι.. τι Απιιιτοιιι ().ιιιι:ι!:ι:ιι:·ιιιια πιο·

·ε:ιιε , «μι. ε. 776. τι. 688· Φ· ό·

Ά689 α. €τιι τιπι πιια:ι1:ιτιι ι·οιιιιτιιιια,.$ το

τι 686 ' ι _

Βατιιιι·ι νοιιιτιιιιια οτοοο. Με. ε. να”.

δ. Οιτγίοιιοπιιειιριτ. απο ε.

πω... τατιιιιιδιι6 ε· ιο6ο. ο.

Βατι!ιοιοττιειι6 εατιιιιιιιιι6 . ι3ι2.. δ.

.Β:ττιιοιοττι2ιιε πι... Αοπιιιτιι, το... α.

Βοιιππατιι6 αποτο ιιε €.ατιι:.ιτιιατιο , τ”.

.Βατ:ιιοιοτιιιτιιε ιιε Βιιτπο δ Θεριιοιιτι :ιο

π... 8.πι....... δ. Βιιτιιιοιοπιει ιιε (Σατι

°τιιιιιιιιο. τις. τι. Μ? α.

ΒαττιιοΙοπιαιιε $οιιοτιτιιιε «πιο... Επί·

ω... νοι.......ωτ. , ι ι το. Δ.

'Βαττιιιοττι:τιιε Βιετιιι6, τω. α.

Βατιιιοιοττι2ιιτ ττιοτιατ:τιιιο ιτιι·ιτι·τιτιο , τη.

ε.

Β.ιτιιιοΙοιιιιιιιτ ι·ιιοτιατιιιι: απώτατο ατι

°ειαιιιιτιιιτι και.. ιιιΒετιιτ,ι ι6. α. ιι7:ιι.

ΒατιιιοΙοιπαιιενετιετιι6 , ι7ι.. ε.

Β:ιττιιοιιιε. πρι. ει. ο

ιιιιιι6.ιω ...κατι πουτσο... Οατπαιδιι·

πω. . :πιο τι. :.7ο. τι.

Β.ιιιι:·ειιπο ιτε.ιιιιτ. τατιιιιιιιιιε , 'δ. 5αιιιτιετ

τι.άτεπιτ Ρεττ:1τιαιτι·. τι”. τ. εοπι-ετ:

·ειιτιι οο Δτιιιιτοιιιιε -οιιι...ιιι..ιωπ ,'

πι. ε.

Βαέιιιται ππτπ νειιιιι:ιτιε Βιινοτιιιο. τη.

” 'τ.

δ. πππο. , 69ο. ι.. ιιιτει· θτοοοε πο...

Ρτιπι:ιτιιι6, δι9. .ι......ιιιιιιιι , 86ο.

ε. ?οιιοπι ιιι. τι. πιι:ειιιιπι οριιιτιιι:ι.

72.3. ε. οριιιοι:τ 57ι. ι.. ο. 87ο. τι ιτι·

τιιοιιο6. ιτοτι. Ι.ιοετ-‹:Ιο νοτιι ιικο

πω... νιιΒιι.ιι.ιιι.. με. α. Δι Απι

ιιτοίιο οι.....ι.ιιιι...π ιιι Ιαιιι·ιιιιτι εοπ

νετιιι6. 70ο. ο. πιιατιιιιιτι οπιπιπ τι 9.

α. ειιριτιιια οι ττιι:ιι6 ειπε οριιιοιι6 :κι

Αττιριιιιοειιιιιτιι ε”. ο. δ. Βιιιιιιιοο

τιπι. με. ι...

οιιοπι ΑΒΒιιε οοιιιι;ιτιιιιιιτ νιοιιιιιι6 Ρεττι

ΒεΙριιιτιι, α. τω. πω.. (5ετιιιοιιιε.

- 74.8 Ο.

πω.. πιιατιτιιτ τω... , 1.88. ε. 6· 7. ε.

Βοιιιιτιοπιι6 εριιι;οριιι Ρεττιιε Βιιτοτιιιτ.

οτο. τι. 989. τ.. το". ει. τομ. ο. το”.

ει, ιιο7. ε. πω. Πτετιιιε τι μη: ιιο

πιο ρτο οτάιτιο ΟαττιαΙτιιιιοτιιι. Πο9.

Β. δ: Τοπ. (οπιπιπ οπο. π. Ρειτιιιτι πω

οι·ιιιιιιιιιαιτιι:ιε . ιτο69.τ:. δε ιεπ. τοπιο

.Ρτο πεποτιο οιιιιει.π ιιοε. τι δε τοπ.

ειμαι οι οοιιιτιιοπιιατ Ροιι ιι8 Βοιριιιτιιιε.

το”. ο. ιοδ;.ιι.

Βειιιιπειιιι6 Εριιιορι ωιιιειωιιο παπο

πιο, τοι τ. τι. τιοτ.ττιτια ιιιτιιιτιιι . 9.6. ι..

π. ο”. δ. Με... 937. Β. Ηιιττιιιιταε, ο 7.

ε· τι. ε.·9_ι9.ο οι... ο. στι. ε. πω. α. τατ

ωιιια . 958- ε. τι. ειπα νιιιαιτιοιιει·τι

ποαιιιιίοοετιτ .Ροττιι6 Ι)επιιιιιιιι6 9ι.ι.

Β_9ιρ. πιιι ει.ιπι αι! νιττιιιω τρίτο

Ρ_.ι.:τ. αιιιττιατ.9ιο. :ι 959- ι> 968. τ.

,”,α Εξιιιπτι τιποτα ειπε ειιιιιοΙα. οπο.

...,.ι.. τι”. ο 96τ. α.1)ιο‹.οιιιιι νι0τατ

ρτο. ειπε -Γετιιιοτιοε ιει·τποιιεε Πει,

σ... ε. τη”. Ιοοιιιιι οι ιετιρωτ..

Μ.. ι.. οριιίειιιι.ττι τι: πω. εοτιιιιι

τιοιιιο τιιιττι:ιτιο εοτιιροπιτ , 964.

αιιιιιι ειπε οπιιιτιιιιιιιι . 968. τι. το”.

α. ιιι15 οριιιττιια :ιτειιττ.ιε τοπι... ιοι7

τι. ειπα οοπ α οπο. α!. £:ΙΗΜπ ιιτ: δ

~Ματτιτιο, 97ι.ι:ι. ο76 δ.

·Βοτιιιιιιιι . τι”. ε.

1ιειιοιιιετιιε , κι". πω.. οοτινοτιοτ

οτιιιιιιιγιτ εο.ιοορ... , δι. ο. .

5 Βειιοδιττιι6 οιτειιιοιιιτ ρωωιιωπ ρτο

φοπιτιιτιιιοπια!ιτιιιε (ιιι ...πιο , 896. ε.

Βειιτιιι€ιιι6 πετι·.τ..ιιε (:8ττι:ιιιιιιιειιιιιιιπ

αιιιιιιιιιιιταιιοιιι6 π... τ:ιιιοτιετιι ιειι.1ει ο

τοπιιιιτ. τ ι;.ο. .ι 6.7- ο. ιιι ε:ιτοοιε

τιιιιτιετιιι· τη. οι 3.8 ο. ό”. ο πω.

το τοτιιιιιτιατ με ο Γατιτ.ιιιιατιιει· πω.

εαιιτειιι αιτιιιτκι;τιιιιι8. 3Ι6 τι. 3η- ε.

.Πω οπιπιπ το τεεεριτ πιτιοτιετιι οιιιιιι

τιιιττ.ιτιοιιι6 τ... τετιτιιιιιτιιο. μι. ε.

μι» ο 3η. ι.. οιιιοπιιιιιιτ εατιιιτιιιιι.

3 ...ιι ειπε εαιειιιιι6 . ιιι. α. Με.

τητοιιαιιιτ, μι. τι αιιι-ετο.τιιιτ οι ρο

-ειιιιιετ , με ε. οιινοτιτιιιιιι τιο ιιιοι41ι.

αν. ιι

Βιιιτιιιττιι6 ιτι... , 5. Μιτιιαοι.ιε, ιιι6. α

Βε·ιιωιετω ριιοτ δ. Ματια ιιε Βοία, πι..

Ε! ο. 9,74.

ιι.....ι.π... πωπω”. ιιιοε τιιοπ:ιειιιιτ. _.

1 δ', .. α.

Βοτιετιιοι .τοοιιαειιι οιιιτιια, μι! α.

Βετιεπιδιιι6 ιιιιο1:ιτειιτ τιιοτι:ιοιιιιε απο.

τιιιιτ 66ο. τι.

Βοιιειιιτ.ιιιι. τιοιιιτιιιε τοΙιτοιοΓοιτιιιιτιιοτι

π., τσο α.

Βεπετιιοτ.ιιε εοπιιατιι8 ΑιιιΒτοιιι ΟειιιιιιΙ

. τιιιιετιπ6 , όιο. ε.

Βειιωιετιι6 πω... Ροιτι Πειριιιτιι ιιτιιι-·

οιι6 . 93ο. ε. οιιιενιτιιιωτι . 93ο τι.

Βετιετιι&ιι6 Βιιτιοιιιιι6 . 686· τι.

Βει.εοιετιι.τ ιιιΠιιιοτιοιιταιιιιε.το”. οιο68.

α. οιιιιι ..ο τετοττπαιιοτιεττι Βιοτιατιιτ

Ροττιιε ΒοΙριιιιιιι6 , ο6ι. ο

ΒετιοΙιειο. τειιπτιαιιτε8 ατι ροιιιιιτ τω το-.

€τντιτο ρειιιιοτιεπι _, τι". τι. τι”

Β6°ιιι.τιοαπ:ο ...Με Οοττιιιοοριαπι οπιπι

. ·‹.ι.ιιιι πππο: Ρειτιιε Βοπιιιιιιιιε τι7.ι.

ε.

ιιο·.ιω. κοιτα τιιιιιιιιιιιε , μι. ει.

Με» 21-98 4-686.ει.

Βοτποπιειιιιι οριιτοιιιι., ο.5ι ε.

Βετιοιιι: ιατιότιται. , 8.7 ε- ·

ΒττΜάιτιιι6 .ιειιοιιιι6 , τιο. Ε. :με ο

773. α. δε”. ιι. δ”. τ:

Βετιι.ιττιιτιιιε πιοιιατ:ιιιιι παταω. πιο...

ω., ιιτ.8 α- τι;» ο

Βοτιατιιιιιι πιοτιατιιι οιιιτι.ιε . ποιοι. ε.

Βεττιαιτ1ιιιιιι ιιιο....ειιιι6 .ινιιιιι6, ιοδο. ο.

Βετιι:ιτιιιι.ιι6 τιο Αιιο.ιιια, 979 ε.

δ. Βετιι.ιιι.ιι οιοι.ιιιιιιι, ιι 69 ε. οποια, τη.

ο ιιδιο6οιιι6ειε οοιιιιιιετιιτιοπο Ευ ε

ιιιο ι ν. ...τιπι Αιιιιιτοιιιιε Ωατιιαι ιι

τω. , ι-ι.;. ιετπι0πε: εοτιι.τιιοιιτιατ

.=ι...ι....π.ι. ΩατιιαΜιιιοπιι8 .π 819- δ.

εριιτοιιιτιιιιι ειπε ετιιτιο νιτιοια . ι 168.

ο τι”. ι.. επι: πο.. εοττιπιετιιιαι:ιιτ .ι

τι”. τι.

Βεττι.ιτοιι6 ..ΒΒαε . απ. ε.

Βοττιατιιιιε πι... πι: νιιιτοτ:ιτιο,638. ε. οι

πω. π... εοττιττιιττιτ .Αιιιιιοι.ι.6 και·

τι:ιαΜιιιοτιπο, απ. α.

Βοττιατιιιιτι τιιοτιαειιιι6 Απιιιτοιιο θαπιαι

τιιιιοτιιι εποε, 6ιι·ιι 6τι..:ι..

Βεττιατοιι6 ετεπιιιιι. @τα α.

Βοττιατοιιε ιιιιιιιτιο ατιοιοικ:οτιτιιιιι6 . τω..

ε. 596. τι ε. “πιο τω... ε.

Βεττιιιτιιιι6 πι.. Ηοτειιιιιιιι6 , 56ο. τι. ποο

ω... . 975. ε.

Βεττιατιιιιι6 ιιιιιιιιι:ιιιιι8. πιο. ε.

Βεττιιιττιι -Οτιοειι:ιτιι ιιιιιοτια ιιε κοιτα

ιιι Ιταιι:ι μι.. τιο .ιιινοτιοιι οπι..

Πλω, 1Χ73· ο·

Βοτιιατιιιιι αιτιιοιι6 Αιτιιιτοιιι ΟαττιαΙιιιι

ι...τ.. στο. ει. “τι α·

Βοττιπι.ιιιιι.ιιιιιι ..ποδια :ιιι Διιιιιτοιιιιιτι

Βοεαειι,756.ε Ωοι.ειι,736.ο. ς”φ.

ταειοττατιτ, 3η. α. τα.. ιι τ........πι

Βιιιιιιιτι, τ.7,ιο. τ”. ‹·. ιο:.·'ιιπι-ι ΑΠ.

τιπι. ?δν ι9- ιοιι:ιιιιιε Οοτπειιι. τ...

ε: Ι.οοτιατιιι1ιιιιιιιι.·ιιι. ;75 οπο.: α,

απ. ε. Νιοοι.ιι οπο. Ειοττ·ιιτ·.ι , μι.

ε.”....ι>.ιιιιιωπ.,ε τ τ.. Ρ.:ττατιι:

736· ε. δ. Ροιι·ι, μι. τ; Βατιίροιιοιιιιτ.

Νοε. ιιιτιιττιι ροιιτιιιοιτ. Η α. ο Των..

ίιπει , ιτι. ε. νιδιοτιιιι , τις.. ο. Οτιιιιι

ε.ιτιιιιιτιιι6 , Η... Β.

Βι:ιτιοα 8.ιιιιι.ιιια τω... ιιιιιιτιιιιιιια. 9ο τ.

α.

Βιιιιιιιιτιιιο ετοιιιιια Ο:ιιτιαιοι.ιΙετιιι6 ι - ρω!

Μάικ μι... 8.·Ωιοπιοτιτιο Ιειτοιιιιττι πι

οιιοπι οι: Απιι.ιτιο ιτιιιιιτιτ ιπ_οοιιοιι.ιο

"ΐΠδο δε!) ε. -

Βιοιιιιιιτ ΡΙ.ινιιι6 Ροτοιινιετιιιε . 818. α.

Βοοεατιιιε ιιτιοτιι6 ιιιΓειταν.τ. τι”. ι..

Βοοιιιιε πταειιε δε ι.ιτιπιιτ. . «τη. ε.

πω. οπο. α. π.ιιιωτιω , Η ι. τι.

Βοιιιςιετιιι6 .πιω 7ι.σ. α.

Β0τιιι.ιειιιε τιι.ιτι.)τ , 77 . ε.

ιιοπτιεπ. ΙΧ. παρει ..τα α.

Βοτιιιτιοιιιι μποτ δ. Μετα. οτε. ε.

Βοιιιίαοιιιε πιοτιιιτιιιιι. , η!. α.

οπο.» τ. :ιο-αι . οπο.

Βοιιοτι.ι·ι.ιιε οινιιετ πω... 8.: π.. τω..

884. π.

Βοιιοιιιει.πιιπι :ιτιιτιιι ποπ τιταπιει:ιτιάι οι

τπ-.ιιοειιιιι , δ. ο. Η

ΒοιιοτιιοτιΩε ιιι οιιοτιιοτιτι:ι οπο... Ν.

τοιιιιοτε τιιιιιιιτ ΑιιιιιτοΓιατ φωτια.

Ιειι6τ , 6 τ.. ε. α». α. .ι8.ι..β.

Βοτιοιιιετιιιε οινιτιιτιι εοοειτιιτετιι, πο:: το·

ο π.. ΙτιιΡοτιιιττι ιιεττ.ιέιειιιατ τιεπειΑιτι

Βιοπιι6 οιιωι.ιι.ιωτ., .ι8 τ. ε. 48.. ι.

Βοτιοιιιοτιίο6 Ειιπειιιο Π!. εοιιιιιιοπιι.ιτ

Αιιιιιτοιιιιε Οατιιαιάιιιττιιιε . ιι. ι..

Βοτιοτιιειιπε ω.ιωιιι. ατιιιιιτ ιιτιιιτιι πιο·

τι:ι1ιοτιιιτιι (πω... ε......ιιιιιιιο.π.,τι..

ο. τοΙιετιιιτ ΟΙ.ιΠετιι-επι αΒιιιιιιατιι . οδο.

α. τοπ οοπιπιοτιό.ατιιιι·ι ττιοιιιιιιετιιιιιι

- ναιιπατιιοια . το. π. 97. ε.

Βοιιοτιιειιίιε οριιοοριι6 Ρτιιιιοριιτ (Ματι

τίτιτιιι5 ο τοπι. ε. ε.

Βοτιοιιιττιιιε ιεπαιιιε τενοεατιιιιι: , 8. ο.

τι. ι..

ΒοτιοτιιοπΓο πεποτιιιπι . 67. α.

Βοτιιι6 ιιιοιιαετι.ιε , «μ. ε.

Βοτιιιο Βοτιοιιιοιιιι ιετιρτα απ ποιοι..

ΟιττιαΜιιιοπιι οριιιοΙα . Δ.”δ.ι. ε.

Βτατιιιοιιπιιε Καριιαο1 , τι..ο. π.

Βτονιατι:ι οπιπιπ. ιιιιρτιττιι δ: ειιιιιιιιιτ

επτα: Ρειτ.ιιτ. Βειριι·ιιιο., τι:.9. α_

δ. Βιτπιττ.ι: .παπι ιιιοτι.ιΠετιιιπι .ο απτο

Βτιτοτιιιτιι :τιποτε ιτιι:οτιπιτ Ι.ιοοιοιιε

Αιιιιιιι·.ιτιάιια , των. τι. 6Τι. τι.

Βιιτοιιοτιαιιπαε 5εριιιοτιιε , Βια. Δ. 33._

ε. ι_;ι.τι. ο

Βιιτοιιοτι ειιιιιιιιιιιιιι πεπεταιο εοΙειιτ:ι

ιιιτιι . ι ι8. ιι.

ιι.-.ι....τ πομπο οποιο δ: εοτιεοτιιιιιτιι

ττοτιιται ΡταιιειΓειι6.Β:ιτοατιι6 .8ι.7. .ι

Βιιιτιοιιί·:ε ΐοιιιιιιιτ Ι.. τιοιιιιεε πι. 5 . Οι;"

τα τιιίιιο οτιιτιιιιιι6 ..οπιπιπ πι. οπο·

ιιιι.ι νινετε ειιριιιιιτ , 8ι.8.ο.

Β.τοιιιο Μπι οποιοι... (ϊαπιαΙιιιιιοτιιιτ

ιιε πιοτιο οποια ει... Ποτειιιιτιι .

7.7. ε.

Βτιιιιοτιιιε ‹ιε δεαια , 9ο. ε.

ιιιιιιαιτι :ιιινοτιιιε ειοτιιτιι Ατετιιιοιιιεττι

τονοτιιτι το82ιτ Ατιιοτοπιι6 Οαιτι.ιιιιιι·

ιοΒιι8 . ο. ε. το. τι.

πω.. αάνετΓιι6 οποιο. Μοτιτι6,ιο. α.

Ι 1- 2.

ιι...Β...τ. ττιοιιαΙιετ·ιιιπι :ιτιτιπιιιιιιι δ; π.

πππτιο, ιιτ. ιι οιιιειιιτ:ι, μ. εστια

τιιτ εντττετοΕιι1ὶειΙαιιι6οριΓεοριιε, 6.

(πο ό! 8· το ο

ΒιιτπειιΠειτιοπαιιετιι τιοποιιιιιιι , 84. α.

Βιιτιιοτιιιο «πω. Ρ.ιιεΙι:ιιιιι: , τιο. ε.

πιο... ιιτιιοαιιιιιΠιτιιιποτιιιι πι. 883. ε.

Ο. απο
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Ο.

ΟιΕε!!!ιι νικ... Μιιιιιαπιιε ρτ!ιιε!ρ!!Τ:ι

!ιττετιε ιιιιΒα:ι.8ιό· 8.νει·Γιιε ε!2:ατιτι

πει· τω.. 839. Β· ειαε ε!0ειαιτι, 8”.

Β. 8: Μ!. 8.6. Β.

Οιείιιτ Βοιιοιι!ειιαι.79. Β. 834»

Ωει!αιτι που ιιιιιττιατιι ιιιιιιιι ιιιιι :και πιει.

τε ειιττιτ , 64.. Β.

Οιι!ιτιι:ιι:αε , 7ι ι. Β.

(Σιι!αιιιιι!:ι ιια:ιιιιατιι τιιιι!απι, τ78· ει.

Ο:ιτιιιι!ι!α!ειι!ιαιιι εοιι!Ηιαιιοιιεε !”αιιτ ρτο:

ε!:ιτιε δ.: ΙεαάαΒ!!εε . και. Φ.

(ῖειιτι:ι!ι!α!ετι!εε ιι!ιει·ιαι οτε!!ιι!ε πιστω

τ:!ιοε ρτο!ιιΒειιιατ τεειρετε .6ι·ιι.Β. Ωτ

!ν:ιιιτ ι:Ι:ιαίατειιι , 697.. ε!. !ιΒι·ιε οτιιιιιι·

ι!!ε παττο αιατιιιιτ. Μ!. ει. τ”. Β. εο

ι·αιιι θειιετε!ιε νιΠι:ιιαταε ιιιοτι:ι!!ετιει .

ειιιειαοτ Γει:αιιι ειιαοε ΒιιΒετε μπι!.

τι.. ε!. εΒίο!ναιιι ει: ιττερα!.ιτιιιι.ιε ,

ι ό”. ε.

Οιτιιιι!ι!α!ειι!.ιαιιι τιετ;οιιιι εοιιιαίτι. βε ρετ

ρ!εκε.“..6.ι:. :ιραι! ει» τε!ι;ιοιιιε !!ετ·

νετ ιιαιι·ιαιιιιιιι οιιιιιιιιο εκτιιιέται ε!! ,

απ. ε. τε!ιειοαετιι ιιι Γριτιται!ιΒαι ε.

Ζειιιι!!ιτιιαιιι ιιι τετιιροτ:ι!ιΒαε ε!είο!.ι

τιιιιι ιερει·ιι ΑιιιΒιοΠαε Οιιιιιε!ι!α!ετι!ἰε.

Ι. ε. 7. ει. ιιιιιιιο οτε!ιτιετιι ?σε εο!!:ιρ·

(μπι, 7.0.2. ι.4,ι. ε.:..ι.2..ι:. 2.884. ΜΒ. β·

σοι, ε!. ΓιιΒ Ρειτο Βε!ρΒιιιο νει·ρεΒιι ιιι

ταιιιιιιιι , τω... ε. του.. ε. ΠΠ. τ.

ιιι.ι·. ε. ι!!ιιιιι τεΐοτιτιατε!αΒΒται Δια·

Βιο!ιαε 20τιετ:ι!ιε, ιε;.ε. ιι>7. ει. ιιι!.

Β. ιι7. 7.7;. ε!. ει”. ε!. 666.Β. πω...

νι!ιτ:ιτ :ιΒΒ:ιε 5. Μα!! παμε ειιρι·

ιαΙο ματι!! μα!! . 468. α. 604. .ι

ειρι...ιι Ζειιετρ.!ιι !!ειται:ι 11ΡΡιοΒατ2

ει !ιιτιιιιιο ροιιιιιιεε .σω.Β.. ' .

(Σιιιικι!ι!α!ειιΓεε Ρ!ιιτ:ι !ι:ιΒειιι πι' εριίεε..

ρατιι Αιετιτιο εοειιοΒιιι. Σ. Β. α. τε!!!

τατιιιιι 8. ω... τιιοιιΔΠετιαιιι ,4.6ι.ε.

466.Β. ειε ατιιτι εαριατιτ Πισω δ. Ματ

ι:ι , ό; ι.. ε!. α. ειιιιιι τιιοιιιι!ϊετιατιι

τε!ιετιιιτ ]οτε!ειιαε άι: Οτ!ιιιιε ι:.ιτε!ιιιιι·

Πε , ει. ε. .

αιιιι.ι!ι!α!ειι!εε ετετιιἱια ιι.ιωι. ιιιαιια

ρετ νιεει εκετεειιτ . τω. ει.

Οιιιιιιι!ε!α!ειιιετιι ετειιιαιιι ιιιιρετ:ιτοτεε δε

Βοιιι:ιιιι ροιιτι!ιεει. Γαί:ερεταιιι !ιιΒ ία:

ρτοτεέλιετιε , μι!. ε!. ιιι ειι :τι τεε!αίαε

α!ιιιααιι‹ιο !ι:ιΒιιεινετιι θτεροιιαε 1 Χ.

!!70· 63. ι

Οιιτιιιι!ι!α!ειι!ιε ιιΒΒιιε . μι. ε!.

Ωειταιιτιιιειι!ιε ερ!!εορα: , 618.

Οιιιιιετετι! Οατιιιι!εα!ετιιιε ιιΒ!Β!ατιο, μ..

ι:- ι!ε ρ!ατιΒαι πεεαίειιατ,ι.6ι.ι.67.ιι. 1.68.

ιι

νὶτε ρ Ο.

(ἶΘιιιιρε€ιιιε εατόιιι:ι!ιε . ι.8;. ε. 12.86. Β.

ιι.87. ε!. ιι.88. Β. ιι.”.ε. Ι3ο:.. ε. ι!!ι.!ια

!εΒιιιιιιιι ιιι Αιιε!ι:ιπι ιιάιιιιιι:ετε ρετι

ται ε!! τα. ε!αιιιιτιοάο Ηεα!τιιιε: σπιτια.

ι ααα ὸε ιατε !ε ω. ι:οιιεεε!αιπιιτ ίαΓ

ρετιε!ιιι: ρ:ιρε , ι! ιιιαε ιιι !εΒιιιιοιιιε πια

ιιει·ε εαιιι ριτι ....εω......ε_ ιιι!ιαιιειι

4αι· νο!Γειιε, ιι8.ι.. Β. ε. ειαι. Μπα

τιιε ιιι Αιιε!ιεττι, ι:9ι.. ει. :μπαι πιει

Βιιι!ιεε Μετα τεεεριαε , πιο.. Β. πρωι·

..εεε ιενοειιτατ , ιι.94. ε. ιιι !ει;:ιτιοτιε

ιια:ιιιι ρι·ιεε!ιιτε θ: εε!Τετιι , ιι”. ει.

(Σιιιιιρτιιιιιι ιιΒΒιιιΒιιιι ειιιιίετι ΡειιαεΒε!

ρ!ιιιιαε , ω... ει. δ: Μ”.

Βιιιιι!ιιιιιαε Βο!ιιιια: . 1042.. ε.

Ω:ιιιι!ιε!αε Μει!ιο!ετιειιΠε . 404- 0·

(Σ:ιιιι!!ι!ι εριί!ο!ει τα! Νιεο!ιιαιιι Ν!εο!!,

7η.. ει.

:ΑΒΒιιε ι!ε Οαιιι!!εα!!: !ιοιιιο[ ίαΓρεόταε.

με. σ.

Οιιιιοτιει ειρο!!ο!οταιιι ιι (Σ!εττιετιιε ιιεε!!

.ι › 497. τ!.

(Σειρειι:ιε Μιιιιιι!αε . ιι”. ε.

Οειρ!ια!αιιι ρειιειιι!ε Οιιιιια!ι!α!ειιΓε.973.ιι.

1131.! 1133. Δ. τι Μ, ε. ιιΜ·_ ει, μη..

ε!. ιιιι!ιδιαιιι :ι 5ειιειι!ἱ ερ!Γεερο οτι!!

ιιι$ ρτοτεέτοτε.ι.7 8.Β ω! ιιιτει·ε!! ρτ!οτ

8. Για!! . 369. ε. Με ιτιτετΪιι!τ ιιΒΒ.ιε δ.

Ρια!ι» 60.·.. ει. 8ι ρτσε!! ιιΒΒιιε εσα

Βτε;,μιιιοτιιε Μοτιιιε - θεατή . με”. ει.

ιιι θιιιιιτα!ο ιιιοτικΒοιαπι 9112 πει αν·

Π». Π!.

-ϋρ_ι *·-τ-··ι··ιτ-ΐ · τι Τε? .

ω... νοιαΜιαιι.

και: Με. ι!. ε.

(.ΐιιρτιιιαε ν τ ρι.εειρααε . πιο. Β.

Ώειταεειο!ατι μια τιιιτιειαε ι Πω!. Ω.

()ιιτι!ιιιιι!ει ταΒεο τ:ο!οι·ε ιιααιιι!ε ατι ατα·

ρεταιιτ , 2,7. ε!.

Θ:.ιτι!ιιιιι!ιε 5. Οταε!ι, μη. ε.

Οατι!ιιια!ιε 3. Ματια ιιι Ροτιιεα εισαι! νε·

τιειοει !ε8:ιται ε !αιει·ε› το”. Β.

Οιιτι!ιιι:ι!ιε Κονετε!!ιι . Ν!» τ!.

Ο:ιτε!ιιιιι!εε νειιετι. ω... ε.

Οιιτεετ ιιι ιιιοιι:ι!!ετιιε ει! ιετι·οτειιτι ἀε

!ιτιιιαειιιιαπι εοιι!!ταειιι!αι, μι!. ει.

():ιτι:ετιιιιι ιτιοιια!!ετιαιιι ν:ι!ι!ε τει3α!ιιτε α

μι. ε. ι!!ιαε !:ιαι , ιιι. Β. ε: Μ!.

Οιιτεεταιιι ιιΒΒιιτεε. το”. Β. Παπ!!

εαε ι!ε $ειιιεε!!ιε.6ο.ι.ε. ε”. Β. δ.: Καφ

Ρειταε Βο!ι!ιι . ιι. ιι.. ει. Οιιτεεταιιι ειΒ

Με νιεατιαι εετιετε!!ι οτε!ιιιιι. €.:ιιιι.ι!··

ι!α!ειιΠε . :.ιι. ε. Ι)ι!!ιι!ιαιτι εΒΒιιιιτ ει:

Ο.ιτεειιΒαε 8: Ρτιοτιε .ΐ. Μιιιι!ιι2.

απ. ε. -

Ώειτιαιτειιι εαιιι ......ι. ΐετνοτε Ϊτ!Ξε!εετε

τατρε ε!! ιιι ίετιε , ι.96. Β.

Οιιτιιιαιιι Μαι εισαι! Ο.ιιιι:ι!ι!α!ειιΓε: ι...

νεοιιιε , κ”. ε. ιιο.:ι.

Ο:ιτο!αι Βοττοττιεαε αιτόιιι:ι!ιε . ι3ιι.. τ!.

Όειτο!ιιε τειι Ηι!ρειιιια ι3τιιτι:ιε πι. νι·

...Με εριίεερο .ι.- μι.. ιιΒ εορτο

α.. ριοτιιτ:ιιιε!ο ιιιιρετιο. ι;ο8. α. ιιι

Με αρα..! ρ.ιριιιτι ρτο ιιονει περα! Νεα·

ρο!!ιαιιι ιιινε!ιιιατε . ι3ιιο. ε.

(Σιιτο!αι ν. ιιτιρετ:ιτοτ , φορ. ι!.ειαε ιιά

ιαιρετιιιιιι ενεό!ιοιιεπι ιτιιρει!ιτε ρ:ιριι

εοτιειτατ. ι μη. ι!. ε. Ρ0τειιτι;ι ειαε απ·

@κι ίοτειιιό.ιιιι!ε . τ;ιιο. ε!. ι μια. Β.

Οιιιο!αε Πι!. τω: Ει·ιτιεοτασι αρτιο

Νε:ιρο!ιαιιιο τω... , πω. 0.

Ο.ιτε!αι Οοιιιιιεει. 8η. ε!.

Οσ.το!αι ντι· ε!οετιιε , ηο. ε. 7ι.Β. α. 8: Βα

τιι:ιιι!!Βτιιαε . τη. ε. ;ι8. ε. ΑιιιΒτο!!!

Οιιιιι:ι!ι!α!ειιΠε ειιτιιεατ.. ε”. α. 488. ε.

με. ;ιι..Β. Μο. ε. ι”. Β. Με. ει. μι!.

ε. των. ε.

· Ω:ιτο!αι. Ατει!ιιαι.” 709. ε. νιτ ι!οδΒιι5.

η ι . ε. ε! ίετιΒιι Τιιοτιι.ιε Ροτιτατιαε ι!ε

Νιεο!ειο εινε !!!οτειιιιτιο . 739. ιι. ιιειιι

ι>0%ια.. πι. ε.

Ώειτο!αε ε!ε Μει!ιιιε!!!ε τετιιιιι ε!οι·ιε ε!.ι·

ται. νιτει!ιι ι!.ιια.ιιιι Ματιια.2 ωιιιιιιι·

ιιαιτ. 568. Β. 85.: Τες. !ιο!!ει ιιραε! Μαι»

ιαιιιτι νιειι 8.· Γαμώ: , 87ο. Β.

Οιιτο!αι Νιεο!ιιιαι ι!οδιοτ , 1167. ε.

οιιιτιι!! Ζεα! ε!οΒιαιτι .7·ι3- ε· ε: Με·

. εμε μπει Ρειταε. Ζετιαι Με. ιιιιρετιι

τοτ ιιι!νετίαε ΜοτΒα!Ιιτι!.Ιιτι β!ιτι!ιιιιαιε

ι·ε!!ειειιιι !ιο!!επι . 7 σ. Β. εμ» ραετι.

ε ότι ειαιι!ι:.7μ. ε. :ιιιο!είεειιι ιτιι!ιια

:επι ειΒιιιιιιιετιι ιι ροτιιι!ιεε ιιραι! Ριν

πω. ιι!!ειιαιιατι πι· Φ. Β0ιιοτιΒιι8 8:

ιιιιει!!τιιιιΒα: Δ ι·εριιΒ!ιεε @ΜΕΝ ο

με. ει. Γειιεδιατειιι ίι.ιιιιιι !ιττεΠΠΠΠ

ιι...ιιο !ενει .7.ω. ε. εαπ. ιιιιιτει, 74!!

ε. νιτοε ι!οδτοι εοΙιτ , 7.7.ε. ιιι Βε!!ο

θειιαειιΗ ιιαιιτιι ρι·ιει:!ιιτε ...ιι..... Με»

748. ε!. ΟΧρτι τερειιιδε τεΒιιαπιε Πιπι

ιιιο ρετιεα!ο !!Βει.ιτ , πο. ε. ρ!ατεε

ι!!Βιι!ιιιιεε ιιι τεραΒ!ιεει νετιειει !ι.ιΒιιιτ.

πι. Β. ειαι εκει . π.. Β. ·

ΩετοΙαε θεια εριίεορι (Ξει!!ε!!:ιτιι . 4 3.

ε.

Οιιττ!ια!ιιιτιιι τε!ιΒιο @Με . .ι ιι- ε- ιιοε.

(ΣιιτταΠειιΓεε νιΠιει ΑπιΒτοΠατ. (Σιιιιιιικ!α

ν Με. . ε ιο. ε.

ΟιιΠιετι! εο!!ιιτιοιιει. μι. ε!.

ειιΒιιετι!ε τιιοικι!!ετιατιι . 0.6. ε. ε.

Οιι!ιιιετι!ιε :1ΒΒιι5 ιιιιιιεαε ΑιιιΒτο!ἱι (Ξε

τιιιι!ι!α!ειιΠε, μια ε. ιιαι (Ξ:ι!ιιιιιττι :οιι

τετκ!ετε εαριτ . πι. ε!. ι7ο. ε.

ΟτιΒιιετιΠε ι:οιιέτειιιιτιοτιιε ιιΒΒ:ι5 μα!!

εεριια!ο εειιετε!ι Οιιιτιιι!ε!α!ειι!ιατιι .

ιι ;.1.

Οε!ιιιειιίε ε!ιτοιι!εοιι. ε”. Β. ι!. !ει;ετιι!ε

αιτημα 5. Βειιει!ιότι όιέιαιιι . 487. ε.

(.ϊ:ι!ιτιειιΠε ιιιιιοι..,...... Β. 529. Φ.. Μι

ε!.

(Σα!!ε!!ιιιιιιι εριίεοραε ι!οτιια5 ροιιι!!!ειε

ίατιιπιι ιιιιιει!!ετ . !077- Β. ΒατΒετι!”ε

ιιιοιιι!!ετιαιιι ορρτιτιιιι. ε. ε!. ειιιε απ·

ρετιι ριινι!εειιι , πο. ε!. ιιι.. ε. 350. ε.

εεε. ε. ιιιιιαιαιιι ειπε. αι!τιμτε εοιιιααι.°

. ΟΒτιΠ‹ιρ!ιοται ΙΚ:ιτιιριιιαε ιιΒΒ.ιι Αη

Ζ

ΑιιιΒτεί!αε , μ.. Β. Δ: Μ!. - 4

()ει!!τειι!ειιι ερι:εοριιιιι στο! Ει;!ι!!αε νἱ=

ιετΒιετι!!ε α: €.ιτιιτιαιιι ροριι!ατιι το!.

Χαι ιιιιετε!ιέτο , ιιτ... Β. 8: Τει”.

αι!.τιιττι 5». Δημ!! ει. ε. Κοιιιιιτιιε σε..

«σε ιιιιιι να!τ Ειιςειιιαε Ιν. στ. ε.

€..ιιιτιτι!ι: 7.ειιαενετιειοταιιι !05:ιιαε, 966.

α.

(:1:08ιιιι !!Βε!!!!! ι 907. ει. ιη.ι|εει·ι [σωστη -

ιιιται ει ΡτιιιιειΓει ΒιιΒ.ιτο. η. ε.

Ο:ια.!ιε ιιια!ιετιΒα: Γετι·ε ει!ι&ο ρτο!ιι·

Βαιι Μεττ!·ιιο Ε!!ετιίΐε , 778. ε,

Ο:ιιιε!.ιε εατι!ιιιιι!ιαιιι ε!:ιτιιι·ι:ιιιι !:ι!ει.ι7. Δ!.

ΏειιΒ.ιτιιι εεε!ε!ιιτ ειιιιιιι ιιιιιι!!πε σπαει

Ρειτιι6 !)ε!ρ!ιιιιι . ιο78. Β.

Όετνιειιιιι ερι!τορα: Ω!ιτι!!ορ!ιοταε, ω.

ε· 7!- Β· π. Β. Θ.. Β. ειιιε ετει Αιτι

Βτο!ιιιιιι !ιαττι:ιιιιιιι5, σε. ε. π., η π·

ε!. 8: ειιιοτ πιιιιααε, π. ε. !ιττει·ειε Λαι

ΒτοΠι Ωετιιιι!όα!εα!ιε ι:ο!!ιειι ο ε”. Β.

Έ!! Οτιεεοε ι:οιτιιιιειιι!:ιι ΛιιιΒιο!ιαει

7 .ει

Ε!ιτι!!ιετιι5ιιιε ε!! α: Βεαιιι ιι€τιο!επτ. '

ι:ριιιιαιιι ειπε: . απαιτει Γταιιιατ . ιι_τ8.

δ. (Σ!;:ριιιε Ριιτι!ιειιοιιιε ε!οε!αιτι , με.

Δ. ει!.

5. Ω!ιτι!!:ιτι:ε ιιιοιια!ιετ!αιιι ι!ιταιιιιιι. τη.

Ε. ι

5. Ω!ιτι!!!ιιιε τιιΒιι:ι!!ετ!αιιι ιιιΓΔιι·ιιιΕπιαιιιι

6$8.β. Με. Β. ιιι εο ιιιι!!ειιι ι!ειιιεερε

ειόπιιιιι ιιι ιιιοτιαεΒατιι νεται αιριιαε

!αιιι Ζετιετ:ι!ε, 669- ε. ι!ε εε “ρημα

εειιετιι!ι: ε!εττετε. ε; α. α. Β.

(ΞΙιι·ι!!ορέιοταε Μ.ιι!τατι:ιαε ειιτι!!τιιι!ιε ,

ι 5 ιι. .

Ω!ιτ!Βορ!ιοταε ερ!Γεεριιε Ώετν!ειι!Ξε παπι

.Βιιτιι!ιιειι!ιε, 39. ε. 4ο. ε. μ. Β. ρ ι!.

εαπ. :ιιιιοτ ιιι ΑιιιΒιο!ιατιι Ο ιιιει!ε!ιι=

!ειιίετιι , 67. ε. μ. Β. ειαδιοτ ε αι ερ!

πω... Μια: Βι11!.!Η:0!!ι€8ΠΕΠΣ, ι. 8.: ε”

αιιατιι ιιι εοάιεειιι ι·εαι€ετι4!.ιε τεεαι··

ιιτ. 7ι.Β.72-0· 73.Β. 7η. Β. σε! εατιι

Καρτα εΒ Λ!Βεττο $ει·ι!ιι:ιτιειι!ι ερι!!ο.

12 .78ι- Β. 8ο7. κια! ετιιιιιι ίετιριιιιιι .ι

Ι`ε ερι!ιο!ειιτι ει!ι.·ετίαε νιιαρειετοιεσ

Ματινιιιτι1 ε! οιιιτιι , 796. ει. δ; !ει1ιἰ.
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τιετιιιι. ω”. ε. νιεατιιιε και 13.!.

ρΒιιιι τοα!ΗταιιιΞ . ιιο7. ε. ιι.ιι. Β.

Ώ!ιιι!!ορ!ιοι·ο τιιοιιιιε!ιο ιε!!ετιιιιι ιιΒΒ.·ι

α.. 5.1οεατιι!;ε, ιι6ι. ε.

Ω!ιρι!!ορ!ιοταε μια Ω!αειειιΠε , ω”.

ΌΒιι!!ορΒοτα: ιιιοιιαεΒιιε, :ότε ισ... ε.

Ε!ιτι!!ορ!ιοταε ΑιιιΒιο!ιι Ειιιικι!ι!α!ετια8

ιιιιιιεαι . τη. ε.

ΩΣ!ιτι!!αε τι:ιται ει!! ρτιε!-ερε πιο ιιιιτειε

ΓαρειΒιι ριι!ειιιιι .83 ε. ε.

Ω!ιτοιιιοοιι ΟιιΠιιειι!ε , ιη. ε. ω! Β. 3.98..

ε. @ι ει. ειρρε!!ιιιιιιιι !ερειιι!ε ...ρεε

δ. Βειιει!ι&ι . ει". ε.

δ. Ω!ιτιίο!ιοτιιαειτι ειιΠΙιο !ιι!ε!ε5 !!ιτει·ιε

ι:οιι!ο!ιιται ε!! , ω... ε!.

8. (Σ!ιτγίο!!οιιιι εοι!ειι ιιι Μιιετ!ιααιτι. 398.

Β· «οι. ι!. ίετιιιοιιεε ι:οιιιτει ]αι!ιεοε .

πρ. ε. μη. ε!. ιι!ιιι ειιιιορετιι, μ... ε.

τω. ι!.ιμ.ι!. 5.ι3.ι;. Μ. Β. ει... α.

7η. ε.

ς!ιτι·ίο!ιοτιι! εοι!ειτ :ιΒ ΑπιΒτο!ιο (Ηιτιιιι!..

ι!α!ειιίι ειτιειιι!ιιιαι . τω.. ε.

Ω!ιτγίο!!οιιιι εοι!!εειιι Ρτιιτιειί-εο Β:ιτΒε..

το παπι: . μι. Β. ι!!! εοιιιιτιιΠΕι δ..

Ε!ιτγίο!!οπιι νεται: ιιι !:ιιιιιαιιι , ω.. ε,

ι°7ι- Β- 97,. ε!. ?στα !ιΒταιιι «ω... γ!.

ιαρετιιτοτεε νιιιε ιιιοιιιιί!ια . μ..ι._ε.

/;ι.8.ιι. Ι.ιΒτατιι άε ρτονιι!ειιιιε . ε”.

ε. ίετιιιοτιει. $87·Β. 5ιι6.ά. Βοιιι!!ι.ιιε,

μι!. Β. εκρο!ιιιοιιει ιιι Μειι!ιιιατιι ι

ει”. α!. 8: ιιαιι!ειιι ια!Τιι ροιιιι!!ειε,

68:.. ε.

Ω!ιτγΓο!!:οιιιι ιτετΠο Αττιιιιι! ιιοτι επαθε

682. ε.

(Σ!ιι·ρίοΠοιιιι ιτιιι!αό!ιο ιιΒ απο ε!ιΓειρα!σ.ι

νιέιοτιιι!, ε;; Β.

Β. Ω!ιιγ!οί!οιιιι Με λοιιια· θττεε ίι:τιριιι

ι 628·

δ. (.!ιιγίο!ιοιιιι ν!τιι ειιιειιε!.ιιιι!ιι , ι67. ε.

οιιιτιι ε ειπε ι......ι..... ιιι !.ιιιιιιιω ω...

ΜΒΜ: ΑτιιΒιοΒιιιοειτιια!ι!α!ειιίιε,3".ε.

Κι;"



ιΝοεΧ ιιιειιιιινι ιεινειιιιοιιιιΜ

ιιιιιι

ν··-<~4-··

  

._ι4.6_ πρι”. β.-5ι'.6. ει. πιιι ο;ιιιι ]οι·

οπιπο ο:ιιιιιιιιιΙι πι: ιιιΠιιιε ιιονονοτι

πι. ο. οιιιιιιιοπιοιιοι: ιιιπιπιο ροιιτιιιοι,

37ο. ο. Α Βιιιιιιιιο οιιορτ.ιιιιι .ιιι9. τ.

-5. ΩιιιιιίοΙιοιπι άοέιιιπ:ι . ςι8. ο

ΒιιιγΓοιοιιιε . κι. τι.

·ΒιιιγίοΙοιε οριιιοΙα σ”. τι. ο.

Ειιιοοιιιι (Αιιοιιιι) οριιιοιι:ιιιττι. ο. .

(ιοοιοπιε οιοπιιιιιι , 87ι. ο 86 της. ιο”

ιιιτάο1ιιιοιοιιιιπ πιπιι. ι98. ιι. τιιιιιι0

ιιιι·ιε οοιιίιιΙ:ιιπι ΐοιο ιοο.ιιιιι:ιιι. σ”.

ει. πιο οροτο , μα. ο. πρ. τι. Ιιιιοι πι:

Οιιι:οιο , ·ιι ι. ο. οριιιοΙε: πει Α::ιοι.ιιιι

κι. ο. ;φο. π. Οπιτιοιιοε .ι πιο·

Ειοοιιιοιιιιε οριιοοριι: , πω. ει.

(Σιιιοιιιε Βοπιιιιιιιε “μ”. ο.

·θινι:.ιιιιιιι πιο πιιιιοι·ιιιιοιιΙιι :πιπιι και·

ποε Ιειιιά:ιτει, ι.8·. ο.

$.ΕΙιιιιιε νιιιιι:οε. Μ”. ει.

δ. Επι:: ιιιΒ:ι:ιιιο νινειο οιιριιιιι: πιιιιι

πιιοπιιι::ι ιιοιιιιοε Γοιιιιτιιιι Βιιιιιοιιιο:,

8ιδι 6.'. .

ΌιιιιΤοιιίο ιποιι:ιιιοιιιιιιι ιιοιι.ιιιιιιιιιιιπι

* πιο. Β.ι·οίιειιιιιι:ιιι·. 99 1- ει. ο. ειπε ιιιιιο

οιιιιιιι ΟιιιιιαΜιιιοιιΠ ι 979· Φ ιΠιιι5

τοίοιιιιιιιιοπι Πι·οιιιιιιειιΒικιε 86 Ροιιιιιι Οοιιοιιιιιιιι Ροτι:ιιιοπιο και. ριορ:οι· ρα

Ώοιριιιιιιιει ιοι.ιιιιιιιι οπο: οροι.ιιιι. ιο88.

ΌιιιιΤοπΓο ιιοποτιιιιιι Βοιιιιποπιιοριί·

οορο οοιιιιιιοι-ιει:ι: Ροττιιε 19οιριιιιιιιε,

ιο8:.. ο. ι085. π.

Ωμιιιοπιιε πιω οποιο . 98ο. π. του·

ο. ιο”-ιι.ιο47.ιι. 10ι5- ο.

(ιιιίΐοπίοε «Ματσε , επι. ο. ΑιιΓοπιιιε,

μι" ο. Ι.ιοοιιιι5 . ιού· τι. ιο;ο. ι›.

ειπε οι.ιιτιιι 86 οιοΒιιιιιιι ιο;ι. α. 86

Ιοπ. Πιιιιιιιιιε ,. Ηι_$7. ο. ιο8;. ο·

ιο8ι.. ο.

(ῖιαΙιοιιιοπι ειιιιιι:οπι ιιιιιι·ιιιιιιιι οοιιίοι:ι

π :ιιτ 86 ιιιιιιιν:ιτ Ροιιιιε Ποιιιιιιιιιιε, ρ63.

:ι. οπο. ιιιοιε ο ιο.μ. τι. ιο4.ι. ει.

Ειιιιιοιιιιε οπιπο ιοιιιιιιιι ιποπιιοιιοιιιιιι δ.

]ιιιιιιια ..μια Οιιιι.ιιιιιιιιοιιΜ ιιιιιιιοοι·ο

τοπια: ι ιι ιι.ο.

(Σιιιιιιιιι πιο 8ο πωπω. 534--Φ

ΩΙιιιιιιι·ι πιιιικιιτιοιιι ιιιρι·ιιιιιιι ορια: Αιιιρ

` πισω Ο:ιπιιιιιιιιιοιιιιι , απο ι:ι.

Οιιιιιιιιιιιιι 1οι·νιιιι: Ο.ιπι.ι1οιιιοιιίο: , σ”.

. ά·

Οιοιιιοπε. νιι. πο”. Πρ. ο.

ΩΙοπιοιιε ΑΙαιιιιιιιιπιιε , μη. ε·
(:ιοιιιτιι5 ιιιοιιιιοπιιε Ωιιιιιιιιιιιιιοπιιε , η. ι

πι. ιδι.. ό. ιη.. π. Αιιιοιοιιι ιιι ποιο

. πιιιιιιιιοπο οοπιοε ι ι67. το Μ;» ο.

ΕΙοοιικ:τιι5 Μοτοοι:ι. μι. π.

(Ποιο ιπιροιιι:ι ωιιωπι , 56ΐ._6. ,

£1οιιιιιι ιιι Αιιπιιιι ιοιοιιιιιιιι πω: νοΙ·

ίοιιε , ω”. ιι. ο.

8. (Ποπ οΕιιοιιιιτι . ιιι. π.

ςιιιιιιιτι.ι.ε,.ιο6. π. ε”. τι. ;78.6:. Πρ.

·ιιι οπο: ιιτιΙο . Μι. ο. ;8ι. :τοϋ

Αιπιιιοιιο ςιιιιι:ιιιιιιΙοιιιι :ιειοιιιέιιιιιι ,

ι64 ε· _

Οο!Ιε6ιιι οιοιο ιιιιροιιιιι ι 367. ο. 388. :ι.

ιΙΙιιιε ιιιιροιιοιιΔεε πεποιιιιιιι Αιιιιιιο

Πο Οιιιιιιιιτιιιιοπιι οοιιιιιιιιιιιιτι , 2.84.. ο.

@Μάιο 666ιω.ιιι6.ι οιοιι Λιοτιιιι, ι. ιι.

(ΜΜΜ: πιο ιτ:ιριιιιιο έοιιοιιιιι , 679.».

ΟοιΙοδι:: Ρ86ιιιιι211ιπι ι:οπιιιιιιιιο: ιο οι

.πιο Οιιιιιιιιιιιιοιιιι ο εμ. ο·

ο `(ῖοιιιοιιιε Βιιιιι :ποε όοδιοτιιιιι νιιοι·ιιιιι

Ρ;Ποηε. ηπα ιι::οιειε ιιιιοι:εινιι, 8.μ.

1). οιιιτι Βιιι|ιοιιιοοιι, 756. ο.

οι: Οοι-ιιιιιιιιιε τειιειιπιιιιε , 6ι.ο. ιι.

(;οιιιιιιοπιιιιιιιιιι ιιιοπιιιιοιιιιιιι ιι εσπι

ιιιοπάει ι;ιιιοι:ι: ιιοοιιιιο Αιιιιοι·οιιιιε,

98; :ι 82 Μπι 99- α. 86 Γοπ.

πι Οοιιιιιιοιιότιει ιιιι.·οδιιο , ιοι.ο. ο.

(:οιιιιιιιΠι ιρι·οιοιιιοιιοπι ποπ Βιοιιιιιτ αμκ!

Οιιιιπιοιιιοιιιοε . οι οοιινοιπ. ο”. π.

Οοιιοιιιοιιιπι νοιιιιιιοπ οπιοπιιιιιι , π”.

ιο. μια ε. “η ο. ιιι ιιιτιιιιιιιιιιιι ριιιομ.

τοπ . 648- ο.

Οοιι6ιιιιιιιι ΒιιΒιοοιιιο ; πο. ο. ιιι:ιιιιιιι:

Ηιοιοιιγιιιιιιπ τι. Ριιιις:ι Ειοιιιι::ιιιι (:;ι

ιιι:ιιιιιιιοπΓοιιι οι! οοιιιιι:ειπάοε ποιοτι

α” ε. Ε. :κι ιιιιω πιι::ιτιιι· . Πιο. τι.

28ι(91ιθ τοπικα Ρ:ιρ:.ιιιι , η )·.;ι.

Όοιιοιιιι.ιιιι Βιιιιιοοιιίο @τι ονοιΠοιιοιιι Ευ

ποιιιιΙΥ.οοιιιιοτιιιιι «πωπω ο πω.

' ει ιιι.». Απ οριιι:ιδοιι:ιιι :οιιιιιι ,ιι .

ιι ο:ιικιιιιιιιοπι 8. οπο. ιιιι::ι: ω

οππι . ο. π. ριι.ιτιιιιιι ω ιιοθι·ιιέιιοιιοιιι

. οοοιοιια ποπ οπιπο: , ω. τι·

(Σοιιοιιιι Βιιιιιοοιιιιε οιιιτοιοε πιια:ιιοι :οτι

οι: ιιιιροπι:οιο ροιιιιι: ι ω. ει.

Ώοποιιιο ΒιιΠΙοοιιιι ιιιιΤιι ιιιοιι:ιιιοιε 86

οινι:ιιιιέ οιοδ:ιοπο ιιιιοι·οιι: ΑπιιιιοΠιιε

Οειιιιει!άιιιοιιιιε , 66» ο. (Σοιιοιιιι Ηπα

τιιιιι ιπ Βιιιοιοιιι μια ιιιιιιιιι::ι: Απι

ποιο. Οιιπιιιιοιιιοπιιε , ι.·χι. (Μαιο

ιιιιΤοιιιιιοποπι Α-πιΒιοιιο ριοιιιιτιι: πιι

Ροιο.:οι,ι.ι..Β. Εριιο!ιπο!ιιτιοοιιιιο εσπι

Ρ:ιιιι:ι.ιι· , ιο. ο. (Ξοιιοιιιιιιιι ειιιιιιιιοπι

τιιιιιιιιι εάνειιιιε πιο οοπνοοιιιιιιιιιιι

οιι , ι.9. ο. ι.ιιιιοινι:ιιι·, 67ο. ο. 88 Ρετ·

ι·ιιιι:ιιπ :ι:ιιιιιιΕ·ιιιιι· , ι”. ο.

Ώοποιιιο ΒιιιιοοπΠ ιο ιιιο:ι·.ιιιο:ο πο!ιιιιΤο

οιοοιιιιιι: Αιιιιιιο1ιιιε Ο:ιιιι.ιΜιι1οιι!ιε ,

67» ιι. `

Ώοιιοιιιο Β:ιιιιοοιιιι μπει ιπαιιιιι: πιο

ιιιιιι , ι η. ιι.

·(ῖοιιοιιιιιπι (Σ:ιιοοιιοποπίο , 89. π.

()οιιοιιιιιιιι θαι:.ιπιιιοιιιο , μια ο.

ΩοιιοιΙιιιιπ Οοιιιι.ιιιιιοπίο νοιιοιππάιιιπ,

πιο. ο.

Μπι :ι·:ιπεϊοιοιιιιιιιιι ο “ει” σ..

Ποιιοιιιιιιιι Ποιοπ:ιιιιιιπ, ι.ιι- ο. μη. ο.

ιιιοιρι:ιιι . 67ο. π.. ο. ..ο Μαι .ιι:οοιιιιι::

Οκτώ . 67ο. π.

Ώοιιοιιιιιιιι Ι.ιιτοι·:ιιιοπιο βιο Ι.οοπο Χ.

1180- ο. Μινι: ιιι πιοιιιιι·.::ιιιτοε , ι ιη.

βι πι... ο. τι. 86 οοιιιιιι τοιοιιπο.τιοιιι

ιπ:οιιιιι:, μα. πι).

Οοιιοιιιιιιπ Νιιτιιιιιιιιι , μοι τι

ι;‹ιιιοοιἀιιιιιι ιιιοιι.ιιιοιιο οοιιιιιιοικι:ιτιιι·,

τόμο ι.66. π. 815, π,

€οιιοοιάιοιιιι: ομιίοοριιε , πι. ο.

()οιιιοΙΙιο ποιιειιιιιε ιιονι:ιι ι αν”.

Ω0ιιΞΞιιο ιοπιιι πιω ιιοι:ιιτιιι Αιιιιιιοιιιιε

ΟιπιειιιιιιιοιιΠε , 674. τι.

(.ΐοιιο ι.γτιι.ιιοο6ικ5ι 8;; ο.

Οοπιοιοιι:ι.ι ιιι.ιιι€ι πιι:ιι,ι.ιι. Β.ι

(ζοιιίοοι:ιτιο νιι·πιιιιιιιι , πιο. ιι, 4η. ο.

(Ξοιιιιαιιιι.ι πιω ιιι.ιόιιιι. 66 ροιιιιιοι;ιι4.ι 3

ό. 61): Η.

Οοιιιι.ιιι:ιποροιιε οοριιι ο ι μη. ιι.

Ωοιιίιιτιιτιοποε Οιιιιι.ιιιιιι1οιιιιιιιιι ορ:ιπιπ.
ιο6$ ο. ι ι

Οοπ.ιιιτιι:ιοποε :κι Εισιιιιιπι Επιιιιιόιιιοιι.

Γεω πιοέιιιιιτοι. οοιιιποπτισε ο μ”. ο.

ι ι78. ει.

-ΩοιιιοπιρΙ:ι:ιοοοιιιιιιοπόπιιιτ. 343. τι.

Ωοιινοιιτιο ιπιοι ιοποιιι θ.ιτιι-.ιιιοι.ιιιι 86

Αιι€ιιιιιι, ι η; . ιι.

Οοιινοτιιο ο ροοοιιιιε πιιιιιιι ιιιιιι6ιιιι , 769.

ο. .ι ο. ·

(.ΐοιινοιίιοιιοε ιιοιπιι·:ι.ιιτιιο, 771.. ε.

ΟοπνοιΕ ίι·ιιιοι, ιοοι. ο. ιιι·οωπο”εω

Ειοιιιιιτ πιπιι! Ειιιιιιιιιιιιιοιιι:ε , οοιιιιιιιιιιι
πιιιιιιιιο . 597. τι. Δ:

Οοιτιιι·οιιιιε οριιτ‹ιριιε , μι. ο.

Οοι:ιοιιιιε ΛιιιΒιοιιιΟιιιπ.ιΜιιιοιιιιε πιπι

οιιε ι ι8ι. ο. _

Οοιποιιι απο οοιιοιι ιιινοπ:ιι!ι ιιι ιιιιΠιιοιι

Αιιιιιτοιιιιπ:ι , 7:..ι.. π,

ΟοιιιοΙιι οοιο ίι·ιιπιιιοιιτει. 49ι.. ο.

Οοιιιοιιιιε πωπω οοιιιιιΙ . 688. ο.

Οοιιιιοιιιιε Τ:ιτιιιιε. ιο)·.61.

Οοιιιιιοορι:ιιιι οιιιοιιειιιιιι Βιιιιπο:ιίΤα μι..

τι πιο... Ροτιιιι Ι)οιριιιιιιιε , Χ174..ς_

(ΞοιοιιοιιΠε. οριίοοιιιιε . 8οι. ο.

Οοι:οιιοπίο ιιιοπιιιοιιιιιιι οιιιιιιι (Μπει

τιιιΙοιιιι κοιιιιιιι: τ.ιιιιιιιιιιιε ΟιΠιιιιε .

6ι.ο. ι)

()οιι·ιιιιε Μοι:ιιοοιι5 υ 6. ο. 169_ Ο Ν., ό·

:.97.ο. μι. Ε. ιι8. π. μι" Β_ Μ-5_ ό.

πι· πι. ιι. ει» ό. ι8ο.1ι. π.. ο.

401- ο 489. 990.ά.4·9Η ι.. ιιι. Ε.

μ”. Β. ο. ω... ει. μη. Β. μη. Β.;ι.·_

ό· ω6·(Ξ- Π7. τι. :ιδια μ.» ο. Πο.Β.

.ιιι- Φ Μ· ο ι°4:- ι>- 149. π. μι.

Φ Πι· ο. 689. ο. πι. ιι. νιτ ιιι:οποιιι·

πιο . 487. π. τι. 86 ιροδι:ιτιΠιιιιιι5,6;ι.

δ. Γπι 1ΒοοιιΙιοιιιιιιιιοπιιιιιι. μια. Βο

6:οιι·ι νιι·. 6.94. α. ιιι ιιιιιιιιιο ιιι:ιπιιιιιι:ιι

Π Ιοοιι:ιις. , ω”. ο. Βιιιιοιιιι ιιιιιπιιιι·ο:ιι

οινι:ιιτιε οιιι:ιτιιε . ι·ι·8. ο. πιο: π." πο

ιιι:ιιιιιιιιι 496. οι. ..πιω :κι Γιιιιιιιιιιιιι

ροιιιιιιοοιιι. 7 ι6. ιι. πω! οιιιιι:ε πιιιιιιτιι

`

ιιιιιιιιιιε,677. ο. ιπ οππι οοπιι:ιτει πιπιι,

ιι τ. τι. ειπε 86 Ι.:ιιιιοιιιιι Μοιιιοοι απ.

Ιιιιιιι,ι.;ο. ει.. οοιιιΙ.ιπτιιι ιιι ;ιάνοιιιι,

5-0- ε·

ίΞοιιιιιιε πόλο πιιιι:γιιιιιι ποτπιιιι·ιτηι9.

:ι.86 ίοπ. οι ιιιιιτιιιιιιιι πο» ιΕιπέτοιιιιιι,

76ο. Β, ειπε οριιιοΙιι: ποιοι ίιιιινοε ω...

οτοπο (ΣιιιιιιιΜιιιοιι6, 6.60. π. ει( ιη

Λιπιι:οιιι ω οππι ιι:ιιρτιο ορι1ιοΙα.ι..”.

ο. 86 Γοππ. ιριι νοιΙιοιιοιιι ιιοπιιιι:ιιιιω

νιι. 5. Εριιιοιιι πιοο: , μι. ε. ·7..._3_

ιτοιιι νοι·ποπειιι Ι.ειοι·ιιι Βιο8οιιιω πι.

τι. πι οτιιιπι οριιιοι.ιι·ιιπι Αιιιι:ιιοιιι @ιι

ιιι.ιΜιιΙοιιιιε ι:οιΙοέ:ιοιιοιιι τω: Μ.

οιιιιοι ιιιοπιιοιιιιε ο 706. τι.

(?οίιιιι πιο: ιιι ί):ιιοιιιπι , ; ι ι. ε.

Ώιο:οιιίιε πιοιιιοριίτοριιι. Ροτιιιε Βοιωτοι,

μι ι . Β. Ποιοι ίοι·ναπτιοε ιιιιπ: πω”

Πο (:ιιιιιιιιιιιιιοιιιι , ;ο6. ει.

Οιο:οιιιοε οοιιιοοε πιο μισώ ι 709. π.

8. ()τιιοιε οιιιιιιιι:ιιιι π μι. ο, Π. κ; 59_ Η

οποιο τι Εοιιοιιιο Β.ιιιΙοοιιιι και Ει,ι8ς.

:πιπιι Π'. περιιιιι. 9- τι. ι

5. Οιιιοιε :ιΒιιιι:ι:ι ιιι ΑιιΒιιιι μ Η.92_.ς.

5. (Σιιιοιε πιοπ.ιιιοι·ιιιιιι νιτπιπιιιιι Β:ιιο·

ειιάιιιειιιιιιιι :πιπιι ν0ιιοτιπε . 896. π,

ΟιιιιιοΙι::ιε. με πιι:ι ιι:ι ι:οιριιε ιι::οτιιιιι,

ιιτ απιιιι:ι: Γ:ιιιιτιο0ιιιιιιιιιιιι· , μι. Ε,

Οιιφ::ι.-ιοιιιι::ι. μη. π. μι. ο.

κτιρια-πιπιι.: ιιιιιιιοιιιοοιι .. ι Π,2.

Οιιι:ιι οοιιίιιιιι:ια , 76 ι. ιι. σ.

8. Ογρι·ι:ιπιιε Οει·τιιιιπιποιιιιε νι: οιο

πιιοιιιιιιιιιιιιε , 77ι. π. ειπε ιοιιιιιιο

ιιιιιιιι πι: οοιινοτιιοπιε ιιιιιιοιιιιιιτο, 769.

ο. τι. ο. .

δ. Ογριιιιιιι νοιιιιιιι·:ιι , Με. ε. ”ει_ ι,_

Ε.

Ογιι·ι:ιιιιιε Βοιιιιιιιιιε ιιι.ιιπιιε 86 ιιιιιπ·ι·,

7πι.τ- `

Ογιι:ιςιιε Αιιοοιιγτιιιιιιε ι ιιι.. ε.

ο_ΥΠΠι ΑιοΧαιιιιιιιιι οριιιοικ : 498. ιι.

φοτο!.

ΟιιιιΠι ΤιιοΓιιιιιιιε 86 -Ατιιαιιπιιιι ορει.ι

ποοοιιιιιι:ι. πιο οοιιοιΙιο Ριοτοιιιιιιο,

απ. Δ.

Π.

ιΕΜοιιιοτιιιιι ι ι:ίο6”τιιιιιιιι ιιιΓοιιιιιο.

ιοιι.. :ι._ιοιι. .

ε.. ΐιοιιιιοἴοιιιἙιιτ :ιτινοιίιιε πι.

· ο ε · ι· ·(ΦΩΣ Βνιο2ιτιι. οιιοιιιοι..ιι πιώ

Β:ιιιιοΙ ιιιοπιιοιιιιε για 5. ]οιιιιιιιιιε πι...

ιιιιτιοι νιι!πο ΕΙιιιιιιοιίοιιριοτ. 7οο.ά.

Ό.ιιιιοι ιιιοπ.ιοιιιι5, ;ι·6, π.

Βιιιιιοι ιιιιιιοιιι ΑιιιιιιοΠι Ο:ιιιιιιιιι. μι.. ο.

4.2.6. 3. 41.6. ιζι.

Πιιιιιιιοπροοιιι 1τιιιοιιε. Μι. ε.

Βοοιιιιιιιιιιροιι::ι πο Ειι€οπιο Ι ν. ο "δ

οιιιιιιι ρο:ι: πωπω οιω..ι.ι..ι.Πιι.,

«ιπτ.

Βείξιιιι:ιει Ο:ιιιιιιιιιιιιοιιιι'οιιε ιιιοπιιοιιιε. οιο

Σι:;ι: Ει6οι·σιο:οε (Μισο ι:οιιί.ιπ: .

Ποιοέιιιιιι ιι:ιιιιιιιιιπ ρ:ιτιοι·ιτοε ίιιροτιοι·οο

ιιι ιιιοιι:Ποι·ιιε οιιε: ιιοπιιοιιιιτ, 8ο. π. Ε.

Βοιιιοι:ιι Μπι . .ιο;.8. )·3ι- ο έ

Βοπιο:ιιιιε ιοιιιοι. πω. ε. .ΟΡ ει”

οιιιτιι; .. μ..ι.π.

Βε·ιιιοιι·ιιιε ιιιιιοι· (Χιπιειιτιιιιιπι Ριοι·ιι.ιι.

:ιιιι, με. ο. ·

Βοπιοιιιιιε ιιιοπιιοιιιιε ιιιιι·:ιι·ιιιε ο Πι. Ε.

πιο. ;8ο.τ:.

Βοοό;ι:ι οιοιιιι::6 οριιιοιει ω 5:ιερω

παπι, πιο. ο. Ι.ιιιιιι:ιτ ειπε ρι·ορωι.

:ιιιιι οοιιιεοπ:ιι οριΙιοΙ:ιε πιπιι νι

Πω09Πι ι μ”. ει· Μι οριιιοι:ιε 266.88

πιι58νι:οιοιοιιιιε πιπιι: 5:ι.ιιιΜΜ,

82. . β. `

ιι66τιωι «πιω (8:ιίιποιιιιε όι:ιιοπιιε.

ιι67- ο ι7<>-ο 234· ο. πο. πω.

ει· 508- ο. πιο. ο. ιιι. 6”. π.

Βοοιιιιιι οπο.ιιοπιι:, ι78.ο,

Βιιιο Οι! α, Με. .ι

Βιποιιιιιιι , πω. ό.

Βιἔιι;ι:ιιπιιππ οιΙιοιιε πιιι ρι::Βοιοπάι ,

Βιππιτει:οε ποπ Με :ι:ιιιια .ι.ι..........

· ιιιίοιι9 ιιιιιιιι·. 8ο; π.

Βιπιιιι.ιιοε ίιιποιιιιι: οπιπο; Γιιοᾶι, πι. ο.

 



Ηι11ι1εν-οπι1ΜιΝι8: .

Βιετιιτιιτεε ..τι-ιω- ιτιστερειτιιτ , πω. ε.

Βιιιιι5 αιποιιιετιε Ποι·ει.τιιιιιε . μι... πο.

:ιπιιειιιι πιω-οι Οιιπιαιτιιιιειιιι6. ι”.

οι·37ει. ε. ιποιιιιιιετιι 5. τω” τιπο

- Ροιιτιι5.378.ιι

Βιοτιοτιιε πω... , 7ι ;. ο

Πιοιτειιιτ- Ι.:ιεττιι νετιιοιιειτι (Σοιιπο Με

τιιτεο ιιιτ::ιτ Απιιιτοιιιιε οιιτπιιιιιιιιειιΠε,

7ο... τι. νιτι. Ι.:ιεττιιιτ.

Πιοπιε ιιιιιστιτι Βοτπ:ιπ:ι,·7τ3. ε

Βιοιι)·πι εοσιειτ , τω. ο. οποιο οι: Αιτι

τω.. τι·ειιιιι:ιτει . η. π. μι. ε. μ. ει. οι.

Β. 4.;.ι._ς. .ι6.ι.ο. μι.. π. π. μπι, ο,

Πι. π. 68:.-:ι. 62η. ο. 77-6. ο.

13ιοιιιιιιιιε Αιειιιιιιιιτιπιιο. τι”. τι.

1)ιοιιγΠι Αιωτ:ιιιιιτιπι εριιιοΙ.ι .τι ιππι

τιετπ, 497. τι. . Π Π λ

πιω-οτι. τι. ιιοπιιιο:ιτιοπιιιιιε ιιιᾶιοτιιιττι.

7 ι τ. ε.

πιστοπ- ρτιοι· Οιπιιιιτ:ιιιε . τη. Β.

ποιοι... Ρ...Ρ-τ.... 5- Μ:ιτιιιπτ - 198- :ι

ο. ιιτ.. ε. :.ι.;-ε.

πιο-φ... ιιιοιιοειιιιε ιιοποτιιιιιιε τεΙιειο

πιο ιπειιιιιττιπι . ι05- Β

πιοιι.π... ιιτοιιιτιιτ ουοο πρρετ:ιτ οτιι-ιι.

οτιι , ι.οι. τι. οιιιπ ριιΠΙΙ:ιιιιιπεπι εοπ

ιοιιιτιιτ Απιιιιοπιιε- πο. ι.. 86 ιη.

ΒιοιιιιΒιι5 ιποτι.ιειιιιε 6οπτιιπιιιιι, “Ν” ιι

τι.. ιποοοτιιειιτι:ιιιι·5ιιιτιιτ , μια ιιιβ

Ρεπειιτιιτ π. οπο.. .ιιτιιτιε .ιιιιροιιτο ει

ιειιιπιο οπιπι Επι: τ. ιπ ποπε δ(

που; , τοι. τη. ει. τοιιιιτιιιιι οι Ρ:2τιι·

τειιτι:ι .ι 2.00- ι:ι. τω.. ο. '

Βιοιιγιιο ιποπ:ιειιο ίετιπτι εριιτοΙο Αιιι·

ιιτοιιι Ε:ιιτιοιτιι.ιιτιιιιε ,Α6 ι τ. ε. ο

Βιιειριιιι:ι ειεπιεπτιιιιττιι π.ττιε πιώ::

απ. ιιτ-ω. οποιο ιιτ .ι ποπ τισ-οτιι..

οοι. ε· ι

Βιιτοτιιιο.νιτ:ιπτι:ι ο 539 ε

13.ιτιιιιιι. πιοιι:ιεΙιοτιιιπ πω.. Αιιιιιτο·

Βιμ, δ... ε. 86 ιτειιιιιτιιιιπ νιιιττιτιο·

ποε . πιο.

ΏΐΠιιιιιιιπ ιτι τποπ:ιιιετιο 5- Ματια α.

ΑιιοοΙιε , πι.. ‹ι. . Π ·

Βοοετε τιπο τιιτιιεετιε οπιιτπιιιπ οιοιι·

...το μποτ , 974.- ιι.

Βοέτοιιιπι νιτοτιιιπ εοιιοτειΤιιε οιι:ιιιτιιττι

ρτοιιειιιιιτ . οι τ.. ει.

Ποετοτεε ριιιιτιιτ οτινετι:ιτιοε ΑΙοεττιιε

° δ:ιττιιι;ιιιοπιι5 . δει-ε. στο οοε ιιτ ιο

@Ηττα , 8ο6.ιι-α Νεος.

5. Ποιπιιιιτιιε, 8ιο. ε. · ι .

])οπιιπ1ουε:.ιιιι.ι:ι:ι 5.Ρεττι τι: Βοτιε μοι·

· ε. τη. τι.

Βοτπιπιειιε Μοιοτ Οειια 5. Αιιιετιει ,

ι--ι7- (ι

Βοιιιιιιιειιτ ρι·ιοτ ΡιΙετι . ιι.:.ο. ιι.

1)οιιιιιιιειιε ιποτι.ιειιιιε εοιτιοε Λιπιιτοιιι

ΟοπιιιΜιι1επβι τ ιιτ.. σ.. ιιτ-ει. τ96. ο·

339- τι· .

Βοιιιιτιιτιιι ειιτιιτ τοπικ ιιιιιιιιτιε $.)ο

τυπο:: , ιει7. π.

1)οπιιπιειιε Μ:.ιιιτοεεπι . το6ι.. ε.

Βοιπιτι:ιιιι ιιπρετ:ιτοτιε ποιπεπ ε ριιτιιιοιε

ιοειε ιιιιιιιιτιιτιι . 86 ο. ε.

Ώοπιιτιιιε Βιινιιττιιιτ νιτ ιιιιιιιετ, ι :.-ι9. ε.

].)ο.ιοτι.ι5 ιιιιοτονι:ιτιιε . ι7ι. ε. 134.- τι.

4 Π.

1)0π2τιι5 τττιπιστιοεπτιιιε. ...ο

Βοιιιιτιιε Αιιιιιτοπι Οιιτπτιιτιιιιεππε πω

ιιιιτιε . Μο. τι..

Ώσπου ττιοπ:ιειιι οιιιτιιε, ι.6ι-- ε.
1)οιιοτιιε Νικο νειιετιιε . σο. σ.. Δ

Βιιιτο ΑιιιειιιειιΠε, 873. οι

ΒιιπειιιειτιιειιΠε ερι1εοοιιτ , 12.9 ι.. ο.

11.95. ει. '

Βιιπειιπτιιιιε εριιι:οοιιε Τιιοτπειε ιι'οΙΓειιε,

πω. _ .

Βιιιιιιιτ. πι... ιπ ρ:ιιιιοπο ειιιιιιι πιτ..

τιιε . τοο. τι.

Ε.

ΕΒοτ:ιεεπιιε :ιτοι·ιιεριιεοοιιε πω..

νοιίειιω πω..

ΕεεΙεπιτ .τι τάοτιπειτιοπεπι Ειιτιεπιιιιιι

ιιοττιιιιιτ Αιτιοτοπιιε Ωειτπιιιοιιιε.ιιιιε,

ω. ε. 86ιετ1.

πω... ιτι-πιω., ττο. τι.

οπο ρι·ιοι·ιε Βιιιπαιιιιιιετιιι: ιιεεπτιει

ρτοιιιισιτ:ι:- ιιοι. ιι. -

ΕΙεέιιοετιιι οτι ποπ ρτ:ττειιιιπτ πιετιτ:ι .

88ι. .

ΕΙιοειιτιιιε οι... οποιοι Με ιιειιειιτ ,

.ιι ι. τι.

ιτι-τοι.. ΟΙ:ι!Τειιιιε ιιΒΒιιτιε-ιοιι τ. τι. ιι047.1ι `

πω.. :ιΒιι.ιτιιΤα 5. Οιιτι1ιιπιιτ , 6)·8. τι.

ΕΙιειιΠε εριΓεοριιε , 1:91. ο.

Ειιιιιιιετιιιι: νιττιιιιιε. Υειιετιτ ειοοιιιιπ. οοι

ο. 86 ιετΙο.

δ. Εριιτεπι ιιοπιιΙι:ε νιτ. π. ΛιπΒτοιιο

ΟιιιτιιιιτιιιΙεπιι ττιιόιιότιτ , 7οι. :ι- ειιι5

τιοδττιιι:ι ιιιι.πωι , 7οι. ε. μη. ε.

Εριιτειπ πε ιιιιιτιιοιιε ]οιεριι, τ τι.. δ.

οικω τιιιειρΙιιιι . τοι. τι. -

Εριειιι·ιξ τιιοττετιι πιιιιι εΙΤε πιοτο...

761.. .

Εριι;τειιπτιιιιτιι ..πιο τω... . ;66. τι.

Εριιιοι.ιε Αιτιιιτοιιι θ.ιιπ.ιιτιιιιειιιιε οοι·

ιιιιιτ Ώετνιτππε ει:ιιτορι.ιε ο 679. ιι. οι;

ιτι οτ.ιιι.ιειιι τειι.ιοτ:ιε Λιπιιτοιιι.ιε πιιττιτ

Ρι:ιειιιο μια ει:οιειιιιιτιο,ιοι. οτο-με.

“ΜΒΜ- π. ευ Νιεοι.ιιιο μια., 686. τι.

Ετειπιιε. ΟιιπιιιτιιιιεπΠο. της. ει. 676. τι.

Ετειιιιτ.ι.ε οιιο.ιπ ιιιιιιιετοτ Αιπιστοιιιιε Ο:ι·

ιιιιιιι..ι.τω , πι. ε. ε! Πες. μ.. οποιο

τποπιτ.ι, Π. ο.. απ: .τι εοπτεπιριιιτιοιιοιπ

ιιοττετιιτ- 3·ι$- τι. ιιτεεε5 εοτιιιπ οπο

τι: . μι. α. ειιτειιιι ιΝοτιιτπ ιιι:ικιιιιιιιπ

μια ο το. πο. τι. ιο7.8.εοτιιιιιοιιε

πεαιιιτατιιιιιε ρτονιτιετ Πι. ε. ει:

πιο νιδιιι δ? νειιιτιι ριιιιειιιοιιεε «β

ιιοπιιιιτικ :ι τιι.ι.ιιιιοτ ιιτ.τι;ιτιε ο Μ. ο.

ο» ε. π... οτε ιιιιιΒιιιιτ.ι ροττιο. ο”.

ε.

Εττιπιτε .το ρτιππιτιι εοπτειιιιιιιιτ, οι. ε.

Ι-1.ιιοτο5 δ: (κι @ο επι ποιι Ροιιιιπτ. μ.

. εοε τεϊοτιπιιτε ττιιτιιτ Αφοι-πι

Οιιττιιιιτιιιιειιιιτι . 467· ι)- 86 Πο. .Ρο

νετο τετοτιιι.ιτι τεειιιιιιιτ δί ιτι πω·

ιιτοιιιιιπ ιιιιιιτειιιιτ- 36· ι#- δέ ιεοτι.;8.

Ε”. ο ιο. Σ.. δ: ιη. 6ο. ο. 288.

οι. άι. ο 86 (το. 667. τι. 6;8. Ι›_

ιΠιιιιι ε.ιιι.ιτιιιιιιο Ι:ιεετιιι·ιτ . τμ. ιι. ι.7ο.

8-6”. ε. οι: τι. ..πιο οιιετιτιιτ Απι

Βτοπι.ιτ . οι.. ε. 86 (αι. εοτι.ιιπ ιιιρετ

ι3ιιιι, μι. .ι.· το6. ε. 66ο. ε. Μιτ

τιιιιτ ροιιτιιιοι ριιπειτι οιιετεπτεε Γε οι:

Απιιιτοιιο τπ:ιιε τι.ιοι:.ιτι, -ιι.8. ο. τιμ.

τι.ρειεειπ τετιιιιιιιτ , οι. ο. τοτιιιιι τοπ

τιεπι οιιττειο: .ιι.ιτειιι.ι Αιιιοτοπιιπι

Μοτιο, 66ο. ι.. ει τεεοιιειιιιιιιιιιτ, τ..

τι. μη. ά,

Ετετπιτειτιιιπ πιοιιτιοπεε ιτι Ρεττιιιπ οτι

ριιιι·ιι. ιιιιι.. τι. ιι.ο8. τι. οιριοιποι ..τι

νετιιιε ειιιπ οιιτιιιειιτ τι ]ι.ιιιο οπο.

πω. ι1.;ιιιιιτι :ι Ι.εοιιε Χ.τ18;. ω·

ιτι-ιι. τη. ε. .6οο. Ε. ειιιτ-ιιοετιιιιιιιτ

Ρτο ριιετοτιιπι ιιιιιιτιιτιοπε. 85. τι. ιτι

ίιιιε·:ιπιπιιιε :κι ριετιιιεπι Ρτοπιιτ . 8ι. τι.

εεπτιιιτι τιιιε:ιτοε τιοπιιτ Ετοπιιτ15 Οι·

ιιιαΙιιιιιεπιιιιιιε, τι. τι. ιποεπιιιπι ειπε

τ:ιτιιιπι . 4-6;-;ι.

Ειιι;ειιιι ΙΧ!. πω. τιεριοτ:ιτ ΑτιιΒτοιιιτ3

Επιπ:ιιτιιιιειιιιε . ε. τι. ιΠιιιπ ...ι ετει:Π 2

τειοτπιειτιοπειπ ιιοττ:ιτιιτ, ω. ε. ειιι8

τεπιροτα εοπτιπειιτιοπι οι.ιιιιιι ματια.

ετΠοτιε. Μ. ε. :ιο το οπο. :Μπιτ

Βοιιοιιιειιίιε , «Μ. ιι. ΕΜΗ :κι ιιιιιι.

οιιειιιειιτιεπι 'τενοε;ιιε ιιιτιτιιτ Λιπιιι·ο

πι. Οιιπιιιιιιιιιεπιιε , ει. ε. Ω.ιιιοιι:ι

τιιιιπ εριΓεοριιιιι ..πιτ ουοο πιιιιε τι.

Ειιιτειιιο Ν. τυρι ιοτιιιιιτοτ. 4-;.:ι.

Ειιοειιιιιι1ν.ο.εοετιιτ Ριοτοπτιιιτπ . ιη.

ι:τιοειιιιιπι Ν. ιιτ: τενοι:ετ Ρτινιιει;ιιι οτ

οιιιι 8. Ρπιποιίοι εοιπειιιι οτιιτ Αιδοι

τω. 5:ιττιιιοπεπιιε .ι 8ι6- ιι.

Ειιοειιιο Ν. πω... εριιιοια :το Α1Βεττο

οιιττιιι:ιπεπιι . 80ο. Ε. 816. ε. 8ι7- ε.

:ιο Αιτιιιτοιιο Ο:ιτιιιιιτιιιιετιίι, τ. πω”. ο.

οι ....τ........ τι... $. ΙοιιοππιτΟιιτιι

οιιοιπι οι ιιιεατ . ο”. ε.

Ει.ιριιτοιιιιιιε ιιιοπ:.ιειιιιε , πο. ε. τη. Β.

. 0.164. ε. Με. ε. ;18.τι.;6ο.ο.36;. ο.

;7ο. ο. 6.”. ο. Αττιιιτοιιι (.ΐιιιιι.ιιτιιι

ιεπΠι πι... ιιιτι:ιπτιιιιιιιιιε , 6ι6. τι. Απι

»πιο εριιιοι:ιι :κι ειιτπ , ιι8.ε.

Ειιιεινιο τει3ιπ:ι , τη. ει.

8. ΕιιίεΒιι ε:ιτοιιιιιιιτι οιιιτ , οπο.

πιω... Ατιιιπάιι.ιτι·τιι·ε ιιοι:ιτιιτ , θεο-ε.

Ειιιτιιιι Οττιπτιεπιιε ιιιι.ιοτια τω.ιωιιτ..

το8- ειιτοπιιτοπ , 401.. ε- 295- ο. ;υο. ε.

ΕιιΓοι:ιιιιε ιποπτειιιιε , ι ι7ι- ο ·
τυποι. ιιιοπ.ιειιιι ..τι δ! .ιι-επ οιιιτιιε ,ι

ι ι6;. π. ι

ΕιιίεΒιιιτι Ρτιο·ιιιε ττιοτικιιιιε 5. Μιειι:ιειιο

.ο Μιιτ:ιτιο, ιι8ι. ο. 11.07. τ..

τυποι... Ηιιο.ιπιιε ιιονιιιιιτι (Ξ:ιιτι;ιιιιιιιετι

ιιε.ιιμ.τ·.ιι33.ε. . .

Ειιιι.ιειιιιιε πι... ι6ετιιιιιιιιε. 6ι8. ε.

Ειι.ιι:ιειιιιιε τω... ναι!» οπο. , τοτ. ε.

ω.. ι›. 3:38. τι. οτιι: οι.ιιιιιε , 1.ο9.ι_ι_

πω... οι 6-μιιιοιω , 6ι6. τ. 6ι7.:ι.

Ειιιιοεπιιιε ποδι» πο... Ρετεοτιιι.ιτιοιιιο

Αιιιοι·οιιι Ο.ι.ιπιιιιιιιιειιίιε , μ... α. ι; μ.

τι. μι.. ιι. .

Ειιιιι.ιτιιιιισ νεπετιιπάτ πιεπιοτιπ . τ”.

Ειιοοιιιιιιιιιιιτ::ιτιοτιετπ ιιιιιιιιτιιπι τοι·πιι.3:ι.

ια Ρεττιιε Οειριιιιιιιε, 107 7.ε.

Εκτιιιρι.ι ρτσει.ιτοτιιτπ ιιιΒιιιτοτι ω ιππι

τιιιιοιιιτι ττειιιιιιιτ . ισο- Β. ιο8.τι.

Ειιροιιτοτιιιιι ιιιιιιιτιιιιι Χεπο.ιιιτιιιιιιπ

Ηοτειιιιιιιιπι , ιι·.τι. ι

Ειιτετιοι.ι ποιι πεειιοεπιιιι , 2.7. ε.

τιιιιι ιτι αιριτιιιο τιεπετειιι πιω.. τη”.

τι. Κοπιιιπι Ρτοιιειιτ:ιιιιτιιτ . Π8-4-- ε.

ιιιιτιειπ ..πιο ετςετιπτ , πι”. ε. Ρεττο

Πειριιιιιο Γγιιιιιωτιιιιι τενοο81°ε νοιιιιιι:

ιι86.ιι. ιριιιιιιιι ι;επετιιιιιιι.ι εκτιιτοατο_

ττιετιιττιπτιιτ , ι ι87. ε. τενοε.ιπτ οι που

άις;πιπη , τ7.08- ιι. ιιτοειιτ ειιπι ιιτ

οικιιτ:ετ οετιετ:ι1:ιτιιιιι , ω”. ο. ιιο9.

ει- 86 Μι. απο ιιτενιε οροιιοΙιει επι

διοιιτιιτο ε. Οιιτπιιιιιιιιο ειιτιιι·Βιιιιτ

τοπεειΤιι πιτ Ρεπιιοπε2ιππι..ι. Νο7- ε.

τι. ` .

Ετειιτιιτ2 Οιιτπ:ιιτιιιιοπίεε τι ιιτ-ιτι. πιοτο

469. τι. 86 ιετ1.

ΕΠΠ'ιΉΕι5 τειιτιιιτι ιιοοπο: ιιοιιιιτ Ειιοεπιιιε _

Ιν- 3ι- ο· . '

Ετειιιιτοτ ιιινιι:επι Γι: πετειιτιετιτεε ίοιιτ

ιττεΒιιι:ιτει. 86 εκεοπιιιιιιΠΜιι ο Π· ς·

(π: Επω...., τοο. ε. Μο. ε. ο. τη. ε.

66ι._ε. ι.7ι.τ;.ο. πω. τι. τω. ε. μι.. -

Θ.. ς.

ΕΓειιιιιιε ττιιττατιια , 489-:·ι· Πο· Ει

ειισιι6. ιπαιτειιιο Ι.εοπειιιι$- 778-ει.

Ενιιιι€εΙιοτιιιπ εοτιοιτ @τετοιου 990- Ε..

Ενιιιιοειιοτιιιπ εοτι:ιτ ή τ· 1.8·

Ενιιιιοειιι τειιτιιει.ιτιιιιιτ. πιειιτιοΓιιε . 977.

ει.

ΕιιοοιιιιπιιιΙα ιι Τιιτειε ετερω- ΗΜ· οι·

Ειιττειιιιιειν. 63-ι7- ρο-ε-Νο·Ι)· 7-68-0

+3ι.:ι. 474.-ε. Σ... 2.- 668- Ο 796. τι.

ε.8τ)·. τι. πιω-ε.

Ρο `

Ροιπο ποπ πετιιιοεπιιο. 94;. Β. τοη·.ο.

ι·.ιιιτιιιιιι. - νειιτ:τιιε νιτ ριιιιιπ;τιε Βξ

ρςετιι.ιιιτιιιιπιιιι. .ι.8ο.;ι ι”. ο. ΜΒ α·

;μ..ιι.ε- ειπε ειοι..:ιιιιιι, τμ. ε.

Ειιπτιιιο Βιιιιιιιιιο ιε;:ιτο Βοιιοιιιωῇ

ισιιιιτιι :ιο Αιτιιιτοι.ο οιιιιιιτωοιπ

0Ριιι0ιδ ο 6 Ι Σ· ιι

Ην.ιιτιιιι.ιε εριίεοριιε ειεδτιιε ποστ 5.

.ο )οικιιιιιι5- ω”. τι.

Ρτινειιτιπιι: ποιά: αιποιιιει , 453. ε.

Ρτε.ιετιετιε ει.ιι·ιιε Αιιοιείεειιε , ιιτ ι. ο,

Ρειιειιιιιιιε ποια 8ο ρει·νετίιιε ιποποειιιιε,

ιο88.τ:. .

5. τοιο- πιο... ];ιτοΒιιε , 966. ο. οι”. ο.

ο”. ιι.

Ρειιιτ πιοπ:ιειιιιε, τιπο.

Εειιιιιιιε ιιιιιιτιε τειιιρει·ιιπτετ ιιτειιιιιιτιιτ

[ΠΗΓΗ νετετιε τειι.ιιπεπτι , 77 τ. ει.

ΡετιιιιιιΒ ρτοιιιιιιτιιτ ιιιοιιτιιιειιι ιπετειΤιιε.

τει . .
Ρετι:ιιιιιιιπάιιε τα 5ιτιιια. Π”. ιι

Ρεττιιπ:ιιιοιιε περοε Εετιιιπιιπάι τοπιο ει.

πιο., τ τω. π.

οποιοι πι... κοπο Νεειροιιτιιτιο ριιιίιιε,
Ι 2.46. Ε· ι

Ρετιιιτιιιιιι ττειιιΠετιιιπ εοιιτιιιιιιπ τω.

Ιεετιιε , ι79.ε.

ι.....ι...τ. εριιιτορι.ιε. τω.. ο.

Ετιιριιιτοοίτε πι οτοιτιε Ειιιιιιι1οιιΙεπιι οοι· Ει.ιοειιιι 1ν.οτειιτιο 86 ει! ειιιπ ιεεμιτιοπεει τειιινιτιτει ιιτ σεισοτιιιιιια . 7 οι. οι.



ιππεπιπεπππ ει
νΕΚΒΟΚΠΜ

τι.............ι.Βιιι.....τω... . ι..9ι.τ:. Ειαπτιίοο Ματοιταιιο πιο... π. Αιποιτο οιιιι.......ι....... ιροιαοοιοΓοοπτ. οποια.

Ποιοπτιο τω.. οι·τιιιατυι . 776. Φ· 877- ε·

Ποιοπτιπι οοπιιιιοπο.ιπτιιτ. Ή7-- ο ο·

Ποιοπτιπά ίοτ:ιοτατοε ποοιιιιιιιι πιοοιο

οιιιιπτ·86 ιποριιτπ. η. ο. ι

Ριοι·οπτιπιιε αιοπιτριΓτ:οριιι. , 'Μ.

·-Ριοτοπτιπι ατοπιοριιι:ορι ιιοοοτιιιιπ Λιπ

Βιοιιο Οα.πιαιοιιιοππ τ:οτιππιΠιιιπ . Μ· ιι

5αιτιιιοιποπιι οριιιοι.ι . 775. ό. 797·Ρταποιίτιιε Ρτιτατιπιιε . Μ. ι.. 97.·ο. Οποι

οιιιαι·ιιιε ι 87. ο. -

ΡιαπττιΓοπο ΡοΓοππε, ...τ...ι.. ω”. α.

Έταποιίτιιε Ροτταιτιιτι , 8η, α. Ροέτ:τ Ιτα

Ιιτ:ιιτ,8.τι. οοιοι Μπι... ιπιτ:ιτρτιιε Αθ

Μαι . τι ο. τι. ΒιοΙιοτιιοτα . 7.26- 6

Οοπιοτιιιε ιιι... ΡΙοιοπτιπιιε . Η ο. οι

τω... Αιποιοίιιιε Εαιποιοιιιοπιιτ . μι!. α.

οτ...πιν... οοππο... , ιι..ι7. ο θαιιοιιιιπ

ἔτοοοιπ τοτ-ιιιο Νοαροιιταπο ριιιιιιοτησ.

Οσπ:ατιτ.τ ριιπειροε 8.”. τ.. Δ. 84.6.α.

Οοιειαι ναπιται , 762.- ο.

Ποιοπτιπιιε αισιιιοριίτοριιε Απτοπιιπιε, ι=τωιττ... Ριιιιοιριιιιε πι. ο. τη. ο. πιο Όοττπιιε πο.» ..τιπ..ι.., 8.μ. ο.

ι ι η.. ο.

Έιοτοπτιπιιε. πι... Οοιποτιιιε , τι. ι).

-Ποτοπτιπο τω.. πο. ιπιροιιιιο ο Μ· ο.

+7. ε. ι ;8. ι..

.πιτ-πιω ποπ Ποιοι οι Μπιτ. Ροτιο

Ποιριιιπο τέοτιπιπαιιιπτ . ι η-ι- ά

Έιοιοπτιποιπιπ οριιιοΙα ..τι Απιιιιοιιιιπι

()απι:ιιοιιιοπιοπι. 7ι.8. α. _

.1Ρτιτ·οοι·ιε αονοτιιιε επι... ιποιιποι τοποι

τιοποε Ι.οοπι Χ. τοιοσε οιοροπιι τοκ Απ

πι... ιι.7ι. ο.

.Μοτο Μπι ατοοιιο, 4η. τι. ·

Εοιι Ι.ινιι οιιοττπατοιΤιιοιποοπιι6ομιε ο

Με. ο.

5. Ριαπτιίοιιε οιτριοτοιον:ιπποΙιτιοΙοοιιιι ,
ι 8 τα. ο,

Εταποιίοιιε τ::ιτοιιι.πιιτ $..Ειοιποπτιε, 39- α.

ι.......ιι.... τ:ατοιπ.ιΙιε .ΡιΓ.ιππε οριιοοριιο

ΤιιΓτ:ιιιαπιιε . ι ; ι ι. τ.

..ΡιτιποιίοιιιΡιτοιοπιιποπε τ:αιοιπτιιιτ 5οποπ

Πε ριοτοέ.ιοι οιοιπιε τ:......ιτωι...ιι.

ρο1ιοτι ριιρα οι... ΙΙΙ. ιαι.ι..ιι.

Έιαπτιίτιιιε ω... , ι.77. σ.

Ειαποιίτ:ιιε πι... οο Οαιτιοιιιιιιε , πι. ια.

17.6. ο. 1 7. ο. το ιπΓιαπτο Αιποιοιιιιε

διιπιαιοιι ..ο πο... .τι Βοιιοιαιιιιιιι

οιοιπιε. 656. ο. ΕιτίΕπα86 πιο νιτ:.ιιιιιο

.Α ποιοι. ιιι ..€..........ιο οιοιπο , 11.6.

0· 684. ο. ιονοτιιτιιι ο τοποιΙιο . 66ι. α.

..τι οοτο (αιμα ορι1ιοια . 6 τ τ. ο. 86 ιοτι

Ἑιαποιίοιιε πι... 5. Τιιπιτατιτ οι: Μοπτο

Ηοιοιιιιτ , ιι ι, τ.. οι απο ροιιιιιττιτιιι

ιιι ατι ΒιιιΒιιιπ δ. τ.τρωτ.ι π. τταπαΪοιατ

ιιι οοιιιιιιιι ραιοπτιιιπ,ιοιο. οιρίιιιιι Αιτι

πω... ιιοιτατιιι αο ροτιοπτι:ιπι, ιΒιο ο.

ιτ...πιτ... οοοιοο Ρπριι .ι...ι....π ίΞειιιπιι

επι...π.απ.ι..... , πο. ο. τω. ι.. 3.7 ι. ο.

Ο ο 6 5 8 ο Ε).

Ριποοιιτιι: τι.. Ριιρριο επιιωτ... μια δ.

Ι).ιτπι:ιπι οο Βοποπια . τ; 9: ο.

τπ..6.ιωτ ΜΜΜ. @τοπιο ιοιιοιοτιιτ

86 ι....Βιιπτιτ νιτ , ιη ο.

Ἑιτιπτιιοιιε·οο Β:ιιιαοο ιποποοιιιιι.5.Ροιιοιπ

374· 8·

ι.....πιτ... τω: Ρταποοιιιιπ ›°0ιιιιιοιιι απο.

ο

τ... αιτοιπ ιιτ ιπιροι:.τοτ οιιιέιιττιι·,ι 7.860.

τ:τιι ορροιιιιπτ ιο .ι...έιι, πω. @οι οπ:πιι

αποφ τ:τιτΙιοιιτ:ιιιιι ιοιριιι οιιριιιπτ. πω.

ο πιο... πι.. αιποιιιιιτ ιιπροτιιππ ,

ι ι.87 ο. ταιποτιι τα Απειιε ιιπροιιιιιπ

ιοΓριιιιΤο οοΙατιιπι οιτιτιιι , ι 1.88. α.

Επιποιίτιιε τοκ Ριαποοιιιιπ παπι :ιο ιιπρο

τω... ττιππι Δω ρ:ιταιο ιποοιτατιιι,ι3ο8·

τ.. πιπιιαπι οπτ.ιι ν. ιιιιροι;ιτοιιε ρο

τοπτιαπι Γοιιπιο:ιτ τ 1300. ο.

Ριαπτ:ιιτ:ι οποιο νοιιοτι τιιιιτιιιιιιπ ιπιριοι:ιτ

πωπω... :ιο τοιοτπιατ-ιοποπι οι οτοι

πιε › οοτ.. τι. ι

Ριαποιίτιια πωπω. π. ..οιπιιπιππ.,ωτ..

;ι_ αι8. ε. τω. 2.2.7. τ: 4.18. π. ;.ι9. τι. δ.:

ιιιιιιιτιπιΠιιπιιε με. ο. 71 1. ο. π.τιοο...,

7η. ο. Ριαετοι νοτοποπιιε. π. ι.. μι. ο.

τα.. ο. πω. ιιττοι:ιτοε Αιποιοπο (Ξα

...π.ιιιιτ..τ ειπα: οοιιοιιιαιο τα. ο. τι...

οι οπο νοΙιιιιιιπα και , τη. τι. τω. ο.

οι οι....ι..ιι.....ι οτπιοποι. α Π: αποπο

:σε ιπιττιτ Αιποιοιιιιε . 596· ει. πιο.

που. Βιιιτιοππε.ποριιιο Ραοοπι 86 οοπ

τ:οιοιαιτι ριοτιιιαττ 8.7. ο. οιι15 οποιο.

ποε , Πι.. ο. τι. το ιπτοιια τ:οιππιοπτατι:ι.

τη. ο. Οατοποιιι 86 ΑιιΡτιοοπι τυαιο

ΐοιπποπο ιοοτιιτ , τη.. ο. ειπε οιοοιιιιπ ,

τ”. ο. τω” τρο εριπτ.ι..,.. τ. τι. π(

[οτι. οιιιε ω... Ζαοπαιιειε νιι ιιιιιιιππε

μι. ο. τω. ο 867. ο. 568. ο.

ι......ιιω... Βατιιατιιιιι ιιιτοι 86 Νιοοιαιιιπ

οιοιοιιιιιι , τω.. ο. 86 Πτι. -

ι.....τιττ... οτ Βοίοοιια.νιτ ποοιιιε. σ; α.. ό,

Ι:ιαπτ:ιίτιιε οτ: Ραπο ριατίοέ:ιιιε Βιιτοποιι

ρατιοπιιε τποπαιιοιιι 5. Μαιο οτ: Εστο

τω.. τη. ι.. Πρ. α.

..ι6τιτιιιιιι.πιι..7 τι . τ..

Ριαπτ:ιΓοιιε Ριιιοιιοπιιε, 686· ο. . _

τ....τιι.... 5.ιποοΙΙιιε νιιιιιιτπαπιοιιπιιε.

7.”. ο. ι.76..α.· α”. ο.

Ήιαποιιτ:ιιτ. Τιιοοιοιέπε . 943- ι7

Ξιιοοιιτ:ιιτ απ.. οριίοοριιε ι>......πι......,

1_2ι ι.. ι..

ττιωιω.·τωτ διοιιικ , πρ. τ.. τι”. α.

`Ριιοοιιοιιτ τοκ Νο:ιροιιταπιιε . 17.47- ο. Ν·

επο.ριιιιιιε ,ο πω. ο. - -

.Ειιοοιιτ:ιιε ο......ιι.ι.,..ττ.. τ. πιο. ο.

Έιιοοιιτ:ιιε ιιωπιτ..π. , Πο. τι. νιι π.- '

ιπαπιιιιτιιιιε , μη. ο.

Ο. Ριιοι:ιπι οι... αοοιιίατιιτ οοοι.ιιπιιιιοιιο,

463. ο. ο.

Ριοπτο ,ι 488. ι..

Έιοπτο τιτ ατιιιατιιι&ιωε . κι ο· πι. τι.

Έιιιιπιπο πι. ντιπ ιιτοιπιι πω.. .ι 676. ο.

'Ο.

Ο Α1πιτι1 οιιιοιιι:·.Π-ιιοιοιιιπι δ. Μπιτ

τι.. νιιοι.πιττιτο νοτιιοποιπ τω.. Λιπ

Μπι... ο......ω..ιτι.ιι. , ?οο. ο.

οοιοι Μοπαοιιιιε οτιιοπιστ οοπιι.ιιιτιατ υ

3;ι. ο. '

οποιοι τποπατιιιιε ιποοπιιοπε . 438. ο. ιο

οιιτοιιιτιιι. ιιι ι- 2· ι)

6.ιιοιιοΙοιπ Μ.οπατιιππι ..τι ροτίοοιιοποιπ

Βοιωτοι· Αιποιοπιιε , κα. ο.

οπο.. οτ: νιτ:τοοπιιτιοιιε , 873. α.

θαιοοτιι5. σι. ο.

θαιοοτιιε Οοπιιοπιιε . πο. τ..

απο... π...ιιπτι.. Αιιιιοιοπι Οειπι2ιοιιιοπ·

Π: , ό8 9. Π.

Θαιιιοπι νοιιιιιιοπ. τω. ι.

οπιι τινιιατοιπ Τοιπ:ιοοπιοιπ οι νοποι

.ροιιπ1απτ , π”. ο. τοεοπι αιτιιοΙιοιιπι

α απο Αποιιο Ηοπιιοο νιιι.·οινοιΙοιο

οοπ:ιπτιιι . τα". τ.. τιιιι ιιι θ:ιιιιαπι π

ιιιρτιοποιπ ραπ: . ιι.74- α. 86 ιτι:οοιιε

αοντιΓιιε θ.ιιιοε- ιποιιποι οοποιτιοποε

ριοροιιιτ Ι.οοπι Χ. ραριι:.ι 7.7 τ. τι 86 ιοτι.

οπιο...ω ο Μιπιατοππ ορριοο σποτ... .

ι τω.. ο. 6οιππι ιονιττιτοιιι ποια: Ροττιιε

Βοιριιιπιια, ιιι”. α.

(ι:ιίρατ πιοπ:ττιιιιτ . ιη. ε.. τσι.. ο. ι8;. ο.

Οτατιτιπιιε ΗιΓραπιιτ. , πιο”.

διετή α παρα ιπνιτατι τ... ιροπτο :ιο οπο.

ιππο ΡΙοιοπτιπιιπινοποιππτ . η. ο 2.1

ιιιιιτι ρατατι νοπιιιπτ , οιο. ο. οοππο πο·

νοπτιιε . τη. ο. νοποτι:ιε . ι79.6. απ.

ο. Εοιιατιοιπ.μ.; π. τπε οονιιιιιιιτ Λιπ

. -ιιιοιιιιε Οαιπαιοπιοπιιε , 670. α. ..οι εοε

Όοινιοπιι οριίτοροοοιππιοπτιατ . π. α.

678. α. 8ι. α. 86 Γιιπιπιο ροπτιιιτ:ι . η. ο.

'Ιτοιπ Οοιιπο , τω. τι. ο. :ποι πωπω

[ΠΠΣ ΓτιΓτομι ,63·6. ο. Ριποςχ οι; Ροςιι_

πιο › στι. π. οιιιοιιε ιποοιε τιατίιατι τι..

ι>οειπτ.3 τ. ο. οοιιππ ιιπ.ιοποιτι ...στο ιο

. =πιι.ιιιε 86τοποιιιιε Με. Αιποιοιιιιε Οτι.

ιπιτιοιιιοπιιε . απ., τ:_86.[ςτι. οοιι.ιιπ ποπ

τω... οιιαπταπι οροιαιπ ιπιροποοιιτ.,

οι ι.- ο. Ριοιπονοποοτ .τι ...πιο οο...

τατοε τ:οπίοτ , μ. ο. ..τι οοιπιπ ιιπιοποιιι

αονοτταποι οκ οιππι μια Τιιοοιοττι . αφ

8- βιετ:οιιιιτι ποιο , .·.ι9. ο.

Οιαττ:ι ειπτιτιιια ιονιτατιε ιι:ιοοπτ @μια . α; .

ο. Γππτ Ριοιιιτι 86οαρτιοιι , μ”. ο. Οτα

τ:οιιιιπ ιπποοοπτιτι , 68. ε. @σε ςοππΠαχω

¦ ότι: Αιποιοιιιιτ. ,8?. ι..

(Ειπα -ιατιπιε τιοπιπποοποα , 8.. α. τ·_

δικα Μπιτ:: το πο... ιοιιιτιιτειτ . μι. α.

5- ΟΓΕΒ0Γ11ΩΡΙΚΟΙΣ , τω). ς. ι;;; Οταςιιηα

(0Π"Γ[2.5οι. α. ιποιαιια,το7. ο. πιιι1Ει,

πο· .ι
0"80Πι πω........ι οποια . δ”. ο. μα.

α· πι· ε· 7η- ο. :ιο οιίριτταποιιιιι οοππο

βιατοοε ποτ:οίι:ιτιτω π. ο. τω... Μ..

παπι οιοεαπτιιΕπιιε νοτο... οιτριοιιιτ .

ιιι Χ· οοιοι οιατιοποιιι οτ: ιποιτο ρατιιο

ιιι ιατιπιπιι τ:οπνοιτιτ ΑιποιοΒιιε Οτι

πποππο. . πο. ιτοιπ τιοο οι:ιτιοπτε

888 Ρ30ο.ιο0. 6;ι. ο ιτοιπ νιτα αποι

ΜΗ ΑπποΙι οιτ:τιτα , μι.. ο.

Οτ820ιιι Νοοτ:οιιιιιοπΠε τριιιοπ. α”. ο.

ΟΦ;οιπΝιοΤοπι οριτιοΙα ..ι ι.οτοιι.ιιιι Μο

“Ποιο €Ριίοοριιιπ , α”. ο. ι......ιιι.. ιιι

Όαπτ.αι Οειπτιοοιιιιπ , μη. ο. το!. ο.

ΟΓεοοιιιια ΙΧ. ιπ απο... Ωαιπαιτιιιιοπίἱ

8π παισιτανοτιταιιοιιαποο , ι ι 7ο. ο.

Θεοΐιι... ποροε τ:ατοιπ:ιιιε Βοποπ.ιοπιιο

ιιι ιατ.ιιο αοιπιτι:ιιπ οο ναπτιατιτια ροιΙ

ρατιιιι τποιτοιπ . ο 9. ο.

36ο. .μ 361.ά. Η... τι. ..τα ...ο διοι.τοιιιιε ρατττΑπιοιοπι Οειτπα1οπιοπιιε.

π... πιιιπιιιταε , τω. ι.. ιΠιιιιι ιιοιτατιιτ

Απιοιοιιιιε οι....ι.πι....π. ..τι ριοτειτοιπ

οοτοταιοιιο νιττιποε ιποπαιιιτο.ε , πιο. ο.

86ίοτι. 86 οιαιιοιππ πιο ιο , ι9ι. ι.. δ!

164- ο. σ”.ι..τι.

ΟιοΒοτιιιε ιοποιτ πιοπατ:ιιιιε. ι88. ο. τ”.

ο. τη.τ:. τ”. τι. 3;ι..Β. α”. ο. μ...

τ. 39ι. ο. 39;-2.4ι.,. ο. τη. ο.

Ιος. 5τ:τιρτα οι οριιιοΙτι, 6 μ. ο. οιο: οιιι- θιοττοιιπι. Οοπτ:ιιαιτιιτ οιιιοιτιιε ιιι οοττιο

Ο 208 . τω. ο. .

οιπ...τω. αιποοιιαιιιιε , ι.ι. ο.

οπο... Ριίαπιιε νιτ απο... . 488.ο. Ω.ι. ο.

Απιιτ:ι.ιεΑ ιπιιιοπι Οαπιαιοιιιοπιιω 1.7.8.

Οοποιαιοε οτοιππιπ οοπτοτ:αποι (ποι «τι

τω... (παω , 3ο. ι.

(3οποιειιιε θαιπαιοιιιοπιιπιπ ιποπαίιοιια

Ρ.πποιρια Μαπτιι:ιπιιιιο νι&οτιπο πια:

οοριοιο . 83.4.. ο. ιιι αοοιοιοοπτια Ροοτα ,

8;Ρ. 6- π... Γοιιρτα . 84ο. ο. (ιι:τοοιιιο

_ Μ.ιττιπο ν. οιοιιτ:ατιιιπ ταιρι: . 3το. π.

_ ειπε οριιιοιτι ..τι (Σοοιιι:ι.πι νιιιτιποιπ οιο

ιιιτ;ιοποο πω.. . 8η:- τι. ..τι πονιτιιιιπ

Οαιτιιιιαπιιπι, 82.9. ο.

πωπω. τιιιατιιοι ίοτ:ιιιπ οοιιοε ποιοι θιιαιιιιιιε ριαοορτοτ.μ..τ. τ:- τω.. α. 7068.

ιιτιοοιο Η.. τι.

Οοποτ:ιιιε ο......ι.πιτπιπ οοροιιτιο απ.

τι. μι. α. ιποε ιι.ιιττιιο.....

Οοποιαιιε ΟτιιπαιοιιΙοπιι: τω... το”. ο.

Οοππετοιι οριίοορι Ο Ρ. οριιιοΙα :το ιπο- '

τιοροιιταποε ..πιο 698. τι.

(Ξοποοιιιε θυαίοοπιιιτ ιιιιιίτοπιιιιτιιε μι.

ο.

' Οοπιιτιιιιιε αιτ:ιιιοΡιΓοοριιε. ;86. τ..

ΘοπιιοιιιΞε οτοι, ς”. α.

(.ιοοτειιια Τιαροιιιπτιιιε νιι οοδιιι5,; το. ο.

” ι· ε·

θοοιΒιιι: πιο. ροιιτιι: ...πιο $οποπ

π. ριπροιιτιιταιπ ρωωπτ γ. α.

5. οω.Βιι πιοιιτιοιιι. π. ο.

Οοι.ιιοιιε ιιιοπατ:ιιιιε με· π.

Οοιαιοιιε π. ροτπιιιοπιιιτιιε Αιπιιιοιιι

Οτιιιιαιοπιοπιιε τ:οπιιιιιιιιι .-.....ι.... δέ

61ιαπι ίπποι :το το παπι ιιι ι.....ιτι

πιο. Ι38. ι).

τω. ο. τ”. ο. _τ6ο. ο. τω. ο. 667. π...

;ύ8.ο.τ70.0·ΐ 7 ι ο.”α..ά. ;74. Ε). τ”, το.

τπι. ο. Με. π. νιι οοδτιιε , 747.ο. ιππο·

ιατιιιπ οικοαιιιπι ροτιτιπιιπιιε. 73ι. ο.

_ ΔιπΒι. (Σιιιιιαιο. αιιιιοιια. 46 Σ· α. 08- α. .

ιπνοιιιτιιι ιπ Οαιοιιιιιι το Μ.ιιατοιιιε πιο.

νιιΒιιιι 1ιτιτιιαιπ Μαπτιιστ τ:οπτιινοτατ ,

868. ο. δ( π... πω... 5, .ιι...8...τι α Γι:

ίοιιρτατιι οιτ::ιτ Λιοοιτο $αιτπιαποπιι .

8η. ο. ειπε. οριιιοικ Παει. 23%- α. ...ο

ιιοιαιιιιπ οιιιε οιοτπιπτια . 687. ο. ...ι

οιιπι πιο... οι: Αιποιοιιο Οατιιαιοιιιοπιι

οριιιοια, 687. ο. ·

0ιιικιιπιτπια τινιτ.ιτιιιπ τιια αρτιο νοτοτοε

ιιιιιοτιττι , ω ι. ο.

Οιιιιιοιπιο ο..πιτ..π οιοιπιε Μιποιιιιπ

τοτο... τ:ριΙιοΙα πιω 5.ιιτπι.ιποιιιιε .

79!. τι.

οπιι.ι...... τποιι:ι.τιιιιε ατι οτοιπιιιπ (ο τοοι

μι; . πι. τ.

Η.



Ἡ

Η Ξει.ι. ιιαιιιιι ι....ιια.ι. . 799. ό.

ΗεΒιποιαιιι [:ιαι€.Πτ.05 αΒάειιιιοιαιιι

ιιιειιιιοιαια ειπα: φτάσω Μαι ει: ιειι·

- & :ατα ιιιατανειαιιτι 17.60· ε”. .

Ήε ιααιιι νοιιιιιιειι ΒιΒιιοιαιιι απατα Απι

Με.. Οιιιιιιιιάαιειιιι ι Η ι-- ©

δ.Ηειειια ειΒΒ:ιε . 69ι.. ε.. _ _

ΗειιοεΒ ιιιιιιια:οι Βιιοιαιιι Οοίιιιι Μαα

ς2Ι ι 488· ό· . .

1-Μπιω: νΙΠ.Αιι Ιοιιιιιι τει: :ιταιιιιιι οε

ίειιίοιιε Μιά: αει ιι ΗΜ μια, ι ι74

(ι. (χιι-αιιιιιιιιαιιιι _ρι·ο Τιιοιιιιι ιΙοιιαο

ιιι::Βιεριίεοαο ΕΒοιιιοειιιι. ιι.96. α. ιιειιι

:πιο νι€οιαιειιιι εριιι:ορο 8: Πριοιοεα·

:ιοιιειιι ιειιιιιιοιιιε ρι9 ΞΗ'(“ι=ΡιίωΡο

ΕΒοιιιι:ειιιι, ι3°8· ε· α: ΑΜΙ· ΗΜ· ε·

ω... ιιιιιαιοειιιι:ιε ριειιιιιιοι., προ. Ε).

ιι·ιαρ:ιοιιειιι Ραι1ιιιι @Μαιο , ι 2.7 4. 4

εαιιι ..ι ιιιιρειιι εοιοιι:ιιιι ριοιιιονειε

ιιιεοι:ειιαι Ριιριι,ι μι; α.Πε ΒειιοΤαι€ι5

ιιιίειειιι:Ιο ι:οαι::ι: . ΗΜ· Ο Ν"Ρ1"Π·

ιιιαιιι ριο ειρειιι:ιοιιε ια Ταιαιε εκει·

ειιαιιι 8: ::ιαιιειιι οιιει: Πρ:: . “97ι 3·

; ά [επ. _ . .°.'

Ήειεαιε;]ονιε Μ... ριι6.ιι. . - .

Ι·Ιειιιιοριιιοαι:α: , ρειαιιιιιιιιιαε ΙιΒεΠα

Ιειιρ:ιιι ειΒ Αιιιοαιο Ρ.ιιιοιιιιιιιιιο,796.

Β. ιειαιαιιιιαε ριοροιιιται ΛΙΒει:ο 5:ιι.
.Ι :Βιιιιιειιιι ιΒιιι. α.

ΗειιιιοΙ:ιαε νιι :ι..ιιιιιιιι.. κι" Β. με ε.

ριο ιαειιιιιι ιαιιι:ιιι οσειιαι , ι ι.ι.ι ε.

Ηει·αιοιειαε ΒαιΒιιια8 . Μ7. Δ. 678. ε. __

Ηειιιιοιπαε Ποιι:ι:αι. ι ΠΕΒ έ· Ιέ2="Π$ Π·

«ω... πω... ω θεα©ΙΙΒΜ ι $$5. ε·

Ηειιιιο!εια:Ριο:Βοιιο:αιια: , 398. ε. Π _ -

Ηειοιιιιιιιιιέ δε ιιαιιιιιαε Ιιιιιιααιαιιι ω..

ιειι:ιιε . 7·3·ἱ7-ν _

ιι.....ι...... , κι. ει. ;8ι. ε. Δ . _._

ορια απο ια ααα ΕΙιιιιιαι. ιιιια:ιιιι ιιι νι

ιιιιιιι εοιινει:ιτ ι 449- 0. - _ Η

14ιειειι·ιιιε ιιιοιιιι:Βιιιιιριαάειιτιιι . ι ι ιο.

Ἡιειειιιιά ιιεΒοτιαιιι . ιο68. Β.

5. Ηιειοιιγιιιαι, 7ιο.ε. Γει·ιρ:α:ιιιαιιι μι

.ιειιε . 8η». ει. ιιαιιιαε ιιιαι:Ιε σπάει: , πεε

νι:αρεια:ιοαε ιιιιιιαιιαι . Β”. α. ε:ιιςιι

πω. αρρει|ειια:_, ιοιο. α. ιιοιι ιιιιιιαε

ιιοΒιε :μπαι ιιΒι ιιι 1οιι:α:ιιιιε νιιιιι,

ποιο. α. ειαε ραιιι:ειι:ιο ,_8;_;. Β._ιιι

οειιιιαιιι Ιειδιιοιιε νειΒιιιΠιιιιαε , 86ι..

. ιιΒ εο :ι:ιιιΠ:ιια ιιοιιιιιιο: Οιι€ειιιι. αι

Ι..ααιιιι. κι.. ε. μι. ε .€47- α. ερ.ιι..ι...

ιαιιι ειαι :ααα . μ». ε. Μ ιιενο:α5 ι

_ ι.ιαειο Ρειιαε Βειριιιιιαιιιιη. Β. ν ν

Ηιειοιιγιιιαε 5ει·ιρ.ιιιιιαι ειειι:αι ...Μαι

ιι. 2 Ριο ιν. ιι09- Β. ι

Ηιειοιιγιιιαε εειιειιιιιι (”ιιιιι:ιιάαΙειιίιε ο

:ιο;7.Ε. ι063.ε. ω”. Δ.ιο87.ε. ω”. ι

ε. Ηθη.. ε. ειιιε ε!ε&ιοιιειιι οποιο Βα

Β:: Ρε:ιαεΒειριιιιιαε ιο; ι.- ει. ειαε εΙο:·

ειαιιι . κι”. α. ε. ΜιιΕιιεε ωρα ιιια.ιιιιιιε

ιι απο: . ιι.ι.ι. ε. ιο, ;. ε. ιιιαιια5 ιιιι::ι:

Ρε:ιο Πειριιιιιο . Ιο6ι.. ε. ειαι οΒιιαε ι

ι ιιιι.. Β. πω. ε.

1-1ιειοιιγιιιαιΡιαροΠ:α: Ι.ειιιιιιι . 684. Β.

Ηιεισιιγιιιι.ιε ιι..." ΑιιιΒιοΠι σ.....ι1.ιιι

1ειιΠι ω... α... ει. $ι48.Β. ...ο Μια·

ιιιιιάαιιι νιιε Γρει:αιαιιι, ιη. ε. Ριιι:ιειιι

ΑιιιΒιοΙιαιιι ωρι: Δε ιιιιιιιιι ιιιιιιιιαε:α..

ω., 377. Β. ιριαιιι ειιίρειιιιι: ιι ρΩιΙιιιο·ι

Δ... ΑιιιΒιοΒαε, μι. ε. Βοι:ε:αι α: ει.

οεεαριιιιοιιιΒιιε ειι:ειιοιιΒαε καψε

τε: , 5η. α. 366. Β. Μ ιιι:ειιοιιι ι:οιιι··

ιιιιαι: , α.. Β. :ιιιιοιιειιι Για ι:ιιιειιέ

ι...ι.ιιι ι 683. ο. εαιιι Μαιο ιιιΒι:ειε

ποιοι: . 438. ε. ιιοιιιι:αι α: ειιοιεε

ίι:ιιΒειιιιο να:: , 368. ε. μ ..,. Β. ίειιρι;

αει εαιιι εριιιοΙιε , μι. ειαιι ιιιοιΒαε;

ποε.. α. ιη. ε. ι.ι.6. ει. ω... Β. ιη. ε.

οΒιιαε ι. ε.6;. ε. Μι· Β. ι”. ό. πει Β.

35η- σ!. ...ο ε. απ. ε. εΙοειαιιι 3)·. α.

ζ πιο. ε. :.ι.7.ε.1.ι,. ε. _ ' _

ιιι.......ιιιι εριιιοΙα ...ι ΒιιιΒιιιαιιι. μι.

Ηιειοιιγιιιαε ε.. Ριοι;ει , ιιι. Β. ιιιε!αΓα:

. €ιιιιιαΙοαΙειιιιι. , 9ο. ει. οι.. ε. πατατα,

:κι ιιιιι...ιιιε εωιειιιωιι ..ι εοπι-αιω

ιΙοε Β::ιε:ιεο: . σ. Β. π.. 7. α. ι8ο. α, ει'

Τα”. Π!.

-ιιιιιυε °νοι.υιιιιωμ .. ι

ιιι...ι ρειει: . α.. ο =άνειωΡ=ιαα

_2αι: . ο ι.. ει. 67;. ει. ιιιαΜΉξω ια πι”

εει.ιω.ιι. Ηιίαιιιινι: οι: ΑιιιΒιοιἱο Οι

ιΜΜΗΜιιι.67.ι. Β. «μι εαιιι καιω ει!

ίααιιι ιαοιι:ιιιειιαια Μα ΡεϊΠΠω ε 67···

ι). ιι::ει:ιε ειιιαιιιιιιιε ίει·ιριι:ιιανειΓαε

_ΛαιΒιοΠαιιι ΟιιιιιαιααΙειιιειιι ιΡΓο εις:

:ιοιιιε Μ... απ: . 674. Θ: ό”. Μιιισι

Με ΙαΒοια: . 6ι.8. ει. νωειιιι @να

ριιοτειιι5 Μ.ι::|ιιιιιιιονειιαιΔιιιΒιοιιαπι

ΒιιιιιαΙι:ιαιειιιειιι , ει.. ε. ΡααιθΜω8 Μ:

ιι ρεεαινειι:. η:: . . _ .

Ηιειοιιγιιιαι. α: Βιιιιεο ρεινειΓαε ειειιιιιιι,

.+6. ε. 'ιη. Β. ι3.:. 13!.-Β. Π! Β

τοιιιαΒιι ει! $ιιι·ι:ιιιιιιειιι Εριιεορααι.48·

ε. α. ει·ειιιο Μ.. . 390. ε· 684· 4·

.~ 68 .ε. Ι Ι

Ηιειοιιγιιιαβ ΛαααΠιιιαιιιαε Ι)γι1°30€05$

αιειιιεριιΒόρι ιιιιιιιίιει π”. ε·

Ηιειοιιγιιιαε Θεοιειαε ει·ειιιι::ι , ει". ε

Ηιειοιιγιιιαε ριειΒγ:ει οι αο:σ.ιια5 ι ιο95·

. ει. .

βιει·οιιγιιιαε Οοιαε:, α... Β. . _

Ηιειοιιγιιιαε ()οιι:οιειιιιε, 4”. ε. 6οι. Β·

Ραπ ΠειρΒιιιιιιιιιιειιιιιιιιιι.ει”. ει. οι..

,ο ε. Β. εμε ΙιΒεΙΙιιε ω. ε. μ.:- ε.

δ. Ηιισ.ιιι νοΙαιιιειι . ιι ο. Β. ιο ρίαΙιιιοι .

μι. ε. πι. Β :ι ιι: ιιιετιιαι ιιοιι ιιΒιιοι

ΠΙιτυ 83,. (Σ. η | η

δ Ηγριιοιι:ι ιιΒΒιιε Ηαεοιιιιαε, ιι ι. π.

Ηιιιοιι.ι: Γειιρ:α ιιεεειιι:ιιι , 868- ο δ.: Κα.

οιιισιιιιιι Θεια ριιιιιαιιι ροεισ.ιαιιι Γει

ειαιιι, 87ο. σ. -

Ηοιιιειι νι:: ιιΒ Ηειοαοιο τω... , ;;;- ει.

_ Νο. ε. .

ΗΟπιειι ο”. . 7η. α. 7η. α. _ '

ΗοιιιοΒοιιαι (Μια . ιού. ει. Μ.. ε.

“υ 5 -ΒΒ. 1οιοιιιι Ρε:ιι Ι)οιια:ι εοιιια: ο

ε”. .

ιι......ι..... ιιΒΒ:ι: , ι.8 ι. ε. 'Με. εειιεια!ι:.

. οιι.ιιιιι: α......ι.ιαι. 2.8ι. ε._ ..

Ηοιιο(ιιαε ιιε Αιι€ειιιιιΒ ιιιιιΒιειιάει οικια

:απ ιιεπειιε:αι , μη ξ. Ε

οιιοιιεςαι:αι· Γαοιειι:ειιι , ιις.7.ε. ι

ΗΟΜΕ” ααα: εαιιι εοπιιιιειι:ο Αει·ι . ; Ι. ει.

Ηοιοιοειαιιι Ν.4:οιιιι ΡΙοιειιιιιιι ο ι98° Β.

Η0(Ριτιι!ε α. $εειΙιι , 87. α. Η ι

Η0έΡιιι3ε ιιιΓιιι:ιαιιι ειροιι:οιαιιι . π. ό.

ι. . ε.

ιι.τρι.ιέι.. ααα ι:οιιιιιιειιιιιι: ΑιιιΒιοιια:.

οι.

ΗοΓριιαιιι Γαι:εριιοιιειιι_εοιιιιιιειιαπ Λια

. Βιοίια: (.ΐιιιιι:ιΙ:ια!ειιίιε, μη. ο.

ιΜΡαμπι Γι=<ιαειι:ιιι. ισι6. α. . . ._

Βαιιιιιι::ι5 τοπια: ιειι€ιοιιι; ιαιιιιιιιαειιταιιι.

τι. ε. πιο Με .ιι :μια αι Πει ω...

ειπα ...Με ιιιιιιιι: . ααα Δ. Γε απο Π.

ιιιι εοιιιι:ιιι :Η , :αυτο ααα! ροίιι:ιε: ΑΒ

αι. Δειιοι:ι:. 88ι. ε. εοιιιιιιειωπαι ,

_ 882. :ι 8εΐειι._ ν Ι

1-ιγρι;ειιιοιι α.. οιιιιιι ιιιε:ιοιαιιι ιιιι:αι:ι.

. γ. . ε.

].

Αι.τοΒαε 8ΒΒ:ιε 43ο. ι., 4427. ε. σ”. ει. Δ

° ]ι.ιεοΒαε ιιΒΒιε ΑΒιι:ιιιι εΙεδιαε . η”.

Ϊ. ειαι ειεβιιοιιιι εοιιιιιιιι:ιτιο Μ...

ιι:αι 3η. ε. εαιιι ..ι εοιιιΒιιι:ιιιιιι Βοι

ιιι:αι ΑιιιΒιοιιαε Ο.ιιιιιιΜαιειιΜ ;_ι8.

Β. 8: οι! ιαΓειριειιιιιιιι :ιΒΒιι:ιε ιιιιιιιι

:α:ειιι, μι. ε. 8: Μια. ιιι ΡΟΜΠΟ

ιιειιι ιιιειαει:αι Πε. ε. ειιιε εΙο8ιαιιι#

Μ..Β- κι· ει. Μ. ε· . ..

12ι:οΒαε ιιΒΒιιε Λιειιιιαι. 3”. ει. .

`.Βιι:οΒαι. ω... ει.ιιι....6. . ιο.ι9. ό. εια:

. οΒιιαε δ( ειοι;ιαιιι ιο”. α. 8; (ης.

]αι:οΒαε εΒΒιιε δ. _ι.ιια.. ο”. ε. γκα

ζ ιιαε εειιειιιιιι.9Ην- Β. ο”. Β. .

]ιιεοΒαε ΑΜιΒιιιιιιαε σΒΒιιι. 5. Μιειιιιε!ιέ

α. εειιιο Βιι:οιιαιιι ο: Γαο ιιιοιιιιίιε

:ιο εαιιι ιιιιεια....ι. ρειειΠ:ι:αι , όσο.

α. 6ιι. ει. Η _ .

ΉιςοΒαε μα” Β. Μπι: σιε Λαμια

. Ι40. θ. _ _

]ειεοΒιιε μι... δ. Μιιι:ιιιι‹ιε Ορι:ειαιο ..

. "ενια .

1ιεοΒαε ιιιοιι:ιεΒα: :ιΒΒ:ιε ριοροιιι:αι. 3”.

ε. εαιιι ιι Γαιειριειιάσ. ε.ιΒΒιιιιιιιι ιιιιςιιι

:με άειιοι:::αι ΑιιιΒιοιια: ς.....ι.ι...

ΜΙΒ μι. έ. ε: [της.

]8ι:οΒα5 ιιισιιιιι:ιιιιι Βοιι:ε ιιιιιοΜ 59`$'>

.ι. ε. ιιιοιιε:αι α: Π: οΒεαιειιε8ε ιια

ιιιιΙιε . πρι.. ει. ω· Φ· 894· ΜΝ”.

4 2. Ι , . Χ . . · : .'π

]:ιι:οΒα5 ιιιοιιιιι:Βαε ιι9. ε. ικα ω!!

Μι εοιιιιιιιιιι: ΛιιιΒιοΠαι ΟοιιιιιΜα!επ··

.1]:,ιιο.ά. . :·ι'

]ας:οΒαε ιιιοιιιιι:ιιαε ορ:ιιιιι ριοροιιτι 8ε

Βοιι.ι: νοιαιι:.ιιιε ι086. ε.

.μςοΒα:. ιιιοαιιι:ιιαι. ειαιιι:αε Ρειτο Πει

Βιιιο Βιιιιιιιιιιι. ι 961. .δε θα. εοπι

απατα: 1.ιω··.ιε ΠειριιιιιαΙι ·αΪ ιισιι

ριιιιαιαι ιιι$οιειιι :Με ιειΒιοα ε·

Ι. ιιιοιιιιι . 9ιιΞ' α.Ιδειες. ·

αφοβα: Φοροι: α!. ιιιιιοιειιι ΜΜΜ ΜΗ?

Ιειαιιαε ειιιιιιι:αι . Απ. ε..8: (ες. απο

οι:.ι:αι· Ριτσα: ΠΠειριιιιιαε α: πιο:

ιιιιιι ιεΓοιιιια:ιοιιι': αει. ορει.ζιιιι 9ιι..

Β.. δ; α: ...ι ιιιοιιια ειιιιιιι απ ε εκινε·

. τι: ιενει::ι:αι. ι;;.Β. .

]ιιι:οΒαε Παει:: ΑιιιΒιοιιι ΒιιιιιαΙαα!ειιαε .

Α.98. ε. ροζ. ει. μια. ε. μη. ό· ΐ'ΐο

ε. με. ιι. ιι8. ε. Μι. Β- 9562· Ιω·

.ι. ιη. ιι.ιιις.ει. _ι88.Β. Η.. ε.7ιιι·

Χ ε. γ”. α. 4 . . . _

|:ιεοΒιιε α. ΒιιιΒιιιιιια ιιιοιιια:ιιαε, ιο”.

.α.ιιοο.ε. _ .η ` .

]ποΒα: α. _ιαιιεεε ιιιοιακ:Βαε Βιο:ειναι .

απ. ε. . . . .

Ηι:οΒαε.ιε Τοι·ιι:ιοαιιιιιι ιιιοιια.ειια: Οι·

. ιιιαιιιαιειιίιε, πι. Β. .- ε -

]ιιι:οΒαε αιιιιι:αε ΑιιιΒιοίἱι ΟιιιιιιιΙάα

_ ΙειιΠε, τη. ό.) _' .- _

ΙιιεοΒαε ριαι 8.: ειπα: πιοΙεΓεειιε μι.

. 'ει.

]ιπ:οΒαε ιιιεοΙοεαι, ιι.8. τι μι.. Β. . _

Ιειι:οΒαεΒνιειιιιαε Βοιιοιιιειιιιε εριι:ορι .

. !49· ..- · ι .

Ιιιι:οΒιιε ιι. Πεοιιιιιε ςιιιιοιι.ιεαε ΡΙοιειι

ααα: ιιι. α. μι.. Β. _;8ι. ε.. -

1.30»... οι: Οιιιιι νι: ιαιιιιιιαε 8: ιιτ:

ιει:οι· ιιοΒιιιιιιιιιαε ιοιι.. Β. .

]πεοΒαε όε ΑΜιοΒ:ιιιαιι Βοιιοιιιειιδε ει.

_ ΝΒ βι·. Β.

.]ιιεοΒαι. εε Ειιιιιιιιιι, Μ. ει..

ΙιεοΒιιε Ρ:ιΒει!εαιια:α: α. ειαι:ιιτιοιιειι.6ι. ε. . . - _

'ΙιιεοΒαι ΜινεΒιιοΙα εφε: ιιοΒιιιι. 4η.

ει. 6 η.. ε. Α

]2εοΒι ι.ιιιιααιιι εριιιοΙα :κι ΛιιιΒιοιιαιιι

. Οιιιιι:ιΙεαιειιιεπι, πι. α. °

]:ιεοΒαε ‹ιε Μετα, .κη- ιι. .

ὶαεοΒιιε Ρειι:ο ιαιιίρειι:αειιιι. Β. .__

ιιεοΒαε :.ιιιιιιιααι αιιιαια: ΛιιιΒιοιιι01

....ι.ι..ι...ι. Μια.. .ε· . '

]ικοιιιιιιιιε ...ιωειω... ω... 8: ιιΒειιιιι: .

$·ει. 2- ν _

]:ιεοιιαε ιιιοιιαεΒαε δ'. Μιι:ιιιεΙιε άε Μα

. ι.ιιιο › μου ε. δ . .

]ειαιιιι απο... ιιαιιειειιιιιι Βοιιιι ορειδ

Ι Με. α. Ι Ψ.

μια... :μια Ο:ιιιιιιιιαΙειιΓε: ιι:εΙεέιιι ¦

ιοι. ε. ιιο. ει. Α .

και"... εοιιιιιεεειιοιιιε 5. !αιιιιια εισαι!

(ΣιιιιιαΙ:ιαΙειιιεε ιιιιιαεειε καιει: φαι:

_ ίσια: :ιΒΒιι5.ιι.ι.ι. ε.

δ'. @Μαι και... ιιι. α. 9 .

δ. [ειι.ιιιιεριιιοια. 8ο. ε. με :ι.18ιι:ιτϋ

εριιιοΙιι ο Καιιιιο :ιιιοίι.ιια . με. ε.

ΙΙΙαιιοιιεε ιιοέ:αιιιο ΠιΒιιιιι ιιιοιιιιι:Βι δ

ιοιι. α. ιοι.ι. ε. '

ΣιιιοΙειιιιι εριίεοραε ιιαΒειιια:οιΡοιι-Ιινιι;

' 3|;σ .Ο 'ο . .

Ιπιαειιι:οι· (Σ. Ρ. Μη. α. Κοιιι:ιιιι σπιτικο.

_ ω, ιοι. Δ. . .

Ιπιρειιι:οι ιαιιιοι Οικι:οιαιιι. μι. ε.

Ιιιιρειει:οιιε ...οι οιειιιιο Γιιι:ιειιά.ι. ιι8ι.

ό· ι ο Β έ' ο ι

Σιιιρεια:οι α: ι:ιεε:αι Ριιιιιι:ιίεαε τει: Παια

εοιαιιι οιιιιιειιι ικΠιιΒε: ιιιτειιι Ι1.86.

ε. 5ειι εια: γαι: οι.ιιι..... Αιιιιιι ι

ιι86.ι:. ε:ιιιιιιΟιι:!ιοιιι:αιιι καει"

ιε.ιραι το απ: . ιι.86. ε. πιο... .ΡΜ

ιιιιιΒιαιι: ιιιιρειιαιιι . ι ι.87. α. Τιιιιιειιι

Αααα: ια οΒιο:αιιι ιιΒι ιιιιρειιαιιι

ιείααιίΤε ιιιειται 1:88. α. Μ . .

ιιιψειιαιιι άαιαιιι εοιιιειιιταπι Ριονοειι:

8: (ειΠιοιιειιι ιιιααει: . 8ιο. ε.

1ιιιροΠ:ιο αει. εΙειο Ηοιειι:ιιιο, μι.

α. ει. ε. ή!. Β.

ὲττι



ιιιισε:: ιι1ειιιιι;ι ει· νιιιιιιοιιιιιι

.

Ϊπάιιιἐιεπιἱε ιπ ιιιοι:ιε :ιι:ιι:ιιΙο π.. ε. 88.

Β .

Ιπιιιι!ροπ:ιιιε ρΙσππιι:ιε ιι ίιιιιιιιιο ροπ:ι

ρ Εεε ραπ :οι Αιιι;!ιιι: , προ Β.

ΙιιΕιπ:ι.ιιιι ει:ροιι:οιιιπι κοποάοι:Βιιιιιι Πο

· :επιιιιιιιιι, ι; α_ 7... .ι 8ι. ε.

:πιω :ιό ιαιιιιιιι·;ιπάΔιπ Ειπι:.ι:ι:πι ιὶεΒεπ:

ιπα:πι5::: . 9..8. ω. Δ. ιππιιιιι:ιιιιΒιιε

@Με Οσο ίιιπ: ιιι;:πιια. ιη.. Δ.

Ιιιιιιιι.ιιιιιιι ΜΒ: ιιιιπι:πιοιι:ιιι ΒΙοιιοΒιιιιι

πι, ·ιο96 ό.

Ιπποι:επιιιιε ρ:ιρΞι νιιι. 51.30. σ. ε

Ι.ιιισιτειι:ιιιε Βοιιοιιιειιιιε ΔιιιΒιοίιο (Χι

ιιιιΜιιΙεπΠ αιιιιε 7.5. ιι.

ΙποΒι:ιιι·:ιιιια ει: ΓιιρειΒιιι απο: , η. ει.

1ιινιάι.ι , Η.: Β. ιιιι.ιιι:ιιιιι ιιιιιιιιιι . 578 π.

]0:Βιιιι.ιε ΑπιΒιοΠο £2.ιιι.ιΙάιιλεπΠ εσπ

πω... , μι. ε. -

8 ρω... αΒΒ:ιε πωπω , πμ. ε. 5.

]οι:ιιιιιια ..Β.5.ι:ιιι μιιιιιιορΒοιο πιοπι·

:Πο ::5ιιέπι:.ι, 1ι6ι. ει. 5. ]οι:ιιπι:Ιπι

ιιΒΒ.ιε :ιιικΠ.Βι Ειειιιι οι.....ια..ιωπ.,

595 Ε.

$. ]ο!ι:ιππιε οι....ι..ιιωι οοπίἑειπτἰ.ιι ιπ

ρειΙΈι:ιι:ιοιιιΒιιε, 694- Ο· ό· 0ΡΗΗΠι ειπε

νει·ιιοπι , ιιροι·.ιιιι ι5.ι:Απ.ΒιοΒ @ιππι

Μ!. ?..Β ΜΒ:: ιΠιιιε :τα ι.. ρι·ονι:5:ιι

:κι π.ι5ι;ιργι·ιιιιιι πιοιιιιι:Βιιιιι :ιι Βι:ιπιιιιι

οοιιν:·ιΠ ;ιΒ ΑπιΒιοιισ Οιιιια!:ιιι

ΙεπΠ . 6η. ε. πω. ΙιΒιι ιιιιν::ίιιε νι

τιιρετιιτο:ι:5 νι:ω ιιιοπιιιιι::ε , σ”. Β.

οιιροιιιιο ἰιι φ.ιωι... ι>....ιι. 7.3- ιΜ.1

:με πι:: ίι:ι·ιρ:.ι. Μπιτ 8: ιΒιι.ιι€ιιι

καιω :ι πω... . σ”. Β. ιιΒ ΑιπΒιοπο

().ιιπιιΙιιιι!ειιΠ. 6 η. ε. 8: ειΒ :ο Μπι·

πιο ΡΟΜΑ.. οΒι.ιιιι., 563. Β.

δ. Ι0ιι.ιιιιιιε(Πιιιιιιτι ::ιιόι1&ιο ιιΒ Αιιι·

ΒιοΠο Οιιπ.ιΙιιιιΙσπΠ ΐσ..έι..ι . 699. ιι ιιΒ

ειιι:ιιμιο Γι:ι·ιρ:οτε.ιιιειιιόι:ιτ ριιιιε νει

Βι σ”. Β.

_Ιοιιιιιιιι·:·ε ρπρ:ι, 4 σ. τι.

1οιιιιιιιοε €.ιι€Βιι:ι!ιε ε. Ρι::ιι πι! νιπειι

Μ. 4ι. ι: μ. Β °

Η Αιι:οπιιιε :....ι....ιιι ΟερἱΓιιι:ι:ιιε .

ηη.. ι:

]οιιιιιπεε Β.ιρ:ιΙΙ:ι αΏό.. αιι·ι:Ιιπ:.ι!ιε 8.

(.`Ι+:ιιιοπιιε. ι312.. ε.

]οΒιιππι:ε πω. οιιι·ι5ιιιιΙιε, ηιι.- τ.

1ο ειιιι.ιιπαιιε Β:·ιιιιι.ιπιιε, η". ε.

δοΒιιιιπεε :....ιι....ι.. Η υ:ιιοιπ.ιρει.5ε. ;ι.9.

Β. ε.

Μ. ι:.ιι·ιιιπιιΒε 5. Υιιει!ιε, η”. ε.

Ίοιι.ιπποε ιι: Τι.ιιι€ειει:ι13:2 Βιιιιιο Με!»

π... 8ς_ιπ:ει;:·ιιιιιιιιε, 3ο Β μ. ε.

]οιιι.ιπ:ε Μ...-..Ε.... εριισοριιε ΑΙΒιιιισιι

4 Πε , η... Β. - -

1οΒιιπιιεε ΡιιιΙιρριιε :ριζι:οριιε '5ιιιι:ι·

Με, .η ε

]οΙιπιιπεε τιΒΒ.ιε Β. Ρ.ιιιιι . 33ο. ο 532- Φ

1οιιαππι:ε ιιΒΒιε ιιιιριιιΜιιε ιιιιιιιιιιιτ . Ι Η·

ε.

]οΒ:ιπποε ριιοι Β. ]οΙιτιππιε ΡανεπιιΒιιε,

458. ει. . ·

|οιιιιπποε ρ:οιοδιοι οιάιπιε Οαιιιιιιιιιι

Ιεπίιε, μ7. ό.

]οιιιιππεε ι:.ιι.ιεεΙΙ:ιιιιιε Ρει:ι Βειριιιπι ,.

7ι.8. ε.

]ο!ι:ιππεε ειειιιιια ιιιι::ςιιιιιιιε 8: εκπιπ

ιιιιιιπιε.ιτι1ε, Π. ε.

¦ο2.ιπποε ΟειΙ:α:ιιιε Δ...: Μειιιο!ιιπί , 5; ι.

!οΒιιπποε.Ρι:ιιιιτιίειιε θοπ:ει8:ι ρ:ιπ::·ρε ,

8.”. Β 845 π.

Ζοιι:ιιιικε ι....ι.ι.ι. ριιπ::ιριε Μαιου Η

· π... νει·ίιιε ωιπροιιι: 8.· ...ω ό:

_ ιιιιρει.ι:οι·ιε Μ:ιιιιιι:ιιιι Μπιτ... Με. Β.

1οιιι....ι.ι ΟοπιιιΙιε ιιιιιιιιιι:π» Πι. ει.

]οιιτιιιπεε Βοπειε - Γρει εοπι:ε ο ·6; ε.

1οιισ.ππεε Επιιπο.πιιο! ΩιιιΒιιιιει :αμε :ιά

ίιιπι:ιιιιιπ Ροιιιιιισειιι Ι:<έπιιιε, ι5:58. ε.

]ο!ιιιππεε_όε Απρι:Ιιε, 9ο8. ε.

]οιιιιιιιιεε πωπω. . 7ιι. Β. 4

|οΒ..ιπποελτικιπιιε. πο. ιι. 843. .ι Η·

ιιιιιι:ι:ιε ΑιιιΒι·οιιι ί.ιιιιιΜάιιΙειι5ιε . 6554.

. Β. ιισιιεπ.ι:ιιε .ι.-ι·ιωι. Οιιιιιει:: , 4.”.

π. ΙιΒικιιιιιε, ιη. Β. Βιιιε ΒιΒΙιοιΙιε

Β:.1.7:.ι·. Β. · '

Ιοιιππιιιε Βοε:.ιειι ΒιΒιιοιΒ:ι::ι, ησ.ι:.

]οιι.ιιιπ:ε πω... ιιο.....ι.....μ.-ιιι.. Βο

ιιοιιιι:ππε, 7.6. .ι

5ο. Βο:οπ:ιιε νι: Βιπδι:ιιε, πω. Β.

]οΒιιιιιιεε Οιι:Βιιι€πΠε ιπάιπιε Μιποι·ιιιι·ι ,

807· ά. '

|οιι.ιιιπεε (Σιιι)·ίο!·οι·:ιε , 53ο. ιι. 558. Β·

_ι6ο. ε. Ιειμιιιε ιιιιρει.ι:σι·ιε πι! Ριιριιπι ,

σ”. ιι. Πε. ε.

Ιοιι:ιππιε ΟοιπεΙιι ΒιΒΙἰο:ιιει::ι, πι.. ε.

30!ι:ιιιπι:ε ό:: Οοιπε:ο ριο:Βοπο:ιιι·ιιιε ιπι

αιρι:ιιΙι.ιιιι ιρεπε:.ιΙε οιιιιπιε ΕπιιιιιΜιι

Ι::πιιε ρειι;ι:, ιι78. ε.

]ο:ιιιπεε Οοιιιιι Μεάι:ι:ι πω.. . 51.7. ε.

]οιι:ιιιπ:ε Ρ:ιιπι:ιίειιειιιτι1ρειι::ιε , 5 ει· ει.

]οιιιιπποε ι...ι....π. νι: ι5ι›ᾶιιε. 729· θ·

]οΒ:ιπποε α. Ι..ινιιεπα ριο:ιιι.ι:οι, 154·

έ!. Μ; 2.

ΞοΒιιππι άι: 5. Μιπιιιτε πω.. :ιΒ Λιπ

ΒιοΠο Ο:ιιιι:ιιιιιιΙοι:5ι εριιιοΙ.ι 691· ε·

Ιοιι:ιπποε Ρ::ι:εππε Μια... ιιιοιιιιπ :επ

Πιτ. 8.7. ε.

`|οΒιιππεε 5ιιινιιιέιιε :Με ΟειιιιιιιιΠε .

ι2.8..... ο. _

Ιοιι.ιππεε1.ιι:οΒιιε ιιι....ι.ιιιι. ι3οι σ..

_ιοιι.ιπιιιπ:ι πω.. νιιιιιιι ..κι ριωι:.... ραι

ιιιιιι.ίΤε Ι:.ιιιιι.ιιιιι, 898. ε.

Ϊοἴςριιι ι:οιιειι, 54ι. €

1ιιΙεριιιιε μπακ ιιιοπ:ιειιιιε Βοπ:: :πόσ

π. 8: ιπ::·ριι: νοιιιπι.ιιιε ...υπ Ωιιιιι:ιΙ

ιιιι|ειιίεε Γ: ι·ει:ιρειε :ιιρι:, ι8.4.. ε.

]οΙὶ:ρΙιἰ ιιιοπ:ι:Ιιι ι:οπνει5ιο τ”. Β.

]οι-ι:ριι πιτοριιγ:ιιε ι8ι. ά. Α

Ιο:ι:Βιιιιε πι: πιω. οιι:ιιιιι:ιΙιε, π. Β.

ει Οιιι·γίοι:οιιιι νι::ιιπ όιι:α: ΑιιιΒιοπιιε

Ο.ιιιι:ιΙάιι!επΠε, ”.·Β. ειπε οριιιο!ιι

πο! ΑιιιΒιοΒιιιπ Ο.ιιιι:ιΙάιιΙεπίιτιιι , με.

ε·

Με ίιιρσικιπάει , 9η. ε.

Ιι·επειιε ..ιινωι.ε Ιιπιι:Τι:ε, μη. ε. 7ι4. π..

Ι:ιεΒιιι.ιιιε ρω Βοιπι::ιάιο ρι:ιι: ρι·οιιιο

νι:τι :κι οιιιιποε. 74. π.

Ιιι·ι:ριιΙ:ιι·εε ειιτιιιι:πε ιιπ ροιΠ: ιιΒΐοινι:ιτιιιι

Β.Ε.ιΕ ΑιιιΒτοπιιεΟ:ιιιιιιΙιι ;9. π. Β. ΛΒιι

::ριι!:ιιι:..:ε ιιΒιιιινιιπ: Εειιιιιιιιιιιιαπιεε.

σ”. ε. :ιΒ ιι::ριιΙ.ι:ι::ιιι: :ιΒίοΙν:ιε ποπ

ρο:ι:Ιὶ 2::πειι:ιιιε Ο:ιιιιιιΜιιι:ιιΠε. ιο7. Β·

Και:: 5γιιιε , ι”. ο :με οριιιειιιιι ,

5.”. Ο. 5

16.ιωι Ε:ΒἱπιοΙιι·ἐἰ:: ι887. Δ.

πιο... ιιιιμι....π ωΙΒ:&ιο ι:ρι5ιοΙ:ιιιιιιι ,

Γιιιππιοιιιιιι ροπ:ιπι:ιιπι ιι:::ιΒιι:ιι . πι.

. Β.

Και: ΝοειιιοΙανειοπεπΠ ιιιιιιιι:ιι πω.

Βιπειιι Μιιιιιιιι ιιιιι:ιιιιιιτιιιι ριοροιιι:

Ρειιιιιιε ιιι..ιι...., 906. ει. 8: Μι. .

ΜΒΜ Β:Νιε ιι5Πιέ`ιπ, ε88. π. 28,.. Β. τι

ρω: ιω.ιιω, 6η'. .ι.

Μ:: ΑιπΒιοιὶι . 683. α.

|ιιΒιΙ:ι ιιΒ:ι:ιιε·ιπ ιι.οπιισιιιε .ι............

ρω. π. η ι -

)ιιιΒιοε ει! Βιιοιπ ι:οπνειΤοε οιιιιιιιινι:

οριἴι:ορο5 Β:πειιι&ιιε ΧιΙΙ. ιι· ε. 10%

. πιοπεε ειιιιιιιιΊι.ιιιιεοε . 496.. ιι.

!ιιιι:ιιιιιε αιιιιιιιιιΙιε ιιι θειιιιιιιιι:ιιιι ρισ

αει... . 4οι. Β.

]ιιιιιιπι 0ιιιιιιιε οι:α:ιοποε. ι55. .ιι
ΙιιιιΑπιιε ριιιειοι. 749. .ι Δ

]ιιΙι.ιπιιε Βειιιιιπε . ;18. Β. ι

!ιιιιι.ιιιιιε Βενιιιιπ:ιιε ;...ιω...ι..ιιιι. . Μ.

ι:. .

διιΙιειπιιε ω. ι........ω , 4η. π. 5ι8·.©·

ι:Ιοπιιειι:.5Βιιιιιε, ε58. ε. ....Β...ιι....,
ιι8ι. π. 5 Υ -

“Με Η. ρ:ιρε , ιι8ι.. ο. ε. ι...ιι..ι.·

5ένειιιε , μη. ε. εΙ;ιίΐειιι ρ:ιιιιτ ·ιιι

Τυ:ι:.ιε, 52.46. Β. ρ:ινιΙ:ι3ι:ι ιιι·ιιιιΊἐ::

.......ι.ι. ΑιιΒιιιιιπιιιιιιε , ιι..μ. ε.

Μι. ι:...ι..ι.. :·Ιοέιιιπι . 9η. Β.

πω.. Ριιιιιιι:ι.ιε. κε. ει. '

Ιιιιιοπιε εΒιριι:ε. 548. ς.

Μ”. ποίιι·.ι ι:οπ:ι:ιιιιι:ιε Γη: Πιιιιιπ:ι

ριιιιιεπ:ι:ι ει!. με.. ο

Μ... ι:ινι!ιε ίτιεπ:ι:.ι ι:ιιιπ ειιηιιοπ:ι:ι

ιιεΒε: ::ΙΤι: εοπιιιπέ::ι, 85ο. π.

]ιιιιι€οπιιιΙ:ι ιι.π:ιιιιιι πω. ρ::.·Η:ι·επιιι.

479. ε. ροιιιιε ιιιι:ιιιι το:οπ:σε ω...

Β·ρι:ιιόι, ει... Β.

ι...·ιια...ωιω.ι. Γι: :τιιιιιο_ :Με , Η πιιιιει-.

τ:: ορει·ι.ιιιι ιι.ι:ιι:ιι: Μαιο. η;» ιι.
61.5. ιι Ι 5

5, ι..ιι..... ιιΒΒπε, η. ::.”ι, ς. 548.ρ,

860: ι). ε·

5. ι.ιιιιι.... ιιιοπειειιι, Πι· 8·

5. ΜΜΜ: τοπ ιερα:ιοπιε ι..ι....ιι ειριιιἱ

Οιιιπ:ιιιιιιΙεπ εε ιπιιιιι:::ε ππα: ιιΒΒιε

ΟΙιιΙΤι:πΠε. και. ε.

]ιιΠιπιιε ιιι:ιι·:γι. 5ο9. 8·

ι.ιιιιιι..ι. ιιιινοαι:ιιε. η» ιι·

Μι... ριιο: 5. Μπι:: άι: ΥιιΙ:ι::Απο ,

. ει”. ει.

“Με ιποπει:ιιιιε . ιη. ε.

ΜΙΙιπι:ιπιιε . φαι. Β. .

1ιιιιιιιιαπιιε ω... ιιιιιιιιιιιι:ιι:ιε ι:οιιιιιιιιιιιι

:ιιιιι. 542.. ιι.

]ιι&ιπιιιιιιιε οει:ιιρει:ιιε ιι:ιριιΒιι:::: παρο

π... 5η.. π..

1.ιιιι.ι....... ε:ειιιι::.ι ιιιιριοΒ:: πρι: ι:ιιιιι

Ραπ.: Βι·:Ιριιιπο, ιι98. πω. ε.

]ιινι:ιιιιιιε ιπ ει'ίιι1ιιιιιιιιπιιιε νιιιιε νοικ

ιιι:·ιιε , ιι66-0.

Ιιιιιιοιιιπι ι:ιιιιιιιι ι:οιπιπειιιΒι: ΑιιιΒιο!ιιιε

Ε.ιπιιι .ι..ι...π. , Η. ε.

Ι.ινειιοιιε 406. ό.

Ε.

Ε Αι::ριπιιιιιπι ..πιω 5886. ιί ε.

Ι..ιι'.ιιιπ:ιιιεθιοεΕσπι ιιοιι ι:ι:ιιιω;7. ε. '

.ι Με: ποπ :ιΒ::::ινι: , 7...ι5. σ!.

Σιιδ:.ιιιιιι ι:ο:ι:·κ, Με. μι.. ε. η 3. Β. ;`36.

Ε. 569. €. 574. 0. 707.€. 7ι.3.ε. εο

όει: ειιιεπι:Ηπόιιε πω. ιι.& ι°@ν@ιΉ «πιω

3ιιιιιε ιιΒ ΑιιιΒιο!ιο Οιιιιι.ιιιιιιιεπιι . πο.

ι..αιωι Ριιοιιιιι . ......-5.. η... ε. 49... =

Ι.ιι:ιιε Ποιιιιειπ:ιεπιισ. 455·ά. .

1..ιοι:ιιιε Πιο:ζεπι:ε . μη. ε. ε; ι. ε. "ω, Β.

:ιιιιιΠιιιο ειπε ιιιιιιιπ ιι.Βιι:ιΙιε . Η...

.ι. :ιΒ ΑιιιΒιο5ιο ε......ιι..ι...ιι “Μιμ
ε απ, 489.Β 0:15. Β ι” .;;. Μ9_ Φ

5515 Β. Η:: Πιοεοιι:ε Ι.:ιι:ιιιιιε.

Ι.ιιιιιεπ:ιιι ριιι ιιιοιιι:.ιιιε . μι. Β.

1.ιιιιι€ιιιιιιε 1ιι5:ιιιιιιιιιε. χω. Β.

1.ιιιι::π:ιιιε Μεάιι:ει.ιε , ι;..ι.. :_ Π! ι

Π.7. £.-ιό9ζ.Ε. 32.1, 374._ Β_ 480.

ε. 455-::..ι.έι.. Ω μη. π. μη. ε. χω.

ει. ιη. ε. ει: ει. ιι”. 8.138 ιι

12.29. Β. ειΒ ΑιιιΒι·οΠο Ο.ΣΠΙΠ1ι.ω|ςιιΕ

πιοπι ιιιΙιεε:::ιι: 477. π. .ε ..πιο δ(

“κι 428- έ. 499. ε. μη. ε. ιιιιι απ”

:κι ίοΙι:ιιιιιπ:ιιι ιπνιι.ι: , 4.71.. Β. ει: @Ψ

Ι_ΠΗΓΟΠΠι Ι5.1ε.ιι(1-5 ;"Ποι· Π] ΑΠιω-06"Μ

ΟειπιιΙιιιιΙεπιειιι , 479. ει. ...ιι Ροπ:ιιι.

:επι :.ιιιζ.:οιιωε , μι. .ι :οι ριιΒΙιω ω

η: <κωΡ=ω$ “ϊ · 655 α. ειπε δε (:οίιιιι

Μειιι:ει ειιΠιιιιιπ , 15ο π, 636.€.α.Π_

Μπιιιι κι ιιιιι·::πε . ε". ε. Ριετειε . 47ο.

ε. 8: ω... .ριιιω.. !ιιιιά.ια,...78.:. Απι

Βι·οιιι ει.....ωιιιωιιε ΚΠΡ:: ει! :και

εριιιοΒιτ . 469. ε. δ; [ες.

Ι.:ιιιτειι:ιιιε ιιιιιι ΠιΒιιιι . 5162.. Β.

Ι.ιιιιιειι:ιιιε νι: ιιιεειιιιισιιε, ι 8ο. ε. ι πι,

:Σ Π”. ς. ιι”. οι

].ιιιιιειιτιι1$ Ριιιιιιε νι: ι.........ιιιι...... .

ι ι8ι. ε. ι -

Ι.ιιιι::πιιιιε ό:: Χιιιοιθε , μ. ι:.

Ι.ειιιιιιπτιιιε Βοιιιιιιιιε αιμα.. ”3._ς.

Ι.ιιιιιεπ:ιιιε νειιιΗιίε: ;..ιιι:ι... , ε”. ε.

.ι.μιιι:π:ιιιε πιοιιπ:ιιιιε ...ι ι:ιιιι::Ιπιπ ειΒἴοΙ

:πρι ιι ΐια:τιΒιιε Οιιιιπε!ι::ιπιε, πι”.

Η. '

Ι.:ιιιι·ι:π:ἱιιἔ τριπιιιιΠιιε ι:.ιι:ιειιπι:ιιιε :μισά

π... το:πιπιιΕε ειιδιοι· €..ω. ρε:ε:: π..

Βιιιιιιι εοπνειίοιιιιιι . ιο6ι. α.

:.....ιέιιι ροΙΤιιιι: ιιιιι Μιά: ιιι€πι Γιιπ:. ίη·.

8 ο

Ι.ειιιεΙ:ε π:: :ιρρε:ι:πάσ:.ιιι:0 .νιιιιρεσα:ιοπ:ε

ςοπ:ςιιιιι€πιι2 . μμε.

Ι.ιιιιενεια πι οι: ριοριιιι Μετα:: :ι:ίοιι.ι: .

593· ει:

Μαιο:: ιιι:ειιι ειιιιρΙειιιιιιιε ιιπιιι:ι:ιιι·.9_ι ι

ε· δ( ει. .

Ι.82:ιιιιε ιιιιιερειι:ιιε νιι:ετιιιε Απ:οιιιἰ

' ΉΟΓΗ5:ιιιι .ωιι.-.ριτωρι. π... ε

μαι.. Γειιρ:ιιιαιιιιπ |ιω·ι·ω·ξω [οι....άω8

ιπι:: ιι: , 9η- Εν.

Μαι.. .Αιιει.ιιΒριΓιι:ιιιο:ιιι·,23 ο. π Ρα..

:.ιιτιιιιι νη...: νωπά: . 838. ι),

1.οό:ιο ρ:οριιιιιοιιιπι :ιιιδ:οιιιιιι ευρω μ;ζ.

|ιτει:ιε ροΙΙι: επ5% π... ει. &Ξ[8ι1.

Ι.ιεξιο ποπ ιιιιιΙ:ιι. Μ! ιι:ιιιιιιιιι . ιιι.8.

_ τ __... -._..-Α"ξ...#

 



ιιιιιυε: νοι.ιιΜιιέιιε.

·ι....ι..ι πηοιιειιιεπὶἱρτεεΜ ιιιτι.ιΙπ:ι 8ε π.

Μια ι.. επιριιιιεοΒιιι πιατα , ι ιο5. ιι.

Ι.ειιιπ:ιε ιτι ρπιιιειροπ:οπιιιιιειιοιιιιιτ , ει. α.

5 Ι.οο Ιπ·ειπιιιιιιιιι π:οιιπ:ιΙιιιιιι «μισο οοπι

πιο:: ΕριιοΒιιιιιτι Βιπποειιιιιιιιι οοιινοαι

` νιπ. 2-9. ε. . ·

'Ι.οο Χ· Ρ2Ρ:ι.ιι)ο ε. ω. ......ιιι......,.....

. ε.

ι........ Β.ιρπιΜε οριιΓι:ιιΙ:.ι , ιι6ο. ό.

Ι.οοιιιιτάιιε ΑιιιΒι·οΠι ()απι1Ιι!ιιΙεπιΠε ειπιιἰ·
τοε . μ8. ε. Ι

1.ω......ι. Ι.ιιι:πιΠιιιιι δ.: Οιιιιοιιοπι ΙιιΒεις

Μ... ΑπιΒι·οΒιιε Οειτπια!όιιΙειιΠε . π.. ο

Ι.οοιιεικόιιε Απαιιιιιι. ι 934. ιἱ. 58ι- Β πι.
Δ ο. 7;ι. ε. 8ο7. ε. ΡοιγΒιι.ιιιι πτ:ιάι.ιι:ιπ,

πωσ.. ι>ι....ι...... ιιι........ 8£ δ0€πατ18

.ιροΙο;.ιιιιιι μου: . οι. ε. ιο$- 0

1..........ι....ι.-. Ανοιιει ιιιοπι.ιπ:!ιπιε (Ποιοι

όιιΙειιίΒ ε ι...ι....... Γοπνιπιιπε ΙιΒα.ιιιι:

ιι·.ιιιΠτε Μ... :κι Ο.ιτ:ΒιιΠειιίω , ι 7-1- Φ.

δ: Γι: . .

Έ.:οιι.ιι·2ιιε ι:...ι.... , ο π. Β. ΠάωαπϋΠ3°

ω.. π:.ιπιι:οΙΙιιιιιιπ,ι μ.. ι:- .μια π:οιιάιπιο

ω: ι 1.9. α. τω... ..ο ..απο Β:ιιοΙι Με.

_ ...ο οριΠοΙ:ι . 8.... Β. .

1.ω....α...ι..ιι........... , ι-7-6- έ! ιιι- ε·
ν _.μ8_α, .9_Φ. ε. 49)·. κ”. ]Ο8. Κ)

π_ι. ς. μη. ό. Ν... χ.. ;8ι. Β-ι-ι4- Β.

ς8... 3. πως. ε. νιτ οΙοοικιιιιιιιιιιιιε.

Δ” με. ΑιιιΒιοΠι ε.......ι.ι..ι...ιι. ιιιιιιεπιπ.

;88. σ! μι. ε. :ιπιπιο οι ιιιιπ:ιπ . $96·

Μια. ριοπιιε.πο τ. Β.Ι.ιΒιι :πιο πι. ιιιιιαι

μ; “ρα ά. ......... ρ........ι.. , α. πω...

1ο Ζοπιο . τι; ο 5οιρπειε οι ειιιΑιιιΒιοΒο

ΟατικιΙάιιΙειιΕ οριΠοΙ2 . οι.. Β. 6; ως.

1.εοιι:ιτόιιε ι......·ω....... οιιιπ νεπισποτιιιιι ,

1 ι ΙΧ' ά· π

' 1.εοιιιιτάιιε ιι.ιι....., 891- 8

ι..........ι... Μοει:τιιιι€.μι5. Πει 0.

1.εοιιιιι·άιιε ιιι ει·:ιπι.ιιιι τοπικ. π. ι. ε. 1

1.οοιιιιπάιιε ρω.. πιοπιιιΙΙι:ιιι Αιιε:Ιοι·ιιιιι

ΗοποπιπιιιιοεμοΗ.ιιε . ιι;ο. α. ιι_;ι. ε.

μ”. ά. ι ..ο πι.

].εοιιιιτάιιε ιιιοιιικιιιιε ΓιιικιΒιι: , ει... ε.

6.*Ισ τ.

Ι.ι:οιι€ΙΙιιιι·ι ιιιιτοιιιοτιεπι ΕΙπειιίοιιι Βοτ

πΒιιιι· ΑΙΒοιπιι:. ε....ι.........6. . πι: Ι.ιπ.ιιιι

πρεπε Ιει;επι π:.ιιι.1.ιιιιιιιι 8π πλω. μπε

....ι............ οΒιετνειπι Επι... . Μ. Β.

δ.: ίοο. Β

Ι.οοιιοΙΙιιε ρπιιιι:ερε ω........6. . Μ.. ε!.

ι_......... οι:οιίςοριιε. Μ..ι......6. . πι. ή.

1.ιΒετπιιε και ι.. νει.ι ιιιΒιεόπιοιιε ι....ιιιιι..

σε ι. €

ι.ιω...... ραπ ΑιιιΒιοΙῖιιε ο......ι.ι..ιωι..

απ. οι. -

Ι.ιΒιι Πιο: ρπαι:ιριιιιιιι πιο ΠιιΒιιΙ:ιπε :ποικι

` ιἔι.ιτιιιιι Γοι:ιω.ιιιι μι.. ε. (μια Μι.»

8: μ.ι:π:Ι:ιτιοπ ΠιρεΙΙεκφι;ιιιιΙιΒιοπιιιιι ,

μη. ε. Ι.ιΒιοτι.ιιιι ίοι·ιΒειιόοπιιιιιουτιι

ι:οιιιιιιιι.ϊζιΜιεΒιιεΙι8ε ΝιιτοΙειο ιιιοιι:ι

ε!ιιι Οαπιει!.ιιιΙοιι6Βιιε , σοι. Β. ω...

........-..ιι. ιιπιιιιπιιι· @απο π:......ω..ι...

Γ:ε . ..ο ει. ι”. Β

ι...........Π. .ρ.ιωρ...·. ιι.9ι.. ο. τω...

νοΙιοιιε , ιι69

1ι...ι.......ωρρι.ι..... ω... ι.. πιοιιιιιιι.ιιπιι

νειι€ποι·ιιτιι . ιι ι8. ει.

.Ι.ιιιειε αιιιιιΗιε νικ μια .ι.ιι....... Οι

. πι:ει!πιιιΙεπί.·ε . πο. ει.

1..ιιιΒιιιιτοπι Δ.. να:ιεππιπε οριιίειιΙπιπιι.ιιι.·.ι

β. ω... ΜΜΜ , ιιι. π!.

].ιιιροιιιιιιιιιε. . με!. ε. ι6Β ά. ..η..1.

Ι.ιΒιιιπ ιι...Βο..... αριΠοΙει :Η ΗΠιιιιπ:ιιιιι .

σοι Ν.

1ιΒιι·ια:ιιίιιιι:ιερ. .τω ε.

Ι.ιπιιιιιι ίαιηκτ ιιι:οπιιι.π ώ ενςιιιιιπ,98ι.ο.

Εκτοτε ω8.ιιι...... ίιιιιπ ι:οιιιιπεε. ιω.....

. ΜΔ:: . πε . ο

1.......ι οοι-ποια Για” Βοιωτια ΑιιιΒιοΠιιε

ΏειιιιαιόιιΙεπΠε ο 6ι7- ει.

1.οι.ιιιιζωριιιω κοποοι·Βι: α!εΒεπιιιιιιιιι .

ιι ιι -

Ι.ιιπ:.ιιιιιε άοπιίιιιιε , ν”. ε.

1.ιι..επε ιιΒΒαε, κι”. ε.

]..ιιτ25 ;ιΒΒ28 8. νινι.ειιι . ε”. ε.

Ι.ιιπαε ριιοι5. Μ"... α. .ιι..Β.1.. ς:..:1- ίρίϊ

ηπα ει.. ιιι Μπακ ι:οιιπι€οπιιιι: ίοι·ιΒιπ

2ΠιΒΕ06Ι.Β ο.......ι.ι..ι...ω . ιι ι . Β. ..ο

ο Φ

1..ιιι:ειε ρπιοτ δ. Β...ω.οι. α. Ροιοπο,ιο..6 ε.

Ι.ι.ιαιε 0ΡΕιπ1·ιι18 ιιιοπιαεΒιιι. ι ιιο πι.

λ.ιι€2 ιιιοιιιιοπιο π:οιιίοπιι.ιι .ιΒΒεπει:ι 8. ΤτΕ

......... ςΙο .......ι... 6.ιι.. Β.

Επι. ιιιιοιι:ιπ:ιιιιπ ΛπιιΒποιἱι ΕιιιιιαΙάιιΙεπιίιε

πω... ίσοι”, 4.8. τ.

_Ι.ιιπ:επιίιε ητιιιιιιιιε ε.ιρπι.ιε , ω. Β

Ι.ιιειο. 5.ιρ..·....ιι.. πω:: Ραπ υ.ι..ι..... ,

γ ιιι8.Β ιΒιο Β. -

Ι.ιιπ:ιοΙιιε Οοιι2.ι€:ι, 846. π.

πω... παω... ιιιει:ιιιι ειάοΙεία:ιιε. . μ”.

α.
Ι.ι.ιει.ιΠιι:. 746. ε. 747. Δε.

ι..ω...ι.... ..ΒΒιι. 5 ι..ιι..... , πο. Β (αιτι

πιιιιε νιτ . π8ι.. ει.

ω.ι......... .Μάσι τάφο: ..ι.ω....... δ.

]οειιιιόα: Μιπι!πορ!ιοπο πιιοιι..Βιιο δε·

ιικιΙάπι1ειιΠ. Μό!. ε.

Ι.ιι‹1ονιει.ε .ι.1οΙ:Γεειιε Βου: Γρει μ. 8. Β.

ι....ιο.κ... δοιι238:ι. 84.; ώ·

ι....ιο...... ρι·ιιιαρε Μιιιιιιι:ιιιιιε οι:ιποπε3

δ: ροι:π.π.ι.π;οΙιπ, 868. α.

ι............ α... , κι” Β.

Ι.ικιονιπ:ιιε ω... Ρεπι·ι υ.ιρι.....,ι ι- ιο.Β.·

Ι.ιιοονιοι.ιε Βο1άιι Ραπ Βοιρ1ιιιιι Δισκοι.

9ι8. δ). Ο.

Ι.ιιι1ονισιι. ι1εοπεποτιιιιι π.ιο6ποτ . ι ω... ό.

ΙΛΜΟΥι(Μ8 ΒοΙειειιἴιε νιε......... όιιοιΡιι

Με . Με). Δ.

Ι.ιιάονιπ:ι.ι. Μ..αιι... ΑιιεςιιΙΙιιιεπιΠε ω.

«ω... .....ι.οω... ιιοαοπιιιιι πιασει»

:οι . 7 ω. ό.

Ι.ιιιιι:ιιΠε ορι1ι:οριιε ,τιοο;. ει. ω”. ε.

Η πο. ς.

_Ι.ιιριι: ιιιοιιιιπ:Βιιε ρπαίιιιιιπιιοίιιε. η.. α.

Μ.

Απ... Οιτειπάιιε :ιΒΒ:ιε 5. Μιπ:!ιπΙι;

πιο Μοπιιιιο . .ι.....α. Ρ.ιπι·ιωι:Ιια ν..

πιπ:πιι5 , παπι ε.ιπάιιιΔΙιε 1ι.ι_9. ε. πιο ε.

Π-ι.π ο..

Μειἐἀιιειι.ι :ιΒΒ.ιιιίΤο. 5. ΜιιεΙοτιι άε Η·

4 νοιιπι.ι. ιυτ· πι. ι

Μ.ιιοπιε ο5ιπ:ιιιιιι ρετ νιεεε ει.ριιά Ο:ιιι:ιΙ

π1ιιΙ::ιιίέπ ειποιει:τιιπ ,ο 9ο. ει Μ.ιιοτοπι

Ο.ιιιι.ιΜιιΙαιίαιιι πιο.ι:Ρω απειιιπ Απι

Βιο!ιιιε. , π. α. έ.: Κατι. Π. ε.

Μα!εΒιοιι . ;.9. ει.

ιιι..ι.... ..ι...............ο..€.....ι.....,....ωμιω

> €01°1.ιι:ζιΙι.ι.π , η”. ;ι.

Μ.ιιιιιιιιπ (.ειΡ:τι35 , μμ. ε. .

Μ.ιοπε11.π.ιε. ...οοι Μ» νολιιιιπ ερι(`π:ορι ἰιι

ΏοιιειΙιοΙ..ιωωιιειι1ι . ω... ε.

Μιιιι:πω.ιι μιιιιειριε ιιι @πιο ...ω.ιιιι .

85» Β. Δ -

Μ:ιιιπιι.ιτιι μωρε. ει... άα:ειιιιιε Βιι:π:ο

1π:τ.Β.ιιε , ..δ .. π:

.Μ.ιιιιιιιιι.ιιιι Μ.ιτειιιοιι.ίΤ.ιπι ι>....ι..... ...ι

ριωι:ειιιιιι ρ.ιιιρεπεε Βοιωτοι Ρ:ιιιΙιιε

' Μ..Βειιο, ει... ε. .

Μιιι.ιι.ιιιιιπι π:οΗειιιο αμκ! Ο:ιτικιΙάιιΙειιίσε

κ πιά Βα1οπ.ιΙοιιι ρ:πι:ιιιι:π , οι. π:

Μ.ιιιιιοι £.πιπιιιοιοτ.ιεθιοποπιιπι Μπι...

' ίειοιΙο ριιικορπ., 73ι. ει.

Μ.......ι.. ...η οΙ.ιιιιιιιιιι Μισο 8ε οιο

Ι ειιιιιι . ε.7- πι. -

.Μ..κ.ιπιπιιιι ..οικω ιιοΒιΙε. π... τ!.

8.Μπε:ΙΙι ......ι.....ι.. Βσιιοιιιι:ιιΕπ ι· η 4.::
Μειι·π:ιιε ενιιπιοαΜΕ.ι ωΒιιιιιιι Μ. ιιιιιριιππιΠΕ Β.

Δω... πι: .......ιο. Ποιοι. 786. ε.

δ. ω... Μοιι..Βοι·ι.ιιιι·ι Αιιέιειιίο. 4ε3. σ.

8. Μ.ιτ‹:ι ω... ιιιιιιι οιιριιιιιπ Ω :ιιιιιιΜιι

Ιοιιίι οπἀιιιι , σοι. ε!.

Μιικιιε Λριειιιι. α. ....Δ....ιι.. οι». πο.

Ιιιιιιειι εοιο.. , η ο. π.

Μ. Ωεωρι-.ι... ΕΞοιιιιιΙ . 688. ο.

Μειππ:ιιε ι..ιι..........,.... ε. ;.88. Β. 589- Β.

$μδ. Β. ξ.8. Β. ι·99 Ο 602.. €

Μ:ιι·ειιι Ι.ιρι.οιιιοπιιιε. ι Θ; ε. πω. ό.

5 ιιι...... και... νιίιπ.ιπιοιιιε, ιι ι. σ.

Β Ματια ιιιιιι€ο π: Ρπιιιι:πο :ι.ιιιΠ.ιπ:ι. Με.

5. Ματια Δ. Πι·ιιπιο ειΒΒιιε 5εριιΙοι·ιιπ.,; ;ι ε.

κι.. ς.

Μ.ιι·ι.ιιιιιε ....ι...1. ................ 5. ΑιιΒιιΙΗ

ιιιεειιει·ιιΙιε . οπο. ει. ΜειΒιΙὶ::ιπιιιιι ΔΒ

άιπ:.ιτι: οιιριπ. ι:.,;· Β '

Μαιο... .ιΒΒ.ιπιε ιιιοΒαΙιειιπιιι εοι·ιιρείοοιι·

όα ; '

Χ

Μ...ι....... Μοιι:ιάιιιε :ιροίπατ:ι , @ο Β.

Μ.ιιιιιιιι ειιιιιιιιιι . τη. σ.. Μ

Μιτιατιιιε ιιοΒιΙιιΙῖιιιπε ιιιάοΙιε .ιάοΙ:Γο:ιιε ,

μι. α. οιιιτιιιιι: ιπι.ίο!ιε μια. σ.. ι. ε. σ.. ι.

Δ. οι”. ό. . . .

Μ.......... Μοπι:ιειιιιε 8 πω. . σ”. ε.

Μιιι.ιπιι.ιε πιοιιιο Ρωι.ι... 8.: ροτάι:ιιε, ο ιό.

_ ε. ειιιε ...πιο εει!-.ε . 6.7. ε.

Μ.ιπιιιι·ιιιε πιοΒιΙιε άμιεε ΚοιιιΔιιιιπΑιιιΒιο

οι Επιπιι:ι!άπι!ειιΠι :ιιιιιειι3,78 Β 8 ·. σ; ο ι.

:ι. .Η :ι ε!. η ι ε. ..ο9.Β. ε.8.ό σ...

@ήπιε οΒιι...,υο. πι. .ι Γει·ιρι::ι ερι1ὶοΙ.ι,

689 π: 4 .

Μ.ιι1ο::ιιε ιιΒΒ.;πε ριιετοιιιιιι ΜΗτι.ιιοι·,ι 8.

ει Μ. ε. ω.. ει.. ι.ιι8. Β. ι... ε. Πισω

ι......ι. . απ: τοΙισιοΠε ιιιοι·ιΒιιπ άεοιππιε,

ιι8- ε. ΑπιΒι·ο ιο ():ιπιι:ιΙάιιΙεπιΠ εποε .

ιού-ΙΙ. πιο ε. Π... οοπι :ιο νιππιιτεπι Πο:

Ντιπ, ι.ι9. ει. 8ε ίσο τω” σ.ι1οιιιιι

ερι1ὶοΙα . 2.; 7.. ο 8ο Ωπ1.4.ι.ο ιι. π. ω. ο!.

Μ.ιτιοπιιιε Μοιι:.ιεΙιω, μι. Β. ε. 3η.. Β.

3ο... Β. οΒ1ΒιιισιιπιίΠιιιιιω88 Β. εΙ:.ιιιί.

πιο ρτ:Ποιοιιάιιε. ;79 ό τι... οι οποιο

, ρ:ιι·πιπιιτ ΑιιιΒποίἰιιε , πμ. ε. .ι η... Β.

σ”. ει. `

Μ:.ιιιοππιιπ Τιιιιιιιιιιιιι ανι..... ......ιι.........

π:οιιΓεοιιπιιε , ;96. ε. . .

Μιπιοπιιε Νοι·ιιιε. Μι. ό.

ι.ι......ιιϊ Γ:ιαπιιιιι Ιιπποκιτιιιιι Ρ....... .,

687- .

ΜΜΜ. Μο.ιιτοεειιιιε Ο.ιίΜΒαΙάι ι::ιΓέ.

τοτ , 969. 3. .

5-Μ.ιιιιιιιιε απ... Γειιεκ Ι.ι.Βοτι:ιιι οοπι πο

...ι....., πω. ε.

Μ.......... Μ;» ν. 77... σ. _

Μ.......... ”Γεπιποιιιοπιε Μ......ι.... Β:ιΠΙε:ιιιι

πιιιτπειιάπιπ, ιε8 οι. Μι. ο Βα6ιω ω

όιειιε ω.. ΑιιιΒτοϋιιιιι Οιιιιισ.Μι.ιΙεπι

ν Και . 4ι.ο. ο. μι :ι.

ιι...πιι... Με"... ......ι....ω Ριτεινιιιτ τι:

ριπαποτ 8: .ιι..ιι......., τη ι.:ι οριιιιι;ι.

τιιιιι :ιτπιιιπι ιιτοΐ.Ποτ 8: ιιιιιι-:1τιιιιι απ.

π.Πω , Μό. Β. οι ΓεπἱΒιπ ΣΒΒΜιιιε νι·

τοι·ΒιειιΠε , μια ε. ι

ΜΜιι.πι1οΙ:ιιιι:ι. ..ω ε. ο -

Μ.ιι1°ι-.... ”Πιοο!οοιιε ΑιιιΒιοΠο Οειιιισ.Ιάιι

Β:ιιιι ι......ιι.... , ;78. ο,

Μ.ΐιεπιιέιπιπα πω... ..........ω...... .

°. Μ. ο _

Μπάκα: νι...ι.ι....., 562.. ο. μι... Μ...

ι..........ιιιιι..... τ”. ε. ο

Μ.ιτιι·:ο Ι.Βποπιιτπι 5. Οιιι·)-ίοιιοιιιιι πάθει:

ω. νι....›.....ο... νικ: ιιιοιιεΙΙ.εα νει

Ποπιειιι ω... ΑιιιΒι·οίιιιε ΟΔιι·ιιιΜιιΙειι..

ω Π. που Β. Ιπειιι ορετιιιιι $. ι...........

'ΟΒιιι:ιοι. σ”. ει. ο

-Μπ(Μιι5 ():ιιιιοπιιιιιιε, ι η π: ............

άςιιεεΙιμιιπιιι ε.. ρι·οοιιτειιιάιο Ει.ιιι·ιιιιι

. ...πιο ...ωι...... . ιι.8. ει. Πο. Β.

Μπιπιιιο:ι.ιε ε..ιωι.......ι.. ω. ιιι.ι2.Μ.ιωέ

|οπ:.ιιιιε. μι!. α . ι

8. ·Μαπ:Βιι: ιιιοιι:ιΠεπιιιιιι οποιο ι·οοιιΙ:ιιο.

..ι.ι.- τ. οιιι:·τεΪοι·ιι.:ιιιο, .ι ι. ο. Μ...

Ρτιοι· νιπ:ατιιιε άι:Πειιιιιιιιπ 8οιιειιι!ιε Πι

πιι:ιΜιιΙειιΠε. πο”. Δ. πιω, ς, Πρ. Δ.

ιΙΙιιιποΒιπιιε , Με.. ε. .°ω_ Β. ο .

δ. Μ....ι.ι... ριιοι, μι. πι. σόι. Β. π. ν..

...φαι Μικτή .ω.ιιο......ι... , ω.

8.· ι.ιι.ιι απο με.. ι;ο. ..ο η...

Β 6_ιο. ε. 8.. Ρος ........ σε.. Ε.. ε. Μ. Φ

εμ: ...κι 66.. Β. εΙ.ιιιιιιπ ω ........ι.

πιο αποφ: Με.. ι..·ρω......... ...ο

ΜΜΜ. 667. Β.ιιΒ πιοιιιιιιιιιιιιιιοιιοωπ

ι·οιιιονειι.ιιιε , πω. Β. 0Βειιιτο πεπ:ι:ΓΩιι$

ιιιο:ιπ:ετ:ιιιάιιπ, 667 ε. ιιιο!ιέΕ.ιιιι ΗΜ

_ροειιιπειιιιιιιιι ιιιιρΙοτε ω............ ω. α:

.ι.ιιι.ι...... ριιοτι. 5. Μ.ιπιιιι:ιιι δ.: ..ι.......

πιο (ΞειεετιΒπιε . ι .8. ε.

Μ...ι.....-....... ε......ιωωι Ποιειιτιιιι .

ιι86. ε. _ - . 1

Μαι...» Ι.......ι...ι ω.........ι.... απο «οι

ιι.....ι. ....ιι..ι... ορ.Γπορι και... .

? ιιδο. ε. Κ - .

Μ...ιι..... ιιιοιι:ιειιιιε . Νη' ό. ..ο ρω..
μ. ρεπιπιοιιειιι πτ:.ιιιΐειιΒιπ μει.......... 3. Ι

ιω......ιιιι, ιπ76 ε: .

Μι......... Ωιπ:ετόοε., α." ά πρι. ό. _

5. Μιιιιιο ειάνοιΠπεια Ρ.-ιιιι... 5. Βοιω

_‹ιιει..., .οι ο.

Μ.ιιιτιιε .ι.ο... εδώ” Μοτποιι:πιίι8 . πι μ.



ιΝ0ΕΧ ιιιιιιι1Μ ει· νιιιιιιοιιι3Μ

Β. οιιιε οιοδιιοιιοιιι οοιιιιτιιιιιι·ο ι·οιιιιιι:

Ρ. Οοιριιιιιιιι ιιιο. ο. @Και ...Πω

ιιιεινι: , ιιιο· ο.

Μ:ιιιι·ι ριιοι·ιε .ι...ιι...ιι. ιιιόιίοι·οιο. Γο

νοτιτ.15, ιι9. ο.

Μτιιιτιιιιι ιιι.ω.ιοιιιοω ιιι ιι........... α..

ω. ριοι:ιιοιιι οοιιιιιιιιμι: ιιοιι.ιιιιτ Ρο

τι·ιι9 ΠοΙριιιιιιιο, ιιοε. Β. 8ο πο.

Μοάιοιιι.ι ...πιο . $97- ο. .

ΜοάιοΙ.ιιιοιιΠε άιιιι ζ 9. ο. ι”. ει. .οι

οοιιΐοοιιοτοει Κοιιιιιιιι , 66. π. οιιι5 νιο

ι.πιιι, πι”. Β. 6η. ει.

Μωιοι.ιιι οι... )οιι:ιιιιιοι σ.ι........ . 7 9 ι.

άΒ Μοιιιιιιο Μ...ι... νιτ Γ.ιιιέιιιε 8: άοδιι.ιε,

Η..4.0. Β. . .

Μοιιιιιαιιιιιιιιιι οιιιιιιιιιιι ι·οι”οτιιισ.ιιοιιι

ιιιιοτιάι: οοιιοιιιιιιτι Ι.9.ιοπιιιοιιιο ΓιιΒ

Ι.οοιιο Χ. πω. ει. ρι·ινιΙοειιι οοιιιιπ

οιιιιοιιιιι·ο νιιΙ:, ιι6ι.ο. .

ΜοιαριιἴιιΠο: ιιιιοιιοοιιιι ωρα. ι:οάπο9,

7ιι. ι. .

ι.ιωριιωιι οοάιοοε, ·,·ι.ο. ο.

ΜοτοΙΙιιο Α·;τι οιιιιιιιιε. 893- ο.

5. Μιοιιιοιιε ιο αιΙιτο Βιιιοιιιιι:13ΒΒ;Β

].ιι:οΒιιο ΑιιιιΒιιιιιάιιο; 609.Β- Μό. 2.

5. Μιοι...ι.. Δ. ο:ιίιτο Βιιι:οιιιιιιι πισ

' ιι:ιιΕοι·ιιιιιι 5. Βιιιέιάει: οι·άιιιι ι:ι.ιάοι·ο

ιιιτοιιιιιι: ]ιιι:οΒιιε ΑιάιΒτεΜΒΒ › Π' “Ιω

ιιιο οι·άιιιι και... ΙειΒοι·ειι ω..ι....ω

ςΜΜΜυμ 6.:.9.ά. ό”. ει. ω... ο.

οι. Μι..ι....ιι. ο.. Μιιι·οιιο εΒΒιιιοι. Ρου

ω. νοιιοιιιι:, ι.ιι.- όιο· 9· “Η β·

Ροιιιιο Βοιωτοι . ιιο4- 9- ΠΠ· α· πω

τιπ:ι,ιιιγ Δ. ' ·

ΜιοιιιοΙ οι.ιοι.πω. οιιι·άιιιιιΙιε ΜΦΗΠ·

. .ι.ωιι., ι;ιι.. ο.

ΜΜΜ! ιιΒΒιιι , ω.. ει· _

Μ:: .κι ιιΒΒιιε .ιο ΑΒιιιιιιο, 30. οι __

Μιο :κι @Με 5. ι........ι.. ιιιοιιιιιι€ιιι
ι τ... ω... ω... ιιιΒοιιιι·, ι.ο...ιι.

ΜιοιιιιοΙ Μ0ιι24:ιιιιε 5. Ματια ‹1ο Απο:

.ιιε . 87. ει. 9ο. ό. Π.9- Φ 'Π·3· ιη·

[ι. ο, '64. 166. 41. 32.9. Β. 99ῖ.- 6· δ(

ίση. :ιιιιιοιιε Αι·ιιΒιοιιι ε.....ι.ι..ι...ο.

68ι. ο. Γοιιά:.ι Ιοοιιω.. 393.Β- ΟΡ·

και οιιιο:οιιιι ΜΝ· Β· απ” ωΡκα"Π

Βοι·ιπιιι· ΑιιιΒτοΒιιο, ;99- 5· 9ι·"ζωι

ίοιιΒοιιιιοιιιιιι ιιΒιοιιιιιι οοιιιιιιιιιιι: ›

402.. Β. ιιιο... οιιιοιιά:ιτ . ει; ς· εοπι·

Βιιαιτιιτ οι ω.. 5. Ωιιιγΐοιιοιιιι ω”

σ.ι:.ιιιά.ι. 167. ο. 170- ΑΜΒΠ?ω (χ'

° ι·ιιιιιάι.ιΙοιιιι: οριΠοιιιο ιιιιιιιιι ιιι ω..

ιιιοτι οοΙΙιοιι. πω. .ι. ίοι·ι π: οι! οιιιιι

..ο ΑιιιΒι·οιιο Ο:ιιιι:ιιιιιιιοιιι ορι1ιοΙ: ,

;93. Β. δ( ίοοιο..

ΜιοιιιιοΙ ι·Ιο ΑΒΒιιιιιι. 98ι.- 0

`Μιτιιιιοι Βοιιιιιιιο . 841· Β· 564· Φ ΐω·

ο. νιτ Βιιιιι:ιιιιιιιιιιιιω 577. Β.

Μιοιιιιοι ε.....μ.ι. :Με πω... , 1084- Θ·

ΜιοΒιιοΙ Μοάιο1:ιιιοιιιιε ρτπάιοετοι· ιιοΒι

ΙιΠιιιιιιο, ιοιι..Β. - _ _

ιιιιοι...ι ι>ω.ιιιοι.. απο οιιιιιιιιιιιι=8<

ιιιιιοιιο Ποιιιιι. Μ. Β.-ο.89. Β. :να 0·

9ι.ά- . .. ο

ι.ιι....ιι. ιιιοιιιιοιιι οΒιιιιε . 960- Β· 644- Ε·

· Μιιιι.ιιι. Ι.ιιο.ιιιι οριιΕοι:ι οι! Οοίιιιιιιιι

ο Μοάιοοιιιιι. 72.6· 9.·

Μιιιοτοε ΒιιημιιίΒο . Η· ό· ·_

ΜΜΜ :ι τω... οποιοι. Ευ οιιιο ιν.

οοιιιπιοιιάιι: ΛΙΒοι·ιιιε . 5οι·ι .......ιι..

8η. Β. _ _ -

Μιιιοτιιιιι οι·άιιιιο ι·οϊοι·ιιιιιιιο οι·ιιιιιιιιιι

ιιι οοιιοι!ιο 1.ιιιοι·:ιιιοτιιι ίιιΒ 1.οοιιο Χ.

1 ·ι.6·. Ε). . ·

ΜιΓοιιοοπ ιιοιιιο ιιιιιιιιιιιιιιιι ιιοπε 898. ά.

ΜιΙΤει οιιοπι οοιοΒι·αι:ι. οιιιιι ιιιιιιέιιο πρ·

οποια . 4ο7!- έ. _

Μια-ιο οιιοιιοιο οιιοπι ιιιινιοιιιιο οοιοΒιιιι:

Ροιι·ιιε. Ι)οιρΒιιι05. 14η· α·

Μιίἶο 5. ΟιοΒοτιι . ιιοο. 2. .

Μοιιιιοιιοιιιιιι ιπιιιι:ιροε ειροιιοΙι . Βο8. ε!.

:πιο αιοΒοι οίΐο οοι·ιιιιι ιιιιιιιιιιιι9.. ιιτ

ιιιιΠιιο , οιιιιιιιιι νοΙικ , ὸο:ι·ιιιιοιο ροιΙι:

1.8. Β. τω... πω... να:: ΑιιιΒι·ο·

Με Ο.ιπιαιοιιιοιιΩε. . ιοι. .ι ι86.ο.

...ο οοο ωαιεω , 889. ο. ει Βατοπ

ιιιιιι :ποοπο αιοΒοιιτ οπο: οιιοπι. πιο.

ο. .ι....... οοο Μοτο 5ο οιίοιοιιΙι , ειμαι

Ειπα οιιοπι νιιιο Ποιο τω... ιιοΒοιιτο

οτι. ο. οοιιιιιι οιιιΔιι·ιοιιιιιιιι "πο

πιο, 893. ο. Ε. πιοιιιιιιοτιο ...μοι

νο! υπο Βοτ.ι οιιιιιιι ιιι·οοιιιο ιιο

οοΠιιιιιο επιιιάο ριειοιιιιιπι . πιο. Β.

πιοιι:ιοιιο ω ιιιιΒοιΙο απ, 934. ο.

936. ο. ιιιοιι:ιοιιιιιιι 8ο ίαοοι·όοτοιιι ω.

ω... νοκίαι·ι ω... ριοριι:ιιιοε ειιι6Ιοιοε.

446ι.ο.

ΜοιιιιοΒοε ειιοι·ιιιε οι·άιιιιε Με”. ρτο

ιιιΒοιιιιιτ ΟιιιιιιΜιιΙοιιιοε , 6· 9. Β. ιιιο

ιιαοιιι :ιοεο ι8. ιιιιιιιιιιι ω... που Μ·

τιιιιτοποι . ιι.ι9. Β. ιιιιοι·ιοοΒοτιιιιι ιιι οιι

ριιιιιι5 ιιιι: αει ι`οιοιιιιι: › 8ο;. α. ο.

ιιιοιιοοιιι ιιι Οοι·ιιιιιιιιι τοΙιΒιοΒιιιιιιο

νινοιιιοε. ο". Β. 6.9. Β.

Μοωιω.. ωιειι.:.... .ιοπιιοιΙιο , ιοο. α.

Μοιιιιιιιοικ «πιο σφι... , ιιι. ο!

ΜοιιοιΙιοιτ ιιιιιιτιιτιοιιιε Γιιιιώιπιοιιιιιιιι ,

889. ο. 59ο. ο. '

Μοτι.ιιιιοει και οιιι‹Ι οΠ .οι τιιιαιιιιιιι

νιοιιοιιιιιιιιιι:.ι ροτίο6Ειοιιιε 2ι:τοικ10Ρ

89ο. Β

Μι2ι:ιιΕοτιει οοιιιιιιιιι νιτ: ι·οιιιιΠιοτο, 988.

Μοιιιιιϊιοα η... νι:ιιροτιιτοτοε , οι 5. `Ιο··

ιιαιιιιο Βιιι·ιιιοιιοιιιο ιιιιριιιιιιοει ,697.

ι....ι....ι... τοιιοιοίοι ιιιοιιιιιι:.ιιιτοε ίοιι·

Βιι: ΡοΒιιιιιι πο. Β. Εμ: ιιι οοο οιιιιιιιι

πιο: , πει. ά. ει.: Γης. Εστιιιιι .ι..ωιπο

ιιοιιι ΜΒΜ: Α1Βοιιιιε. 5...ι.....ωπ.,

πο. ει. πι. .1.·8ε Για”.

Μοιι.ιιιοι·ιι8ε Γ.τοιιιι οοιιιρειιιιιιο . 9ι8. ο.

Μοιι.ιιιο2ι ιιιετοιΤιιε ιοοιιιιιιιε ρι·οιιιΒιιιιο,

ι86. .

Μοιι.ιιιοιιοιιιτιι ιιιιιοιιοο ιιιιριοΒ:ι: Απι

Βιοιιιιο ο......ι.ι..ιω6. . π. 8; [η. °

Μ0ιι.2.1ιο:τιιι. ιιι μινι. ιοΒιιια οΒιοινιιιιο

ιιιιο3πι :πιο οι , η. οι.

Μοιιιιιοιι:ι .ιιιο νι...ωωι οΒίοι·νιιτιοιιο

ιιιιιΒιιιει, ω. ει. Ποιο νο.ιο.ιι., ιΒι.1. π_

Μοιι.ιιτοτιει . Αιι€Ι.ιτιι , Μο. ε. ιιε. Β·

Ατέιιιιιιι , μι.. Δ. ;ι.8. ει. ;;ι. Β_ 5.

ΑιΒοι·ιοι. 597· ει. 5 ΑιιοΙτοοε νοτιοτιιε

ω.ιι..ι. 5. ΑιιειιιΒιιιι , 857· Αιι€οιο.

τοπι Βοιιοιιι.τ 174.Β ω... Β. 4.8. ο.

κι. Β. 6η.Β σ”. Δ. ΑιιΕοιοτιιιιι Πο.

:οικω ;7. Β. σο. :ι Μ... οι. ιιι). ;ι_

ιιιο. Β. ιιι6. ο, Μ”. ...ι."."Πρ.ιο

ιιοπι ι..ι.., Η.. Β. .ι.Βιιι. οιι ειπα

τω, 4”. Β. Ακουω:: ιιοε. Β, ο.

Αιοιιιιιιιιι 5. ι.ιιοι...ιι. , ιιι.. α. ς_

Ι ι ο!. 2.

ΜΒΑ. 5. Β.ιι·ιιιοιοιιιαιοΙο Οοιιιιιιιιιιιο .

η; Β· ιιι.. ο. 5. Βοιιοιιιαι η.. ει.

ιιι. ει. ιι6- α. ο. ό”. Β 5. Βοιιο

..και Ατοι.ιιιιιιιι ιιιοιιιιιιιιιιιι , ”7_

Β. 5. Βοιιοοιιέ.ιι .ιο Ροιοιο 1066. ο. 5,

Βοιιοιιιοτι οπιπιπ Ρι‹›τοιιτιιιιιι , μ. Β.

μι. ο. Π”. ο. 5. Βωωιαι ό:: 5,

Μιιιιαιο, ι04- ο. 5. Βιιιιιι Ε.ιΒιιοιιι ,

ιιι6. α. Βοιιοιιιοιιιο , ι..ο. ε.Βι·ιει

ά:ιιιοτιιιιι ι·οιιειοιο.ιιιιι ........ιι........

Διὶ 5. (.Σοοιιιοιιι Κοιτα. Η.. .ι. Βι·ι

τοιιοτι, .1ι. Ε.ι18. Β. Πι. ο. 168.

ο. μια ο. Βιιιιιιοιιο, ιιι;.·ο. Μ".

€οιι[6:, σ. ο. μ. ό. 49.2. 84. ο ιιι.

ο. ιιΒοτιιιιι", οι.. ο. ι;ο. α. ιιι. οι.

4.98. Δ. 6ο8. ο. Δ. Οιιιιάιοιιιι:. ιο6. Β.

ηι..ι. ιι7ι. ει. Ο:ιριιιιιιιιιιι. 338.ο.οιο

Βιιιοοι·ιΒιιο, ι τι. Β.ι44. ιι.ο ιη. ο ι”.

ε. :ι.ι.ι. Β. δ: Και. πο. Β.οιι. ο. οι.),

601. ει. ο”. ο. 980· 3. 994. Β. ιοοο.

ἀ.ι0ο7. α. πο”. ε. ω”. ε. Πρ. ο.

ιι”. ο. ι:.ιω..ιτο, ”6. ει. ο. 5. ιιι.

οικω ιιε ο:ιιιτο Βιι:οιιιιιιι ω... με..

οιιιιιιι πιοιιιΒι·ο. ωωι. (.ΞειιιιιΙάιιΙοιιΠο

ιιι απ” μοριι.ιιιοε οοιινοιίιιιιι . η. Β,

609. ο. 61ο. ο. απο οπι. ι68. ιι. μμ

π. 5. ε:ιωιιιιι... ιιι!. ο, μ... ει. μι.

Β. 6.8. ο. ιιι. 5. @ΜΜΜ Μ"..

ΙιιιΜ ο η. ά. ιη. ο. ιι.6.ο. 5. ΟΜΗ

ιιιι2 Βοιιοιιιε. μη.. ο. 5. οι..ιιιι....ι

όο Βοι·οιινιι-, ιοτ. ι!. 5. (Σιιτιίιοριιο

τι, ιο”. π. ΟΙ.ιίΐοιιίο 44ο. Β. 4.9ο.ά.

ΜΗ.. 8.9”. ο. ρ7ο_ ε. 988. ά· 989.

Δ. 99ι. ο. ό. 10ο;. ει. 1ο”. ο. πο”.

ιι. 1-4ι.-ά- κι”. ο. ο. ιο”. ει. πω..

ο 5 €.Ξιοιιιοιιιιο . 43ο. ο. 64ο. ο. ιιι...

ο. @νεα , ιιι. ο. (Σι·οι:οιιοιιιο, 1η. ο.

οπο. Β. 5. απο. μι.. Ω.5ιοπι€10

ιιω..ιιειι......ω εισαι! νοιιοι:ιιιοι Μ..

οι..Οηφια-ίοι·ιπ2, ι44. ο. 8. Ω]

Βιιειιιἰ . 74ο. ο. .

Μοιι:ιιιοιιιιιιι 5. ιι.....ι...., τιο. 149. Β.

ριορο Βοιιοιιι:ιιιι ιοι. ο. ιιε. α. 446. ά·

147. Β. 4η. ο. μ.. ο 43ι. Β 4ι9. ά

σα. ό. Βοοιιιιιιιι·ιι , ι.οι.ι·Ι ΡειΒιι4ιιι διο

Βιιο ιιιοιιιιιιοιιιιιιι. ι68. ο. 5Ρο!ιοιο.

186- ο. ;οι. π. ιη. ει τη. 2 ο”. η:

ι τι; ιι Ηοιοιπια , 64ο. 2.5. ιιι..ιι.ι... .

2.ή;. .ι. το... ο5. Βοοι·Βιι οι: ιιρι,.....ι

ιιιο....ιι..·. Μπι.. ι4›°. Ό ΠΙ· 2 η8.

οι μ.6. Β433', ά ιι8;.·'.3. δ. ΗιΡοι)πί

ΙιιιιιΙ:ιιιιιιιι , ιη. ο Λο. ο ι.ιο.ο ιιι.

ε.5. |οοιιιιά2. Πι. 8 995- 9Β5- Ιο

Βιιιιιιιε .ιο Βιιιάι·οιιο. απο δ. ιοΒιιι

ιιιε .ιο Βιιτεο 5. 5οριιιοιιι·ι. μ8. ο 5.

]οιι:ιιιιιιε Β:ιρτ Ριιικιιιιιιιιι·ιι , με. 4

μη. .ι 5. ι..ι........ ονειιιιζοιιιι: Μισο.

Εοιιιπι ιιιιιι, ι96. ιι 5. Πιιιιιιιιιιι άο

Μοτο . 6η.. Β 5. ιοΒιιιιιι: Φ: πω..

νοΙΙιιἀοοο, πι.. ο πι. ο.η;.ο.1ίο

ι.......ιο. η. ο. 5. ΣιιιΒιιιπ Ρ.ιιιινιοιιιιο ;

ιιιι. ο ο. 5.]ιι1ϊιάο νιιΙ:οι·.ιιιο. σ”.

ο

Μοιι.ιΠοι·ιιιιιι ὶοιοιιιιιιο, πι. Β Ιο81.

.ι ιι.54.. ο ι986. Β “πι”. ο Ι.οιιιοιιιιπι

πω... .ι πω. ἀ-5 Μιι€Ιοι·ιιιιο Ηνω

π... ι”. ο 5. Μ.....ιιι....ι . ι7ι. ο

Μιιιιιιι:ιιιιιιιι .4μ.ο ιι ι.ἀ 5 ΜεικοοΙΙι,

6ω_ ο ε. Μ... , 6η.: 5. Μιιτοι Αυ·

Βιοιιίο, 4.;ι. .ι 5. μονοι ‹ιο ΡοιοΙινιι ,

ω. Β. 5. Μ:ιτο:ιιια, 6ο. Β α”. ο.

;ι8. .ι 3.9. Β ο ;74.9-378. ο. μ». ο

«Η. ο σ”. Β 5. Μπι:: .ιο ΛιιεοΙιο

ιι........ι.. οριιιοτιιιιιιι. 1.0 ;.4: 5. Με

1°ι2 α. οι..ι.Β... Αι·οιιιιιιιιι , ιι8_ η

161. Β 1.43. ο Ν... :ι 37.ι. ο χω. α

μ... .ι “ο 336. .ι 4η. ο ιιι... Β

5. Ματια πονο Κοιιιιιιιιιιιι , ;..8.ο- 5.

Ματια ‹ιο Ροριοιιιι ι. ο. 5. Ματια ιιι

?οπο , 449. ο. 5. Μπιτ ο. ΚοΓ.ι 5ο·

ιιοιιίο. 7- .ι Β Μ. ο. 11ιο.ιιο, 3ι.8.ά

”._ ο 33ο. Β· 5 Μιιιιιιιι ολο Οριιοτ

Επι, ιι ;.4.ιι 5. ιιι...ι...., Β. ο. ι η. 2

η!. ο '47. ο ι”. .ι ι68. ο ισ°9. ο 1.13.

ο :.ι.ι.ο: πι. ιι μι. .ι 4ι6. ο 4η. ο

...3.ωιι... ιι 99ο ο ι9οινι.ιι ιιοε. .ι 668.

Β σ”. Β 2ι·ο ιιιιοιιο <έι·εινειιιιιιι, «Με.

ο ω”. Β 5. Μ...ι.... σ. Μιιι·ιιιιο _,

ιιι. Β ο”. ά 5. Μ.ιιιιιια νοιιοιιιε ,

2.455. .ι μου Β ο 5. ΜιοΒο.οΙιε,ιη-ι!

πο. ο ι9.9. ο. οοο. ο. 5. Μιοιιιοιιε

Αι·τοιιι . 639. ο 5. Μιοι..οιι. .ιο Βιιαιο

ίου α.. οιιι'ιιο Βιιιοιιιιπι, η. Β 5. Μι

οιιοοιιο ο. Μιικιιιο. ι67.ο 2.06.ι.07.

.ι ι.12.. ει. :.48. ο τω. ι: .ι08.ά ΗΞ

ο χω. Β 986. ιι 5. ΜιοΒιοιιε οι: Ρι

Πε . 4ι9- ο Μ0ιιτιο οι·ιιοιιιι·ι,2ι9. .ι μα.

Β 2,”. Β 4ιο. .ι σει. ο ο”. ο 681.

Β ιοο7.ιι 1ιο.4..2 ιι ιο. οοιιιιιε ρι·ιοτιίο

...οιι€....... ιιοοιιίατιιτ . 68ι . Β Μοιιιιε

Οιιιιι.ιιι:ιι , ι·χι.. .ι Μοιιιιο-οιινοτι ,

3.7, Β Η.. ο ι ω... ο Μοιιιι:-ΕΙιοιιιιι ,

ιιΔ8. οιοοο. .ι Μοτοιιπ . Π”. οι

Μιιι·:ιτ.ιιιιιιι, ιι;8. ά.

ΜοιιιιΙΙ. Ραπ 5.1οιιιιιιιιιο , μ Ε. ι:5. Ροττἰ.

ο.. Ι.ιιοο. ιιι. .ι ηο.ι: ι.μ.ο ιι8.ι;|

617. Β ιι64. .ι 5. Ροιι·ι άο Και: ,

ι;;.Β ΡοάιΒοιιιοιοι150 . ιιι. ο πι.. ε

Ροιιιροιἱειιιιιιι, μι.. ιι 72.4.. Β ἀοΡο..

μου. τω. ο. 6η. Β Ροροιοι·ιίο . Η.

κι. ο. Ροι·οιιιιι , οπι-ά Ρτιιει-νοτοιιιε,

ω... ιι τω.. ο ιο7. .ι Ριιρριοιιιο ,

4 9.42..

Μ.....ιι. (Βιιοι·οοιι , ι.8;. ο 592- οι πι

Β ι48. ο γ”. €42.49. ο κι ο!ιαιιιιιιι1

ριιιοιιοκι·ιιιιιιιιι , 619. ο Κο οιοτιιιιι .

Ηι- ά ΠοΚοιει, μ.. ει ι7:..

Μοτι:ιι):. 5. 5:ιΙνει:οι·ιε ,ιι8 ο 4.”. ο 5.

5:ιΙνιιιοι·ιο ιιιοιιιοιιιιιιι τοΙιειοΓιιιιι . πο.

ο ι9 ι. ο! 5. ε.ι.....ωι. ιιο Βοτιιτάοοιι .

Πι.. ά 5. 5ιιινιιιοτιο ιι......ω.., ι78.ε.3

5. 5:ιΙνιι:οι·ιε Ποιοιιτιπ . Μο. ο, 5.

ε.ιω , μι. ο 5. ε......ιι μη. ο .ισα

Β 5ορτιιιιι ....ιιιιι. (3ιιιοι·οιοιιιι:. ω”.

τι πω. :ι 5. 5οινιιιι. 6ι8. :ι 5. 5ο

πιο. πο. οι ιοεο. Ιοδ0. ο. 5ιινε ιιιιιιι.ι.

ιιτ, Μό. ει μη. Β.5οι:ιι, ι·|. Β π,

ει ο μ. ιι ο”. Β ;”.ο6οι. Β..8...ο

5. 5τοΡΒιι.πή



7 ...ιι-ω κιοι.εωει.. ~
τ Νιεοιετττε Δ.. ΑΒΒιιτιει ο 98!. ο ωι0 ΦΠ·

. 5. 5τεριιετιι Δ. Βοτιειιια . 78.- ε.

Μοτιιιιτετιιιττι ΤετνιιΕτιιιττι , ιι.9. Β. 5.

Τιιεοττττιειτι , τη. Β. 5. Ττιτιιτσ.τι: εΙε

Ματια: Ηετειιιιε , τ ι;.Β. μι.. Δ. Οτι

5Π5 τε ιττιετι εοτιιιιιιττιτιιι· ρτιοι·ι Φ.Σειιε.

ι η.. . 5. Τι·ιιιιτιττιε ρτορε πωπω... .

6 :.0. η. 5· πιιιι...-ω α. 5ιιετιιτι.ι 7 6 μ..

. μ.

Μοτιιιιι. ν.ιιι..ωτ.ι. τω. ιι. τη. ε.

ι78. Β. 534.. τι. 779- ά.47ο. τι. ιιι6·

ε. Β. Δ.νιιι7..ιτει... Μ. Β. μ. τι. 97.

τι. ω. ιι. πρ. Β. μη. ε.408· ε. 6ο7.

ε. 6ο8. ε. ιο”. ιι. το”. τι. ιτοο.ς.

Υετιετετιιε Ώετροι·ιε οιιιτιι. ναι.

τιιτττι ι 876. ε. νιτ:ετιτιιιιιιτι , ι”. Β.

151. ε. 5. νιΒιιιι ω. ιι. νιτειιτετι,

6ο. τι. ιι τ. τι 767.. α. 5. νιταιιε ,:το87.

τι. 5. νιτι , 66ι. Β. Υιιιτετ:ιτιιιττι . ιιι.

. θ. δ. Ζεττοττι5 τ.ιε Με., τ”. Β.

Μοτιι:τιιιττιι 5. Βετιετιιότι τιιοτι:ιιτετιιιιτι ει.

ιιιτι :ι πιοτι:ιτ:Βιε νεεειτ ΑττιΒτοΠιιε (Ζει

_ ιιιαΙτιιιιει·ιΠε. 777. Β. _

Μοιιιειιεε ιιι 5. οιι.ιιιιιιι. εοετιοΒιο ω..

τιιιττι νετατ ΑττιΒιοιιιιε Οαιιιιιιτιυιετιιιε ,

-Δ 6.σ9· ά. ι λ

Μοτιιιιιεε 5. Μιτει Ροτι-Ιινιι ττετιΠ:ιτιε

πει τιιοτιιιιιετιιιτιι 5. 5ιιινιιτοιι6. ιιιε.

τ. τη. Β. 8: ιη.

Μιιιιιτοτιιιττι Βιιιιεειιιε . ι9. ει. ε. μ.. ει.

Ηιιιε . Γε ορροτιετιιιιιττι . τω. Β. δ:

ιε .

Μοιιιιε οιινω Βια...» Γιιρριιτ::ιτιο, ω.

6ι. ε.

ΜοτΒειίιιτἑιιε ιιοιιιε τ:ι..ιιιιιιι.. τεΙιειοτιιε ο

741- · . .

Μοττοτιπ :ιΒΒ;ιτιετττι ...Με πω Π.ιΒιιεετε

τειιτιιτ εριΓεοριιε νοι.ιιει:ιτιετιΠε . ι ι ι ε.

ε. Οιιιιιε ροιΤειιιοτιετιι .ι ...ότι τω

ω... τω... ει: τερττετι:ι.ιιττΒιι6 πιο·

τιιι€ιττ8, πιο. Β. 7

Μοι·ιοιιειι_τιε ειΒΒιιε ειετίτιιε Μετττιιε ι

μην. Β. _ . _

Μοττοιιετιιιε ετΒΒ:ιτιε οΒιτιιε, τι”. Β.

τω” ττιιιιιιττιε ...ι νιτιιτιι . 647. ε. 7

ω... ορτ:ιιιιιιι ειτε ιεειιιο ττιοτιιτιιιτ τι:

ω... τ:ιι.ιιτο νετιιττι νιτιιττι νιναττιιι6.

197.. ε. ε.ιτιι ορτο.νετιιτιτ75ατιδτι, 976.

τι. τιιιιιι εΠε τιιεεΒετ ΕΡιετιιιτε . 76ι.

Β. τιιοττιιι που ω... ιιι€ειιτιι. 1044..

ε.. τω. εοτιτετιιτιιτ (ω... επι Γε μια.:
ετιτ: πιοτιτιιτιιτιι . 979. ε. Δ .

Μιιτισ.ι.ιιια οτιιιιιιι Πιο; ειιάιιεει . 147.ἶ Β;

ΜιιΠεει εοττιττιετιόατιιτ. τη. ε. Μι.-ε._

ΜιιιΒιετι @οι τιιετιιιιιττι Ρεττι Πειριιιιιι ο

εετιιτ ιτι μι. ευιιτίτιιιτιι Ρτιτιτ:ιριε,ι ιο; Β.

ΜιιτιττετιΤιε εριιεοριι6 $ειριο. 801.21. _

Μιιτιιτιττι Μπιτ ιιΒτιιε τ7ιιιιηικιέιτιτει εστι

τικιιιετε ειΒι τιε ρτιοτιε Οειττι:ιιτιιιιετιίιε

ιιεετιτι:ι ρτο τω... (Σ:ιτιιΔιάιτιετιΠΒιιω

71105. °.:

Ν.

.και εκ «πι. τω.. ιιιι νιτιιιτειιι ιιι

. ιιι! τιοι:ετ. 8ι6. π. 8ε ιη. 7

Ν.ιτιιιιιττι άειεότιιττι ριιτιετιτειιτι τιιοτιιι£

τετιιε ειΒίτιιιε άιίρετιίειτιοτιε ΓτιΡετιοτει

ειιε ΠθίἱΠ€ΠΠἰτ 8ο. ει. Β.

Νειιετιιτιειιε Λτιιετιιετιιιε, 7η. τι. Κ

Νεειροιιτιιτιιιε τα ιττιρετιιιττι Επι! 8.: τεε

τιιιτιι τετιετε που ροτείτ. 1;οι.. ε.

Νεειροιιτ:ιτιο ι·εειιο μια φταιω τεμ”

ιι7.6. ε. τω; τιον:ιτιι ιττνείτιττι

παπι ιι μι” Ρετιτ τα εωιοιιω. ,

Πω. ;;_. Μ... εριιεορατιιε ΙιΒετα Γε

τιιε προιιοιιεε τιιιροϋτιοιιι ίιιτιτ ι·ειιτι

' φωτιά.. ιιοε. ε.

Νε€οτιει ρτπει:ιτει σ... Ι:ιΒοτε τιοτι ρετ

Ιιειιιιιτιιτ . η. ει. $ιιτιτ αιιιτε πω...
408·.ε. Μ

τω... τιιετιιτειιτιε . 176. ε ι77. Β.

ΝιεΩτιι εριιεορι Ειτιει εοιιτειιιο. 4η.. ε.

Νιειιτιάετ. ;6ο. Β. τω· β· 770- Β.

ΝΡωι. ε:ιτόιτιιιιι6 5. Οτιιειε, 678. ει.

Νιτ:οιιιιε ιιττιιειιε ΑτιιΒτοιιι ε......ι.τ. 377.

τι ετο. ε. ι.ιτ ε. 7.67. ιι. 467€. ›·6τ.

ε. μι. ε. τη. τι. 689. Β. νιτ «τω...

7|4.- θ. 7Ι5. δ. -

Νιεοιαιι6 ειιετειτιτε Κοττιεττιοτττττι έτι: 7 6 6.

με·

. _ιτιιιιιιτιιτ άι: ω... ,· ω... ἀ- .

τωοι.....Α.·ειιω. . ι7ιι..ε. .

ΝιεοΙ.ιιιι Οοττιατιτε νι: ειιιτιιιιιιιτιε , τη.

ΝιεοΙιιιιε τσω... εΙεότιιε μποτ Μινω

τιπ, το”. Β.. . · -. .

·Νιωτιι εινιε Ποτετιτιτιι ειοΒιιττιτ, 77.7.

ε. 8.: ιεττττ.Ειιιε Ρατειιτε5. 77.9. Β με·

τω: :ι.ιτ ορετιιττι . 7”. Β. ΒΝιτ18$

εοτιτετι:ιτιιτ . πο. ιι. ΕιΒιι8 ςοπιρετιιι

.ιιιε ροτιιιε τιιι:ιττι όινιτιιε ιτιειιτιιΒιτ ,

77ο. Β. Ειιι: ιιιι.ιι6.ιιωι οτιιτιιΒιιε ιι

Ρεττει , 77ο. ε. δικα Μετα κα..

το: Ποι·ειιτιιε ρτοειιτετ, 77ο. ε. ιιιιοε

ειτειτ:ιτ ...ι ιιιιιιεττειιτττι . 7;ι. α. @οι

.ρτιν:ιτε πω.. , πι.. ε. ίε(Η. ΗΜ

ΔΥ1ΓΕΙ.Πε5ι 733.Β. Ρτιιτιετιτιο. .Βια ε.

_(Ξοιιιι:ιτιτιιι . 7η. ε Ιτιτιοεετιτια, 773.

ε. Οοτιτιτιετιτι:ι, 7η. ε. 777. Β. Ηττ

ττι:ιτιιτει, 734. τι. Μοτει , 737. τι. 8:

ῖἴες.”ΒιΒιιοτιιετ:ιιττι ριιΒιιεε ιιτιιιτατι

εοττιεετ:π , 737. ε. 740.0-Μ01°8 ι 777.

ε. ΑιιιΒιοΒι Βιιιτιιιιιιιτιειιιιτ Δ.. εε ε

ρ.τιω... 737. Τιιοττιε Ροιιτατιι . 777.

Ροτιειι , με. ω»... ε. ε.τειριιΒιια

ειιιιιτιι ιιτιΙιε τω... .ι9ι..ε. Ιριι φετι

τιιιιι ι:ιεΒειιτ ΑττιΒτειιιτε οιιιτι1ιάτιιειιιιε ,

πι. ε. τρωω τ..." δ: Ετ8πειίεΝτπ

ΒιιτΒιιτιιττι τιιιιιιιιιιτιι.τει. ε. 8.2 Μι Ἐπι

ω. ιιιιιιε οΒιτιτε. τω· θ.

Μωτιι ΒιΒιιοτιιεει, 7ι.ι. ε. . - .

Νιεοιιο ωι7..._ιι. ΑιιιΒτοιιο (.Βιττιιιι

.ι..ιωτ εριιιοιιε , 48Ι· ά 686- α" ό.

Νιεοι:ιο Νιεοιο Γτ:τιρτ:1 :ιιι ΑιΒεττο Βατ

τιιιιιιιετιθ .τρωω . .7.ττ. τι. Ο.ΝΜΜϊ ο

πι. ε. ιι Τιιοττιπ 5.ιτειιαττεττΠ. 7η.

α. ..

κωω.6 Ρει·τιΒτετειιιο τω... εΒιιισιιι

ετΒ ΑττιΒ. Οιιιιι:ιΙά. , απ. ε.

Νιεοιαιι6 Οοτιιε. μι. ει. Ι _ .

Νιι:οιιιιε ειε ι.ω..ι..ι.. Μετα... 7ι6. σ.

Νιτ:οιειι @ε 1.γτιι εοτιιττιετιτατιι ιιι Μετα

ι ιιιε... ιι76. τι.

Ντω1.ω. τιε Μ.ιιιιετΒιε . Μι. ε. τοο8.

- ιο99· 8ο · _ -

τσω... Μιτιτιιιιε εττιιειιε εει.ιιινωι

. Βιετιιι5, ιι”. ε. ν - _ _·

Νιεοιιιιιε ττιεάιειιε ρτειιιιτιε ιιι ...Με ω..

ειπε, τ. . .ι ώ . .

Νιεοιτιιιε τ......6. ω.ιι..ι. Μιτιοτιιττι νιτ

μ... 8: ιιοάιτε τε=ετιιιιι ω.. Βιετιε

:ι Ραμ τιεττιττατιιω 787.. ε. ΗοειΙΙιιιιι

Βοτιοτε ειι.ιιιιιιτιι τινατε εοτιιιτιττ.ιτ .

78ι. ε. 8: Μ!. @οιιιτιι ιτιιιιιιιτι:ιττι

ειιρετιιιιτ ΛΙΒεττιιε Βιιττιιιιιτιετιιιε.) 737..

τι ε. @τοπια Βοτιιι μαθατε ροιΙιτ ιιι

ίιιτιότιε ιοειε, π.. ε. τι. 7ο; ε. ιιΒ

ίοιιιτιιττι :ιιι ιιτιιιιιειιτι·ιιτιστιε Βιετοτττττι

ιοεοι·τιπι ω.. ΛιΒετττιε 5ιιττιιιιιτιετι

Μ. 790. Β. δ( Κ.

Νιεοι:ιιιε ιιιιεττιιιιιιιιιι τ>ι.7ωιι, 766.ιι.

_τ8σ- ε. ι·8ι. ε. μι.. Β. Δ

ΝιεοΒιιιε ()ιιιτιτιιιε, τοσο. τι.

Νιεοιιιιιε ιιι: Κ: Μ” 97ι. ε. _.

ΝιεοΒιιιε Ειπα· .τη Πειριιιιιι , ιιιε. Β.

Νιεοιειιτε μι... 5 5ενετι. το8ο. Δ.

Νιεοι.ιιτε τιιοτικιιιτε. ιιι. μ. .

ΝιεοΒιιιε Με.. ειιτοτιιειιτιι θ;ιιιιτιειιιε

δε οει.ιωι εΒτοιιιεοτι , ι67. ε.

Νιοοιιιι.τιιοτικιιι οΒιτιιε. 767,. σ. 7

Νιεοιιιυε ττιειιιιειιιιη 97τ. ε. 977. ε,

ιστό· Β. ιο;7. Β. το”. τι. το”. η.

ιετιρτει ..τι ειιιιι φαει.. ότι ι·ειιιτιτετι

@τι .ιιωΡιιιιι ιτι τιιστιειιιετιε οιιιτ.ιι6.

. ε”. ε. Π 0_

Νιεοι2.115 ττονιτι:.ιτιιιτι ά ριιετοιιιττι με
τιτιιτοτ . το”. ο. το”. ε. ω”. τ). Β

_ -ι08ι. ε. το98. ιι. ε .

Ντεοιιιιε ιτονιτιιιε ιΒιιτιιτιιτιιε ει·ετιιιτιι

7 πιω ιττιρετιετιε, τση. ε.

Νιεοιετ.ιιε εοιινετιιιε ρετνετιιιε. ι”. τι.

Ντωι.ιι.. τιιοτιιειιιιτι ιττιρικιιειι6. ω”. ε.

5. Νιεειιτι ττιοιι:ιειιι ειιτ:οτιιτιιιιτιιε:ιτι 8:

. ιι:ιΒιττι θ:ιτιιιιιιιιτιετιιι αυτι, το”. ε.

Νιεοιοιε Με ττιοτι:ιειιιε οιιιτιι” ω... ε.

Νονιτιετιιιτ. ‹ιοιιιιτιιιτ. οΒιτ, 674. ε.

Νονιτιιιέιιειειιά:ι ε ττιοτιειιιετιο α.......ι .

μι. .

Νονιτιι αρκά ιιοε ποπ :ιεετιιτιτ, ιι πω:

«τι εατιταε. Σε". α. · `

Νονιτιι ρτοΒιιτιιιι. τω”. Δ. 8ε Μι..

Νονιτιι εοπτ-ειιιο 7.......ι... ω”. ε.._

Νε!νιτιι ειιιιιιιιιι ρετνειιἰ 8: Επι:: , 1002...

_ΝιιττιιΓτιι:ιτιι ριιιι·ιι νετιετιιε .ι 687· οι.

Ντιτιιτητιε Βετειιιεεε τεειτιε , μι. π. _. .

Νυττιττιι αυτώ ε....ιιιιι.ι..,_ Οοτι1Βιιιτι·

ιιι δ.: ΟεπΠ:ιτιτιι. 687, π,

Ο τ

' Βειιιετιτια ηιιοτιιιιιιτιιιιιι ιιτ:τττ7τιιιιη

εοττιιιιετιιιιιτιιτ . ι ιι. ει. ε”. ει.

ΟΒιτιιι ίετιιοτιε ρατι·ιτ ΑττιΒτοιιι (Ιππι

7 Φωτ. , 787. ε. 8: (η. ..

(Μπι 8: ριτωιιτι ττιοιιιιειιο: τω... .

. )|.Ι. ε. .

.Οιγτεριειε ιιιιιιιτιε Γειτιιτια ι τη. α.

ΟΙΥΜΡΪΝ$ Ρω7 ιιι6.3;;. Β. _ _

Οτιιιιτιιιε τιιοτιιιτ: τι: ιιιοτάιτιιιττιω ιιι. ε.

Ορριετιιι ορετιι. 7η. Β. 7

_Οτ:ιτιο_ττιιιτ;τιι Βιειετιιιιτ. Με. Β. 7 δ

Οτατιστιιτττι ίιτιιτειςιε ειιρετιτ ΑιττΒτοιιιιε .

564. Β· τη. ε. Μα ε. 17ε° τι ι7ι·

.τ:. τι. . Δ ·

Οττπιο ΑττιΒι·οίιι ΜΒ: ιιιιΒιτ:ι . 86. ε..

οι2ττοιιεε Γιτει5 ΑττιΒτοιιιιε ττιιττιτ εστιώ

ι 501., ρι.ά. η _ 17- Β 4

Οτ:ιτιο:ιεε 2 ρι.ιετιε αρκά ΒιιτιιαΙιιιιιει:

. - Κ; εοπιροιιτα , η... α” τ _

Οτιιιτιιιτιιιι .τι 5αεεττιοιιιιτιι :.ττιιιο_ετιττιε

νἔεειῖττιο ίεειττιτιο εκ ιιιίρετιισιτιοτιε ,

= - τ 7. σ. . . .

ΟιΕ;ι0 Μιτιοττττιι εοττιιιιετιιιπιιτ , 8η. ε.

οιιιτιι. «Μι... τιιοτι:ιειι06 τω”. Ριο

ΒιΒετιιιιτ Ο:ιτιιιιιτιιιιετιίε6, ε”. Β.

ΟτιΒετιεε εεεΙειι.ιτιιττι .....7ιιι... , ι τ”. Β·

Οτι€ετιιε ορει:ι . : μη. ιιο.ι.ιιιιι . 547. .ι.

Ηεττιιιια ιι Ι.ττειιττι ττειιιΠειτα τι 5.

Ηιετοπγιιιοι ιιι.. ε. Μ... ε. Με το.

«μι... Ρεττιιτ Πειριιιτιιι6, το”, Β. 777

εΒιιιοιετττι ..τι Βοιωτια” μη. ε.Ότιεττιάιτιιιε νιετιιιιι6 . Προ. ε. Πει. ε. ι

ε!εότιιε ρι·ιστ Ροιιτιτ ω... , τι”. ε,

όιριστιιιι Κοιτα οΒτιτιετ ...ι Γεριιι·ιιιιιιιιιιι

ιιιεττιΒιιι ιττιιτει ιιιιιιετιΒιιτ Βειιειιειιε

δ: ιιι ει: ιιιτιιτοτ. ροτιετιάτιτιι ρται:τοε ,

τι”. τι. θεος! Ραμ ,.ιενοαιτ τι”. ε,

Οτιαιιτιιιε τιιοτιιιειιτιε τ:.ιω.ιι.ωιωω . 667.

1 θ δ.

Οτι:ιτιιιιτε εοτινετιιιε χ 68ι. (1.

θετικη ίεττιότι.ιττι, τω. ει.

Ρ

Ρ ιιτι.ι.ιω. εριιεοριιε ΗεΙστιοροιιε στι

ειριιιιι55. εω7τοιι6.ω , 677,.1. 8.7

4 "τι ιεττητοτ. 627. ε.

τ>έιτι.ιΞιιοιιιιιιιιω... αμα ΕΙοτειιτιτιιι: ε·

7 π.. .. . _ . _

Ριιιιι6 5ττοτιιτε ετιιιεε, μι. ε.

ΡεπτΡιιγιτισ ττιιιττγτ· , μη. ε.

Ρ:ιτιιιεότε 7 τω. ε.

Ριτιοτιιιιτε @Η π. ΜΜΜ. 777,4.

Ραμ Γρεδιιιι·ε τιεΒἔἔ ετ1τιΞ ίιιτιτ ειτττ:ι Γε;

εποε ίε.ίιτρτε ίε. 2.7. Β Εο τιιιΙΙιιε τω;

ειιτ:ειήοτ . 7.84. ε. 7 _

Ριιτειιιιοτιιτι τιιατετιιιττι ...σφι . 734. Β.

Ρατειιτιιτιι ιιιιιοι· ιτι τττοττετειιιιι ιιτιιιιιτιι :ι

ρετ·ιτ τιιιτιπ . 89ο. ε. .

Ρειτνιι ιιοε εοτιτειιιτιειιά:ι Με ιιιιιΒιι

τιιητιτ.ι Με... τιετιιιειιτιτ. ε”. τι.

ΡειΓειιιιιε τιιοτιαεΒιιε. μι. τι.

ΡειΓε:.ιιιι εοτινετΓιτ6. ω”. Β.

Ρ.ιιτ:|ιιειΠιιε :ιΒΒιε Βιιτέετιιιε . ιμι. τι.

ι>.ιιω...ιι. πι... τερεττιτε . η.ρι.. Β.

Ριιιτοτεε ετι:.ιιιι ιτετιιτετιτετ . ιιΒει·τιαειιια

7 Γιιίειρετε εοι;ετιιιι, 786._ἔ°

ΡατεινιεπΠε ειιιτιΠεε Ρεττιι8 Βοιιατιτε .

Δ 687. τι.

Ριιιιετιτιιι εοττιττιετιιιιιττιτ, πι.. ε ε”. ε.

Ριιττιτιι ίειι ιτιιιιτιτιιιιτι ιιι Βιιρτιιιιιο ω

:Τετοια ι·ιιιιτιετ;ι Βιι:ετε ίοιετιτ, ι μ.

Ρ:ιττιτιι Ριτιτεε ιιτιιιτε ωτι..ιι. , ι 78. ς.

Ριιι.ιιιιττι τιι:ιτεΒιοτιιιΤ:ιτιι Μιιιπι777.7ω 7.7

ριετ:ιτετιι ιιι ριιιιρετεε ιιοττ..ιτιιτ πω.»

Τετ:

Μπέκι: .- 897. ε.



.ιΝοιιΧ κειωιιι Η νειιιιοιιυινι

Ό ΜΜΕ 95899 , ιοι. ε. ]οΓι.ι.ιιιιε5 . 9ι9

ε. ;;ι.. ε. ρι·ιεεΠ. ε.ιριειιΙιε ς_ειιει·αΙι

_!ιιιε ()ειιι·ιαΜιιΙειιΠιιιτι. 968. ει. 609.01:

ΕοΓςιιε νιΠειιι:, ΗΜ! Πει 22.5. Ρ.ιιι!ι

. 'πιω. 369. ε.

`Ρειιι1ιιε 9191999 Γειιἰοι·. οι ει

ΕΡαιιιιιε νειιετιι.ιε @Με 5. ΜἰεΡι9εΙἰε εἰ:

-Μιιιπιιι0ι τι. ω.. Γι. Αιιι1ιτοΠι Ο:ιιιι:ιΙ

ι:ιιι!ειιΠε νιειιτιιι9 , ιη. Β..ι.ι.8.ϋ. ιι.9

4 α. ι.ιο. ε. 6ι.;. ε. Γει·ιρτ:ε εις ειιιιι ε

ριΓιοΙε ιιι.. 8.: Γες. 6Βο.ι:. ειιιεΙ.ιιιε .

ιι.6. ά- ' '

Ι).ιιιΙιιε εετάο Τειιεοπιειι:.ιιιοπΔε!ιιιε Πει·ι

ΟαιιιιιΙάιιιειιΠε μια . ω”. ε.

.Έπινε ΙιιΠιιιισ.ιιιιε ειειιιιαι.. ιι”. 9.9!.

Ιιιιιιειι ιιιαἔιιιιπι, ω”. ε. ΙρΠ πω.

Με εοςιεειιι ει·ετειιι·ιι 5. (5ι·εΒοι·ιι Ν:ι

ειιιιιΖειιι πιπιι: Ρεπιιιε Πε!ρ!·ιιιιιιε ,ι

ι 119. ςΙ.Ιτειιι 5ει·πισηεε $.ΕΓΓιεπι οΙιιιι

ετ9ιιΠ:ι:οε ε ςι·ιιιεοιιι Ιιι:ἱι·ιιιιιι .Πι Διιπ

βτςΠο Ο:ιιιιοι άιιΙειιΠ . ιι79. Π. Ριιιιιιιε

.Μ:ιΗειιε ΓιπιΠιιτιι Γρειιιιιε:ιι 5. ΒειιεςιέΗ

8( ά: Γριιιιε ιιι ω»... νοΙι.ιτιιειιε εΠ:

.Μακ ιιιοιιιιιιιΒιιε 5.Οιιιειε νειιετιιι

πιω, 899. Γι. εμε εριΠοΙε. 879. ε

ά Γες.

ΡειιιΙιιε Μ:ιιιι·οεειιιι9ι ιο96. Γι. ι·ιιοιιπε!ιιιε

_ Ο.ιιιιιιΧάιιΙειιΠε, ι κ”. ε. πιο. ε.

Ρ8ιι!ιιε ιιιεόιειιε Ποιειιιιιιιιε , π”. Γι.

μ7. Γι. ..+8. ε. 9εκι:Ηιιιιιιιε. 999. ε.

[(0. Π.

Ρειιιιιιε ΟτΙειιιςΞιιιιε ιιιοιιιιεΙιιι9Αιι€εΙοιιιιιι

ωεωι.. Μη. ε. ·

Τιιιι!ιιε 5.ιτι12:ιτιειιΠε . Μ.. ό. ειιιε ερἱΓ

πως .ιςςΑιιιϋτοΠιιιιι ΩαιιιιΓὸιιΙειιΓ`ειιι .

7ι.1. θ.

ΡιιιΓιιιιὶιιε . 999. 9. . Δ

Για ι..ιιι.-, 2.7ο. Β. 6η- ό.

ΡεΙοροιιεΓιιπι πιεις: Ι.επιιιε ΓεειιιΓεειτίε ι

17-47. ει. 5 . .

ΉειιΠοιιεε ςιι:ε ΠΜ ι·εΓει·ικιιιτ ΒειιεΠεἱ.ι

τεΠειιει:ιΕ05 .κι Πιιι Παω, μη. Π.

` ιι68. Γι.

ι>..ωειιΞ ιιιιιοι· .ι ιιιοιιιιεΙιιε ιεςιιΜτιιτι

39.6. - . .

Ι>ειΓεέὶιιεἰιι οιιιιιἰΒειιετειιιιΗιιε , 78ι. ε.

ΡειΓ.ιτιιιιι άε πω. νιόιοιι.ι, 966. ε.

:ΡεΙΝε Βοιιοτιιαι, 6”. σ!. Ποιειι:ιε Γιε

ω, η·ι..ει. ι88. ιι 7η. ιι.ιιι ω... 8.:

1).ιιιιιπι2.998. ε. ιι. πιω., με. .ι.....

α. μη. π. Γι. ;ι7.:ι. 998. Γι. “ι ε. τω.,

ε. ι·6ι..9|. μη. Γι. 979. Β.;9ι.. ε. ε”,

.ι. 688. ε. 9ι8. ει· ΠΙ· ε. πιω. 5.

ιο4-6- ε.ἶ!ιιΙὶἰιιοροΙι 9 99. σ..Βοιιια. .μι ι ·

Γι. μ.3.ό. 5επιι5, 693. Γι. νετιετι2 μη.

ε. Πι Απιιιι·οΠι ιιιοιι:ιΙϊειιοι 99. ει.

55. Μπα ΡιιιιΙι Π.ιτιιω . ;οο. Π.

πω. Μει::ιιιςτιιιι ειιριειιΙει εἱε ροειιὶεειιι

ω... , 497. 9- .

Ρεπο ΕοΓειιι·ο ετ.ιειιΙιιιιιτ Ρεει·ιι9 Πε!

99.99. ιάε Γιι:ι ρτοιιιοιιοτιε Ας ε;ιπΠ

ιι:ιΙ.ιιιιιιι, 978. ά. Ειιιε ε!οι3ιιιιιιι 978

ε.

Ρεετιιε Βιιττοτἰιι9 . .ϊ 13 ε. ε. ε9ιΓεοριι9·Ριι.

όιι:ιιιιιε που ιιιιιιιιε Γιιιιάιτ.ιι:ε ςιι:ιιιι

.. άοέΕι·ιιιο. ιιιΠειιι9 , ιιι98. Γι. ιι7ι.. ό.

ΠΝ. ά. Εἰ δε Γιι:ι Πι εριΓεοριιιιι ιιΓ

Γιιιιιιιοιιε Βι·.ιτιιΙ.ιτιιι· Ρεπι·ιιε ΒεΙρΙιὶ

πω. 999. ει. Ρετιι ι).ιιιιι:ιιιι οριιΓ·

ειιΙει ειιρετι: ιιι9 ε.5 ΑιιΒιιΙΙιιιι Γει·.

Πιοιι€5 . Η... ε. ειπε οριιΓειιΙιι , ιι6ό.

ε. δ: Γες. ιι6·/·. «Π. ιι68. Γι. εριΠο!ειε

Γπι ιιιιιιιιι νο1ιιιιιειι εοΠιιέι ειπε: Ρε:τιιε

ΠεΙΡΙιιιιι.ιε, ιι72.. ε. Ιι.τε απ: εσπι·

ως. ΜΜΜ:: ΓιιΒρι·ιοτι. 1180. ε.

Ρεπιιε Ποπειτιιε ΛιεΙιΓεριΓεοριιε Οκτω

Πε 9 Μ”. Γι. ν

Ρειιιιε Ποιι.ιειιε ...ιιι.-ε ΡατεινἰειιΠε , 688. ·

σ.

ω... Ποιιιιτιιε απ... ΗετιιιοΙ.ιἰ Μι... Μ»

Γι” 5. ΜιειιειεΙιε ειε Μιιι·:ιτιο , 98ι.. ε.

μι.. ο 995- ε. 99·ι.π 998. «Γ. 999. ει.

Ιοοο. ε. Μ". η ποπ Β.ιοι;. ει. (Γ.

ιοι6.ε.ιοι8.ἀ. ιοιμ. ε.ιο;ο.°Β ιο;.ι.ιι.

ιοι.ο. 5ι.ιο.ιι. ε. πο”. ει. ιοι.8. ε.ιοι.9.

ε. ιο9ο. ει.. ιι14-Β.ι2.7.1.8-ΚΒΙιεΓοιή5

εοΙιιτιιιι:ι.98ι.. Ε. Ρεετιιε Ποτιστιιε ιιΙ:ετ °

ΒοιιιιιςΙε1ιι9 . Με. ω... τεΙιιε ρτο στ.

ει... 989. έ. ε. 956. ε. :ιΙιςιι:ι ιιιοιιιιΠει·ια

6ιςιιιι Γιι0 ιιιιιιι ριοειιι·εινιε ω.. ε.

.3... η. -

·Ρε:ιο ΠεΙρΙιιιιο Γε νει·ε ρ:ιτι·ειιι Γρὶ

ι·ιειιιιΙειιι ειιιιιιιε: , 9ι9. ε. Τειιιριιιιιι

ιιιοιιιιΠετιι Γιιι εοιιΠιιιι: , 92ο. ό. 8:

·Γειι.ι ειιιε εΙοςιιιιιι . 99.9. ε. ό. ειιιιι

«Γε πειιιρΙο εοιιΠτιιετιόο ιιιοτιεε Ρε:ι·ιιε

ι ·Πε!ρΓιιιιι.ιε , 999,. ει. 8εΓες. τιιΒιιΙει:ιο

ιιειιι ρ:ιτιετι:επι εοιιΓοΙιιευτ Ρεττιιε Πε!

· φΓιιιιιιε. Ισπ6. ά. 8.: Γες. ιΟι.8. Γι. ι.

ιΜΒιιιειιι ει·ιιειΠικι ρτο ι:ιιιιιιειε Με

Ραπ: ΒεΙριιιιιο. 9η. ο.. ειπε οιιι:ιι9, _

πο". Γι.

ΡΒιι·ιιε ΒεΙριιἱιιιιε ω.. ιιινετιειιιιε Για

ιΓεΙιδΓι , μια Β @κι ι·:ιτιοιιε ..ι Η

ω... ροι·τιιιιι Ρετ ιιι8τεΓΓΗΜ ιιιοιιιιΓ

τετιἰ ειρριι!ειι€ . 9η. .ι δι Γεςς. 8ιιτιο

.....ι. ςεειιιιο ο6Ιανο . 9ι8. ει. Ρεττο

Ι)οτιπο αΕιΓ:ι.ιτι ..ιαιεω. ει: Γ.ιιιιι!ια

ι·ιιΠι·ιιιιε Γιιιτ , 9ι9.._ε 8: Γες. ειιιιι ε.

Γιοι·ιετιιι· :ι εειιιριι όοιιΠιιιόειοτιε . Μι.

Β ό: Γεςς. Γ.2ικΓΩ5 ερι12:ορι ΒεΠιιιιειι·

Πε ρι·οΓεςιιιι:ιιτ , 999. Β ε Ριορι·ιιιε

ι·εΓριιι:, 9η εΓΕιιιε ΜΜΜ”. .ως

9.”. π κι... ..ι Β:ΙΙιιιιειιΠε εριΓεο

@Η νιΠαιειοιιειιι ςιι.ιιιιι Γεεειι: . 939.

“ω”. ε. ι.ε:ι....ιι και: .ιιιιεςιιιιιιι

Μαιο τεειιιιιΒιι, 99ο. ε Ειπε πω

ειιιιάι:ι , 949- Ρι·ιιι·ιε ΠΠοε εςετιιιιιιιι ο

Μ... έτι 99ιι... 9;ι. β ιιΓΠιέὶιιπι οΓι

ιιιοι·τειιι Μπι εοιιΓοΙ.ιιιιι· εριΓεοριι9

ΒεΙΙιιιιειιΠε , 999. Β ει: Γεςς. Ι.οειιιιι

ει: Γειιρτιιι·.ι ειςιΙιε.ιιιςιιιιι ρτοροιιικει

άειιι ερι1εορο. 960.. :ι 976. ε Βειιε.

εις... ΙωΓιιιοι9οΙιπειιιιιιιιι ω! ι·εΓοι·ιιι:ι

κιοιιειιι ΜΜΜ, 969. ε ΟΙειιΓειιΓετιι

ιιωπικεπι ιιιΠιιιιιιιιι εοτιΓο!.ιτιιι· . 9.99.

η ε 979. ε ΑιιιΒιοΠι (Ξ.ιιιιΔΙὸιιΙετιΠε εθι

.ι ει... Γι.ιἱιετε ·ειιι:Πι, 969._ἀ Ι.ιΒι·ιιιιι

ω. εοιιιιιιοτιιιτιιιιι ετ:ιιιΓει·ιδι:. 99ο. ε.

'ΑΠ εοιιΓΙιιιειιςιιιιι ιιιοιιειΠειιι ΠΠ τειιι

ρ!ιιιιι Γερι·ερ.ιι·:ιι: . 99.9. Β 8: Γες. ιοοι.

ε ιοο.-,. .ι πως. ιι _ιοιι. ά Ρατεἰ::ι

° και ειιΙιοτι·ε:.:ιιιι.ιε ΙιΒειπιΙιτατειιι,ιο9ο.

._ Γι Οοιις_ιιετιι:ι.ιι· :Γε :ιιιιιιΤι ΓοΙιιιιιιιιιιε

ιιιει:ε. ιοο;. ε ιοι8. ε ιοιο. ε .μι

ω. ΠΠ Π: νιε.ιιιιι9, 1οι7- ε (Σαι

Βιεειιιοιιειιι Γιιιιιιι ιιοτι πιπιι ροΠεΙΠο

. @ΜΒΜ ςιιιπι.ρι·οΓεόΙιδιιε ιιιιςετι ειιριι:.,

ιοι.ι. :ι Νονιτιοε ιι91ιιι·εε :ιςιιιιτπειιάοε

εειιΓετ . Κο ι.._ι: ά ες. οι.ι..... τω πιι

ιιιιιιι Ιιιζει. Ποιά. ε. Δω.. Γοιιιιιι:Ιι

ιιειιι . ο”. .ι .Ρετ σ.ΒΒιιε 5. Μιει·ι:ιε

Πε .Γε Μιιι.ιιιο. ως... ά ΠεΠςιι.ιιιιε

Υιε:αι·ιιι6 Ηιειοιιγιιιι <έειιετ.ιΙιε . 0ιιιι5

. ΠΙικΓ ιιι ρτιοτειιι 5- ΜετΙιιιε ω... ,

.ιο;;. σ!! ω”. 8

Ρετιιιε Βε!ριιιιιιιε ..Δω τεΓοτιι·ιατιοιιι

ορετιιιιι Με. πως. ε. ω”. Γι. Μω

ιιιιΓειιΙο :ι €ειιει·ει!ι άοτιειιιιτ. πιει.. ε.

. ρει·τιιιιιιιτιοιιεε ειειιπσε ιιιοιι:ιΠ:ει·ιοτιιιιι

ω... ω”. ε. Η: νιε:ιτιιιε ρι2Ρ0Π·

τι 8ειιει.ιΠε οι·άιιιιε . 1067. ε. ςιιοά

ιιιιιιιιιε :εφε ΓιιιΕιριτ, ιο·-8. Με αι!

Ιεδ:οτε προΠο!ιεο ρΓιιι·ιιιιιιιιι νειαιτιιτ .

ιο77. α. εκ Ιες. Ειιοοιιιτιιι.ιιιιε;ιτιοιιειιι

ςιιιιτιιιιιιι Γοτιιιιιιιιτει: , ω”. ε. 1078. ε.

:ο89.ιι. ιο9ο. ε. ιο9ι. ά. ιιιι. Β. ει.

Γες. πω. ε. Ποια ιιεςο:ιοι·ιιιιι πιοΙε

ιιιιιιιΤιιιιι ςιιιετεπι. ιο8;. ε. 0ιιι:ιιιιιιιι

ειιιΕιικειιι ΟΙ9.9.ΓειιΓειιι ριιτε;:ιε :ι ΠιιιΠτιε

τιιιιιοι·ιιιιιε . “Η”. ε. ΒεΓοι·ιιι:ιτιοιιι

κ:ιιιι...9. ιιιοιι:ιι`τετιι ιιιειιιιιΒιε . ιοξ 8.

Γι. Απευθιιε νειΠετιιε. “Α9 Δ. ά. ειιι9

.:ε!ιι: ρτο οπιιιιιε άιΓειρΙιιι:ι, τση-ά.

ω.. ω.. ιιιιιειιιε ςιιιεει9, πω. ε!.

ΡτινιΙεει.ι ιιροΙὶοΙιειι ρω ιεΓοιιιιιιιιοιιε

οπιιιιιε οι.πιιιειις:ι εειιΓε:, πω. ε Βε

πιω... .Πι Ατειἱιιο εριΓεορο @πιε

πιω ...Δω Ο.ιιιιιιΜιιΙειιΠ9 . ιιιι. Γι.

ν:ιιις:ιόιεΓ:ιτιι ιιιοιιιιΠειιιιιιι ει ιιιςο

εοιιιιιιειιεΙιιιιιιι ΙιΙιει·ετε ιιιεάιτπιιι ,

ιιι8- ε. 1ειιιιιιοτιιιιι πιοςιιιιι ιιι εσπ

8ι·εΒιιιοιιε 5. ΜΜΜ ιιΠισειιιιι ...ως

(.):ιιιι.ιΙάιιΙειιΓεε ιιιεΙυει ι·εειιΓ.ιτι ιιι.ι.

ε. ά. ει. Ριιει·ο 5. Ηιειοιιχιιιιιιιι εοΙιει

ηη. Γι. ειιιιι εε νετΠΒιιε :Με Γιι05

εοιιΓει·τ ο ιιιιά ε. Ι.:ιιι:ιοτερ ειιιοε ενετ

Γειτιιι·, Ιιι.4-. ά. 8: Γεςς. Ειεςιιειι:ιατιι

Ιιοπιιιιιιιιι ειε εινιιιικεε οάιτ. πω. (Γ.

@πιω ΠεΙριιιιιικ ειιιίΓο!ειε Γιι:ιε ΡΩΜ

επΓ νεοι . 1ιι.8. «Γ. Βιενι.ιιιιι σκάι

ω.. ιιιιιιι·ιιιιι ειιι·ιιε. τι”. ει. Ποτε".

τιιιιιιιι ΑιιςεΙοτιιιη πιοτιαΠει·ιιιιιι κε

Γοττιι8: , ω”. Γι. ιι”. Γι. 8: Γες.

ιι”. Γι. ιι94- ιιιιιΙωε ιιι τεΓοιιιιιιι.ιο

οπιιιιε ικιειιιιι· εοιιεπόιάιοι·ιεε..ιι; 9.

ά. δ: Γες. Αιι8εΙοι·ιιιιι ιιιοιι:ιΠει·ιιιιη

ειιιιι ω.. οπΓΓιιιε ΕιΠετείειιΠε ρει·ιιιιι

:οιιε ι·ειιιιιι:. πω. Γι. ε. ιι37.2. ε.:

ώ Γες. ιιι8. π. 8.: Γες. Μι εοάεπι ήπι

:ιιτ 8: ...ιι οδΓο Δ... ..ιιιωιω. . ιι”.

Γ» δε Γες. ΡιΠοι·ιειιΓεω :ιιιιιι:ειιι μι

:Με :ιάιιει·Γιιιιιτιι, ιιςο. :ι. Ειιιιι Ι.εο

πατάω ει: ἈιιιέεΙοτιιιιι ιιιοτι:ιΠετιο ι

@τσιπ γι ειιι:ετε. ιιιτιτιιι·, Πς0. Φ

Οςιιει·:ιτιι εσπι Πιο: οι Ει·ετιιιτα .

ςιιι άε ρ:ιιιε ω"... ε:ιιιάιςο 00ιιςικ

τιιιιτιιι·, ιι". 0. 82 Γεςς. Ι)εΠε: οι·

ω.. Γιιι εε!ειιιιιιιιι:εε. ιι.μ.. 8ε Γεςς.

(ΣΙει·ιιιιι ΡΙοτειιτιιιιιιιι 96 ιιιιρρΠιιοιιε

Ρεειιιιιιιι·ιιπι στα: Γιι!ι!ενιιτι :Πι ΙΜΟ.

εειιιιο·νΙΙΙ. 9194. 9, 8( της_ ..ω.1_

Με” Γιιι οτάιι·ιιε ιιι εσιιιιιιειιά:ιπι ω...

εεειιρειαι·εΙειΒοιπ , ιι..9_ ε. ι_."επ

@με Γε Γ;ι:ετιιι· ιιιιι.ιιιιιιι. πω. α.

Ρειτι Β.ιτιοτιι εριΓεορι ι>..ι.....ι Μι...

Με ιιιιιιιιι κι 9019.... εοΙΙιςι ειιι·ιιι.

Ή79·- 0- ΜΗ» ει. Εια:ιιΠιι Γε ςιιοεΙ πο”

ιιιτειΓιιει·ιτ εοιιει!ιο Ι.ει:ετ:ιτιειιΠ , ιχ8 χ.

3- ό. Ει·επιπ:ιτιιιιι ιιάνει·Γιι: ειιιιι πιο. °

Ιιτιοιιεε. ι. ει., ς. ΕΞ Γγιιόιε:ιειιιτι ειε.

ιιιι ιεΠιειιιεωιιι·ιιιιε . ιΙ8.ι_ ε, π...

πιπιι ςΩΡιΕιιΓι2εΙιεΕιΙι5 Ιιοιτειιιτι!ιιιε ε.

ι·ειιιιτιε ειιιειιεΙ:ιε . ιι89. ε. ΙρΓιιιιι ,

2ειιειειΙ:ιτιι εκιιιιΙιειι·ε ιιιεόιτ:ιιιτιιι.ι ι87,

ε. ...ι Ρειρειιιι δε πό (.ΐατ.Γιιιει!ειιι «Γε Μο"

τε εοιιιιι€ιτ, ιι89. ε. :ι Γιιιιιιιιο Ροι·.ι

ειΠεε ρπειιιι:ιε ειάιιιιιςιιιιι·. ω»... άε

:Μπάκα είἱ επτα ι·εώτιιι:ιτιά:: ς:ηιή2

δ: εεεΙεΠει ε.. εοιιεΗιο Ι.ιι:ετ:ιιιειιΠ ,

'πω' 9- Η9ς. ε. Οοπιρι·οτιιιτει: ε..

Ω.ιτάιιιειΙειιι άιίΠάιι ιρΠιιιι ω... ε.:

ΠΓεωιτ”, Πιο· 9- ΜΜΜ ρι·οΠειΓει.

"Η .;ι9ι.ε. Βετιι;ιιιε επειριτιιι· ει Πω.

3ιξιο Γ.0ιιτιΠεει ιι9ι. Δ. ε. @Η “ή”.

οπι2 ι·εειιιετ. ιι99.με. ΙιιτειειΕ σε·

εαν:: Γειὶιοιιι εοπει!ιι 1.ει:ει·ειτιειιΠε .

Π93- 0- Βενει·Γιι9 ΡΙοι·ειιτι.ιιιι "ουδε

:ψ ειειιιιτιε ρειΓεειιιιοιιεε ρ:ιτιι:ιιι· .

1193- ό. δ: Γεςς. Ιιιτει·ιοε:ιειιτ ιι νι

. ε:.ιτιο :ιτε!ιιερι1εορι ΡΙοι·ειιτιιιι Εμμα

πως Πιο 9ειιει·9Ιετιι. ω”. ει. 2 Π

ε:ιι·ιο ρι·ονοε:ιε εις Γεάει·ιι ιιροΙϊοΙιε.ιιιι .

Π96. ε. Κοιιιιι ι·ενεπιι:ιιτ Ο:ιιιιιιΙάιι

Μπι. εια:εριιι9 ειιιιι μαι... η”. ;ι_

15090 Μινι ειροΠοΙιεο ω.. φως. ,

εοιιεεΠ.ι ιΠι :ιιιιιιι:ι ρειιΠοιιε. ιι97. α

ό. @πιω εάνετΓιιε ειιπι ιιιοειιε. πω.

ό; δ€ Γ9ςς. ΟΓΓει·τιιτ ιρΠ ει:ιι!ιιε :ιτάιιε

ριΓεορατιιε 8ε οΒΙειτα ει ρειιΠοιιε, α

ςιιε Πε ρει·ρει:ιιιιε ΓιιΠιτιεοιιιειιε :ιι·::!ιιε

ΡιΓεορι ΡΙοιειπιιιι , ιι99. ε. @θά

ιΙΙε ιεειιΓ:ιε. ιι99. ά. ΒοηιΕπι ι·ενει·

Πως. «.ιιιΉειΙεπι :Μ ΡοιιιιΠεειιι Μι

ειιιιι ιιινειιιι:, ιι.οο. ε. Με:1ιαι·ιτε ει".

ιιιιι9.Ιι ρι·οιεόΙ:οτε Ρ:ιρ:ιιιι ει!Ιοςιιιτιιι,

1909. Ειτειιιιτε αρκά ε:ιι·άιιι:ιΙε9 μι

όιεεε Ιιαετιε ιιονι9 ειιπι ιι·ιιιΙειε πω

Επι: . πω. ό. ε. ιι€ειιει·ειΙ:ιιιι ειαιιι·

Μπιτ. πω.. α. 8ε Γες. Ο`ιιιιιιιιι$ Μι

εο νειιιιιιιι μπι: «Γε ιΙΙ.ιειε Γτιιιιι·ῇ5 _

1 φως. Βιρ!ςιι·ε ι:ι εις: όεειεςιι5 ςοΠίζ

ει·ιριτιιιιιι εοιι·ιςιιιιι·. πο.. Ε, ς;τωΒ

πει: Πεο :Γε ρι·οειιτει::ι ΠΕΠ ςιιιει:ε ,

Η.0ς- Γι. ιι.ο6. Εμιε οι·:ιτιο ..ι 980...."

Κ. Ρ:ιριιιιι , πω. ιι. Ριιιιεωιε η... ο

Μ.. Γει·ιρ::ι ειε ΕιιΓεϊιιο Ρι·ιοΙο ω.

τε Οιιι·εετιιιιι , Πτι. .ι. ω) [ΠΠοςεΠ

:ιο νΙΙΙ. ιιι ειιι·όΓιιαΙεπι ειιρετιιιιι· .

πιο. ε. Ειιιε οριιΓειιΙ.ι. ιηι. ;·ι_

Ρεει·ιιε ΕιιιιΙιειιιιε ιιιιιιΠ:εε νιεειιτιιιιιε ,

593- 9- 989· 9

Ρεετιι9 ιιΒΕιειε ο.ι.ι.... 144. (Ι.

Ρειι·ιιε Β9ἰιἰισ 96699 Οατεετιιιιι . ω... :ι.

Ρεει·ιιε ρι·ιοι· ΟιιιιιιιΙάιι!ιιιι, Ι4ι_ ε.

Ρειι·ιιε ριΓοι· (3:ιπιειΙςιιΙιιιι ΒοιιοιιιειιΠε ,

44.0. Π..

Ρεειιιε ιιιοιιιιειιιιε εει·εειε ιιιςοΙιε , ω.9.-_

ε.

Ρε:ι·ιιε (ιιιἰιἰιιι.ιε ειειιιιεει ωτηει·ι
ως -

παπι, ιι”. Γι. μη. ε. ε
Ηπα ό. Μι

ή



Η

ω επρΙἰειιιἰοηεπι ε.....τ.ι..ω νει·ιζειιΙι

κι... 1οΒ ειηιιιτιτ ΡειιιιειΠεΙΡΙιιτιιιε.

η”. 8. ..

?απαε εΙε Ροττἰειι ιιιοικιειιιιε , 317.ο. ε.

Μπι. ε. ΜΠόιιιιειιι Ιεωαιιε εριιιοΙ.ι

.Μπι δ. ΗιετΒιιγιιιι , ηη. Β. Ραμ

Βε!ρΒιιιο εάι:ΙΜιΠιπιιιε, πι... ει. 8:

“ 1ε - . .

Ρεπι1ιε ετειιιἰι:ι θετιι:ιΙάιιΙεπΠε, ε.. ε.

Ρειι·ιιε Μια... 47.9- ό.

Ρειιιιε Ι.εΒιοιιειιΠε τΙει·ιευε, εει·σΙιπεΙΞεξ.

Μ.. :κι νιιιειιΙεριοριιηίιόε ς;ιτιοιιι

αιιι.ιπι ορια: Π. .ιιτΒε Με , 67: ε. 71.

ξ. ιι `

Μετα ιιεροε ΐιιπιτιιἱ 470ΠόδΦβ. 97. Σ

Ρατο Ι.ιιΠι:ιτιι:ε κ· ιε ΕΙιο όιε:ιτει :ψ

ΑπιΒτοίἰο Οιιιι:ιΙ.ιιΙειιΗ ιτειιΙΙ.ιιιο Π

Βτι δ. ΩΒηΓο!ιοτιιιι!ε ι>.ωιω......

σ”. ε. Ε7ιιε εΙοειιιπι . 6948. ει. νιβι:ιι:

, €επιειΙάιιΙειιίεε. 696. Β.

Ρεπιιε ω... ΑπιΒιοΜ Ο:ιιικιΙάιι!επΠε,

τον Β· . .

Ρεπιιε ΒεπιΒιιε ιιοΒιιιε νειιετιιε , ι ι8ι. Β.

Ρεπιιε (Σπάει ω.ιιιιιοι ερ1ΐεόρι ΒεΙΙιιτιειιΒε.

976.ε. .

Ρεπι.ιε εΙε Ειιι·.ιΙε:ιτιιιΒιιε νἱτ ω... :ιἶρεε.

πιε . μι. Β. _

Ρεττιιε εΙε ε.α.ειι., ω. ά

Ρε:ι·ιιε ΟοΠιιιΕΙιιιε, μη. ε. ' _

Ρατιιε ίπποι· Ηὶετοιιγιιιι εοιιιἱτιε.Ι7.49.Β.

Ρεπιιε ιιιει:Πειιε Βοιιοιιἰετιίἱε , 176. Β.

Ρεσιιε Ν:ινο.ττιιε. ι:.47. α!. _

Ρεττιιε Ρ.ιιΙεο ΑτιπιιιιεπΠε τω... . Ι.:ιτἰ

_ ιιιίεΙυεΙιτιετιε :ιρριιιιιε φαι... , ιει8.

Ρεκτυε ΡΙιγΠι:ιιειιτ ΒυτικιιιιΠιιιιυε. ε. :..ε.

Ρετιιιε άι: ι>.ιωιε . 1027. σ. ἰρδ «ΜΜΜ
ζ ρι·οειιι·ειτοιιε πι:ιμι1ϊκιευε . ι ι πι. ε.

Ρεπιιε 5οάει·ιιιιιε Ποι·ειιτιιιιιε νεκιΙΙιΓει·

ρειρειιιιιε . πω. Β.

?εποε νιιιιιιεε Γεετει:ιτιιιε ΤΒοιιια: ν6ΙΓεἱ

εεπάιιιιιΙιε . 1594- Β

Ρεπιιε Ζετιιιε :Νώε 1πιρει·:ιτοι· εκινε:Πιε

ΜοιΒιιι.ιιιιιιιι ε:ΒιιΠ1:ιτισ: τεΙιειοτιιε Βοι

τ€πι› 74ΐ· Β· - .

ΡΙιωτιίαιΒιιιειιτιιιιι. Πο. τ.

Γ'Β.ιΙσπάιε ερ.ιιοι.. , 648. ει.

..ΡΒιΙεΙΓιιε. 947. Β. μο.8.εω ει.ε.7οέ ε.

.` Η: εται:2 Ιενιιιιιιε8εναιιιωιιε. επι.

. Β. Δε! ετιιι.ιιειιι.Μιιιιινεπτυτεπι εοτιόιι

ει... , 276. ει, ειι8. Β. ε”. ς. ε! Βάλια

· 47.., 364.6·. .

Ρωι.ρρ.. Με... ιιιιιιιιεΙιεε. ι:οιιΓεει·ιιιιοιιε
....ιι€..... πι. ε. 8εωΙ. Δ 4

ΡΒιΠρριιε Ο:ιΙ.ιιιάτιιιιιε εΒιίι:οριιε Βοιισ

κιιειιιΞε 8ε ε:ιτάιιι.ιΙιε 5. 5ιι2.ιιιιι:ε οΒιτ,

ωο;. ε. ε.

ΡΒιιιρριιε ΑτιιΒι·οΠι (::ιιιιιιΙιζιιΙειιΠε ω...

ειιΙὶιιιιιε . Μ”. Β. 6ο;. ε.

ι ΡΒιΙιρριιε ΜοιικΒυε. 1170. Με Β-ι64.

0.176. :ι.176.ά- .

ΠιιΙιρρυε άε Ρεινειιιἰ:ι ιιιοτι:ιεΒιιε ......ιι.

πιε ει! ιτιοιι:.ΙΙετιιιπι δ. Ηιρρο!μι 7 4.7.6.

Β. ειιιε επίιιιτι ἀεΗεε ΑπιΒιοΠιιε ο......ι

άιιιετιίϊε . 44ο , ά. 8: ίση. Βοττατιιτ πι:

τε1ϊριΐεειτ, ”ι. ει.. 8ε απ! ιιιοιιΜιετιιιπι

φωσ! ε!είετιιεπιτ , φαω ω... τεΓυτε:ιτ.

2.... ε. εε Εεε. Με. τ. δ: ΜΒ <ι-ι4.ό- δ!

ξ .

ΡΙιἰΙἐρἰιιιιεεο . :48. 0- _

ΡΒ(ιΙιρΡιιε ΑτιωιιιειιΠε εειιιι:εΙΙ.ιι·ιιιε, 8040·

ΡΒιιιρρο Βεκιάεόεο Μιρκα ειΒ ΑΙΒεττο

5.ιωι1:ιιιειι6 εριιιοΙ:ι. 77.. ά. 797. Β

ΗιιΙιρρι ΡοάοεατΒετι φαει.. .κι θυε

ω......, 87.4. ει.

ΡΒΠιρριιε Τκοιιιιε ρι·ἰιιεἰρἰε ΗΙιιιε.ιόοο. τ.

ΡΒιΙοτιἱε ι:οόεκ, 7.3. ο 794.:.ι. Δ

ΡΒιΙοίορΒιει 1ιιιιιιιι.ι πιοττιε πιεάιτειιιΒ.

704.. ει.

ΡΒιΙοΙὶτειἱἰιιιπ8ἰιιεε . 4.04- ε· 56ο· Β- 76%'

Β. ειε νικει ΑΒο!!οιιιι . 777. ε. ειπε παπί?

Ιειιιοπετιι ιιιεεΙιωιιιτ ΑιιιΒτοΠιιε ΟειπιιιΙ·

ε!υ!ειιΠε , με. Β.

ΡΒ0€ιΠόεε . 7η. Β.

πω... :νέα ΒεΙΙιε νεκ:ιτιιε . 7.89. Β.

Ριδιοτεε ευω εεε... εοπιπιιιιιε νιπειιΙιιπι

Β.ιΒεπτ, 84ι.. Β.

Με... , μια ει.

Με... ε.. ρ.ιιιρετεε ε:οτιιπιειιάπιιι· , 87 8. ε.

8ε1ε.4.

υιυε νοι.υΜιιι.πε.
ΡΜ... Μ:: . 7η. Β. .

ΡΙΓειιιιε ειιι·άιτιαΙιε Ροπιρειιιιιι ΤτοΒιιιιι”

ιτινειιιε ε.. Ηιίρ:ιιιι:ι , 76ο. ε.

Ρὶίὶοτιεπιίειιι.ιιΒΒειεπι πάνετ(ετιιιω ρ:ιτί··

· τω· Ρεσιιε ΒειρΒιιιιιε , μ... π.

Ρι::ιΕοι·αε ΓυρετΙΗτιοΓε ιιιιιτιιε.76ι. ε. ε7ιιε

_ εριΠοΙ:ι :κι ιιιε.....εω , Η 9. Β. '

ει... 'παρει Π!. 12.74.81. ω”. ε.

Ράιιε Ν. 5ετιριιιιόιιιτι απ: σει·άίτιαΙειιι ,
ηο9. Β. Δ

Ρ·|πειιιιιιιιε ε::ιτάιιι.ιΙιε.ι;Ι ε!. τμ.. ε. _

ΡΙ:ισιό:.ε ιιιι·:4ιιΙΙα ίεριιΙετιιιιι Βεινεπτικ .

444.». Β.

Ρ1..εωι ει.εε..ιι Ή!. ειιΒἰειιΗιτἱἰ δε ΑΜ·

Β;οΠι τυποι ε!Πε&ιο ο π. ό. 97- ε.

απ. π. δι.8. ει. ειίιιιι·ιιιιο ροι·ιιιΗα: ιιιιΓ

Με εκειιιιεειε :ά ρ:.ιεετιι Β6α:ιωτ . 690.

.Β. Τωρα .κι ευω ερΠὶοΗε . 8_4. ει. 8ε

Γη. εεε. Β. 4. ”

ΡΙ:ιειι.!ιιε Μαιο: ετειιιἱ (ΞετιιειἴὁιιΓειιἰῖε ,

:ι.6ι. ε.

ΡΙ.ισιάι.ιε "ω... ροειιἰ:ειι:ἰει·ἰιιε .58· π. έ·

. 49. ει. _ 4

Πωσ... Με... τοκιβειιιε 8ε Με: ετεπιιτι

ε:: ρτοΒιεε:οτ. 87. ε. Μ.. ε. 34. ε!. π. ο.

98. ε. .

ΡΙ:ιοΜιιε Βοτιιο ιιεςιιεπι -ΑπιΒι·οΠο Οι.

ιιι:ιΙάιιΙειιΕ οοιια:ιτιιιε , 4.8. ε.

ΡΙ:ιειάιιε ιιιοΙι.ιιιιε ΑτιιΒι·οΠο ΟειιιιιιΙάιι!επ

ῇ εοιικτετιιιε .· 660. Β. Φ: εο Μία άιίΤε

πιιιιει ΡΙοι·εκπιπ , 66ο. ε. ειιιε οοτινει·

.Πεμ 99· γ. _

ΡΒιειάιιε πιοιι:ιεΒιιε Μι ε:ιτεει·ειιι ι:οιήει:

Με . ιι.:.6. 'ε. ν

ΡΙ:ικοιιιε ΡΒιιοριιιαπι Κοιτα κει. ΕΞἰ

σιιιε νιτει·ΒιειιΠε , ι η π. ει.

ΡΙ:ικοιιιε ΡΒ:άτιιε , 476. ά.εσε. ε. μη. ε.

οικω . 7:4. ο!. ΡΙ:ιτοιιιτι τ:Βι·ιΙΗ:ιιιιε

ρι·οριιιε :ιετ:€άιιιιΕ , ι 44.4 ει.

ΡΙ:ιιιτιεοιιιαόιε . ε”. ε. ε”. ε. ;.4;.ε.

Με... εοάειω 504. ει. μι. Β.

ΡΙιιιιιιε άι: πιιΓετιιι Βοττιιιιιε Βι·ενιτει· & οι.

πειτε «ω... . 949. ε. εφε ιιι!ιιε οικια

με , πω. ε. εμε εκειτιΡΙ.ιτιό. ιιιειιι!ο·

Η . Η... ε.

ΡΙοιτιιιιε νὶι· ΡΙατοιιἱειιε . 773- ό. ΡΙοτἰιιἰ

£οιι€:Χ . 494. Δ. 77.6. ε.

Ι)Ιι.ιαιτεΙιι εοε1εκ , 797. ε. 4ο6. ε. εριΠοΙιε.

μ”. ε. 47ο.Β. Ριικι!εΙΙ.ι , ε”. Β.ορετει.

7 π!. 8. μ... ε. εοι·ιιιτι ττειιιΠειιιοπεπι πιε

βιαιτιπ ΑιιιΒιοΒιιε Ο:ιτιπιιάιιΙειιΠε. ;ι4·.
η ε. 771. τι. __

Ροδια εΒτιιὶἰιιιιἰ, 889. 0· 4

Ρ.7ειιιτιιιιε 1ε&ιο ...μι οικω. , 878. Β.

Μ 708... ναιτ:ιτεπι @αποτο που εΠ:

ὸαιιιιισΒὶ!ε . ..ο 8. ε. 8ε ἴεει. Ροδι:ιε

εοιιιιιιεπε1:ι: 5. ΒιιίΠιιιε 861. ε.

ΡΒΒιιιε ίεετεπιτιιιε ίι.ιπιιιιι ΡοιιτὶΙἰεἰε Μπι

ΒτοΠι Ε.ιιιι:ιιάιιΙειιΠε ειιιιισιιε..ο . ει. ι 8.7.

με. ι:.49ο. ε. μμε!. 47.8.Β. 43ο ε·

4·44.ε ς”.ό.789.ε.167 ε.ε7ιιε εριιΙο-·

Ια . Μ. ει, 777. 8. ειιιε ερ31ιοΙ:.ι ω θα·

ι·οΙιιπι Αι·ετιιιιιιτι :Ιε ΐιιιιετε Νω... ιτι

Με ΡΙοτειιιιιιι , 74ι. ε Με... .ιάνειίιιε

7εΙιειοίοε .756. Β. 7ε8. ε. οι τω... Μ

Βεπιιε $εω.....ωεε . 808. ει.

Ρο!γΒιι.ιεει Ι.εοιιιιΜο Αι·επιπο επιάιι&ιιε ,

;6ο. ει. 4

Ροιιιρ:ι επτετἰοτ ροιιιὶΙἱειιιτι ίι::ιπάειιί:ι.τ ,

8.7. ιέ. . Β

Ροιιιρειιιε ΤτοΒιιε , 76ο. ει. _

ΡΒιιιροιιιι Ααιει ει... . ε". ά.

ΡΟΠΕ.Πιι18 ...πω ΑπιΒτοΠι Ο:.ιιιι:ιΙάυΙειι

Πε ειόπιοτιιε εεμιιιΙεο. 947. Β.

ΡοιιιιΕι:ι "Με επεειπε:ι .Με εΙετυε. 76ο. ει.

Ροι·ειΙιει εφρειιιια πιοιιει1ὶειιι Μοιι:1ε

Οπιτυπι , 677 ό.

ΡοπιιειιΓεε εριίεορι , ΡΒΗιρρυε €ΞειΙ:ιτιάΗ

ιιιιε , ια”. ε. ε. Βοάιι!ρΙιιιε άι: Ο:ιτρ6 ,

1317.. ει.

Ρτωειιιιι:.ιιιο είὶ Γεωριεει·πιι8ε Γ:ιιιέΒΙΕ

πιει Πει .ιιτροωο επιιι.ιπι ιτι ρι·ιπιιε ,

ροιιτειιιο ΒΙοι·ιειιι Ιειι·ειειιάι . 88ι. ει.

Ρταὸειὶιιιετιοιιὶε ιιιιιιιιτικι νιε . 877. Β.

Ρτπάιε:ικοιιιιιι εειιεκιΙιε ρι·Μ!εειε πιω

όιεειτιιιιιτιι άι:Γειιάικ Επι (Σοιιι:ιΙιο Επετει

ιιειιΠ ί-ιιΒ Ι;εοιιε Χ. πω.. ε. Μ... ει.

Ρτη1ιαιωτιιιιι ι:οιινειιτιιε ΡεττειΠειιΠει·ε

Γοτιιι:ιιιάιιε, Με. ε.

ΡτεΕπιο ιτι νιτ:7.αι $.1οιι.ιιιιιιε οι..7τοιι...

ιιιἰ ;ιά Ιἔιιἔειιἱιιω_Ιν..·69;. ε.

Ρω.......... εκετιιΡΙ.ι ΐιιΒάιτοε πιά

@τη :ΜΜΜ . πιε. Β. ιο8. ε!.

ΜΜΜ άεροΠιιο ιιιειΒιι:ι άιΓειιιἰοπε Η·

ι:ιειπΙ.ι , 7.784 α. _

ΡπειιεΠιιιιιε ερΠεοριιε ΠΞάεείειιε ΕΞεδιιε.

Μα. Β.

ΡτεΙΒ7τει·Ι Με :πωσ ἐετειἰε νἰ8είἰι·ιιο Γε...

@Μο ει; άιίρειιΩιτιοκιε. 1ο7.ε. π

Ρτιπειρετιι Με νιπιιε στοπ , 8.". Β. ιτι

ρι·ιιιει ε .πιω ω:ι;ιε οοιιιιιιεπό:ιιιιι·

. φαω ειιἰεειε. ο ει.

Με... εΙειιιϊιιεΙἰε ΠοιεητιιιιεΑΒΒειΞα απι

ετε;ιιτιοιιίεβ. @Μια ει! επειιιιιπι θα..

ιιιιι!όιιΙετιίεπι ωωι.ιι ραπ , 117. 4·. α.

Ν”. ει. . .

Ρήνι!εΒιιιπι ιιιει·ειιιτ ιιιιιιπετε 4... ρετ

...πα ΕΜ :ιΒιι:1:ι.ιτροιεΗετε . ι Με. ε!. _

Μτω..ι οριιε άε πιειιΙιιτιε δ.: ροπιάειιΒιιε,

;8.2. τ. . · `

ΡτοεΙ:ιιιι:ιτἰο`ειιΙρειτυιιι ε.. ε:εριιιιΙο Σπάει;

ιιιι·, 894. ε:.ά.4

Ρτοε:Ιιιε ΡΙειτόπιειιε , 77.7. Α

ΡεοΒοριιιε ει: 2εΙΠε δεΙΙιί-:ιτὶἱΒε @ΜΒΜ

πι. 7η. ει.

Ρτοϊεέϊιιιτι Γπισιιπι τω..." ω.. Αιι·ιΒιο

Με. 3.4. 4- Με... .

Ρωτάω: οι·άιιιιε Ο:ιιιι:ιΙάιιΙειιΠε , πω.. α'.

Ρτιιόειιιιιιε, 4ο6. ό.

ΡίεΙι:ειιιιιιι ιτι Μπιειε σ.ιιιο:Μιε πάτα:

Ρειτιιε ΠεΙΡΒιιιι.ιε , μη. Β.

Ρωτετιιιιπ ,παω . με. ε. 4487. ε.

ΡιοΙοιιιειιε ΙΒιιιΙειάεΙριιιιε. 764.. ὰ.

Ρεοιοτιιαι ω... όε ιιιιιΠεει. ει... ε. έα..

εφε... . 7.7. μ. Ρι:οΙοπιαι εποτεε

επιετιάειτι . μη. ε.

ΡιοΙοει·ιεισ:οάεκ. 744.Β. _

ΡιιΒ1ιιιε (Ξοπιιε1ιιιε 1.εκπιιΙιιε ΟοπΓιι| .

4.60· ε. ν .

Ριιςτοιιιπι ει!ιιαιτιο ρτέεΐετεπό:ι τεεπιε

2επτιιιπι, η.. ε.

Ριιετοιιιπι ..μια θ.ιτιι:ι!όυΙετιίεε με Μ.

21Η.π10. 87.. ει. 84. ε. 86. ε. 89. η. ω,

ει. εοηιπιεπά:ι:ιιι. ι48. ε. ω.. ε. ΠΠ

ιτινιειΙειτ.ΛιιιΒτοΕυε ()ετιι:ιΙάιι!επιβε ,

]·44- Ο 8.46. ό. 7.47. Β. :48. ε. 7.4.7, _

α· δέτα1· 888· ε. 154. Β. κατ. ω”.

'Ο. 2.7ι. (Σ. 62.ό. °_ 67,.. =_ 676_ ο·

μια! :ιό έ-ειιυπι :οιιεκε88πόι.ιιυ ποπε

πιιαεικιι. 45.7. Ε..

ΦΠειάτ:ιεεΠιιι:ιΙε ο8ΐειιιπι ΡτοΙἱΧἱιιε.

937. 8. πωσ!.

(Εφτασε σοκοιι:ιιοτυπι ι::ικάιιιιιΙΙε ΙΙΒει,
_υ.6ο. ε. Δ

ΟΔιετςετι ΑΒΒειιιίΠι . ε”. ει.

@ιιιιτιΒειιιιε . μ”. σ.. 7ι7. ει.

()Διιιιιι!ιειιιι ΗΒετ Δ.. ιιιιιδαι. 774.. ε.

()Διιιιιιιε-Κ.ΐι.ιειιιιε . 4.”. ε. ι

αιιιιιιιιε ΡεΒιιιερταιρτ., 460. ε. 688. ε.

0Βιι·ιιιιιε ει·ειιιι::ι @ειιιειΙάιιΙειιίἱε, η”,

8. Εεκι&ιε Με ιη ει·ετιιο ιιιεπΠΒιιε μ..

Έειιιοπεπι επιπτιτ, πω. Δ Μειῇοι· σκεπή

Ηεει.ορωικ, πω. ε Ρεπο Βε!ρΒιιιο 6:

8:οιιττειςιιιε, ω”, .ι 17.07. ε, η_ο9_ 2_

Ο ιΠι ι:εΠιιιιιτ ΐγπόις:ιτυτιι ...Με . ιι 84.0

νειιιιιιιι ..Β :ο μα: είε ιΙΙ.ιειε ιιηιιτϋε 4

Πω.. ό.

ΩΝιτιιιιιε ιιοΒιιιε Υ'ειιεειιε , π”. ε.

Κιιιιιιιιιιε ( Νιι:οΙειιιε) Ιοοο, ει.

Κ.

Η Λάλα 1ιιιεη7ιειετιιι· ιι18ηιε ε;; ω...

εετεΒτει. ει”. ε,

Βειιιειιι εΒΒιιιε ρτιιἀειιτἰε , 7.1 1. Β.

Β:ιχιιετιιιε :ιΒΒ:ιε Απε!ετιι. 7.ο7. ε. 7.08. (1.

ε.ο7. Β. :.Ιο. η. .:|. '

Βιιγηετιιιε Νιι:οΒιι :Ισ $ε:.ιιΠε Ριβιιιιιε ι

49.7.. Β. ·

Βεγιιετἰυε ιιιοτι:κΒιιε άερτειναιιιε , ι 7 1. Ε..

Ρειτιιιιι Βιιάιειιε , μη. ε. .ιι.εωε ιιτ! 15ο

ιιιιπι Γοιπεπι ω.ωεωε , ;49. τ_ 4Παπα_

Μτι78 . ι ω. ε. εποτιιτιιιιιιιαιτιιε.ιΒ ω”

τιιΒιιε ιιιοπιιιΠετιιε εερεΙΙευάιιε . .η ε. α.

Βιιγιι_ετιιιε :ιάοΙεισ:ειιε ω... ΐροΗ:ιιιιε .

77 7. ει. .

Κ.ιιιιιειιιε κ::ιτάιιιο.ΙΙε 8. ΑτιεεΠ . ι 7 ι Σ. Β.

···---ι-.Ε...

 



μ.

Π:ω:: ~ ΜΚ:: Μ· .νειέ:τιιιιιιιτ
"Ξ `. ` . _ .. .

Β:ριι::Ι τιιστι:ιειιιι: . ην. :- 354· Β· .

`Χ::ιίροιι: τιοΒιι: ορριάιιττι 8: σρι.ιΙ:τι:ιιτ:ι,

:.:·6. οι. απ. ε. τιιοτι:1ι::ιιΒ;ι:ιιροτι:τι

ε. Βιισιισ:ιι:τ:: . ιιιιά.

Β:ν:τιτιο: ::τιιρΙ:: ε; ΒιιιΙισ:ιι::::: . 448. 0

_ Μι:: τιιι::ν:τιιιιια:ι: , ....τ..

Β:::τια:::ι:ι: :ριΓ:σριι: , ι6. ε. 6ι.. ισ- 423

ε.

::::.ωιω.ιω. τιιοάι:: ::::ιάιιιιι ει: ,

::ι.7. ε. ά. Β Η

- Μ.€ωιω.ισιιι :::Ι:Πο:ιτι:ιιτιιΒ:τιάιι:ιι, ω.

ε. :κι ω.. Ι·Ξιιε:τιιιιι:ι: ρ:ρ:ιτιι Ι·ιστ:::ιιτ

.Απι6:σιω. Β:τιι:ιάι.ιι:τιΠ:. :.9. Φ. .1Ρϊᾶ·

πι. ρ::Ι:::ιτιιιτιειρι:ξά: , 666. :. δ:

:Β ιρΤο μι:: , η. ει. η

Β:Εοτ:ιι:ιτι‹› :Ι::ι Ατι:Ιι::τιι , μ:: ει. τ

Β:ίοτττι::ισ πιστι:1:::ιοτιιιιι . η. .:. 8.:

Μι. Μι. :. πο:: ι:: Επι:: . 67ι. :ι

676. Β. _

1ι.€ω....:ιο στάιτιι: ::.....ι.ωι.ιιτι. τικό

ί::ι: , με. ά. Η:: τυρι: Αττισ:οϋιι:,

μ. ε. ιο;.:. δ: Μ:: 107. π. ::·::3. πού.

β_ δ; (η. :.ι7.:;.8; (αι. :.79. . :.8ι:.

ε. ε: Γ:: :88. α. 3 ι 9. :. 6ο;. ά. ιιι. σΡ:-.

:στη ά:: Ρ::τιι: 13:1ριιι:ιιι: , Με.. π.

1ο98.6.

κ.:0.......ιω ττιοτι:Η:τιι Μο:ι:ι:4::ιι:ιτ::ι

ιτι::τιάιτ Α::ισ:σιιιι: Ο::ιι:Ιάιιι::ιιι:.
6:ι9. ι

::::........ιοτι: :::τ:ιιτ:τιιιιι ιτι::τιάι: Αιτι

Με... Ωατι·ι:ιά:ιι:τιιι:, Μη. σ. -

1::ιστω:ιο ω...: Υ:ΙΙι:::ι σ:οί:τιι :ΜΕ

ω.. 8: τι:::ίι:.:ι: 348. Β. τ. ν

Β:ιιο:τιι::ιοτιι :οτιν:τι::ι: :τ:τιιι::τιτττιΑιι;;ιιι”τιτιι 9:ιι6:ιιιι. οΡ::.1τιι ά:: ε::

1] άιιι: νι:::Βι:τιίι: , 1:63. ά. :.

:φωτ Α:τιΙι: Με: _ 76;.Β-‹5- ρ ν

Β:ιτι:τιτ1: :στιν:τίιι: :ι:ς:ι:ιτ:ι Μακ::

_ τ:ι:τι‹:Ξρ:τιάιι:.ι$:. Μαη. -

Β:Ιιςιιι::ι:ι·τι σίι:τιΠσ άι: Ρ:τι::::σιι:: π:
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ιόιποιιειιι Τιιιαιε ειιετοιτιιιιι Μι οι...

ΗΟιιι·ιοιιε νιιι. ΑιιιζΙιιι=: κι. ιι”. ει.

δε·ἴε.ῖι. πι οιιπι ιπιιιι·Βοι·ι: οι:Βιιιι; Μη...

ριιπι:ιΡ:.8 ι:ΙιτιΠιιιιιι , ιι. 8 ι. ει.

ΤιιΚιιτ ο πω. ...οι , 966· ει.

Τιιιοι νι:ι.ιρετιιΙ1ιιιι, ηη. σ.

449.3' . .

Τοπαιτιοπιιπι ιιιιιιιιιε.- Ι07·ι-_ά ΙΝ·

Τα:: πιοιιιε οι: οπο πω.ω” άαΐ1°

τ.ιεεε, ιο” .ι . ο

Τει·ιιιΠιιιπι νοιιιπππει, η ο. 493- 'Η 712 ε'

ιι8. οι... Β μΧ. ο. Πι. ο. Α70ι02β

ω... ιοο...! 495. .ι πωσ Μξωκιιι

@πιω 8.; Η............ι μω....·ι_πι. 57.6

5. 8: ΛιπΒιοΙἰι Οιιι·ιιιΙάιιΙειιίιύ ι 495

Τειιι:ιόιόεε Ροδιιι . τ; ι. π. . ' . |__

ΤΒιιόπιιε ιποπ:ιειιιιε , 36.ι. Δ. ΑιιιΒτοι.`ι

Ν ΟιιπιιιΙοιι!επί.ιε ω... ιη. ε.

.ΤΒιιοπιιε Ιειριι:ιοει ρειιιιΒιπιιιε . 1019- ιι.

ΤΒεοι:τιτι ιπιστρτα;ιτιοποπι ει Ί.ιοοΒο

διιιιι:ι:.ιι·ο Μ. εεει.ιι... νιιαιΒιεπΠε .

ιι.ιιι. π. δ: Π:ο.

τιιω.ι....ι.. ΤιιοιΤοιοιιι:οπίιε π. ιιο&ιιι.. . _

Μ. ε ΤιιιοιιΙειπιιε οριίοοριιε Εωπειίι:ι.ιε.ιιιι.. Β.

ΤΒεο.:Ιοίπιε ιιιιρετ:ιτοι· . .ι..·.9. Β. ν

ΤιιεοΙοοι:ι πω... ;97. ο. '

8. τι....Ρι.ιι. :ιΒΒειε ΑπίεΙιιιιιε , ιι ι· Β.

ΤΙιεορΒιιι ΑΙοιωπάτιπι (οιπιο ιπ ι:ριρΒιι

πιο δ: οριΠοΙπε , +97. ε. .ΜΟΒ οι: Ρ.ιΓ

κ )' ΑΙεπιἰπἱειπἰ Γεπιοιιειιπρειιιωτιε Γι:

ριιΙι:ιιιπι . .ι.ι9. Β.

ν.ιιοπιιπιιε ουκ. πω. Β.ι

Ωω... , “ΜΡ .._ νιιιι....ιιι.ι .ιΒΒ.ιιεε, 45ο. Δ. ΕιιΜι:Βιιιε

ΤΒεορΒιιιιε νειιειιιε π._ω........ ι·ε1ι€ιο- πι· 9206· ιι 388- 8 Με· ο· 6η' α·
Π.. , 7 η. Μ Ι ειπε οΒιιιιε 2.09. ιι. ΤΒοιποιε . πιο. π. ε.

ν.ιΙΙ:ε-ειιιιιι ιεξοι·πιιιιιο . πιο. ι:

ν.ιιιιιπιΒιοΓοπι οι·όιπιε ιείοιιιι:ιιιο μτοι-ε

ωιειρι. ΑπιΒιοΙιιιε δ.ιπιιιΜιιιι.πιιε, μ ι. (ΙΜΠ(Η. Π· σ. @Μπι ιι€€ΦΠ.ιιι9. Π! δ:

ε Λ . οπιτπ ποιοι... 348.Β. 8ο Ως. εοπιπιι:

π... ΑπιΒιοπο ΟιιιιιιιΜιιιοπιι 7 . τι. .ιι.:ι.

ε. μι. ή 386.Β.66ι..

νιιιιιπιΒιοί;ιπιιε .ιΒΒιιε ιιωι....ιιι. πι. κι.

νιιΙιιιιιΒιοιιιπι πι ιιιϊιιιιιποιιο πονι .ιΒΒ:ιτιε

ίοινιιιιτ ι::ιιπεια :ιροιιοιι‹:2 ειιιιι:οιιιιιι

οιιιιιιιοτ ...πιω . 348. ε.

ν.ιιιΒιιιιιει:ι ιιιοπιιιιετιιιπι οιιτάιπιιιι Βοπο

..πω εοπιπιειιο.ιιιιπι , π. ε. 99. ει. 8ο

ω... .πιο π... Μάι ι·εΙιΒιοπι ρι:ιιι Απι

Βιοιιιιε θ:ιπιιιΜιιΙεπΠε . ιο. Β. ιΠιιά. ο

πιοο α...........ι........ ΙιΒειιιι·ο ιικάιισ.ιιιτ

Ροιιιι°ε Ι):·Ιριιιπιιε . ιι 18. ε.

νεπει:ιιιιιιοιπιιιι. ;;.ι.. ε. ιιι7. ο. Θα!

π.. ιπ ι:ιιπέιιε οιι%...ιιι... , ιιο ι. π. :ιιιΧι

Ιιιιιι·ι [πεππε ιιιιιιοτιθτ2£οιιιιιι ωραια

:οτι , μι. :ι ι:οτιιπι ιπ _οοιιιιπιιιπι νο

Ιιτιιιι: 1ιοιιιΒιιιιπ 8: Ι.ιπάειιιιιιιι ορριιιιι,

τιι.ορωιιι ι:οιιεκ . ι· ι 7, ο. ι ι7. Β.

ΤΒεορΒπιΠιιιπ πι Ι:ιτιπιιπι οοιινει·ιει·ο

τι..ιι.ι....π. ι.ιιΒε (παθει ....Βιιιπ.....

49ι·. π.

δ. ΤΒοιπει: (φοτο. 3$3- Β. "

Τιιοπιιιε νοΙΓειιε εοπι ...ι.ιφιταφ....

ΕΒοιπεπΠ Βιιιιιοπιεπίεπι ειονοΙΙεπίειιι

ΒΡιΓεορ;ιτιιπι πο: ι.. ι:οπιι·ι·ιειιιιιιιιι,

ω.. π. ΠΠ οιιιιι.ιπιιΙπιιιπ οι μι». ραπ

Αποιοι·ιιπι τα Ηεπτιειιε νιιι. πιω. ε.

Ιε8:.ιτιοπεπι πι Λπ·έΙι:ι ρ:ιι: 8: ?ποικι

πω;; νΗζωΠΔι αφτο πιοπ:ιιιετι:ι, ιη...

ό. ιι8ι.ο. οπιτπ ίἱΒι εοπιιιιιιιιι·ι ροιὶ

.....ιωιιι. Οιιιιιιιι:Βιι .ιιιωι.... οι; Απ

φιφα.. , ιι.89 ει. ιπιιπο τιιιΠοε οι

ιι....ω. .........ιιιω ροιιι , μια. ει. ειπε

@ΜΜΜ , ιι.ό9.

ΤΒοπι:ιε οριίοοριιε Ροι·ι1ινιι ΒιιΒετιιειι:οι· ,

ι66 ο. -

ΤΒιοιπ:ιε :ιΒΒιιι. ΡειΒιιτιπι . 253 Β 1 ΝΒ· 8- ι

Τιιοι·ιιιιε ιιΒΒ2.5 ΡειιιΙἱπιιε πω... . 6η. ε. νεπειοτἔπι ω. Ι.οοιιιιι·άιιε Ι.ιιιιτειιιιιιιιε ,

6 1.0- ..ι. ιι. ι8. .

Τ!ιοιπιωιΒΒιιε ν..ιι..ωιπ. ιο9.2. ε. Ψειι·:ιιιε Ρειιιι:ιιτΙιε ΜιιΡίειιε οι.....ι... .

ΤΙιοιπ:ιε ρτιοι· 5. δενω , πι Β 3η. ιι. ιιι9. ιι. -

ΤΒοπιιιε ιιιπιι:ιιε ΑτιιΒιοι.ἱι Ο.ιιπιιΙοιιΙεπΠε, νεΠΝΜ ιΙΒΜ8 5- Μι0Βιι€ιι5 (18 ΜΜΒιι0ι
μ·7_ α. ς7.1.ά_ Δ ιι.ι7.ά.

νεπιιιιιι ρποτι Μοπιιε · οι·ιιοιιιιι Γειιριιι

εριιιοΙπ. οι”. ε.

νεπι:ιιι·ει Μια... πω. ο.

πω... π. 8ε ροποπτιο. , κι. α. οιι:ιπιιο

ο πιο πω... πω... παμπ. .ιΒ"ιπιτπιοιε

ιιιιιιιοπάιι .-ιι,...... ει. ειιπι ιπ ροι:ιιε οικε

ιοι·ε ποπ οι οιιιππιιΒιδε . 908· 8. ά 164.·

ν.ιι......ιω.... ιπιριοΒιιτιιτ. Ν”. ἐ.ιιο. ιι.

νειιιιιιιι ..Μο πι ιιιοπιιειιιι ςοπιιιιοιιο.ι

πι: . 8.”. ε. - '

11εο1ιπιιε ιιΒΒ:ιε 5. Ηιρροιιιι, Η. ει. κι. ει.

Πέο!ιπιιιπ ιποπ:ιοΒιιπι ει·τιιπι€ιπ :κι πιο·

εοπι τοπια: ΑιπΒι·οιιιιε Ωειπιιιιιιιιισιι

πι. Φ .

ΠΒιιιιο ΑΒΒ:ιιιι:ιιΠε , 8ι€- ε.

νιοεπτιπιιε εριίοοριιε , μια ε.

νια·πιιπιιε ιιπιιΠεε Ραιιιε ΕιιιιΙιιιπιιε ,

ι€3- ε. μι.. ε.

νιδιοι ΠειρΒιιιιιε μια: Ραπ Πειριιιπι οι

€επι:τε ρ.ιτιιι:ιο . ιι.ι8. ει.

νι.€ι... Ραπ Βι:ΙΡΒιπι εκ Νιι:οΙειο θα·

ΜΜΜ παρω, πι... ο.

νιδιοιιιιιιε π. άοέιιιε . ιι.. ε. κι. ε.

μι.. ε. 20.9. ο. Βι.ιιπιιιιιιιιτιε οοικιιιιιεπ

τππι , Πι!. ε. .ει;. Δ. 714. ε. οριιιιιιιε

ιιιιάιοιιιιιι ριιιοπι. 8.". Β. ειπε ιιιιι:ι πιο.

ΤΒοπιειε ιιιοποιτιιιιε, ιιο.-Β. μι. Β,

'Πιοιιισ.ι πιοπ:ιοΒιιε μα” , ιο8ο.:.ι.

Τιιοπιειε οτειπιιο. ιι:ιο Β.

Τιιοπιιιε ιιΙιιι·ιιιιιιε οριιι:ορι Βοποιιιεπιῖι

ζι.ρ.....ιιι....... 496. Β.

Τ οιιιιιε Ποπιιτιιε. ιοι8 σ.

Τιιοιπειε οι: Μι...ιι...ι. . ιοο8. ο.

ΤΒοιπ:ιε Ροιι:οι·ιιε. πω. ο ειπε ειιιΙιοΙ;ι

πο (.Ξειτοιιιιιι Αιετιπιιπι . η 9 ει..

Τιιοιιιιιε ....-........π. νικ ΒιιπιιιπιίΠιιιιιε ,

ω... ε! πο. Β. τω!. Β. τω. α. ΜΒ ει.

Τέιιι: .ρἐιιοιιΙ.ΐι Νιωι....... Νιοοιι.πι π.

οιπιιε πιο: οι, ιιο7 ε.

ΤΒοιπιιε έ:: σ.ειιιιιιιιιιιιε ὰ Βιιιπ:ιπιπιπιιιε,

..οι ει· ...- . ...
οιπιι πε ι πιο οι το πιε απ. το·

πιω. Μι. :ι 8ι9 ει”,

τω... ι........6. , 8 η.. Β.

Τιτπο:Βοι ΑΙειιιπάτιπι ιείροπΐει . μια ο.

τ... ω... άσειιοΙοε, .ι60- ει. ω”. ι:|.688.ς.

Το!επιπτιει .ιο ιια:ιιΙο :τιιιπ·ιρΒιιπιπε,ιπ.ιι.

Τοιπιια:πΓειιι εινιι:ιτειπ ίιΒι νεπάιροιιιι

Μπι (ΜΗ. π”. ε.

Το.....ω.6. εΙ:&ι Βιι!Ι:ιτπ ι·ενοαιτιρΩτιτ

Ηειιι·ιειιι. νιΙΙ. κι: Α...ι........ , ιι.76.

8·Μ'- Β δ£ ΙΒ:ι.

νι6ιωπι .ιια.ρωι, ιι... ε. 8.ιο_ η. ΜΜΟ

ιΒα:ει. ι$4. ε.

νι..." ποΒιΙιΗῖιιιιιπι ορριάιιιιι . 309 π.

ο”. ε. σι.9. Β.

νιεοτιιιειιΠε εριίοοριιε 5ιΙνεΠοτ . πω.

Η”. ει. ιιοί. ο. ιιο7. ο. ιιο·ι. ό.

νιποεπειιιε.ιιιοπιιοΒιιε . πω. ό. ι η. ε.

νιπτοπιεπΠε εριιΕοριιι ιι........ Μπιλ π. ,

ι269·

νε.2.....ι ιιΒΒ:ιε πιοο , πω. π. ειπε παπι

ι:επτ11, μι... .ι.

νι.Βιι.... πιοτιεπε 2Εποιόπ οτειπ:ιιι @Η ,

' εσυ. ..ι

νιτΒιιιιιτιι €.....ιπ.ιιιωιω ιιιιΒιιιτ Απ

8ιιιιιι5, 87ι..ε·.

νι....ιι..... εοπιΒιιτεπάιιιιι εεπί:Β:ιτ @Επιπ

· πεε Ριιι:επίιε . 8”. ε.

νι.ἔιιιι Γτειιιισ.ιπ Μιιπιιια οοπιπππιιιτ Οι·

ι·οιιιε ο. Μιι....ιιι. . 868. Β. ε; (πι.

νι.Βιιιι ιιροιο;ι:ι, 9ο5.:ι. ε; 1β.μ1.ειιι5
€Ιοειιιιιι , 9.”. ε. Δ

νιτειιιι:.ιτιε εΙο2πιπι, 8”. α ε..." Π...

ριι8ιιεινετιιιιι ι.....ιιιι,.Μ...ι....... οοο

ποιοι. ΟοιΒ.οΙιοι, 83ο.:1. 8ε Ετος. οι:

οι. ιιιιι ίοι·ιριοτιπτ ιιιιιιοιιι Μετα ,

Με. ε!. ε.

νιτΒιιιςτπ οιι.-ιιιι ε.. ι:ιοπιο ροτει·πιι πιπ

-πει·ε ποπ οιιοεπ , 83ι.. π. 8.: Μπι.

νιτίζο ι·ειπιπεπε πι ιιοπιο ριια·ι·ι::ι ιι: ΙΕ

μια.: άεΒαιτ. Με. .ι

νιτειπιε βια:: ιιιιιιΙιε :ιεΒε:ιι: επι: [ππτιο .

837 ι..-ωει..., πρι. Β.

νι"... οπιπιιι ΒιιιΙΙ:ι . πω.. ε.

νιτιιιτιιπι πάω ρι·ιπειρι:ι , πι. .ι.

νιιιιιι απο ρτιπειρειιι οι·π.ιι ά!ιπρει·ιιιπι

Βι·ιπιιι:. 8”. Β.

νιτιιιε πω... πι Με εοιπροι·ε Πιο ω...

ριππιι:ι, 2.59. ιι

νιπ....ιο.... ιιι€ιτ ΑιιιΒτοίἰιιε, ι8ο. ε.

νιειιιιιο ...ο..πωιο...... ιια:ειιζιιιιι. ο σ; .

νιΒιιιιιο ...πω ν:ιΙΙιε.ιιιπΒιοΓι , 38ο'.

νιἰἰττιπιιι αΙι:ει·ιιιε οτάιιιἰε ι:ιιι·:.ιπι :Μισο

το τοπτιιτ ιι...ι....π...·ο......ι.ι.ι...ι.. .

ιη. π.

πω... Γιιιι ιιιοπ:ιίιετι:ι ΑιιιΒιο!Ει:ε ία

ιιιιΙάιιΙεπίιε. δ.ι9. ε.

νιω...ι.. ιποπιιΙΙ.·τιει ΑπιΒι·οΕιιε Οοιπ.ιι..

ιιιιΙει.Πε ίοκ:ιιιιπ ΜΜΜ: :ιΒΒ.ιωπι σε

()οτι:ειιΒιιε ,66; ο. ε.

νιΠπιπε πιοιι.ιΠετιιι οπιιιιιε τ... Ο:ιπι:ιΙ.

ιιιι|επΠε οι·άιπιε €επειιιιιι. (1ι;ιιιιοτ ο

εποε Β:ιΒε:, ει. ο.

ν... ριιιιιιπι :ιΒ ΑιιιΒιοΠο Ο:ιιιιιΙάιι!επ.

Η ".”δάΠ6(2, μη.. ζ!. 4.89_ ά. $0.ι_ ξ,

ιο7. Β. μ.. ε.

να... $:ιπόιοτπιπ ω... άπο ΟοΓπιο Μο

πω., μυ. Β. _

Πιιιοπεε ιποιι.ιΠει·ιοτιιπι ιπιριοΒιιτ Αιπ

Βιοιἰιιε Ειιπι:ιΙάιιΙεπΠε , η.. α. Ε”

τοπΓετ πιιπιιε ιιιι!ω, α.. Ο

πω.. ΡιτιΒεποιιιε5 ει.πιπ.... Μ! ει!ιιιά

ιποικιιιοτιιιπι , ι.ι. ε. με. ι:

πω.. 5. Μ.ιι·ει οι! (ῖιπιιιἀιιΙειιι`εε . .ω...ι.

ΠΙπι:ι ποΒιΙι: ορρωιιιπι ιιιιιιιο οριιιοπιιιπι.

ιο8.€.

νοΙ.ιιεττππεπΠε ιερι(ι·οριιε :ιΒιιτιιιιιιπ Μοτο

ι·οπειιι€πι 2ΗΠιι$ ΒΒι ιιι:.....ω απο: ,

Ι Πρ. ε.

υτΒιιιιιιε. ΜιιιιιπιΒιιι Μοιι:1€Βιι€. μ... .96!.

Β. 97ο. Β .

ΠιΒιιιι Μοπιιτιιι ιΙΙιιίιοπεε ποδιιιτπο·.

ιοιι, ό. ισι.ι. ο. ε. ιι.ιπιοπ: νωι.ιιιιτ .

ιοιι.ιι ιο”. ει. ιο;ο-ο ω”. ο. ω...

πο. ειπε ω..ιιι...ιι, ιοι;.‹.ι.

ΠιΒιιπιιε Μ.ιιιιιπΒι·:ι :ιΒιιιι()ι..ιΤειιΠι,ιο;·ι·

ο. 8; ό. 1060 ει. ιο5ι :ι. πιω.. Β. πιω

ει. ο 1068. ιι. «πι. π. ω”. ιι. ω”.

α. .ο86. ε. ιο8ιι. ε. ·ο9ι. :ι. ω” ο

νπππ



  

_ ο 7 . _ = _.,...Β.._
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. ..ΗΠΙτιε7.8τοι.ΠΜ`ΙΝιε. ί ο

.ο 4.7. 709888. ιορ6.ο:. ίο99.:ι.ο.' ΠτΙἰππο αππιππο!Ξε ς3οποποπίο τπ6ποΙὶο- Χοπορποποιε εοπΜπΙἰ8 .π πιστα: Μ;

μξ; ε. Πο8;.1. ι·οίοι·ππιο!οπ1 ΟΙειίΤοπ- τἰιππ το!!π:ιιιι οτάιπιθωππΙάιιΙσπΕ.6:.0. 773. ε.

π. Πε οππΠοτίὶ ποπ... ο... οροτειιπ . !›. -”'

ιο88. π. 11ΙΜοπιππε ὸοπ!ε εαπ” ποπ: πω... Ροτιιίἱοο !οοποπε , ;;6. ό... Ζ.
Ροππε 13ο!ρΙπππω απο. σ! ιο77.ϋ- νπΙοοι·.ιππο οπτο!ιπει!!ε , ιι8ι.ά.'Ο.ιιπο.Ι- ο _'

εοτπ οι Επ1Ι!τ!ε ..........ι.... μπεστ Ροπιιε ππΙοππιιτπ ρτστά!07. 1897· !7- Αοποτἱοε Μ·πωπω ω... Παπά!!

υ.ι..ω..... , ω”. ο. ΠπΙτοπιπ! πο... Βοτππόπο, ό”. ο. οἱ Βει:ΒοτΙ . 767. ο, ο”. ο. χω, ο!.

Ή7ΜΜ 8.187. ωπογῇιηοπἰππι.ιι79.ς,19.80. ΥπΙιοπιπιιε πι... .....ι....π. (Ξειππι!άπΙοπ- 768. ο. η; ι.. ;7;. ό.

ο. · |ὶε ·νπ:α:1ιιε . Μ!. ο. . Ζοοπω:ιο Β7.τ!78:ι15 απο: Υοποιοτπιπ

Πι·Πππο οπτὸὶπ:ιΙἱε , πω. ε. 397.. ό. μο.ο. - .. ..ρω ρορετπ . πω. α!. ,

Πεμ €.;1.6.Β. ›·..;.8;.6η.ε.Ατππτοπί δ!. 8 Α - ν 5 2οποπ1εάο ο.π..8ι...,.......ι......

Οιτπ.ιΙππΙοπΠε πκπἰοιιε, "...π ρωτα- ν 177. ο. 697.. ο.

τστ ω... να!υπτϋτοἴαπἰ . ει. !7- ή” Χ Από ΒειΠἱ ο ΕΜΗ π! Μππτοπιιιπ ΖἰποΕπο ίοιπ!π:ι ίροέΜΜπ18, μη. ο.

Μπ11οιποα. , μ... ι.. ]οτε!ειππε οπω!πο- Ωειπ1:ι!όυ!οπ επι . 7ο7 ε!. 70.8... 77.78, σ”. ὰ.

Με ά:: πω... πποπα!!οτπ.ιππ ..π........ Χοπορποπτἰἰ τοο!οκ. 461.!» ;μ.€. ;;8. δ.

·.ο......ιοπο..πω., μ. σ. 76ο. ε. Μ!. Β. 569-θ· 789.!7-.

ὶ¦ἑ`|'+ 7

τιπτπ' ; .έ

το·

Ε·ΚΚ/ΙΤ.1.

ΡΑ81π..ι 7. ! 7.... ὸΙΙἱΒοπ:οι· , !. ά!οποπιιι·. 7. 8. Ι. ο. ρ!!!11:πο Ι. ΜΜΜ. 7.. Μ. Κ!. 77. ..ο πο!ιμω !. ποςπΞοοποπ.. μ. ω.

!. μ. παπα απο! !. ποπ απο! μ. !. Θ. εΒΒατιιπι ΓορπΙο τω:: !. πω... δομ1!© τιππ 7. 3;. Ι. .οο.‹1π:ιπι ῇαιπ.

Σ. π... ῇιπι . ρ. Π. 7. μ.. ν!:ιε !. νκ:ο5. 7. 63. Ι. π. άοίο!ΕΗν.. !. ἀοΕοᾶὶναππ. 7. η. Ι. μ. ο1ηπηχ Ι. οπο. ρ. ω..! 3.

οοπέπε !. Μ!!! 1°ο[€ίτο. ρ. 7ο. Ι. ω.. ο›οοκπ:1 !. οιοκπτοε. 7. 77- Ϊ· 37- παει!. πω. 7. 8ο. !. 7.8. πωπω !.ιοπιιππ. ρ. 87.!.

ω. Ειο“Επιπ!. πο... 7. 86. !. ω. οπἰοπε !. οι:ιον1ε. 7- 95. !.17.. !ρΓιικπ !. !ρίοε 7- 97. !. π. ρΙπίπιπιπι!. ρΙπίςιιο. 7. 98.!.ω..

8ο πππι!. 8ο πω εὶ7. πω. !. 8. 7οΒιι!Δ!. -ι·οευ!:.ιμπιπ. Ρ. πο. Ι. η. 8επά πο!!τ:ιπιΙ. το 2.1 ποΙὶτπιπ , π. ιη. !. σ.. ρο!!πτ!τπε ο!! Ι.

Ρο1πωμε εε . ρ. 77.8. Ι. 7.8. νιοΙοο !.νιάο.!!>Μ.!- ·Ν.β€τ πιο !.· ρτο ιπο.7. 171. !. με. π. ...πιο !. 1π ..ι...ι..., ρ. 136. Ι. 47. Ι).

Η.€τοπγπιο !- <!Φ Ηι€70ΠΠΠο . 7· Πο· Ι· 44. π1οποποτ1ππιρΙπιπ;πτε!. ιποπειΠοι·Μπτει , μπω, 7. 167. !. ;8. αι:εΙοεπιπ Ι. «πι..

μπι, 7. ι76. ! μ. το!!ειτο!. το!!.ποο, ρ. ..οι !. μ.. οΙταιιρίιππ ω... Γο, π. 7.;6.!. η. Ι:.ιοοΐτ:λε! ΜΤοίοοε. 7. 140.!. 7.9.

Με !. Μ! . Μπι!. !. Η. πο οι: Ι. πο τιιιπ , 7. ι;7..!. η. ίοτοποτπ!. ιπ τ.......... . ρ. 7.". !. 5η. Εποτ!πο !. ε........ ρ :.;6. !. π. Μ..

ποπτΙ:ι !. ιπαπειπτἰει. 7. πω.. !. δ... ο;;.ιπτο:!. οπ:ιπι€5. Ρ· 77ο. Ι. η.Ι:.ιεοίαιε !.πω...,.. 787. !. μ.-ίοΙοτ!ο!. ίο!πτὶο .!!!.!_

7. ω!. ΓυΜοτππ!. ΓπΒΙοτὶκπ.7. 797. !. 7.ρ. ρπτεοπιπτ!. ......Β......., 7. μη. !. πω... :ια:οοάππι:!. ειοοοπάιιπτ, 7. 3ω.·!.4;. ο1οω.=Π..

π... !. 1πεΙοτποπτἰπε , 7. 3ο8. !. η. :πππι :οτοτίε !.οιιπποκ:οιοτ15,7. με. !. .”_ ν;κω·κ!. "€37.77, ε.. 378. !. 37. ἱηςοπςἱο !. ...Μάο

ο!οο!!π.ειτο$ ρ. 393.!.56. ροοπὶοοπιἰοιπ !. .ρτιοΓοπ:ὶ:ιτπ . 7. 3η. !. ;8. ποιο Ι. ι.πίο, 7. 397. !. 8. νοΕπε !. ποΜε . 7. μη.. !.78.

Ε;.61πο!. Γ.πό!πε , το,7. 4.οό.!.7.4-.!10ΙΠ!ΠΕ5! οιπποο, 7..μ.τ. !. 7.9. ἰπ ο1νἰτει:ο !. π. εΙν!τειτοπι . 7. ο”. Ι. μωι!ι. ΜΝ: !.πο!›ἰε,

δ.. 7.7.7.. Ι. η. ππιππ!. ιπ:ι!ει . 7. 4.78. προ. πο: οπο!. ροτεεο:ο . 7. ο”. !. 8. οποιτπ οιππι:5 !.τσ.ιπ!ρίπκπ φαω οιπποο. 7. 46ο. ε..

ω» με!.πι οοπποπι το8ειπτἰε Μοτο 0880 87ο. /ϊε!εμ!!.πω ε.. 7»7ΐ ω", 7ο «απο αι_/!!ικο»!!ω7ι πω... εοπ1πΙ1ϋπετοεαπό!είποτο :

εκατ! Ρ. ΟοτποΙιιιε Ι.οποπΙπε. Μ. Βοοπιιε Τοιπρπι1πο. Ρκοτοτοε ιπ‹:Ιο πο. Γιιπκάπο Ο_ιιἰππ ΗΜ! &τιι!ς118 πι! π! : Βοπιο:τ!ππι πο

πππι πο! ρ:ιοτοκπ οιοσιι!ενι: Ροτίοπε. Ραμ Ρετ Ρστοπιπιπ ρτερει:ειτα. 7. ο”. Ι. 7.6. Βιπποπο πὶίὶοτια: !. @ιιοποιο Ρ. 4.67. Ι. )·ο.71107-ΗΜ

...ω οτἰτπἰποτἰοιι1Βιιε. 7. 47... !. 18. οι: Μ... Έ. ο:: Ρεπο15,7.47;.Ερφο!7.7! κ77έπωεπ!κΜί!.47ε|ί!78εκάαΜ οοτπιποπποεπιπ ΕΜ

5. ο Γε: €τατππιπο επ:οορτιππ 8.: πω. @πιο οάοοοπάπιπ. 7. 476. Ι. ;8. Π... το! Μ. μ.), ο. 479.!. ι. πωπω !. ιππΙτο.κπ. Μη!.

7. η_ ῇ οπο.. Ι. @πω ρ. 487. !. :8. νοοπτ!. ιππονοτιιτ , 7. 4.88. Ι. η. ω!. (ο, Ρ. 4.92. Ι, π. Αεο!π!. Α. ω.. , 7._ 4,.. ι_ ..ο

Νὶοεεπ1 !. Νγίΐοπ!, 7. ω... !. μ.. πππι πάίοτ:ιτ δ:!:.β7/α::ο"πρ!κ: . 7. ω... !. 7.... ..πω..π...... οι5, !. 6.;ςΠοξΒ.1 Ι. οί!οδτιι,

 

7 ρ. ;ο8. !. 7.. 1πο!ο!πι !. !πεποπι, 7. 543- Ι· Η· (1υ!!·(ΙΜ! > Ρ- 747. !. 7.6. οςπεεόπό!!ε!. ...........ει.ι...., 7. Π... !. 18. ρο!!οποπι Ι.

Ρο!! πποπο , 7. ;;;. !. ε.. Γγτποϋπιπ! Γγπτροίἰυπι , 7.870. Ι. μ. Γοπο ΓοΙοε εισ:!νο:Γιω εοπι:οπι !. [απο Γοιποπι πάνοι·ίπε Βοπι1!οε.

ω..! Ι. ;6. Γοτπ1.... !. ίοτπιιτυποοε, 7. 574- (37. οκι!πε!. οκιπο!πε, 7. 779.!. Ρωπ1ο. :εμε Μ!. αρ! πι.. . 7. μ”. !, 3ο. ω;

ΓυΓρ1εοτιπο ...Μο π.. μ: πι.. τιιτιοπο ποπ; ποο!ιοι, πποππε :πππι πιππ1τΞοπο άι175οπόππι , Μ!. !. 39. Ιπ ε1ιπιπι!.!π πω. , μ. @ο !, 7.3.

ο:οπνοκτοτο οκ1!Ιππ:ιτι!.οοπνοτιοτο....οιπ!!ιτπ:ιτι, ρ. 789. !. 8. ΙοόΜε!.Γοέ1.ω , ρ- ;..ο.!. πο. ίοτόΜπιπ!. ίοικ:!!πιπ,7. Η.. 7_ Π,

οιπ!ποπε Ι. οππποπε. 7. ;97 !. 56.ίοκτιππ α!. τοΧτιππ. !!.!.ι!. Ι. 58. πρπι! νοε π!. πρπι! πω. 7 798 Ι. ι. νο!ποτὶε !.............!....

!. 4. π.. Με... ιο Μ!. !. το. οτώπ:ιποπε !. οο οτιιιιπάιο, ρ.εο4-_!. Μ!. ::οπφοποικ!ο!. εοπαροποπάει 878.!. Η μι· ω,... 7_ δ! ω... ·

7.. 6;6.!. Π. πω... !. !ι:·πιτειτο,7. “ο !· ;7..τ1οποπ1!.-ταΧαΕ1οποπ1 , 7. οπο. !. .7.οοπίπ1ω!.οοπίπ!το.ρ.εε7 Ι. η 78.877... ·

2ι1π161πο !. 8.7 ω... ςπαΙιωπηπο. 7. 674.- !. ο,... ιάοποιε !. κ! οποτέε , 7. 68.7.. !. ;6. !·ποκοπγιπά ο.. Ρτ:18;.ι !. Ηἰοκοιιγπι1 άο Βο!ποο ,

'ρ. 686.!. ο. ΌπτΠ::ιε !. ππκοπο.!!>Μ !. ..ο τ::τ!ςπο ! ιι!ωτηπε.7. 699.!. Η οποιοι. οιΕΠιιιππι!. ποπιώΒοιπιπ . 7. 717.. Ι. 3... ὶΠγεΠ1χ·€

7, ενα"... , ρ.- 7η. !. χ... !πί!!επιππι.!. !π!!!επε!οπο. 7. 727.! Η. ιτηπο πο: ιππΙ:οωιι!ο ο ιππι!πηπο ποο: .............. ΜΜΕ

8πποΙ!$2εκπ, #77!!- !. 58- ιΜϋπε !- 20τι!οπε,7. 737. !. ισ. το!Ιοτο!.οοΙοι·ο!!!.4.!, ω.. Ρή;""ω!. ΡΗνω"Π ή. 7.8. 7. πάψω. Α

πω., Θ!!! !. 79. Ππάιοκιππ !.Ωπά!οίοτππΜΡ· 747· !. Ν.. ιππο!.τ.ιια: .7- 747. Ι π. ροι· οπιτοτπιπ!. ρω· οι·πιοτπιπ....Ρ. 7.6,

. !. σ... άοόποοτο!. «3οάοοοτο. 7. 767.· !- 7. Μπέκ Ι. !οπεο.7- 790- !- π. πω... !. νιπικμπι ,7. 79!. !. ω· 71....! Ι. πιω! Η ..!...4.

Ι

`_.._..·ψ-ἱ:__-7-Ε:·...3ΦΉ°.,-·

.-.υ.-2ϋ.Ο=

Ι. ι8. ετ:ιο!όοπι !. <.ζτ:107!Φ.Μ. 7· 777! 47- ΐετιιπχοτοε 8ε‹:. !. Βου πποτοε .........ι.... Μπα, μ. 799. !.1σ. πο!. £ίο,ρ.8.._.7_

η. Μ... Ι. οποενιε. ψ!. !. 79. πωπω!! !. πππιτπππ·ι . 87.5. !. μπω!... Έ. οΙοίοΙΠοπο,7. 87.7. !. η. πποτοπποε-!. τποοκοπτοε ,

'ο ω.. !. 7. ε!;ιπό€ππι!5!. σΙππόοπιππ. 7.840. ω. 8ο @κι !, δ( πππι. 7, 8.”. !. ;8 Μο.. !.7.ιπεπ1πο,μ. 8..8.!..ο, ΜΜΕ..

!. τποτοτπ, 7. 880. !- -π-0τπειπο 7 Ι. οτπεπτ. ω. !. μ!. ε!ιιοοποπ !. .π....8., 7. 8:ι.!..9.οποπε!. οπου, Μι!. Σ.. ρωωπα.η.".

ε. Ρπποποιπ πω . 7. 857.. Ι. ..._.....π......_ το Ε .....π...π..... π.. το. 7. 877. Μ.. πωπω... [Μ. Μπακ π. πο.7. 8.9, Α”. ΜΜΜ

Ι. :οποπτικ. 860. ι· 33- ω !ωΡεάπ10π15 !. π: ιπ ............... . 7. 867. Ι. μ. 5.ι!νειοκ : Αιιοπ(!πο. Ι, $;ι|γπω- ...ΜΜΜ

ω. !. ο... ΜΜΜ !. πω... 7. 877. #49. ετουε Με !. ειεςπο π... ,ρ 8η. Ι. η. !πιπε ά!ΙΤοκοπάππι!. π... 8.π......ω...,.....,

Ι. 3ο. 8ο !. οκ . μ. 889. !. τ.;.ν0κ !-.ν08. 7.977· !. 9. τοπίο!ειιιιτ Π!! !. οοπίο!ωπκ1ΙΙ.ιιπ.7. ω... !. ω. πω” 7_ Μ.. 877777*

! μ. οκππΠοπε!. επειπ1ϋπο, ρ. 9ι9. Μ ΜΜ'Σ!7!8 μα» ΑΙΜ». 7. 97.1. !. 77. επιρΙοόΙοπιπτ !. :ιιπρΙοᾶοκοιππτ . ρ. ο”. !. ”, πω..

τπ:πε!. πω»... .7. 97ο. !. Μ. το ιρίπιπ !. ίο77(υπτ . 7- 9.8- !. ω. ἴιιπατἰ!. Ωιπιτει:1, 7. 976- !. μ.. οιποπιπ !.ομπα"Π Ρ_979_

!.ι6.!ττο7οτ!.π:οροι·οι,ρ.ρε ο.. !.3$. επε!ινι !. Ωά!ν!.7-8οοε. ω... ι!ο!ο ροτ.7. πιο. !. ω. ποτπ!πο!.άοπππ1ο,7. 7:48, Μ!. ε....ῖ....... Ι.

Πο61ποπτοε , 7._ιι76. Ι, ισ ω... π.. !. Μι ή.. πω. !. 7ο. οκειι·οεοε !. οκοπιπιε .ρ. ω”. !. Μ. ρποτειτπιπ !. ρειετ!:ιτεπιππω Ρ. η”.

Δ... οταπππε !.οππππε Π!!! !-_48· ΤΠΠΩ©!105 !. Τήπο.οτ!οε . ρ. μ”, !, Μ!. π. πιω !. ........, Ι._ 77.43. 7_9_ οΜπέ..Π"ω Ι:

οππποοπ:ιπ.. 7. 17.49. !. Μ. !!!77!Ν5 !·!7!)Η-!!!υ5 . 7. πω!. ν.. Οοοι!ἱ Ι. (Στοά . 7. πμ. !.7.9. οοππ!.οοτππ.!!ω.! ;;. μα...

!!ξΪ€τα !, ρο!ΗΓοτεο. Ι.. πω, !. 2.8. Εκοοτρπει οκ Μοτο 88ο. !. ΕκοοτρτειΙοο:ι :μια Βιρ!οπποε Ηοϋποοτπιπ οοπιτπυτονοπππο ΟΠΠ.

πο!! @ιιοποο €0τ0π2τ0ι°πιπ οΕίοοοπάει , ρ. ηη.. !. 78. 7αοοππ Ε”. ῇαοοπε, μ. η”. Ι. ;9.. π... 4.708..." !. ε τα, 4δοάδω

7. πρ.. !. 7.!. ςιωΙπποπο Ι. ππα!!επιπτ. 7. 1818. Ι. οι. Μ.. !. ε!!ι.ιοπο , 7. ημ. Ι. ο... ΜΜΜ 7. ...........Π_ '

| -

.

σ · |

. Δ _____...]-οπο
. π...



ω

-

π

Η

- .Ω

'

·

.

ο - .

Ο

ω

Ώ

η 0

ο
· ε

· ο

ι . '

'
.

. Δ

.

' η

ο

π

'

Ω:

π

ι

-

δ

Ό

ι

ο

.

ν

Ο

Ώ

ι

.

δ

_ α

ω

ο

ο

ω

4 ε" '

·β.¦` .

8· ' Ψ 4 ΟΑ δ

· _ ' _'. σας., 'β. Φ

° π. · . ω” ρ, π ·-.¦

: ' - «.& ο #

° - . · σ” .- σε . . "ΐ9,

.η.5- ρ ' ί έ·

« - σ . ι' _ · Άι

' ς. .' ο |

~ ·ω- ν . - 4

η · ζ - .

Ο ! ' ' ρ

Ο

Π ' ο

σ ' 4

Ο ·|ι

ϊ .ν. δ·

.

'

·

ν

Ό

.
.

Ό Έ

Ο

58 . ·
·

.

·

δ

Ο

ι

.
.

Ο

.

`

Ι

ο

.

ο

Ι

Ο

Ο

'

.

Ι

·

Ι

Ο

.
.

.

-

~ ο

- ο

ο

Π

|

Π

.

.

- ο

- Ο

-

Ι

.

Π

Π

.

4

ο

Ο 4.

. 4-

· σ

»

σ

·

.

.Ο

4

.

.

μ

_σ

  

  

444444444444

 



 

`
·

'
π

-

ω

ι

ο
.

Ι

έ
.

.
Η

.
.

Π
.
σ

Ο
ο

.
€

Η

·
.

ο

.
.
.
ο

.

.
.

.

.
-

ω
ο

'
.

_
]

ε
!
.

ι

τ
.
ο

.
.

ύ
.

ι

'
Ι

-
ε

Η
Η

Λ
-

ω
-

Δ
ι

Ω

·
Ο

`

ρ
.

.

ω
ο

μ

.
7

-
.

Π
κ

·

Ο
η

δ

Π
ω

σ
Ι

ί
Μ

1

ω

.
ο

«

Ι

-

Ο

ο

Π
Π

Ο
Ο

'

Ο
-

'

-
·

Ο

σ

ο
ι

ω
Π

Η
δ

Χ
Χ

_
ω

.
.

ὶ

Ο

Η

ε

.
Ο

Π

'

'
υ

`
ι

`
σ

κ

ο
ι

'

ο

ο
-

.
Ο

.
Ο

..

.
.

.ή
ω

ω
π

Ο
Ο

1

.

.
'

.
.

-
Η

`
ι

Χ
.

α
·

.
ι

ω
-

σ
|

.
π

'
Ω

Η
ο

,

ο

`
Ω

.
Χ

·

ω

'
·

ἡ
ἔ

ο
ω
ς
.

δ
α

·
3

η
ω
Ό

ο
.

.
·

.



 

   

Ά
.

 



·νιν_νυ';··

 

.
Μ· σ

'ο - 7

ί 8 ·-ΉσεΜ-ΐ

 

 



 

Έ ν" · .

'αφ' σε:Δίι ὅ ἐν!._-2° :.ρι.ϋ-'δ

' .

Ό ;".

ο



 


